
SÆr

i’(

økonomi og
indenrigsministeriet

Kommunaldirektør Lars Hansen Slotsholmsgade 10-12
Vallensbæk Kommune 1216 København K

Telefon 72 28 24 00
E-mail: lahvalIensbaek.dk; jur(vallensbaek.dk Fax 72 28 24 01

oim@oim.dk
www.oim.dk

Sagsnr. Kære Lars Hansen
2014- 15399

Doknr Tak for dit brev af 11. april 2014 om borgmestres mulighed for uddannelse. Du peger i

137130 brevet på, at en udtalelse fra Indenrigsministeriet af 19. december 1997 er en hindring
for, at en borgmester kan deltage i et længerevarende uddannelsesforløb.

Dato
7. maj 2014 Jeg er enig med dig i, at kravene til kommunalbestyrelserne er under udvikling.

Derfor er jeg også glad for, at regeringen netop har indgået en bred politisk aftale om
en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere. Det er et led i
aftalen, at der skal nedsættes en kommission, som skal se på den samlede veder
læggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre. Ana
lysen skal omfatte alle elementer afvederlæggelsen og skal også omfatte uddannel
sesmidler.

Du kan eventuelt læse mere om den politiske aftale på ministeriets hjemmeside:
http://oim .dk/nyheder/nyhedsarkiv/20 i 4/mar!politikeres-loen-skal-undersoecies.aspx.

I forhold til den konkrete udtalelse fra 1997, som du henviser til i dit brev, kan jeg oply
se, at den konkrete sag vedrørte en bydelsrådsformand i Københavns Kommune.
Bydelsrådene findes som bekendt ikke mere, og en bydelsrådsformand havde ikke
helt de samme funktioner som en borgmester.

For så vidt angår de gældende generelle rammer for en kommunes mulighed for at
understøtte borgmesterens kompetenceudvikling kan jeg oplyse følgende:

Borgmesteren har en række ledelsesfunktioner efter den kommunale styrelseslov (jf.
lovbekendtgørelse nr. 186 af 19. februar 2014). Borgmesteren er således formand for
kommunalbestyrelsen, formand for økonomiudvalget og har endvidere den øverste
daglige ledelse af kommunens administration.

Efter økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse kan en kommune på den baggrund
lovligt afholde udgifter til en borgmesters deltagelse i kurser mv., som har til formål at
understøtte og udvikle vedkommendes kompetencer i relation til de opgaver, den på
gældende varetager i forbindelse hermed, herunder borgmesterens kom petencer som
leder.

Jeg kan i den sammenhæng henvise til den daværende indenrigs- og socialministers
svar af 15. maj 2009 på spørgsmål nr. 104 og 105 fra Folketingets Kommunaludvalg
og den daværende indenrigs- og sundhedsministers svar af 21. maj 2010 på folke
tingsspørgsmål nr. S 2222.



Det er Statsforvaltningen, der varetager tilsynet med, at kommunerne overholder den
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.

Det er således Statsforvaltningen, der i forhold til en konkret sag må vurdere, i hvilket
omfang en kommune lovligt kan afholde udgifter til en borgmesters deltagelse i kurser
eller uddannelse, herunder af længere varighed.

Jeg vil derfor henvise Vallensbæk Kommune til at kontakte Statsforvaltningen, hvis
kommunen er i tvivl om lovligheden af en konkret påtænkt uddannelsesmæssig dispo
sition i forhold til borgmesteren.

Med venlig hilsen
Margrethe Vestager
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