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Vallensbæk Kommune  

Att.: Ellen Elisabet Paulson 

Vedrørende anmodning om dispensation til ændring af styrelsesvedtægten for 

Vallensbæk Kommune   

I brev af 1. december 2017 har Vallensbæk Kommune anmodet Økonomi- og Inden-

rigsministeriet om at meddele dispensation til, at der i styrelsesvedtægten for Vallens-

bæk Kommune fastsættes en regel, der fraviger § 16, stk. 8 i lov om kommunernes 

styrelse.  

Økonomi-og Indenrigsministeriet har før givet dispensationen til en sådan bestemmel-

se for valgperioden 1. januar 2014 til 31. december 2017.  

Vallensbæk Kommune har over for Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyst, at kom-

munalbestyrelsen i styrelsesvedtægten fra d. 1. januar 2018 til 31. december 2021 vil 

videreføre den udvidede adgang i styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1 til at indkalde sted-

fortrædere ved forventet forfald af en varighed på under en måned, jf. § 15, stk. 2, 2. 

pkt., i lov om kommunernes styrelse.   

Vallensbæk Kommune søger på denne baggrund ministeriet om dispensation til at 

følgende bestemmelse kan indsættes i styrelsesvedtægten som § 20:  

”Stedfortræderen, som indkaldes efter § 2, stk. 1, til at deltage i enkelte møder i Kom-

munalbestyrelsen, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i styrel-

seslovens § 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 3. pkt. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er gældende indtil 31. december 2021.” 

Under forudsætning af, at styrelsesvedtægtens § 2, stk. 1 som oplyst videreføres, skal 
Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til § 65 c, stk. 1, i lov om kommunernes 
styrelse herved godkende, at kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune med 
virkning for den kommende valgperiode fra 1. januar 2018 til 31. december 2021 fast-
sætter en bestemmelse med det angivne indhold, der fraviger § 16, stk. 8, i lov om 
kommunernes styrelse.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det er 
en forudsætning, at ændringen af styrelsesvedtægten undergives to behandlinger i 
kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum, jf. § 2, stk. 2, i lov om 
kommunernes styrelse. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, der blev indsat 
i loven ved lov nr. 210 af 16. maj 1984, at kravet om seks dages mellemrum mellem 
første og anden behandling medfører, at andenbehandling tidligst kan finde sted uge-
dagen efter afslutning af førstebehandlingen, jf. Folketingstidende, 1983-84 (2. saml.), 
Tillæg A, sp. 1419.  
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Ministeriet bemærker, at det af Vallensbæk Kommunes brev fremgår, at andenbe-
handlingen skulle finde sted d. 5. december 2017, og at der i tidsrummet mellem før-
stebehandlingen d. 29. november 2017 og andenbehandlingen d. 5. december 2017 
derfor ikke er gået seks dage.  
 

Såfremt kommunalbestyrelsen endeligt beslutter at ændre styrelsesvedtægten i over-

ensstemmelse med ovenstående, skal Økonomi- og Indenrigsministeriet anmode Val-

lensbæk Kommune om at sende en kopi af den ændrede styrelsesvedtægt til Ankesty-

relsen, jf. § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om kommunernes styrelse. 

 

Kopi af dette brev er sendt til Ankestyrelsen til orientering. 

 

Med venlig hilsen 

Josephine Berg Gall  

 


