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Folketingets Lovsekretariat

Folketinget 1. k.

Christiansborg j.nr. 1993/10150—9

1240 København K ji

Hermed fremsendes i 85 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. S

1386 som medlem af Folketinget Tommy Dinesen har stillet til

indenrigsministeren den 1. september 1993.

Med venlig hilsen

Birte Weiss

/

Emil le Maire

Folketingets Lovsekretariat - 85 eks.

2. kopi til: Sagsbeh. i 1. og 4. k.kt.

ø. afd. (mavebælte)

Afdelingschef Niels Preisler

Afdelingschef Thorkil Juul (mavebælte)

Anna Giolbas (1 stk.) (mavebælte)

Harder

Samling

(i alt 116 stk.)



Indenrigsministeriet

1. kommunekontor

J.nr. 1993/10150—9

Den 10. september 1993

Besvarelse af spørgsmål nr. S 1386 stillet af folketings

medlem Tommy Dinesen til indenrigsministeren den 1. sep

tember 1993

Spørgsmål:

“Ministeren bedes oplyse, hvorvidt der indkaldes en sup

pleant for en søfarende, der er blevet valgt til kommunal

bestyrelsen, hvis denne sejler 14 dage og er hjemme i 14

dage og derfor ikke kan deltage i det kommunale arbejde,

når han/hun er til søs?”

Svar:

Det fremgår af begrundelsen for spørgsmålet, at spørgsmå

let har sin baggrund i, at Socialistisk Folkeparti i Kor

sør på sin kandidatliste har opstillet en søfarende med en

sådan arbejdstid, at der vil være behov for en indkaldelse

af en stedfortræder for den pågældende hver 14. dag.

Jeg kan hertil oplyse, at der ikke efter de gældende reg

ler om stedfortræderindkaldelse vil være adgang til at

indkalde stedfortræderen i sådanne tilfælde.

Efter § 15, stk. 2, i styrelsesloven indkaldes stedfortræ

deren, når et medlem er forhindret i at varetage sine kom

munale hverv i en forventet periode af mindst én måned på

grund af sin heibredstilstand, graviditet, barsel eller

adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forret

ninger eller lignende.
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Er et medlem ikke forhindret i at deltage i kommunalbesty

relsesarbejdet i (mindst) én måned, men kun i et enkelt

kommunalbestyrelsesmøde, kan stedfortræderen indkaldes,

såfremt der er tale om kommunalbestyrelsens konstituerende

møde eller 2. behandlingen af årsbudgettet. Desuden kan

stedfortræderen altid indkaldes, hvis medlemmet er forhin

dret i at deltage i kommunalbestyrelsesmødet på grund af

sin heibredstilstand, jf. § 15, stk. 1.

De nævnte bestemmelser i styrelsesloven om stedfortræder-

indkaldelse fik deres nuværende affattelse ved lov nr. 385

af 6. juni 1991. I forbindelse med Folketingets behandling

af ændringsforslaget til styrelsesloven blev det overvejet

at indføre en ordning, hvorefter der skulle kunne indkal

des en stedfortræder i alle tilfælde af et medlems forfald

i et kommunalbestyrelsesmøde. Der blev imidlertid ikke

fundet tilstrækkeligt grundlag herfor.
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