
 

 

 

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon 72 28 24 00 

sim@sim.dk 

Til et kommunalbestyrelsesmedlem 
 

Vedrørende standsningsretten 

Ved e-mail af 7. maj 2020 har du skrevet til Social- og Indenrigsministeriet om udvalgs-

medlemmers standsningsret efter § 23 i lov om kommunernes styrelse.1 Du ønsker op-

lyst, om borgmesteren er forpligtet til at imødekomme medlemmets ønske om forelæg-

gelse på første mulige møde i kommunalbestyrelsen, eller om borgmesteren, eksempel-

vis af hensyn til tilvejebringelse af yderligere beslutningsgrundlag eller ønske om fore-

læggelse for andre udvalg, kan beslutte at udsætte behandlingen til et senere kommu-

nalbestyrelsesmøde. 

I den anledning kan Social- og Indenrigsministeriet generelt oplyse følgende: 

En afgørelse i en sag, hvor et udvalgsmedlem har gjort brug af sin standsningsret, kan 

kun træffes af kommunalbestyrelsen. At en beslutning er standset efter § 23 i lov om 

kommunernes styrelse, afskærer imidlertid ikke udvalget fra at tage sagen op på ny med 

henblik på at ophæve sin beslutning, så der ikke er nogen sag, der skal forelægges kom-

munalbestyrelsen, eller med henblik på at afgive en (ændret) indstilling til kommunal-

bestyrelsen. Sagen kan blot ikke afgøres af udvalget. 

Sagen, hvori beslutningen er standset, skal følge den almindelige procedure og skal 

uden unødig forsinkelse forelægges for kommunalbestyrelsen, eventuelt via økonomi-

udvalget og andre udvalg. 

Der henvises til Indenrigsministeriets udtalelse af 25. februar 1998, jf. Resumédataba-

sen 98.1.1.2 

På denne baggrund er det Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at hensyn til til-

vejebringelse af yderligere beslutningsgrundlag, herunder fornyet udvalgsforelæggelse, 

kan føre til, at sagen ikke behandles på det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, 

men sagen skal forelægges kommunalbestyrelsen uden unødig forsinkelse. 

Social- og Indenrigsministeriet foretager ikke mere i anledning af din henvendelse. 

Med venlig hilsen 

Lise Brandi-Hansen 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019. 
2 Resumé og udtalelse kan læses her: https://resumedatabase.sim.dk/resumedatabasen/1998/9811-om-be-
tydningen-af-at-standsningsretten-i-styrelseslovens-23-er-gjort-gaeldende/. 
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