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Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

Dato: 15. april 2004 

Kontor: 1.k.kt. 

J.nr.: 2004-20140-13 

Besvarelse af spørgsmål nr. S 3013 (Alm. del – bilag), som Lene 

Jensen (S) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 25. 

marts 2004 

Spørgsmål S 3013: 

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt styrelsesloven forhindrer, at der i et amts økonomiudvalg kan 

indsuppleres et medlem, hvis amtsborgmesteren grundet sygemelding afløses af 

viceamtsborgmesteren, der i forvejen har sæde i økonomiudvalget?” 

Svar: 

Jeg kan oplyse, at tilsynet med kommunerne og amtskommunerne med virkning fra den 1. 

januar 2004 varetages af fem statsamtmænd, jf. styrelseslovens § 47. Jeg har derfor ikke 

kompetence til at gå ind i en eventuel konkret sag, der lægger til grund for spørgsmålet. 

Jeg kan dog generelt oplyse, at det følger af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 5, at når 

borgmesterens stedfortræder er indkaldt i tilfælde, hvor borgmesteren er forhindret i at 

varetage sine hverv i en forventet periode på mindst 2 måneder, vælger kommunalbestyrelsen 

en fungerende borgmester ved et flertalsvalg. 

Den fungerende borgmester overtager i funktionsperioden borgmesterens funktioner som født 

formand for økonomiudvalget, jf. styrelseslovens § 18, stk. 1. Vælges viceborgmesteren som 

fungerende borgmester, og er viceborgmesteren medlem af økonomiudvalget, vil der være en 

ledig plads i økonomiudvalget som følge af viceborgmesterens forfald. I den situation vil den 

ledige plads kunne besættes med et nyt medlem af økonomiudvalget efter den kommunale 

styrelseslovs § 28, stk. 2, hvoraf det fremgår, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 

måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet medlem indtræder i 

udvalget, så længe hindringen varer.  

I tilfælde, hvor borgmesterens forfald har en forventet varighed på mindre end 2 måneder, 

følger det af den kommunale styrelseslovs § 33, at når kommunalbestyrelsens næstformand 

fungerer i borgmesterens forfald, overtager han samtlige opgaver, der er pålagt borgmesteren 

ved styrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt. 

Viceborgmesteren overtager imidlertid kun hvervet som formand for økonomiudvalget i de 

tilfælde, hvor han har overtaget den øverste administrative ledelse. 

Bestemmelse i den kommunale styrelseslovs § 33 udtaler intet om, hvornår viceborgmesteren 

skal indtræde i borgmesterens rettigheder og pligter, herunder i borgmesterens funktion som 

øverste administrative leder. 

Hvad angår borgmesterens funktion som øverste administrative leder, beror det på de 

konkrete omstændigheder, om borgmesterens forfald skal indebære, at viceborgmesteren 



indtræder som øverste administrative leder og dermed som formand for økonomiudvalget. Det 

må her kræves, at fraværet har en sådan længde, eller at der foreligger sådanne opgaver, at 

det ikke er hensigtsmæssigt at lade kommunaldirektøren alene varetage den øverste 

administrative ledelse. 

Som nævnt ovenfor fremgår det af styrelseslovens § 28, stk. 2, at når et udvalgsmedlem har 

forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et andet 

medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer.  

Denne bestemmelse finder kun anvendelse, når et medlem er indvalgt i et udvalg og ikke i 

tilfælde, hvor et medlem er født medlem. Ved borgmesterens forfald kan der således ikke 

indvælges et andet medlem i økonomiudvalget, idet borgmesteren er født formand for 

økonomiudvalget, jf. styrelseslovens § 18, stk. 1. Hvis viceborgmesteren imidlertid har 

overtaget den øverste daglige ledelse af administrationen, overtager viceborgmesteren også 

formandshvervet i økonomiudvalget. Er viceborgmesteren ikke medlem af udvalget, indtræder 

viceborgmesteren således i økonomiudvalget som nyt medlem. Er viceborgmesteren allerede 

medlem af udvalget, vil der være en ledig plads i økonomiudvalget. Denne ledige plads kan 

ikke besættes med et nyt medlem efter § 28, stk. 2, da viceborgmesteren – der ikke er valgt til 

en ny funktion, men i kraft af sin nuværende funktion som viceborgmester har overtaget 

borgmesterens formandspost – ikke har forfald.  

  



Indenrigs- og Sundhedsministeriet 

 

Dato: 15. april 2004 

Kontor: 1.k.kt. 

J.nr.: 2004-20140-14 

 

Besvarelse af spørgsmål nr. S 3014 (Alm. del – bilag), som Lene 

Jensen (S) har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 25. 

marts 2004 

Spørgsmål S 3014: 

”Hvis styrelsesloven forhindrer, at der i et amts økonomiudvalg kan indsuppleres et medlem, 

hvis amtsborgmesteren grundet sygemelding afløses af viceamtsborgmesteren, der i forvejen 

har sæde i økonomiudvalget, finder ministeren så dette rimeligt?” 

Svar: 

I begrundelsen til spørgsmålet henvises til, at såfremt der ikke indsættes et nyt medlem, kan 

en sygemelding være ensbetydende med en ændret partipolitisk relativ sammensætning af 

økonomiudvalget. 

Jeg kan oplyse, at økonomiudvalget i udvalgsstyrede kommuner er sammensat af 

borgmesteren, som er født formand af økonomiudvalget, og som er valgt ved flertalsvalg, og et 

antal øvrige medlemmer, der er valgt ved forholdstalsvalg efter udpegning af de grupper, hvori 

medlemmerne har anmeldt at ville stemme sammen. 

I tilfælde, hvor borgmesteren har forfald af en forventet varighed på mindre end 2 måneder, 

hvor viceborgmesteren er indtrådt som formand for økonomiudvalget, og hvor 

viceborgmesteren i forvejen er medlem af økonomiudvalget, vil der som anført i besvarelsen af 

spørgsmål nr. S 3013 være en ledig plads i økonomiudvalget, som ikke kan besættes. 

Baggrunden herfor er, at den ledige plads i givet fald enten skulle udpeges af den gruppe, som 

borgmesteren tilhører, eller vælges af kommunalbestyrelsen ved et flertalsvalg. Ingen af de 

nævnte alternativer er imidlertid rimelige. 

For det første vil en regel, hvorefter den ledige plads skal udpeges af den gruppe, som 

borgmesteren tilhører, ikke kunne anvendes i alle tilfælde, idet styrelsesloven ikke er til hinder 

for, at borgmesteren kan udgøre en enmandsgruppe. 

For det andet vil det være uhensigtsmæssigt med en regel, der i den nævnte situation giver 

mulighed for, at kommunalbestyrelsen ved et flertalsvalg kan besætte den ledige plads i 

økonomiudvalget. En sådan regel vil således stride mod styrelseslovens principper om 

økonomiudvalgets sammensætning og valgmåde, idet de menige medlemmer i givet fald vil 

være valgt til udvalget ved forskellig valgmåde og dermed have forskellig legitimitet i forhold til 

kommunalbestyrelsen og i forhold til viceborgmesteren, der som nævnt uden et nyt valg hertil 



fra kommunalbestyrelsens side er indtrådt i borgmesterens funktion som formand for 

økonomiudvalget.  


