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8 JAN. 19919 Advokat Asbjørn Hansen,

Slotsgade 50, 2. koiuunekontor

Box 39, 1989/1121/1600—1

9330 Dronninglund GL/EF3

) 711 VOCTI,&4 d(1t)

I skrivelse at 11. august 1989 har De på, vegne at Dronninqlund

Kommune under henvisning til lov om kommunernes styrelse, § 61,

stk. 7, indbragt Tilsynsrådet for Nordjyllands Jmts udtalelse

at 22. maj 1989 for Indenrigsministeriet. Udtalelsen omhandler

bl.a. Dronninglund Xonunes varetacelse at opgaver i henhold

til et attalekompleks at 22. c.iecember 1987 omfattende Dronning

lund gKornmune, Nordisk Navn for handicapsorgsmål, :arie Elisa—

Set og Harald Hcgsbro’s Fond til bevarelse at Dronninciund slot

og Dronninglund Slot Kursuscenter A/S.

De har i Deres skrivelse anført, at De alene anker tilsyrisrå—

dets afgørelse for så vidt angår følgende passus, side 14, af

snit 2, i tilsynsrådets skrivelse at 22. maj 1989:

“Tilsynsradet ma herefter konkludere, at Dronninglund Kormure
har handlet ulovligt ved at engagere sig i slottets og kursus-
centrets drift som angivet ovenfor i attalekomplekset, og man
skal henstille, at byrådet snarest tager initiativ til opta
gelse at forhandlinger med Iarie Elisabet og Harald Hc’gsbro’s
fond til bevarelse at Dronninglund Slot, Dronninglund Slot Kur
suscenter A/S og Nordisk Navn for Handicapspørsniål med henblik
pâ, at Dronninglund kommune udtrder helt som aftaiepartner i
sagen.”

I Deres skrivelse til Indenrigsministeriet har De qjort calden—

de, at korrctunen ved at indgå i det omhandlede attaleompleks

ikke har foretaget sig noget ulovligt, ligesom det navnte en—

gaaement etter Deres opfattelse ikke indebærer nogen risiko tor
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Eocialministeriet og Undervisnings— og Forskningsrnir.isteriethar ved skrivelser at 5. februar 1990 henholdsvis 1. marts1990 meddelt, at der ikke i de pågeldende ministeriers lovgivning er hjemmel til, at en korcrnune kan varetage den nævnte o—ave.

Indenriqsministeriets udtalelse:

Indenrigsministeriet skal indledningsvis berrke, at det almin—deÏiqe tilsyn med kon:n’unerne varetages at tilsyrisrådene, jf. §47, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 31 at 22. januar 1990, som ændret ved lov nr. 369 at13. juni 1990.

Indenrigsministeriet er ikke almindelig klageirsCans i torholdtil tilsynsràdenes udtalelser. Eerimod udøver Incienrigsininiste—net et retligt tilsyn med tilsynsrådene, jt. 61 a i lov omkoinunernes styrelse. Endvidere kan tilsynsrådenes afgcrelserefter den kowmun styrelseslovs § 61, stk. 1 og 2 — 4 at hen—holdsvs korrnunaIbestyrelsen og de enkelte korraunalbestyrelses—medlemmer ankes til Indenrigsministeriet, jf. samme lovs 61,stk. 7. Indenriosministeriet kan endelig på samme måde som til—synsrådene afgive vejledende udtalelser om forståelsen og fortolkningen at den kormiunale styrelseslovqivning samt offentlig—retlige og kornmunalretlige grundsatninyer.

Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt har i det foreliggende til—fælse ikke truffet en atgørelse, som kan ankes til Indenrigsministeriet, men har alene tilkendegivet sin retsoptattelse samtforbeholdt sig — stremt kommunens dispositioner i det omhandlede tilta.lde p.fører kommunen tab — at vende tilbacie tilspørgsmålet om, hvorvidt der i givet fald kan cores erstat—nincsansvar gældende i henhold til styrëlseslcvens 61, stx.i.

Inenr ig sin mister jet sxal som sin retsopfattelse verirendebronninglund onmunes engagement i aftalekc;mnlekset at 22. december 1987 udtale følgende:
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ri kornune kan i henhold til korrinunaltuldmeqtsreglerne, d.v.s.

ce regler, der regulerer kommunernes varetagelse at ulovbestexn—

te opgaver, lovligt leje lokaler at t.eks. en privat virksomhed

:ed henblik pa videreudlejning under forudsatninQ at, at kommu

nen hervea varetager et kornunalt formål, og at koirmunen i

øvrigt handler økonomisk forsvarligt.

