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Sagsbeh.: SRI

Fu-navn: s622.doe

Hermed fremsendes i 85 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. S 622, som medlem af Folketinget Christian

Mejdahi (V) har stillet til indenrigsministeren den 1. december 1997.

Med venlig hilsen

Thorkild Simonsen

/

Sven Rindom

Folketingets Lovsekretariat — 85 eks.

2. kopi til:

Sagsbeh. i 1. og 4. k.kt.

2. k.kt.
ø. afd. (mavebælte)
Afdelingschef Emil le Maire

Afdelingschef Thorkil Juul (mavebælte)

Anna Giolbas (1 stk.) (mavebælte)

Informationschefen (mavebælte)

Samling

I alt 116 stk.
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INDENRIGSMINISTERIET Dato: 18 flEC, 1997
Kontor: i. kommunekontor

3. nr.: 1997/10150-10

Besvarelse af spørgsmål nr. S 622 stillet af folketingsmedlem Christian Mejdahl (V) til indenrigsministe

ren den 1. december 1997.

(
Spørgsmål:

“Vil ministeren oplyse, om en kommunalbestyrelse — til trods for at frikommuneloven er ophævet — kan søge

om og få tilladelse til at gennemføre forsøg med f.eks. at holde udvaigsmøder helt eller delvist som åbne mø

der?”

Svar:

I forbindelse med frikommuneordningens ophør den 31. december 1993 blev der ved en ændring af den kom

munale styrelseslov (lov nr. 259 af 6. maj 1993) skabt hjemmel til, at de muligheder for fravigelse af styre!

seslovens regler, der var i frikommuneloven, i det væsentligste kunne videreføres.

Der kan herved henvises til reglerne i den kommunale styrelseslovs § 65 — 65 c. I § 65 c, stk. 1, er der således

angivet en række paragraffer i styrelsesloven, der kan fraviges med indenrigsministerens godkendelse.

Der var ikke i frikommuneloven hjemmel til at godkende forsøg med helt eller delvist åbne udvaigsmøder.

Der er heller ikke efter styrelseslovens § 65 c, stk. 1, mulighed for at ra tilladelse til at gennemføre forsøg med

helt eller delvist åbne udvalgsmøder.

Spørgsmålet om åbne udvaigsmøder har bl.a. været behandlet i betænkning 798/1977 om kommunalt nærde

mokrati, side 45 if. I betænkningen understreges det, at det er af overordentlig stor betydning, at udvaigsmø

derne kan foregå på en fri og uformel måde, og at offentlighedens tilstedeværelse ville kunne medføre, at ud

vaigsmøderne ændrede karakter, således at de egentlige forhandlinger måtte henlægges til et andet sted. Of

fentlighedens interesse måtte derfor sikres på anden måde.

Jeg mener, at de ovenfor nævnte synspunkter fortsat må tillægges betydelig vægt. Samtidig kan jeg henvise til,

at der med ændringsforslaget til den kommunale styrelseslov om åbne udvalgsdagsordener (L 17) netop tilgo

deses det væsentlige hensyn til, at offentligheden kan følge arbejdet i de kommunale udvalg.


