
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekstrakt af Økonomi- og Indenrigsministeriets tele-
fonnotater vedr. spørgsmål fra KL og en kommune 
om muligheden for at udsætte det konstituerende 
møde.  
 

På baggrund af en henvendelse fra KL om muligheden for at udsætte det konstitue-

rende møde udtalte Økonomi- og Indenrigsministeriet den 4. december 2017 telefo-

nisk bl.a., at et møde i kommunalbestyrelsen kan suspenderes. Det gælder også det 

konstituerende møde. Konstitueringen skal blot være afsluttet senest den 15. decem-

ber i valgåret. 

 

Ministeriet fandt i den forbindelse anledning til at udtale, at det anførte gælder uagtet, 

at der i Hans B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2. 

udgave, 2010, s. 182 står, at konstitueringen kan fordeles over flere møder inden 

funktionsperiodens begyndelse. Det må antages, at konstitueringen skal være afsluttet 

den 15. december i valgåret, jf. fristen i § 6 i lov om kommunernes styrelse. 

 

Ministeriet udtalte, at der således intet er i vejen for, at mødet suspenderes efter valg 

af formand og næstformand (næstformænd) f.eks. med henblik på, at der skal anmel-

des andre valggrupper og/eller foretages en ændret fordeling af pladserne i økonomi-

udvalg og stående udvalg end den, der var forudsat inden mødet. Anmeldelsen af 

valggrupper til valgene til økonomiudvalg og stående udvalg – der skal være de sam-

me – skal foretages forud for valgene, men ikke nødvendigvis forud for mødet.  

 

Ministeriet oplyste videre, at en beslutning om at suspendere/udsætte det konstitue-

rende møde træffes ved almindelig flertalsbeslutning, jf. § 11, stk. 3, i lov om kommu-

nernes styrelse samt at en beslutning om at suspendere/udsætte dele af det konstitu-

erende møde til et senere tidspunkt ikke indebærer, at der er tale om et nyt møde men 

alene, at det konstituerende møde suspenderes til en anden dag. (Der kunne også 

være tale om, at mødet alene suspenderedes i nogle timer). Der skal følgelig ikke 

indkaldes til et nyt ekstraordinært konstituerende møde, udsendes dagsorden eller ske 

offentliggørelse af dato og tid for mødet.  

 

I forbindelse med en henvendelse om samme emne fra en kommune tilkendegav mi-

nisteriet telefonisk den 30. november 2017, at der heller ikke er noget i vejen for at 

dele foretagelsen af valg til en bestemt post, fx en borgmester, over i flere møder. 

Ministeriet tilkendegav samtidig, at der heller ikke ville være noget i vejen for i det 

tilfælde, hvor der er flere afstemningsrunder til et og samme valg, at én afstemnings-

runde holdtes i første del af et møde, og en anden afstemningsrunde holdtes i anden 

del af et møde. Der vil godt kunne bringes nye kandidater i forslag efter 1. afstem-

ningsrunde til borgmestervalg, jf. Hans B. Thomsen m.fl.: Lov om kommunernes sty-

relse, 2010, side 226. Efter ministeriets opfattelse ville det også være muligt at udsæt-

te afstemningen med henblik på konsultationer – i hvert fald efter 1. afstemning. 
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