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De har ved brev af 12. marts 2007 anmodet om en tilkendegivelse af Indenrigs- og
Sundhedsministeriets fortolkning af § 13, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.
De har som baggrund for Deres anmodning angivet, at Gentofte Kommunes fortolkning
af bestemmelsen efter Deres opfattelse er meget uheldig. De har i den forbindelse an
ført, at et kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte Kommune alene kan få tilført sin
afvigende mening til beslutningsprotokollen, hvis medlemmet har stemt nej.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan i den anledning oplyse, at det fremgår af 13,
§
stk. 2, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober
2006), at:
“Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende me
ning kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til
anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet
af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse led
sage denne med en begrundelse for sit standpunkt.”
Den afvigende mening består foruden det, som har fundet udtryk i selve stemmeaf
givningen i en tilkendegivelse om, hvad medlemmet mener, at kommunalbestyrelsen
burde have besluttet. Der skal være overensstemmelse mellem den afvigende mening,
der ønskes protokolført, og den pågældendes stemmeafgivning. Der henvises til Hans
B. Thomsen m.fl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2004, s. 60f.
-

-

Heraf følger efter ministeriets opfattelse, at et kommunalbestyrelsesmedlem alene har
krav på at få sin afvigende mening ført til protokols efter en afstemning, hvor medlem
met har været blandt mindretallet.
Baggrunden for, at det alene er afvigende meninger knyttet til en afvigende stemmeaf
givning, der kan tilføres beslutningsprotokollen, skal findes i formålene med protokollen
og retten til at få en afvigende mening tilføjet i denne.
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Formålet med beslutningsprotokollen er at afgive dokumentation for indholdet
af kom
munalbestyrelsens beslutninger. Protokollen skal endvidere angive, hvilke
kommunalbestyrelsesmedlemmer der er ansvarlige for vedtagelsen af en beslutning. Der henvi
ses til Hans B. Thomsen mfl., Lov om kommunernes styrelse med kommentarer
, 2004,
s. 58f
Retten til at få sin afvigende mening tilføjet i beslutningsprotokollen er indført
for at be
skytte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der hører til mindretallet, mod medan
svar for
ulovlige beslutninger. Der henvises her til Betænkning om ansvarsplacering og
reakti
onsmulighederne i kommunestyret (betænkning nr. 996/1983), s. 27.
Hvis man åbner op for, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der stemmer for
et g v t
forslag, kan få tilført en begrundelse herfor til beslutningsprotokollen, vil det
kunne
medføre tvivl om medlemmernes egentlige stillingtagen i sagen. Dette vil feks.
være
tilfældet, hvis medlemmet har stemt for et vedtaget forslag, men derefter får tilført
pro
tokollen, at det vedtagne forslag efter medlemmets mening faktisk er for vidtgå
ende.
Vurderingen af, om og ikke mindst i hvilket omfang et medlem i et sådan
tilfælde har
pådraget sig ansvar for en beslutning, vil dermed blive betydelig mere vanske
lig.
Den nuværende udformning og fortoikning af lovens 13, stk. 2, er derfor efter
Inden
§
rigs- og Sundhedsministeriets opfattelse velbegrundet.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan i øvrigt oplyse, at der intet er til hinder
for, at
kommunalbestyrelsen beslutter, at forhandlingerne i forløbet op til en afstem
ning skal
refereres. Dette må dog ikke ske ved indførelse i beslutningsprotokollen, da
denne
som angivet ovenfor alene skal dokumentere de vedtagne beslutninger og
de med
lemmer, der er ansvarlige herfor.
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Kopi af dette brev er sendt til Gentofte Kommune og Statsforvaltningen Hovedstaden
.
Med venlig hilsen

Henrik Villum Jensen
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