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T(øbenhavn, den s NOV. io
1..k.kt. j.nr. 1990/1070/0500—2

Mtsrdsnedlem

Egon Willemoes

Tranvel 15

4000 Roskilde

<re Egon Willemoes

Tak for dit brev af 1. november 1990 vedrørende Roskilde

Amtskommunes procedure i forbindelse ned irvJqelse af en kontrakt

om leje af ehhil

I dit brev beder du mio uddybe nede punkter i Inåenriqsm i—

nisteriets brev til diq af 24. oktober 19fl, hvori ministeriet

afqav en udtalelse over saoen. T’oale af spørcsmålene er ikke helt

klare, hvilket vanskelicoer en besvarelse. I det flqende skal

je imidlertid forsøcie at uddybe de dnskede Punkter:

Om fortolkninqen af “hefordrjnosqodtørelse’

Efter 1, stk. , i den kommunale styrelseslov, kan kor’unu—

naibestyrelsen yde hefordrinqsgod tgørelse i forbindelse med vare—

taqelsen af kommunale hverv. Eestemmelsen giver adqana til dæk—

njriq af positive udgifter i forbindelse med varetagelse af hver

vet som komrnunalhestvreisesmedlem mv., det vil sige omkostninqs—

dækning. Codtqørelsessatserne kan doo fastsættes generelt, nr

blot fastsættelsen sker under hensyn til de faktiske omkostnin

ger.

Om hvem der i amtskommunen kan træffe beslutning om leje af en

bil

rette beror på den kompetencefordeling, der qalder i amts—

kommunen. Mganqen ti]. at træffe beslutninger kan følge af ud—
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trykkeligt fastsatte regler eller en stiltiende delegation, lice—

som der kan være tale om en betinget kompetenceudøvelse (“umid

delbar forvaltninq”, jfi styrelseslovens § 17, stk. 1, og Ç 31,

stk. 3).

Om hvad der ligger i “varetagelsen af hvervet som amtsborgmester”

Hermed sigtes der til samtlige de funktioner, som amtsborg

mesteren varetager på amtskonunens vegne.

Om kontering af løn til amtsqårdshetjent kan ske på befordrinas—

konto

Udgifterne til aflønning af amtsaårdshetente afholdes over

konto 6.01. eller 6.05., mens udgifterne til leje af bil afholdes

over konto 6.02.

Om fortolkninq af årshudQettet

Spørgsmålet om indholdet af oa forudsætningerne for en be

villing afgøres ved en fortoikning af årsbudqettet. Det er amts

rådet der vedtaqer årshudgettet, og inden for vide rammer tilkom—

mer det derfor amtsrådet at tage stillinq til, om en disposition

ligger inden for amtsrådets — udtrykkelige eller stiltiende —

( forudstninqer i forbindelse med budaetvedtaqelsen.

Om tilsyn med overholdelse af regler i kompeteneefordelinqsplan

Det tilsyn, som Indenriqsministeriet udøver over for amts—

kommunerne, er et retligt tilsyn. Tilsynet omfatter kun spørgsmål

om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, her

under offentliqretlige retsqrundstninger. Tilsynet omfatter så

ledes ikke srgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse

af amtskommunens interne regler, medmindre disse regler er udtryk

for regler i lovgivningen.
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Om hvem der kan forpliate amtskommunen for eventualforpligtelse i

forbindelse med jndqe1se af en kontrakt, der er bindende indtil

Per er ikke tale om en eventualforpliatelse, men en aktuel

forpligtelse, som amtskonunen har påtaget sig ved indgåelse af

kontrakten med biludleningsfirmaet. hvem der kan træffe så

danne beslutninger, henviser eg til det ovenfor anførte.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen


