
Det fremgår af sagen, a
t Præstø Kommunalbe

styrelse på det konstitu

erende møde den 7. de
cember 1989 valgte Bir

te Pedersen som 1.
viceborgmester. Birte P

edersen er ansat som s
agsbehandler i Præstø

Kommunes socialforva
ltning, hvor hun fungere

r som kommunens kon
takt

led til de amtslige bo- o
g naboskaber for psyki

sk handicappede.

1 en skrivelse af 8. dec
ember 1989 forespurgt

e De Tilsynsradet for

Storstrøms Amt, om de
t var lovligt at vælge Bi

rte Pedersen til 1.
viceborgmester, og om

 det var lovligt, at hun i
 borgmesterens fravær

overtog hans funktione
r som leder af den dag

lige administration i

kommunen. I en udtalelse af 2. janu
ar 1990 udtalte Præstø

 Kommune til tilsyns
rådet bl.a. følgende: forrette vielser ©9 1. Den daglige ledelse avær af kommunaldirek + blag I skrivelse af 15. maj 19

90 klagede De til mig o
ver en skrivelse

af 14. maj 1990 fra Tils
ynsrådet for Storstrøms

 Amt vedrørende

valget af viceborgmest
er i Præstø Kommune.

I den anledning modtog
 jeg sagens akter samt

 en udtalelse af 8. juni
1990 fra tilsynsrådet. Viceborgmesteropgave

n i Præstø består i at
afløse borgmesteren ve

d repræsentative formå

af administrationen udf
øres i borgmesterens f

r
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Ifølge § 33 i lov om kom
munernes styrelse ove

rtager kommunalbe

styrelsens næstforman
d, når han fungerer i fo

rmandens forfald,
samtlige opgaver, der e

r pålagt formanden ved
 styrelsesloven Og

kommunens styrelsesv
edtægt.

Dette indebærer, at næ
stformanden overtager

 ledelsen af kommunal
be

styrelsens møder, når f
ormanden er raværend

Næstformanden overta
ger derimod kun forma

nd ns funktion som led
er

af den daglige adminis
tration, hvs formandens

 fravær er af en sådan
varighed eller situation

en i øvrigt er af en såda
n karakter, at der

skal udføres administra
tive funktioner, der går 

ud over de bemyndi-
gelser, som er givet ko

mmunens administrativ
e personale under

borgmesterens fravær. Hvis der opstår situatio
ner, hv r instrukser 9g b

emyndigelser til
den kommunale admin

istration ikke udgør et t
ilstrækkeligt beslut-

ningsgrundlag, er det T
ilsynsr dets opfattelse, 

at det ikke er
udelukket, at en komm

unalt ansat viceborgme
ster samtidig med at

varetage sin kommuna
le tjeneste varetager le

delsen af administra-
tionen under borgmest

erens fravær. Tilsynsrå
det har herved lagt væ

gt

på, at der ikke er tale o
m en varig dobbeltfunk

tion, således som
tilfældet ville være det 

for den valgte borgmes
ters vedkommende,

hvor en sådan dobbeltf
unktion er udelukket.

Med baggrund i almind
elige retsgrundsætning

er Om speciel inhabilite
t

vil det dog være udeluk
ket, at viceborgmestere

n som leder af admini-

strationen kan komme 
til at tage stilling til sag

er fra den institu-
tion m.v., hvor den påg

ældende selv er ansat.

Tilsynsrådet finder det 
herefter ikke ulovligt at

 vælge den på-

gældende til 1. vicebor
gmester, `d t dog bemæ

rkes, at der ikke ses
tøren. Der er i den forb

indelse altid telefonkon
taktmulighed tii

borgmesteren. Hvis borgmesterens fra
vær skyldes sygdom el

ler lignende af en såda
n

karakter, at nyvalg ska
l finde sted, arrangeres

 dette omgående af

viceborgmesteren. Der synes derfor ikke a
t være noget til hinder f

or, at Birte Peder
sen varetager 1. vicebo

rgmesterposten.

" uar 1990 gjorde De gæ
ldende,

munestyrelsesloven at 
henlægge

gaver til kommunaldire
ktøren,

nes udtalelse af 2. janu
ar 1990.

henvendelse. Af radets 1 en supplerende skriv
else af 28. jan

at det var i strid med re
glerne i kom

en række af viceborgm
esterens OP

således som beskrevet
 i Præstø Kommu

Den 14. maj 1990 besv
arede tilsynsrådet Dere

s

skrivelse fremgår bl.a. 
følgende:

KETINGETS OMBUDS
MAND



Jeg skal herefter udtale
 følgende:

Hovedproblemet i sage
n er, hvorvidt en komm

unalt ansat kan vælges
til stillingen som vicebo

rgmester. Den pågælde
nde vil dermed i et

vist omfang kunne kom
me til at træde i borgm

esterens sted. Borgme
-

steren er øverste leder
 af kommunens admini

stration, og det er fast

antaget, at en kommun
alt ansat - i medfør af a

lmindelige rets-

grundsætninger om ge
nerel inhabilitet - ikke s

amtidig kan være
borgmester. Baggrunden for, at hve

rvet som borgmester ik
ke er foreneligt med

kommunal ansættelse,
 er som anført retsgrun

dsætningerne om gene
rel

inhabilitet. Det er en alm
indelig forudsætning fo

r at beklæde poster

i forvaltningen, at man 
ikke derved kommer i e

n position, hvor man
forholdsvis hyppigt vil v

ære afskåret fra at udfø
re sin forvalt

ningsmæssige funktion
 på grund af speciel inh

abilitet. Er denne

forudsætning ikke opfy
ldt, betragtes man som

 generelt inhabil og er

dermed afskåret fra at 
overtage den pågælde

nde post.
1) 2) 3) Er Præstø Byråds besl

utning om at indskrænk
e 1. viceborgmesterens

arbejdsområde til vielse
r og afløsning af borgm

esteren ved
repræsentative formål 

i overensstemmelse m
ed den kommunale sty

relseslov spec. § 33? Er Præstø Byråds besl
utning om at overdrage

 en række af de funk

tioner, som 1. viceborg
mesteren har som folke

valgt, til kommunal

direktøren i overensste
mmelse med den komm

unale styrelseslov og

dens intentioner? Er Tilsynsradets afgøre
lse om, "at det ikke er u

delukket, at en
kommunalt ansat viceb

orgmester samtidig me
d at varetage sin

kommunale tjeneste va
retager ledelsen af adm

inistrationen under
borgmesterens fravær"

 i overensstemmelse m
ed den kommunale

styrelseslov og de almi
ndeligt gældende habil

itetsregler? ..."
Herefter klagede De til 

mig, idet De anmodede
 om svar på følgende

spørgsmål: at være hjemmel til at b
egrænse en viceborgm

esters opgaver herud
Over. ..." FOLKEIINGFE 1S OM

BUDSMA ND



Vedrørende udvalgspo
ster findes der regler O

m generel inhabilitet
i kommunestyrelseslov

ens $§ 29, stk. 2-4, der
 har følgende indhold:

"Stk. 2. Medlemskab af
 et staende udvalg er u

delukket for

a) ansatte, der over for
 udvalget er umiddelba

rt ansvarlig for

ledelsen af et forvaltnin
gsområde, Og disses s

tedfortrædere og

b) ansatte, der i øvrigt 
har ledende administra

tive funktioner
inden for et forvaltnings

område, der henhører 
under udvalget.

tk. 3. Medlemskab af ø
konomiudvalget er ude

lukket for

a) ansatte, i den del af 
den kommunale forvalt

ning, SsOm varetager

administrationen af de 
sagsområder, der i me

dfør af § 18, stk.
3, og kapitel V er henla

gt under økonomiudval
get.

b) ansatte, der er umid
delbart ansvarlige for e

ller i øvrigt har

ledende administrative
 funktioner inden for an

dre forvalt-
ningsområder, som for

estas af økonomiudval
get, O9

c) ansatte, der er umid
delbart ansvarlige for le

delsen af et under

et staende udvalg høre
nde forvaltningsområde

.

