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Under henvisning til. Deros skrivelse at 23. januar 1!S4
(Brev nr. 6(184) og til telefonisk dreftelne eksil nan vejledende
udtale følgende:

På toranleninç at en honvendeice den 20. januar 1904
frq, 2. viceborgmester E. Winther Larsen her indonrigeministeriot
telefonisk afgivet en vejledende udtelelac om en komnun*lbntyrel
sea adgang til et optog. en sag pi degeordonen. Det understreges,
at udtelelaen var at generel kartktcr og ikco indebar stillingtagen
til et &onkret hssndaloseferlob.

Indenrigsministeriet udtalte, at det tilkommar kommunalbe—
otyrelson Cd.v.s. kommunslbcotyrolaens flertal) at beslutte, om
en oag skel optages på kammunelbestyrelsens dnçjnorden. Det ar Uge—
lades komsunalbestyrslssn, dør i første omgang afgør, om en sag
er tilutratckaligt oplyst til, et kommunalbestyrelsen kan traf fe
afgørelse i sagan.

Dav gelder isaidlertid rotsreglnr, ton s2ttnr grmnnr for
kommunalbeotyrelsena rådighed over dagsordenen og beolutningegrund—
log*t. Det kan ekserapelvis raavnec, at lcwamunulbaetyreicen ikke
lo’llt kcn optage en sag pt dagsordenen og traf fe beslutning i.
sgon, hvis kornnunalbcstyrolaon hetved trrter en beelutning, der
stridar sod lovgivningen. Cn kommunulbestyreise kan heller ikke
lovligt treffe eforolne i an nu, Iwic sagen ikke er tiletrekkelSgt
oplyst.

Til en segn oplysning hører rortalt, ct der indhentes
en erklering fra vodkc;mg*nde udvalg, inden kovsnunelbestyrelsen trefe
fet boslutning i cegen, jfr. $ 4, stk. 2, i noreulstyreiseavedtsga
tcn. Dennb alnindeliçe betingelse er for •konoi.iudvalgetc vedkutiren—
de lovftstet i I 10, stk. 2, i dtrt komnunele styrelseslov.

Det antages imidlertid, at en kommunelbestyrelse lovligt
kan beslutte, it en sag ikke skal toteloçges et stående udvalg,
hvis det er åbenbart, et der ikke herved kan tilferes eagon nye,
relevante oplysninger. Det aê formentlig entogne, at det sene. geider
for pligten til et indhente erklaririg efter § 18, stk. 2
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Handler en kosimunalbestyreles imod disen totaregler, må

tilsynsmyndigheden overveje, om de retemidler, som et nevnt i g

61 i den køczmunsls etyrelsoelov (ennullatlon, tvengebeder og an—

t, leggelse at erstetningesag), kan anvendes.

fl den givne foranledning skal det understreges, et en

1: borgmester eller et aindrotal i en kommunalbestyrelse ikke kan hindre

en sags optagelse på dagsordenen og afoteening oa sagen, selvon

en vedtagelse at foraleget ville være en ulovlig beslutning. De

medlemmer, der etemser imod forslaget, kan forlange deres afvigende

[ mening kort tilført boolutningepretokollen, jfr. Ç 13 i den kommunale

etyrelesalov. Disse medlonmer kon på denne mêde klart triunc sig

ror enovcr for en eventuel ulovlig beslutning.

Kopi at denne skrivelse er sendt til 2. viceborgeoster

E. Winther Larsen og tilsynerê.det for Nordjyllands amt.

p. ti. ii.

ETS.

Johan ErIchg,,

b.

Boromestor Carl Nielsen + stempelnot. til:

Brovst kommune 2. viceborgm. E. Winther Larsen

Dorgervengot 12 Prinsensgsds 9, 9460 Brovst

9460 Brovst

Tilsynsrådet for Nordjyllands

am
amt


