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2. Brovst Kommune

Borqervænget 12

Postboks 105

9460 Brovst

3. Tiisynsrdet for Nordjyllands Amt

Postbox 863

Talhorghus slot

9100 Aalhoro

1. I skrivelse af 19. februar 1991, -if. skrivelse af 26.

marts 1991, (.nr. F.90—6122/091—01) har Undervisninqs— og

Forskningsministeriet på baggrund af en henvendelse fra Dan

marks Lærerforening anmodet Indenrigsministeriet om en udtalel

se over en kompetencefordelingspian for Brovst Kommune, ifølge

hvilken ansættelse af lærere er delegeret til et ansættelsesud—

valo.
L

Brovst Kommune har ved skrivelse af 6. februar 1991 afgi

vet en udtalelse over sagen. Det fremgår heraf og af den med—

sendte kompetencefordelingsplan, at ansættelse af lærere tn.fl.

foretages efter indstilling fra skolebestyrelsen af et ansæt—

telsesudvalg bestående af formanden for kulturudvalget, kæmne—

ren og skoledirektøren.

Brovst Konunune har i skrivelsen anført, at kommunalbesty

relsen ifølge folkeskolelovens § 39 a, stk. 2, nr. 2, har an—

sættelseskompetencen, som er overdraget til det nævnte ansæt—

telsesudvalg. Brovst Kommune finder, at dette er i overensstem

melse med retningslinierne i Indenrigsministeriets cirkulære af

28. april 1981 om ændring af de kommunale styrelseslove. Endvi

dere finder Brovst Kommune, at Ordningen er hensigtsmæssig og

sikrer såvel en smidig oo hurtig sagsbehandling som de ønskede

krav om en vis politisk deltagelse.
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I denne anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgen

de:

Efter folkeskolelovens 39 a, stk. 2, nr. 2, træffer korn—

munalbestyrelsen beslutning om ansættelse og afskedigelse af

ledere og lærere. Ansættelse sker efter indstilling fra vedkom

mende skolebestyrelse. net forhold, at kommunalbestyrelsen i

loven er angivet som kompetencebærer, indebærer imidlertid ikke

— medmindre andet er fastsat eller forudsat i loven — at der

gælder noget krav om, at kompetencen skal udøves af kornrnunalbe—

styrel sen.

Ifølge § 18 i den kommunale styrelseslov varetager økono

miudvalget bl.a. den umiddelbare forvaltning af kommunens løn—

og personaleforhold. Økonomiudvalget er således personaleudvalg

og dermed generelt ansvarlig for personaleforvaltningen. Dette

( betyder ikke, at økonomiudvalget er afskåret fra at overlade

det til borgmesteren eller administrationen at træffe særlige

kategorier af afgørelser. Derimod kan økonomiudvalget ikke

overlade personaleforvaltende opgaver eller dele heraf, fx per—

sonaleansættelser, til et stående udvalg, idet der i loven er

gjort op med den udvalgsmæssige placering af denne funktion. De

berørte stående udvalg er dog ikke hermed afskåret fra indfly

delse. I en personalesaq af væsentlig betydning for et stående

udvalg må det pågældende udvalg have lejlighed ti]. at udtale

sig, jf. § 21, stk. 2, i den kommunale styrelseslov og side 69

i betænkning nr. 894/1980 om kommunale styrelsesformer og korn—

munalpolitikernes arbejdsvilkår m.v.

( Som det fremgår af foranståenc3e, har kulturudvalget ingen

selvstændig beføjelse vedrørende personaleforvaltende opgaver.

Kommunalbestyrelsen — eller økonomiudvalget — kan imidlertid

generelt eller i konkrete tilfælde træffe beslutning om en

fremgangsmåde, der inddraqer kulturudvalget.

Kommunalbestyrelsen vil også kunne tilrettlægge de admini

strative funktioner, der hører under økonomiudvalget og de stå

ende udvalg, på en sådan måde, at der anvendes kolleqiale ar

bejdsformer, jf. § 17, stk. 4, i den kommunale styrelseslov.

Der henvises endvidere til Erik Harder, Dansk Kommunalforvalt—

ning I, side 283 ff. I henhold til § 17, stk. 4, i den kommuna

le styrelseslov kan kornmunalbetyrelsen således nedsætte et sær—
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ligt anstte1sesudvalg under økonomiudvalget, hvortil økonomi

udvalget ved delegation kan overdrage en beslutningeret.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse kan den i Drovst

Komiune tilrettelaqte ordning, hvorefter lreransttelser ved

delegation er overladt til et ansættelsesudvalg bestående af

kulturudvalgsformanden, kæmneren og skoledirektøren, således

ikke anses for i strid med lovgivningen.

Kopi af denne skrivelse er sendt til Brovst Kommune og

Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt.

2—3. St.Not.


