
SEM AR Under henvisning til Ko
mmunaludvalgets skriv

else af 7. maj

1991 (Alm. del - bilag 7
4) følger hermed i 80 e

ksemplarer be-

svarelsen af spørgsmå
l nr. 19-22.
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svar: Efter § 31, stk. 2, i lov o
m kommunernes styrel

se påhvi-
ler det borgmesteren a

t påse sagernes ekspe
dition og om fornø-

dent at udfærdige forsk
rifter herfor. Denne bes

temmelse fik
sin nuværende ordlyd v

ed lov nr. 629 af 23. de
cember 1980 om

ændring af de kommun
ale styrelseslove.

I den tidligere gældend
e bestemmelse i styrels

eslovens §
31, stk. 1, var det uðtry

kkeligt angivet, at form
anden drager

omsorg for udførelsen 
af kommunalbestyrelse

ns beslutninger.
Ved at udelade denne 

bestemmelse af lovteks
ten og generelt at

angive, at borgmestere
n påser sagernes eksp

edition blev det
klarlagt, at borgmestere

ns funktion som adðmi
nistrationsleder

ikke er indskrænket til a
t sørge for, at kommun

albestyrelsens
beslutninger bliver ivæ

rksat, men at borgmest
erens beføjelser

gælder over for enhver
 beslutning, der træffes

 i den kommunale
organisation. Det påhviler således bo

rgmesteren at udføre k
ommunalbe-

styrelsens beslutninger
, og borgmesteren er - 

med de begræns-
ninger, som er fastsat i

 lovgivningen - i enhver
 henseende un-

dergivet kommunalbes
tyrelsens beslutninger,

 jf. § 11, stk. 1,
i den kommunale styre

lseslov.

Borgmesteren kan dog
 i særlige tilfælde stand

se udførel-

sen af en kommunalbe
styrelsesbeslutning, f.e

ks. hvis borgme-
Besvarelse af spørgsm

ål nr. 19-22 stillet af Fo
lketingets Kom-

munaluvalg til indenrigs
ministeren den 7. maj 1

991 (Alm. del

— bilag 74) Spørgsmål 19: "Hvilke beføjelser har e
n borgmester til at stan

dse udfø-

relsen af en beslutning
 truffet i kommunalbest

yrelsen?"
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svar: Efter styrelsesloven er 
det kommunalbestyrels

en, der sty-
rer kommunens anligge

nder, og kommunalbes
tyrelsen er den øver-

ste kompetente myndig
hed. De stående udval

g er - med de be-
gransninger, der er fas

tsat i lovgivningen - i en
hver henseen-

de undergivet kommun
albestyrelsens beslutni

nger, jf. §S 11,
stk. 1, i den kommunal

e styrelseslov.

Det følger heraf, at et s
tående udvalg ikke kan

 genoptage

en sag, som er identisk
 med en sag, der er be

sluttet i kommu-
nalbestyrelsen. Forelig

ger der imidlertid nye o
plysninger el-

ler andrede forhold, så
ledes at der er sket en 

væsentlig æn-

dring i grundlaget for ko
mmunalbestyrelsens b

eslutning, må det
svar: Bestemmelsen i § 31 a

 tillægger borgmestere
n en ret til

at kræve en sag forelag
t for kommunalbestyrel

sen (gennem ved-
kommende udvalg), hv

orimod bestemmelsen 
ikke tillægger borgme-

steren nogen ret til at s
tandse udførelsen af en

 kommunalbe-
styrelses beslutning, jf.

 herved også besvarels
en af spørgsmål

nr. 19. steren bliver opmærkso
m på, at beslutningen l

ider af åbenbare

mangler, eller at udføre
lsen af beslutningen vil

 kunne påføre
kommunalbestyrelsen 

et erstatningsansvar. I 
sådanne tilfælde

vil borgmesteren efter o
mstændighederne tillig

e have pligt til
at standse udførelsen a

f kommunalbestyrelsen
s beslutning.

Spørgsmål 20: "Kan en borgmester sta
ndse udførelsen af en k

ommunalbe-

styrelses beslutning me
d henvisning til den kom

munale styrel-

seslovs § 31 a?" Spørgsmål 21: "Kan et stående udvalg
 beslutte at genoptage 

en sag, der

er besluttet i kommuna
lbestyrelsen?"



svar: Bestemmelsen i § 31 a
 tillægger alene borgme

steren en ret
til at "standse behandli

ngen af en sag" og ikke
 en ret til at

træffe bestemmelse om
 optagelse af en sag til

 behandling.
Spørgsmål 22: "Kan en borgmester iht

. den kommunale styre
lseslovs

§ 31 a pålægge et udva
lg at genoptage en sag

, der er besluttet

i kommunalbestyrelsen
?"

antages, at et stående 
udvalg vil kunne genop

tage sagen med

henblik på fornyet forel
æggelse for kommunal

bestyrelsen.


