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28 DEC. 1994
Borgmester Claus Lange 4. k.

Helsinge Kommune 1994/122/219—11

Postbox 10 NP/lj

Rådhusvej 3

3200 Helsinge

(2. + 3. se bagest)

I brev af 21 december 1994 har De anmodet Indenrigsministeriet

om at vurdere en af Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt behandlet

sag. Sagen vedrører spørgsmål om lovligheden af en af økonomiud

valget i Hililerød Kommune truffet beslutning om tjenestefrita

gelse af to ansatte i kommunen.

De har i den forbindelse henvist til, at der hersker usikkerhed

om reglerne om partshøring.

I den anledning skal man meddele, at Indenrigsministeriet har

behandlet tilsynsrådets henvendelse til ministeriet af 16. de

cember 1994, hvorved tilsynsrådet under henvisning til den kom

munale styrelseslovs § 50, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 526 af

22. juni 1993 med senere ændringer), har anmodet ministeriet om

at tage stilling til et spørgsmål om ophævelse af en af rådet

tidligere truffet beslutning om suspension.

.1. Der vedlægges en kopi af ministeriets skrivelse af 28. december

1994 til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt. Som det fremgår har

ministeriet ikke fundet at kunne behandle det pågældende spørgs

mål, idet den beslutning om tjenestefritagelse, som suspensionen

vedrørte, må antages at være bortfaldet ved Hillerød Kommunes

efterfølgende indgåelse af aftaler med de pågældende ansatte om

ændrede ansættelsesforhold.
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Ministeriet har i dag sendt en kopi af Deres brev af 21. decem

ber 1994 til tilsynsrådet og anmodet om, at tilsynsrådet tager

stilling til det af Dem rejste spørgsmål om partshøring. Inden

rigsministeriet har samtidig tilkendegivet over for tilsynsrå

det, at det forhold, at der nu er indgået aftale mellem de på

gældende ansatte og Hillerød Kommune om de fremtidige ansættel

sesforhold, ikke afskærer tilsynsrådet fra at udtale sig om,

hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af offentligretlige reg

ler i forbindelse med sagsforløbet i kommunen.

Kopi af dette brev er sendt til Finn Olesen, Ladegårdsvangen 7,

3400 Hillerød.

Med venlig hilsen

Stig Torp Henriksen

2. Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt.

2. flot.:

Hvilket herved meddeles, idet kopi af Claus Langes brev af 21.

december 1994 vedlægges til orientering.

Tilsynsrådet anmodes om at behandle det rejste spørgsmål om

partshøring. Det tilføjes, at det forhold, at der nu er indgået

en aftale mellem de ansatte og HillerØd Kommune om de fremtidige

ansættelsesforhold, ikke afskærer tilsynsrådet fra at udtale sig

om, hvorvidt der i Hillerød Kommune er sket en tilsidesættelse

af offentligretlige regler i forbindelse med sagsforløbet i kom

munen.

3. Finn Olesen, Ladegårdsvangen 7, 3400 Hillerød.

3. flot.:

Hvilket herved meddeles til orientering.

Stig Torp Henriksen
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Tilsynsrådet for 4. k.

Frederiksborg Amt 1994/122/219-11

Roskildevej 10 A NP/lj

3400 Hillerød

I brev af 16. december 1994 har Tilsynsrådet for Frederiksborg

Amt meddelt, at et medlem af tilsynsrådet under henvisning til

( den kommunale styrelseslovs § 50, stk. 2, har standset udførel

sen at en beslutning truffet af tilsynsrådet den 15. december

1994. Tilsynsrådet har samtidig i henhold til den nævnte bestem

melse indbragt sagen for Indenrigsministeriet til afgørelse.

Den omhandlede beslutning går ud på at ophæve tilsynsrådets

suspension at 25. oktober 1994 af Hillerød Kommunes Økonomiud

valgs beslutning at 8. september 1994 om tjenestefritagelse af

to ansatte i kommunen.

