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1.k. 82/1O15—82--—

Indenrigsministeriet har dags dato tilskrevet Høje—Taastrup
kommune, borgmesterkontoret, således:

-

“1 skrivelse at 19. maj 1982 har borgmesterkontoret udbedt
sig en vejledende udtalelse fra indenrigsministeriet i forbindelse
med valg at fly i. viceborgmester i Høje-Taastrup kommune.

Det fremgår af sagen, at Høje—Taastrup byråd har imødekom
met en ansøgning fra den nuværende borgmester Flemming Jensen om at

( måtte udtræde at byrådet med udgangen at maj måned 1982. På denne
baggrund er der’ indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde den 27. maj
1982 med henblik på at vælge fly borgmester for den resterende valg—
periode.

Efter det foreliggende vil der være absolut flertal for,
at den nuværende 1. viceborgmester, Ebbe Korvin, kan vælges til borg
mester. Hvis Ebbe Korvin vælges til fly borgmester, skal der vælges fly
1. viceborgmester. Da der i Hoje—Taastrup kommune er valgt 2 vice—
borgmestre, skal deniledigbievne plads i medfør at S 7, stk. 3, sid
ste punktum, i den kommunale styrelseslov besættes at den gruppe i
kommunalbestyrelsen, som har valgt den afgående næstformand.

Efter det oplyste er den hidtidige 1. viceborgmester valgt
at en gruppe på i alt 15 at byrådets 21 medlemmer. Det konservative

(:olkeparti, der råder over 8 af de nævnte 15 pladser, ønsker nu i
forbindelse med nyvalget at 1. viceborgmester at udpege en kandidat
uden for gruppen. Borgmesterkontoret har’ nu rejst spørgsmålet om,
hvorvidt flertallet i gruppen kan foretage det nævnte valg.

Hvad angår spørgsmålet om at udnytte udpegelsesretten, er
indenrigsministeriet enigt i de synspunkter, som borgmesterkontoret
har anført. Under hensyn til, at valget at 2 vioeborgmestre foretages
som forhoidstaisvalg, jfr S 6, stk. 6, i den kommunale styrelseslov,
er man enig i, at de hensyn, der ligger bag fortolkningen af regler
ne om udpegelsesretten vedrørende medlemmer til de stående udvalg,
jfr. S 28, stk. 1, i den kommunale styrelseslov, kan anvendes på til
svarende måde i den forelagte sag. Dette indebærer således, at det
tilkommer vedkommende gruppe selv at udpege det medlem, der’ skal be—
sætte den ledigbievne plads. I tilfælde at uenighed i gruppen må at
gøeelsen i så henseende træffes ved stemmeflerhed blandt gruppens



2.

medlemmer. Når det således tikkommer et flertal i gruppen at tage

stilling til, hvem der skal udpeges til at varetage den ledigblevne

plads, vil dette flertal kunne pege på et medlem uden for gruppen,

hvis dette medlem er villigt til at modtage valg. Man er’ således enig

i borgmesterkontorets fortoikning med hensyn til valg af ny 1. vice

borgmester.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt stedtortræderen for den

hidtidige borgmester, der er indkaldt til det konstituerende møde den

27. maj 1982, erstatter den hidtidige borgmester i gruppen, skal man

bl.a. med henvisning til 15, stk. 1, i den kommunale styrelseslov

besvare spørgsmålet bekræftende. Man skal endvidere henvise til § 28,

stk. 1, i den kommunale styrelseslov og fortolkningen heraf, hvoref—

( ter stedfortrædere, der siden det oprindelige valg er indtrædt som

medlemmer af kommunalbestyrelsen i stedet for gruppens oprindelige

medlemmer, henregnes til denggruppe, der anmeldte sig som valggruppe

ved det pågældende valg, uanset om gruppen senere måtte være opløst.”

2) Not. Der vedlægges kopi at henvendelsen fra HØje-Taastrup kornmu—

nes borgmesterontor.
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