De har i Deres henvendelse til Indenrigsministeriet som arcu—

ment for, at Dronninglund Kommunes engagement i det omhandlede

aftalekompleks at 22. december 1987 er lovligt, iidledn’igsvis

anført, at en kommune lovligt kan drive institutioner for han

dicappede og herunder for devblinde. De ser p denne baggrund

ikke noget til hinder for, at Dronninglund Koir:mune kan engagere

sig i uddannelsen at devblindepersonale ved at stille lokaler

til riaiyhed for NUL.

Vecrørende det Kommunale formàl med deltagelsen i aftalekom—

pekset har De anført, at formålet alene har varet at tjitrakke

en institution henherende under Nordisk £inisterråd. De har

samtidig fremhavet, at placerincen at NUL) på slottet medvirker

til bevarelsen at dette, samt at kommunen i aftalekomplekset

har sikret borgerne en vis fortrinsstilling ved bestilling af

slotskalderen — uden at dette dog har varet afgørende for kom

munen.

De har enoelig i Deres skrivelse til ministeriet henvist til

det torhc.lb, at ministeren for Nordisk Samarbejde har varet

orienteret om forhandlingerne med Nordisk Navn for Handicap—

srgsmål om placeringen at NUL’ pa Dronninglund Slot, samt at

kommunens engagement i attalekoriplekset at 22. oecember 1987

i øvrigt ikke indebrer nogen risiko for tab for kommunen.

Iræenrigsministeriet skal hertil uotale, at kommuners og amts—

kcnmuners adgang til at patace sig — eller yde støtte til — Un—

GervisrLingsopgaVer i vid udstrækning er requleret i lovgivnin—

cen. I den ucstrakninc der — som i det fcre1iccende tiltlde —

iike i lovgivningen er hjemmel til eller torbud imod kommunalt

encagement i en bestemt undervisning svirksonhed, t. eks. i form

a cilskud ti! urÅdervisningsinstitutioner, er det Incenricsmi—
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r1isteriets opfattelse, at det korrunale engagement kur. er lov—

ligt, såtrer:t uckannelsesiflstitutionens aktiviteter knytter sig

t til løsningen at en kor&runal cpcave, og såfremt der i

øvrigt er en væsentlig interesse for kcrmunen i den pågældende

undervisninqsinstitutiOfl. L)ette kan f.eks. være tilfældet i si—

tuationer, hvor hovedparten af uddannelsesinstitutionens elever
kommer fra kortïaunen.

Indenrigsministeriet tinoer ikke, at der i den foreliggende sag

er tale om en undervisningsinstitution, hvis aktiviteter er at

væsentlig interesse for kommunen, og som knytter sig så tæt til

løsningen at korruunale opgaver, at dette kan medføre, at Dron

ninglund Kommunes engagement i attalekomplekset at 22. december

19?J7 er lovliot. Der toreliger således efter ministeriets op—

tattelse ikke den nødvendige sammenhæng mellem det forhold, at

en kommune kan drive en institution for handicappede oc det at
vicereuddanne døvblindepersonale fra hele Norden. Det er herud—

ever ikke en kommunal, men en statsliq opgave at tage stilling

til, hvorviat og i bekræftende fald hvor en fællesnordisk in

stitution skal søges placeret i Danmark. Det skal i denne sam—

menhnq fremhæves, at Dronninglund Kommune, jf. sekretariatet

for ministeren for nordisk samarbejdes udtalelse i sagen, ikke

på noget tidspunkt fra statslige mvndigheders side er blevet

opfordret til at ptace sig ikke—kommunale opgaver i forbinciel—

se med rlaceringen at NUL) på Dronninglund Slot.

Inaenrigsrninisteriet finder heller ikke, at Dronninqlund Koinïu—
nes interesser i at bevare.Dronninglund Slot og i at etablere

et samlingssteo for borgerne — kan medføre, at kornunen lovligt

kan påtage sig en i cvrigt ikke—kommunal opgave.

inisteriet skal endelig, for så vidt angår r,eres oplvsninc om,
at oet oILhanuleae engagement ikke inaebærer nogen risiko for

tab tor kommunen, Oplyse, at stcrqsmi CIL eventuel risiko for

tw iike er atgørenoe tor, cm omæunens engac:ment er lovligt
eller ej . Lt konstateret tab vil der ir.od være en at toruc!sæt—
ningerne for, at cer i givet tald kan c;øres erstatninqsarjsvar

cældende over tor kommunalbestyrelsesmeciemmerne.
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Indenrigsministeriet er P denne baagrurd enigt red tilsvnsrâ—det i, at Dronninglund Kommune ikke lovligt har kunnet indgå idet nævnte aftalekornpleks son anført.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Dronninglund ornr:ure ogTilsynsrådet for Nordjyllands lunt.

t!ed venlici hilsen

BenrikBøIgaar
2) Notits

3) Hvilket herved meddeles. Sagens akter vedlqces.


