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I skrivelse af 16. januar 1969 har De for indenrigsministeriet
forelagt en af Odense amtsråd afgivet udtalelse af 14. januar 1969

angående en af Fjordager sogneråd foretagen afstemning om opfØrelse

af et kommunalt sportscenter ved Seden skole.

Det fremgår af sagen, at Fjordager sogneråd fra kommunens skole-

udvalg på et mØde for lukkede dØre den ig. september l96 fik fore

lagt 4 forskellige forslag til opfØrelse af et sportscenter i kommunefl
Da sognerådets medlemmer fandt det vanskeligt at finde frem til, hvil
ket af de 4 projekter, der skulle gØres til genstand for sognerådets
beslutning, vedtog det fuldtallige sogneråd enstemmigt, at der skulle
ske en udvælgelse efter et pointsystem, hvor hvert medlem skriftligt

k.inne afgive b point, der skulle fordeles med henholdsvis 1, 2, 3 og

4 point på hvert af de nævnte 4 forslag. Det forslag, der fik flest
point, skulle - såfremt sognerådet vedtog det - danne grundlag for
skoleudvalgets videre arbejde med planerne.

Ved udvælgelsen efter det anfØrte pointsystem blev et forslag 3,
bestående af et projekt med idrætshal, foredragssal og cafeteria til
Ca. 2,4 mill. kr., det foretrukne, og sognerådet vedtog herefter en

L stemmigt at godkende s vel afstemningsform som resultatet al’ afstem
ringen.

Efter Deres opfattelse er Fjordager sogneråds afstemning efter
et pointsystem uforenelig med § 9, stk. 1, i lov om iandkornmunernes
styrelse, jfr. lovbekendtgØrelse nr. 363 al’ 22. september 1965. IfØlge
nævnte bestemmelse skal alle beslutninger tages efter stemmeflerhed,
r så vidt der ikke i nævnte lov eller i den Øvrige lovgivning for
særlige tilfælde er fastsat anden bestemmelse.

Odense amtsråd har i den nævnte skrivelse al’ 14. januar 1969 om
den anvendte afstemningsform anfØrt, at den foretagne forelØbige al’
emning efter det anfØrte pointsystem ikke kan betragtes som en egent-.
lig afstemning om, hvilket al’ de fremlagte projekter der skulle brin
ges til udfØrelse, men kun som en retningsgivende orientering med hen
Syn til den endelige afgØrelse.



Amtsrådet oplyser, at det herved har lagt afgØrende vægt p&at

sognrådet i mØdet den ig. september l96 efter den orienterende til—

fldegivC1Se gennem pointsystemet enstemmigt og fuldtalligt gdkendte

såvel afstemningmåden som resultatet al’ afstemningen, og at sognerådet

sit åbne møde den 16. oktober 196 påny onsemmigt godkendte såvel

dn anvendte afstemriingsmåde som afstemningsresultatet.

Amtsrådet har slutteligt anfØrt, at der herved af Fjordagor sögne

råd må være truffet en gyldig afgØrelse al’, at det nævnte forslag 3 -

vil være at bringe til udfØrelse, og amtsrådet har herefter ikke fun

det anledning til at foretage yderligere i sagen.

I denne anledning skal indenrigsministeriet udtale, at den an

vendte vejledende udvælgelsesmetode med benyttelse al’ et pointsystem

alene har haft til formål at nå frem til et afstemningstema, hvorved

bemærkes, at sagen senere på sognerådets møde blev underkastet en af

stemning efter kommunallovgivningens almindelige afstemningsregler.

Indenrigsministeriet har derfor ikke fundet grundlag for at kri

tisere de foretagne afstemninger.

For så vidt De yderligere har kritiseret, at sognerådets behand

ung al’ sagen er sket for lukkede dØre,bemærkes, at det i landkommunal..

lovens § , stk. 2, 3. pkt., er fastsat, at sognerådets mØder er offent

lige. Dog kan sognerådet ifØlge bestemmolsens 4. punktum vedtage, at

enkelte sager forhandles for lukkede dØre. Det fremgår heraf, at bo..

handling for lukkede dØre må have undtagelsens karakter og være ?.e

( ‘undet i den enkelte sags beskaffenhed.
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