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KOMMUNALAFDELINGEN

Frederiksborg Amtsråd
Amtsgården
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Dato: 23. november 200

• Kontor: 1. kommunekontor

• i. nr.: 1999/1042/0204

Sagsbeh.: HBR

Fu-navn: frisygehus/forlængelse

I brev af 25. august 1999 anmodede Frederiksborg Amtsråd i medfør af den kommunale styrelseslovs

§ 65 c, stk. 1, om Indenrigsministeriets godkendelse af, at der i amtskommunens styrelsesvedtægt fast-

sattes regler om nedsættelse af et særligt udvalg som sygehusbestyrelse for Hørsholm Frisygehus gæl

dende indtil den 31. december 2001, der afviger fra reglerne i den kommunale styrelseslovs § 17.

I brev af 15. september 1999 godkendte Indenrigsministeriet — under forbehold for amtsrådets endeli

ge vedtagelse — på en række nænnere bestemte vilkår, at amtskommunens styrelsesvedtægt med virk

ning indtil den 31. december 2001 ændredes i overensstemmelse med amtsrådets anmodning.

I brev af 25. oktober 1999 meddelte Frederiksborg Amtskommune, at amtsrådet i et møde den 14.

oktober 1999 endeligt havde godkendt de pågældende ændringer i kommunens styrelsesvedtægt i

overensstemmelse med Indenrigsministeriets brev af 15. september 1999.

I brev af 21. november 2001 (J.nr. 2-16-0-53-0 1) har Frederiksborg Amtsråd anmodet om Indenrigs

ministeriets godkendelse af, at de midlertidige bestemmelser i amtskommunens styrelsesvedtægt ved

rørende nedsættelsen af et særligt udvalg som sygehusbestyrelse for Hørsholm Frisygehus videreføres

( uændret i perioden 1.januar 2002 til 31. december 2005.

Frederiksborg Amtsråd har i den forbindelse bemærket, at bestemmelsen forudsættes videreført under

de forudsætninger, som Indenrigsministeriet tilkendegav ved godkendelsen af 15. september 1999.

Det fremgår af brevet, at amtsrådet behandlede sagen i et møde den 15. november 2001, hvor et flertal

vedtog at anmode Indenrigsministeriet om en fornyet dispensation, mens et mindretal bestående af

SF’s gruppe i amtsrådet stemte imod forslaget. Mindretalsgruppens bemærkninger til forslaget, som

fremgår af et brev af 12. november 2001, er fremsendt til Indenrigsministeriet.

I den anledning skal Indenrigsministeriet herved — under forudsætning af amtsrådets vedtagelse og

under henvisning til amtsrådets ovennævnte oplysninger — i henhold til den kommunale styrelseslovs

§ 65 c, stk. 1, godkende, at de pågældende bestemmelser i styrelsesvedtægten videreføres som midler

tidige bestemmelser gældende for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2005.
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Såfremt amtsrådet vedtager at videreføre de pågældende bestemmelser i styrelsesvedtægteri som angi

vet, skal Indenrigsministeriet anmode om at modtage en kopi af den ændrede styrelsesvedtægt.

Med venlig hilsen

Christian Schønau


