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INDENRIGSMINISTERIET
Christiansborg Slotsplads 1, 1218 K. - Tlf. (01) 11 69 00- Giro 5 52 55 00

Kobenhaun,den 15. marts 1984

‘IS tI?IR, ;i,
l.k.kt.i.nr. l98/l000—4

(Bedes antort ved henvendelser
om sagen)

L I 5 MRS 1384
Fotjjatet

Under henvisning til udvalgets skrivelse af 9. marts 1984

(L67 — bilag 2) sender jeg hermed i 80 eksemplarer min besvarelse

af spørgsm1 1 og 2 vedrørende lovforslaget om ændring af de kommu

nale styrelseslove.

Britta Sehall Holberg

chsen

Folketingets kommunaludvalg
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Under henvisning til udvalgets skrivelse af 9. marts 1984

(L67 — bilag 2) sender jeg hermed i 80 eksemplarer min besvarelse

af spørgsmål i og 2 vedrørende lovforslaget om ændring af de kommu

nale styrelsesiove.

Britta Schall Holberg

sen

Folketingets kommunaludvalg



Indenrigsministeriet

1. kommunekontor

].nr. 1983/1000—4

Den 15. marts 1984

Besvarelse af spørgsmål nr. 1 og 2 stillet af folketingets

kommunaludvalg den 9. marts 1984 (L 67 — bilag 2).

Spørgsmål 1:

Har ministeren planer om sanktioner ved brud på tavsheds—

pligten?

Svar:

I lovforslagets § 61c foreslås indført en regel om straf—

ansvar for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der gør sig skyl

dig i grov tilsidesættelse af deres pligter. Reglerne

i straffelovens §S 156 og 157 om straf for pligtforsømmel—

ser i offentlig tjeneste eller hverv gælder nemlig ikke

for kommunalbestyrelsesmedlemmer, fordi disse regler ud

trykkeligt undtager hverv, hvis udførelse hviler på of

fentlige valg.

Straffelovens øvrige bestemmelser gælder imidlertid fort

sat for kommunalbestyrelsesmedlemmer, og de vil derfor

kunne straffes for overtrædelse af f.eks. straffelovens

§ 152 om tavshedspligt.

Efter denne bestemmelse vil der kunne idømmes bøde, hæfte

eller under skærpende omstændigheder fængsel i indtil

1 år. Sker overtrædelsen for at skaffe sig eller andre

uberettiget vinding, kan straffen stige til fængsel i

3 år.

Et udvalg under justitsministeriet har i oktober 1983

afgivet en betænkning om tavshedspligt (bet. 998/1984).

I betænkningen foreslås straffelovens bestemmelser om

tavshedspligt præciseret og tydeliggjort.

Der er derfor efter min mening ikke behov for at søge

gennemført særlige strafbestemmelser for kommunalbesty—

relsesmedlemmers brud på tavshedspligt.
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Spørgsmål 2:

Mener ministeren, at den kommunale administration bør

forpligtes til i alle sager at oplyse om en beslutning

er lovlig?

Svar:

I mange tilfælde vil der i kommunalbestyrelsens beslut—

ningsgrundlag indgå en redegørelse fra forvaltningen om

sagens faktiske og retlige omstændigheder. Redegørelsen

afsluttes undertiden med en indstilling om, hvorledes

sagen efter forvaitningens opfattelse bør afgøres. En

sådan redegørelse skal naturligvis være juridisk korrekt

og en eventuel indstilling skal naturligvis være lovlig.

Såfremt forvaltningen bliver opmærksom på, at kommunal

bestyrelsen/udvalget efter forvaltningens opfattelse er

i færd med at træffe en ulovlig beslutning, har forvalt

ningen allerede efter gældende ret pligt til at henlede

borgmesterens/udvalgs formandens opmærksomhed herpå. For

valtningen har endvidere pligt til at pege på eventuelle

ændringsmuligheder i beslutningen, hvorved denne vil kunne

lovliggøres. Det påhviler herefter borgmesteren/udvalgs—

formanden at gøre rede for det ulovlige indhold og even

tuelle muligheder for lovliggorelse ved sagens forelæggelse

i kommunalbestyrelsen/udvalget.