Det fremgår af de fremsendte bilag, at Hillerød Kommunes økono

miudvalg den 8. september 1994 besluttede at bemyndige borgme

steren til at optage forhandling med teknisk direktør Poul Ve

stergaard og drifts- og anlægschef Jørn Jerow med henblik på at

indgå aftaler om aftrædelsesordninger. økonomiudvalget beslutte

de samtidig at fritage de to ansatte for tjeneste, så længe sa

gen behandledes.

Ved brev at 25. oktober 1994 suspenderede tilsynsrådet for Fre

deriksborg Amt i. henhold til styrelseslovens § 61 økonomiudval

gets beslutning at 8. september 1994 om tjenstefritagelse at de

to ansatte. Om baggrunden for beslutningen om suspension anfør

tes i tilsynsrådets brev:



“Tilsynsrådets afgørelse om suspension er begrundet i, at der er

bestyrket mistanke om en ulovlighed af en vis grovhed i form af

manglende partshøring forud for beslutningen den 8. september

1994.”

På møder den 28. oktober 1994 blev der mellem de to ansatte og

repræsentanter for Hillerød Kommune - under forudsætning af kom

munalbestyrelsens godkendelse - indgået aftale om de ansattes

fremtidige ansættelsesforhold i kommunen.

Vedrørende teknisk direktør Poul Vestergaard fremgår af mødere

feratet bl.a. følgende:

“Der var enighed om, at indstille følgende til byrådets godken

delse:

1. Poul Vestergaard fratræder sin stilling som teknisk direk

tør i Hillerød Kommune med virkning fra 31. december 1994.

la. I perioden frem til 31. december 1994 afvikler Poul Vester

gaard al optjent ferie til og med optjeningsåret 1993 samt

evt. afspadseringstimer optjent til afvikling forud for 1.

april 1994.”

Af referatet af mødet vedrørende drifts- og anlægschef Jørn Je

row fremgår bl.a. følgende:

“Der var enighed om, at indstille følgende til byrådets godken

delse:

1. Jørn Jerow fratræder sin stilling ved Hillerød Kommune den

31. december 1994.

2. I perioden indtil fratræden finder sted afvikler Jørn Jerow

al optjent ferie til og med optjeningsaret 1993 samt evt

ikke-afviklet merarbejde

i

Af mødereferaterne fremgik endvidere, at begge de ansatte fra i

januar 1995 skulle tiltræde nye tidsbegrænsede stillinger

De betingede aftaler om ændrede ansættelsesvilkar for Poul Ve

stergaard og Jørn Jerow blev godkendt af kommunalbestyrelsen pa

møde den 3. november 1994.

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende

i
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Tilsynsrådets suspension af 25. oktober 1994 vedrørte økonorniud—

valgets beslutning af 8. september 1994 om tjenestefritagelse af

to ansatte. Denne beslutning om tjenestefritagelse må antages at

være bortfaldet med den efterfølgende indgåelse af aftaler om de

fremtidige ansættelsesforhold for de pågældende. Med bortfaldet

af beslutningen om tjenestefritagelse er også tilsynsrådets sus-

pension bortfaldet.

Uanset, at det eventuelt af ordensmæssige grunde kan være hen

sigtsmæssigt, at tilsynsrådet formelt træffer beslutning om at

ophæve den tidligere besluttede suspension, vil en sådan ordens

mæssigt begrundet beslutning af rent formel karakter ikke være

en afgørelse, på hvilken bestemmelsen i den kommunale styrelses

( lovs § 50, stk. 2, kan bringes i anvendelse.

Indenrigsministeriet kan derfor ikke behandle den fremsendte

sag.

.1. De hertil indsendte sagsakter tilbagesendes vedlagt.

Der kan henvises til j.nr. 1994-951/159.

Kopi af dette brev er sendt til Finn Olesen, Ladegårdsvangen 7,

3400 Hillerød.

Med venlig hilsen
Stig Torp Henriksen

2. Finn Olesen, Ladegårdsvangen 7, 3400 HillerØd.

2. flot.:

Hvilket herved meddeles til orientering.

Stig Torp Henriksen


