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Dispensation fra lov om kommunernes styrelse

Ved e-mail af 24. september 2021 med bilag har Københavns Kommune rettet hen-

vendelse til Indenrigs- og Boligministeriet med anmodning om fornyelse af den tidli-

gere meddelte dispensation vedrørende reglerne i kommunens styrelsesvedtægts §§ 25 

og 26, der har virkning til og med den 31. december 2021.

Det fremgår af Københavns Kommunes henvendelse, at Borgerrepræsentationen ved 

førstebehandlingen af ændringer af styrelsesvedtægten på sit møde den 23. september 

2021 har godkendt ansøgningen om fornyelse af dispensationerne.

Bestemmelserne i styrelsesvedtægten har følgende ordlyd:

”§ 25. Den øverste daglige ledelse af den del af kommunens administration, der varetager Økono-

miudvalgets og de stående udvalgs forvaltningsområder i Københavns Borgerservice varetages 

med virkning fra 1. januar 2014 – uanset bestemmelserne i § 11 og i kapitel 7 – af borgmesteren 

for det udvalg, hvorunder Københavns Borgerservice er henlagt.

§ 26. Der etableres en Intern Revision, som administreres direkte under Borgerrepræsentationen. 

Borgerrepræsentationen fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed.

Stk. 2. Intern Revision skal bistå kommunens revisor i dennes revision af kommunens regnska-

ber, samt understøtte Borgerrepræsentationen i dennes tilsyn med forvaltningen af kommunens 

økonomiske midler.

Stk. 3. Chefen for Intern Revision er kommunens databeskyttelsesrådgiver og varetager opgaven 

med at føre tilsyn med kommunens overholdelse af den til enhver tid gældende lovgivning om 

beskyttelse af persondata.

Stk. 4. Intern Revision ledes af en revisionschef, som ansættes og afskediges af Borgerrepræsen-

tationen.”

Ad § 25 vedr. kommunens borgerservicecenter

Dispensation vedrørende den nævnte bestemmelse er tidligere meddelt ved Økonomi- 

og Indenrigsministeriets breve af 9. december 2013 og 14. november 2017. Forud herfor 

er Københavns Kommune meddelt dispensation til en lignende ordning den 21. april 

2006 og den 8. december 2009.

I den anledning skal Økonomi- og Indenrigsministeriet meddele, at ministeriet efter 

§ 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse med virkning for den kommende valgpe-

riode kan godkende den nævnte bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt.

Sagsnr.

2021 - 5934

Doknr.

451749

Dato

04-10-2021

mailto:im@im.dk


2

Ad § 26 vedr. kommunens interne revision, hvis chef tillige er kommunens 

databeskyttelsesrådgiver

Dispensation vedrørende bestemmelsen er tidligere meddelt Københavns Kommune 

ved det daværende Økonomi- og Indenrigsministeriums brev af 14. november 2017.

Ved det daværende Velfærdsministeriums brev af 14. maj 2008, ved det daværende In-

denrigs- og Socialministeriums brev af 8. december 2009 og ved det daværende Øko-

nomi- og Indenrigsministeriums brev af 9. december 2013 er der endvidere tidligere 

meddelt dispensation til Københavns Kommunes etablering af en intern revision, der 

administreres direkte under Borgerrepræsentationen (bestemmelsens stk. 1, 2 og 4).

I den anledning skal Indenrigs- og Boligministeriet meddele, at ministeriet efter 

§ 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse med virkning for den kommende valgpe-

riode kan godkende den nævnte bestemmelse i kommunens styrelsesvedtægt.

Dispensationen indebærer for så vidt angår § 26, stk. 1, 2 og 4, i kommunens styrelses-

vedtægt, at den interne revision ikke henhører under økonomiudvalgets eller et stående 

udvalgs umiddelbare forvaltning og ikke er underlagt overborgmesterens eller de øvrige 

borgmestres øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Indenrigs- og Boligministeriet forudsætter ligesom i forbindelse med de tidligere med-

delte dispensationer, at den interne revision ikke skal varetage opgaver, som efter lov-

givningen eller kommunens styrelsesvedtægt påhviler økonomiudvalget eller de stå-

ende udvalg.

Indenrigs- og Boligministeriet forudsætter endvidere ligesom i forbindelse med de tid-

ligere meddelte dispensationer, at den interne revisions bistand til revisors udførelse af 

opgaver som led i den lovpligtige revision sker under revisors kompetence og ansvar. 

Det er herved videre forudsat, at aftale mellem den interne revision og revisor om, hvilke 

dele af de lovpligtige revisionsopgaver der varetages af den interne revision, ikke be-

grænser revisors adgang til og ansvar for selv at efterprøve arbejde udført af den interne 

revision, at udføre yderligere arbejde i forlængelse heraf eller at udføre arbejdet selv. 

Baggrunden herfor er, at revisor ikke ved aftale eller på anden måde kan begrænse sit 

ansvar for revisionen og derfor alene kan basere sig på den interne revisions arbejde i 

det omfang, revisor selv vurderer dette som forsvarligt.

Dispensationen indebærer for så vidt angår § 26, stk. 3, i kommunens styrelsesvedtægt, 

at databeskyttelsesrådgiveren ikke henhører under økonomiudvalgets eller et stående 

udvalgs umiddelbare forvaltning og ikke er underlagt overborgmesterens eller de øvrige 

borgmestres øverste daglige ledelse af kommunens administration. Databeskyttelses-

rådgiveren er således direkte underlagt Borgerrepræsentationen, der bl.a. fører tilsyn 

med denne. Det er endvidere Borgerrepræsentationen, der ansætter og afskediger data-

beskyttelsesrådgiveren, jf. styrelsesvedtægtens § 26, stk. 4.

Dispensationen er som den tidligere meddelte dispensation meddelt under forudsæt-

ning af, at databeskyttelsesrådgiveren ikke varetager opgaver, som efter lovgivningen 

eller kommunens styrelsesvedtægt påhviler økonomiudvalget eller de stående udvalg, 

og at de opgaver vedrørende databeskyttelsesrådgiveren, som Borgerrepræsentationen 

delegerer til revisionsudvalget, ligger inden for rammerne af de funktioner, et udvalg
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nedsat efter § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse lovligt kan varetage, herunder 

først og fremmest forberedende og rådgivende funktioner.

Dispensationen er ligeledes som den tidligere meddelte dispensation meddelt under 

forudsætning af, at databeskyttelsesrådgiverens opgaver som minimum omfatter det, 

der følger af databeskyttelsesforordningens art. 39, og at Københavns Kommune i den 

forbindelse sikrer, at chefen for Intern Revisions øvrige opgaver – uanset om de ændres 

i løbet af funktionsperioden – ikke indebærer en interessekonflikt i forhold til opgaverne 

som databeskyttelsesrådgiver.

Fælles vilkår

For de godkendte bestemmelser gælder, at de skal være placeret i et særligt kapitel i 

styrelsesvedtægten, af hvis overskrift det fremgår, at de alene er gældende indtil den 31. 

december 2025.

Såfremt Borgerrepræsentationen endeligt vedtager de nævnte bestemmelser, skal In-

denrigs- og Boligministeriet anmode Borgerrepræsentationen om at sende en kopi af 

den ændrede styrelsesvedtægt til Ankestyrelsen, jf. § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om kommu-

nernes styrelse.

Kopi af dette brev er sendt til Ankestyrelsen.

Med venlig hilsen

Nikolaj Stenfalk

Kontorchef
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