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Under dags dato har man tilskrevet kommunalbestyrelsesrnedlemrnerne

M. BechgaaF og V. Hansen, Rådhuset, Farum, således:

l I en gennem Frederiksborg amtsråd hertil fremsendt skrivelse

af 16. april 1969 har d9herrer, som udgØr to mindretalsgrupper i Farum

kommunalbestyrelse, for indenrigsministeriet indbragt en klage over, at

( .:‘grnesteren i Farum på kornmunalbestyrelsesmØdet den 15. april 1969 har

overtrådt bestemmelsen i § 3 i forretningsordenen for Farum kommunalbe

styrelse.

De har herved anfØrt, at to på dagsordenen for det omhandlede kom

munalbestyrelsesmØde optagne punkter betegnet som nr. 12 og 14 (to byg—

ningssager) af Dern blev krævet slettot på dagsordenen og krævet behandlet

på det næstkornmende ordinære kommunalbestyrelsesmØde. Borgmesteren Ønskede

imidlertid ikke dette, men skulle efter det af Dem anfØrte under henvis

ning til § 3 i forretningsordenen have krævet sagernes bibeholdelse på

dagsordenen afgjort ved afstemning, der herefter udviste et flertal for

sagernes bibeholdelse. Derefter krævede de to mindretalsgrupper, at sagerne

ovorfØrtos til 2. behandling. Ved mØdets afslutning kl. 23 indkaldte

borgmesteren til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmØde torsdag den 17.

pri1 1969 kl. 700 uden at give medlemmerne oplysning om, hvad dette

mØdes dagsorden skulle indeholde. I denne forbindelse har De forespurgt,

om det er rigtigt at bringe ekstraordinære kormnunalbestyrelsesmØder i

anvendelse til behandling af de omhandlede sager.

I en af Farum kommunalbestyrelse over sagen afgivet erklæring af

29. april 1969 fremgår det, at borgmesteren om morgenen den b. april 1969

modtog en række sager fra byplanudvalget, der herefter blev optaget på

dagsordenen for det kommende kommunalbestyrelsesmØde, og dagsordenen blev

samme dag udsendt til kommurialbestyrelsesmedlemxnerne. Fremgangsmåden er

efter kommunalbestyrelsens opfattelse i overensstemmelse med forretnings—

ordenens § 3, idet denne fortolkes således, at borgmesteren er pligtig til

at optage sager, der i udvalgene er afleveret senest b dage fØr mØdet,

men at borgmesteren har ret til at tage sager med, når de er færdigbehand

[let i udvalg, når 5 dages fristen for udsendelse af dagsordenen iØvrigt
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Frederiksborg amtsråd har i skrivelse af 27. maj 1969 henhoidt

sig til kommunalbestyrelsens fortoikning af forretningsordenens § 3

samt tilfØjet, at det ikke finder at kunne kritisere det af borgmeste

ren udØvede skØn med hensyn til spØrgsmålet om nØdvendigheden af at

indkalde til et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde, jfr. forret

ningsordenens § 1, stk. 2.

I denne anledning skal man herved meddele, at indenrigsniinistc

net ikke finder, at der ved det pgæ1dende kommunalbestyrelsesmØde er

handlet i strid med bestemmelserne i forretningsordenens § 3.

På den givne foranledning skal man dog bemærke, at tidsrummet

(‘1lem 1. og 2. behandling af en sag bØr være af en sådan længde, at de

enkelte medlemmer får den efter sagens beskaffenhed fornØdne tid til

f at skaffe sig et forsvarligt grundlag for sagensvidere forhandling og

I afgØrelse.

Man skal endvidere på den givne foranledning bemærke, at tids

punktet for mØder, herunder ekstraordinære mØder, såvidt muligt bØr fast

sættes således, at det i almindelighed vil være kommunens borgere mu

ligt at overvære mØderne.”

Hvilket herved meddeles.

P.M.V.

E.B.

d. B. PUeborg

N. 1-laridskemager,

1) Kommunalbestyrelsesmedlemmerne M. Bechgaard,/R. V. Sunekær og V.

Hansen, Rådhuset, Farum.

2) Frederiksborg amtsråd
(u.hv. til amtsradets skrivelse af 275—o9 1J.nr.

3) Farum kommuna1bestyre1s. 1969_997—1o—2).