tk. 4. Ingen, der lever Ù
i ægteskab eller i et for

hold, der kan
sidestilles med ægtesk

ab, med en person, de
r er ansat af kommuna

lbe-

styrelsen, kan være me
dlem af

a) et stående udvalg, h
vis den ansatte ií medf

ør af stk. 2, litra
a, er udelukket fra med

lemskab af udvalget,

b) økonomiudvalget hv
is den ansatte er umidd

elbart ansvarlig for

eller i øvrigt har ledend
e administrative funktio

ner inden for
økonomiudvallgets forv

altningsomrade eller er
 umiddelbart an

svarlig for ledelsen af e
t under et stående udva

lg hørende
forvaltningsområde, c) magistraten, jf. § 64,

 hvis den ansatte er um
iddelbart ansvarlig

for eller i øvrigt har lede
nde administrative funk

tioner inden
for forvaltningsområdet

 i den magistratsafdelin
g, der forestås

af den pågældende, ell
er er umiddelbart ansva

rlig for ledelsen
af et under en af de an

dre magistratsafdelinge
r hørende for-

valtningsområde." er om viceborgmestere
ns

I kommunestyrelseslov
en findes ingen regi

inhabilitet. Som det fremgår, er de
t afgørende for vurderin

gen af, Om der fore

ligger generel inhabilite
t, hvor hyppigt tilfælde 

af speciel in-
habilitet må antages at

 ville forekomme. Her g
ør der sig væsentlige

forskelle gældende, alt
 efter om en kommuna

lt ansat skulle beklæde

posten som borgmeste
r eller som viceborgme

ster.

Viceborgmesterens Op
gave er angivet i komm

unestyrelseslovens $ 6
,

stk. 5, og § 33, der har
 følgende indhold:
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"§ 33. Når kommunalbe
styrelsens næstforman

d fung
forfald, overtager han s

amtlige opgaver, der er
 pâ

denne lov og kommune
ns styrelsesvedtægt."

Bestemmelsen i $§ 33 
indebærer, at i tilfælde 

af borgmesterens
forfald overtager vicebo

rgmesteren ikke bare b
orgmesterens rolle som

mødeleder ved kommu
nalbestyrelsesmøderne

, men også borgmester
ens

funktioner som øverste
 chef for den administra

tive kommunalforvalt

ning. Denne funktion ka
n ikke gennem instrukt

ion eller bemyndigelse
fra borgmesteren overf

øres til embedsmænd i
 kommunen, f.eks. kom

mu

naldirektøren. Det er dog ikke ethvert
 tilfælde af borgmestere

ns midlertidige
fravær, der indebærer,

 at viceborgmesteren o
vertager den admini-

strative ledelse; kun hv
is borgmesteren (eller e

ventuelt kommu

nalbestyrelsen) skønne
r, at han ikke kan tage 

ansvaret for den
administrative ledelse u

nder sit fravær, er det v
iceborgmesterens

opgave at overtage den
 administrative ledelse.

En kommunalt ansat vi
ceborgmester, som i bo

rgmesterens forfald ha
r

overtaget den administ
rative ledelse af komm

unen, kan tænkes at

komme i situationer, hv
or den pågældende er 

specielt inhabil.

Da en viceborgmester 
kun undtagelsesvis vil 

komme til at overtage
den administrative lede

lse, og kun for kortere p
erioder, må speciel

inhabilitet imidlertid ant
ages at forekomme lan

gt sjældnere for en
kommunalt ansat viceb

orgmester, end tilfælde
t ville være for en

kommunalt ansat borgm
ester.

På denne baggrund ka
n den almindelige rege

l, hvorefter kommunalt
ansatte som følge af ge

nerel inhabilitet er udel
ukket fra at Over

tage posten som borgm
ester, ikke udstrækkes

 til også at gælde for

posten som viceborgm
ester. Opstår der unde

r viceborgmesterens
eventuelle overtagelse

 af kommunens admini
strative ledelse tiifælde

af speciel inhabilitet, ka
n den pågældende selv

sagt ikke deltage i
"§ 6. Stk. 5. Så snart va

lget af formand har fun
det sted, vælger

kommunalbestyrelsen 
blandt sine medlemme

r en næstformand til at

fungere i formandens f
orfald.

erer i formandens °lagt formanden ved



FOLKENES VMB v A beslutningsproceduren
, som enten må udskyd

es eller overtages af 2.
viceborgmester. Oplysningerne om Birte

 Pedersens ansættelse
sforhold i kommunen g

iver

ikke grundlag for at ant
age, at antallet af spec

ielle inhabilitets-
tilfælde i den situation, 

hvor hun i borgmestere
ns forfald måtte

overtage den administr
ative ledelse af kommu

nen, ville være af et
sådant omfang, at hun 

efter de tidligere anført
e synspunkter måtte

betragtes som generelt
 inhabil.

Jeg finder herefter ikke
 grundlag for at kritisere

 tilsynsrådets
standpunkt, hvorefter B

irte Pedersen lovligt er 
blevet valgt til 1.

viceborgmester. De indsendte bilag ved
lægges.

Med venlig hilsen Ls Parun AK Hans Gammeltoft-Hans
en

Kopi er samtidig sendt til: Tilsynsrådet for Storstr
øms Amt.

J.nr. 089-377-99-5-198
9.

Indenrigsministeriet. Til orientering.


