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I skrivelser af 1. oktooe,r oci 23. november 193i har De rettet

nenvendelse til indenrijeniniateriet vedrorn amtsborgmester

3ar3n iadsens ledelse af hrdj yllands amsrids arbejde.

(ieres nenvendeise skyldes, at Framskridtspartiets .tsrdsgruppe

som de er medlem af, ikke fik sine endrinnsforeiaq til budget

i95 nehandlet i henholdav is okoncntiiudvi1qet 09 senere p amts—

rdsmadet,

Amtsrdnts begrundelse fur ikke at. medtage Deres endr irjsforslaq

var, at de ikke vor kommet rettidigt til amt skommuen • de nener

at forslajene var kommet reti idigt frem. Dette statter De p , at

Aars postkont.or skriftiinr nar meddelt Dem, st brevet til trods

for fej ladresserin — efter al sandsynlighed ville vare udsorte—

ret i boks ved postnuset i Åalhorg st senest kl. 11.3(1, uj ot

brevet derfor akul le vmre kwnmet rettidigt frem.

De har yaerliqere Klaget over, at amtsborgmester Saren hadsen K

ke efter at have ïiodtajet ondrin-sfors lagene udsendte disse til

akonomiudvelqets medlenmer til behandling p akonomiudvaigsmodet

den 17. september, og at mnoringsforslagene heiler ikke useodtes

sammen meo dansordenen til emtsrdsmoet den 25. september, men

at det alene meddeltes metilernmerne, at encirinnsfors1agere var

kommet for sent.

i anledning af Deres henvendelse har indenrigsministeriet indhen

tet en udtalelse fra Nordjyllands amtsråd, som vedlgges i kopi.
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AF denne udtalelse fremjår, at begtundelaen for, at Fremskridts

partiets endringaforelag ikke blev behandlet var, at den frist,

som amtprédet havde fastsat for rettidig indgivelae at ændrings

forslag, ikke var blevet overholdt. Fristen var fastsat til den

12. september kl. 12.00. Det bemærkea, at Deres ændringsforslag

var stemplet i Hobro den 11. septamber kl. 20.13 og modtaget veo

poatåbningan dan 13. september om morgenen, samt at postnummeret

på brevet ikke var korrekt. Det tilføjes, at Aalborg postkontor

over for amtsrådet har oplyst, at poetkåntoret ikke er i’stsnd

til at oplyse, om brevet har foreligget i boksen far eller efter
• I 4’I (ni
fla. i4.UIJ

Amtsrådet har endvidere anført, at økonomiudvalget tiltrådte

•
smtaborgmeatarena forslag om ikke at medtage ændringsforelagene,

og som konsekvens heraf har amtsrådet ej heller udsendt disse

samtidig med dagsordenen.

I ivrigt har problemet om for sent fremkomne endrincjaforalag tid

ligere foreligget til amtarädeta bedømmelse fl foranledning at

Dem i en situation, hvor Freinskridtapsrtiota ændringsforslag blev

indleveret 15 minutter efter fristens udløb. I den aag blev for

slagene trods forainkelaen inddraget i forhandlingerne, idet det

blev tilkendegivet, lE gentagelser ikke ville blive tolererat.

Således som sagen herefter ar oplyst for indenrigsministeriet, er

det på grund af modstridende oplysninger fra de 2 poatkontorar
‘9 usikkert, pa hvilket tidspunkt brevet Faktisk ar henlagt i amts—

kommunens boks. Da påstand herefter står mod påstand, og da in

denrigsministeriet ikke har mulighed for at føre vidner, må mini

steriet, hvis De ønsker at f4 sagen afkleret, henvise Dam til

domatolene.

Det kan i evrigt tilf.jes, at såfremt det måtte blive fastslået,

at endringaforslsget er indgivet ror sent, er det indenrigsmini—

steriets opfattelse, at den sf Nordjyllands amtsråd fulgte proce

dure ikke ville giv, anledning til kritik. Det vil i den forbin

delse blive tillagt vægt, at amtsrådet i lighed med tidligere år
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havde besluttet, at ror sent indkomne endringsforakag ikke ville

blive tolereret, og at De tidligere at amtsrådet i en tilsvarende

situation har fået dette specielt tilkendegivet.

P.M.V.
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