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Ved brev af 9. oktober 2003 med bilag anmodede Farum Byråd om Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets stillingtagen til, hvorvidt ministeriet var enigt i den retsopfattelse, 
som Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt havde givet udtryk for i en vejledende udtalelse 
af 8. september 2003. I udtalelsen anførte tilsynsrådet, at Farum Kommune ikke lovligt 
kunne afholde udgifter til advokatbistand til borgmester ••••� i det omfanQ 
disse advokatudgifter var afholdt i forbindelse med partshøring af borgmester " 
S Z vedrørende tilsynsmyndighedens overvejelser om at begære påtalerejsning 

efter den dagældende§ 61 c i lov om kommunernes styrelse. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet 
skal beklage den meget lange sagsbehandlingstid. 

Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at Farum Kommune (nu Furesø 
Kommune) lovligt kan afholde de advokatudgifter for daværende borgmester 
.- der knytter sig til dennes besvarelse af partshøringeme fra det daværende til
synsråd for Frederiksborg Amt i forbindelse med tilsynsrådets overvejelser om a� be
gære påtalerejsning efter den dagældende§ 61 c i lov om kommunernes styrelse. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved kopi af dette brev meddelt Statsforvaltnin
gen Hovedstaden sin retsopfattelse. 

Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrun
delse for Indenrigs- åg Sundhedsministeriets retsopfattelse. 

Sagens baggrund: 

Det daværende Tilsynsråd for Frederiksborg Amt rejste af egen drift en sag om den, 
daværende Farum Kommunes betaling af 750.000 kr. til Kay Wilhelmsen NS og 
92.873,63 kr. til Landinspektørfirmaet Br0hl & Boe for kloak og cykelsti m.v. ved ejen
dommen beliggende Paltholmvej 102, Farum. Tilsynsrådet rejste sagen med henblik på 
at undersøge, om kommunens udgifter var afholdt med bevilling, og om betalingerne ... 
var sket til den reelle pris. 
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