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Ved e-mail af 2. juni 1997 har De anmodet om Indenrigsministeri

ets fortoikning af ordet “planlægning” i § 18, stk 4, i den

kommunale styrelseslov (lovbekendtgørelse nr 615 af 18 juli

Er
1995)

Baggrunden for Deres henvendelse er en forestående revision af

styrelsesvedtægten for Frederikssund Kommune og en heraf affødt

drøftelse af økonomiudvalgets rolle

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

De nærmere regler om en kommunes styrelse, herunder om fordelin

gen af sagsområderne mellem udvalgene, fastsættes i kommunens

styrelsesvedtægt, der vedtages af kommunalbestyrelsen, jf. § 2,

stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

Det er således kommunalbestyrelsen, der inden for rammerne af

styrelseslovgivningen træffer bestemmelse om opgavefordelingen

mellem de enkelte udvalg.

Styrelseslovens § 18, stk. 4, har følgende ordlyd:

“økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlæg

ning.”

Bestemmelsen indebærer, at økonomiudvalget har ansvaret for kom

muneplanlægningen, samt at kommunens sektorplanlægning kan hen

lægges direkte til økonomiudvalget. Herved kan udvalget således
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få det fulde ansvar for alle generelle planlægningsopgaver i

kommunen.

Den omstændighed, at udarbejdelsen af sektorplaner henlægges til

økonomiudvalget, er dog ikke ensbetydende med, at de berørte

udvalg afskæres fra indflydelse på sektorplanerne. De stående

udvalg, der berøres af planlægningen, skal have lejlighed til at

udtale sig over for økonomiudvalget, jf. styrelseslovens § 21,

stk. 2.

økonomiudvalget kan også pålægges alene at forestå samordningen

af de sektorplaner, som de stående udvalg udarbejder og indstil

ler til kommunalbestyrelsens vedtagelse.

økonomiudvalgets samordning af planlægningen kan ske forudgående

gennem fastsættelse af generelle forskrifter om planernes tilve

jebringelse og oplysningsgrundlag, sideløbende gennem forhand

unger med det pågældende udvalg og efterfølgende gennem økono

miudvalgets indstillinger eller bemærkninger til kommunalbesty

relsen.

Visse planer skal udarbejdes i henhold til regler i lovgivnin

gen. Det er for eksempel tilfældet inden for den fysiske plan

lægning. Anden planlægning, som ikke er reguleret ved lov, beror

alene på en kommunalbestyrelsesbeslutning.

Bestemmelsen i styrelseslovens § 18, stk. 4, hvorefter økonomi

udvalget som minimum skal samordne kommunens planlægning, skal

ses i sammenhæng med økonomiudvalgets generelle koordinerende

funktioner, herunder især vedrørende kommunens Økonomiske for

valtning, og ordet “planlægning” omfatter derfor kommunens gene

relle planlægningsopgaver, hvortil der er knyttet et samord

ningsbehov.

Kopi af dette brev er sendt til Frederikssund Kommune og Til

synsrådet for Frederiksborg Amt.

Med venlig hilsen

-enrik Hasseris O’esen


