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Fyns Amtskommune har ved brev af 3. december 2001 (j.nr. 1-10-3-1999) anmodet Indenrigs- og
Sundhedsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt amtsrådsmedlem Ingeborg Moritz Hansen er ude
lukket fra at være medlem af sygehusudvalget og næstformand for udvalget som følge af Ingeborg
Moritz Hansens ansættelse som oversygeplejerske ved Odense Universitetshospital.

Det fremgår af amtskommunens brev, at Ingeborg Moritz Hansen er ansat om oversygeplejerske ved
Odense Universitetshospital, Anæstesiafdelingen (V), og at Ingeborg Moritz Hansen som oversyge
plej erske varetager afdelingsledelsen sammen med afdelingens administrerende overlæge.

Det fremgår endvidere af brevet og af de vedlagte bestemmelser for afdelingsledelse på sygehuse i
Fyns At, at afdelingsledelsen i fællesskab er ansvarlig for den daglige ledelse af afdelingens drift, at
afdelingsledelsen udarbejder forslag til budget og aktivitetsmål og sikrer overholdelse af afdelingens
budget og aktivitetsmål, at afdelingsledelsen træffer beslutninger i enighed, og g afdelingsledelsen i
fællesskab har personaleledelsesansvaret i forhold til afdelingens personale, idet oversygeplejersken
over for afdelingsledelsen har ansvaret for opgaven som afdelingens øverste foresatte for plejeperso
nalet og andet i afdelingens sygeplejesektor ansat personale.

Indenrigsministeriets udtalelse:

§ 29, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001) indeholder
regler om, at visse ansatte i kommunen er afskåret fra medlemskab af et stående udvalg. Bestemmel
sen har følgende ordlyd.

“Stk. 2. Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for
a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaitningsområde, og disses sted
fortrædere og
b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaitningsområde, der henhører un
der udvalget.”

Af bemærkningerne til bestemmelsen, der fik sin nuværende affattelse ved lov nr. 729 af 2. december
1989 om ændring af de kommunale styrelseslove, fremgår bl.a. følgende:

“Efter bestemmelsen i lüra b er ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for udvalgets
sagsområder, afskåret fra medlemskab af udvalget. Afgrænsningen af, hvilke kommunalt ansatte der er udeluk
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ket efter denne bestemmelse, må bero på en konkret vurdering af indholdet af de funktioner, der er tillagt de
pågældende.

Da den enkelte kommunalbestyrelse selv bestemmer, hvordan dens administration skal indrettes, herunder hvil
ke funktioner og stillingsbetegnelser dens ansatte skal have, kan man ved afgrænsningen ikke alene lægge vægt
på stillingsbetegnelsen. Man må lægge vægt på de beføjelser, der i henhold til organisations- og kompetence
fordelingspianer, stillingsbeskrivelser m.v. er tillagt den pågældende. Det afgørende vil være, om den ansatte
har et dagligt ledelsesansvar og selvstændigt leder et personale. Stillingens lønmæssige placering vil tillige
kunne være et vejledende moment.

I forhold til de gældende regler betyder den foreslåede ændring, at institutionspersonale, bortset fra lederen af
institutionen og andre med ledende administrative funktioner, f.eks. administrerende overlæger på sygehuse,
ikke længere vil være afskåret fra medlemskab af det udvalg, som institutionen henhører under.”

Indenrigsministeriet har på baggrund af de foreliggende oplysninger lagt til grund, at Ingeborg Moritz
Hansen varetager den daglige ledelse af Anæstesiafdelingen på Odense Universitetshospital sammen
med afdelingens administrerende overlæge, herunder funktionen som leder af afdelingens personale.
Indem-igsministeriet har endvidere lagt til grund, at afdelingens økonomiske forvaltning varetages af
Ingeborg Moritz Hansen.

På baggrund heraf finder Indenrigsministeriet, at Ingeborg Moritz Hansen er omfattet af bestemmel
sen i styrelseslovens § 29, stk. 2, litra b, og dermed er udelukket fra medlemskab af sygehusudvalget i
Fyns Amtskommune.

Med venlig hilsen

Grete Kongstad


