
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svar på spørgsmål vedr. kommunalbestyrelsesmøder pr. 1. 
februar 2022 

Indenrigs- og Boligministeriet har den 1. februar 2022 besvaret syv spørgsmål fra en 

journalist som anført nedenfor.  

1. Når det fra tirsdag (den 1. februar 2022) ikke mere er tilladt at holde online-
møder, hvad gør man så, hvis et eller flere medlemmer er syge med covid-19? 

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde som følge af 

sin helbredstilstand, kan vedkommendes kandidatliste altid kræve stedfortræder ind-

kaldt til at deltage i mødet. Dette følger af § 15, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse. 

Endvidere kan der i et sådant tilfælde efter lovens § 15, stk. 2, afhængig af, hvilken 

stedfortræderindkaldelsesordning kommunalbestyrelsen har valgt, være pligt til at 

indkalde stedfortræder for et medlem, der er forhindret i at deltage i et kommunalbe-

styrelsesmøde som følge af sin helbredstilstand. 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er syge på grund af smitte med covid-19, vil 

være forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde som følge af sin helbreds-

tilstand. Det samme gælder efter Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse i hvert fald 

for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der i overensstemmelse med myndighedernes 

anbefalinger er i isolation som følge af smitte med covid-19. I hvert fald i de nævnte 

tilfælde vil betingelserne for at indkalde stedfortrædere for de pågældende som følge af 

deres helbredstilstand således være opfyldt. 

Det er efter § 15, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse kommunalbestyrelsen, der på 

grundlag af en vurdering af de konkrete omstændigheder træffer afgørelse om, hvor-

vidt betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt, herunder om medlemmet 

har lovligt forfald. 

2. Må man deltage i et byrådsmøde, selv om man er testet positiv? (Der er vel 
kun tale om anbefalinger, ikke krav om isolation?) 

Se svaret på spørgsmål nr. 1. 

3. Er der nogen grænser for, hvor mange der kan være fraværende og evt. er-
stattet af suppleanter? 

Nej. Lov om kommunernes styrelse sætter principielt ingen grænser for antallet af 

stedfortrædere i kommunalbestyrelsen. 

Det er efter loven en forudsætning for indkaldelse af stedfortræder for et midlertidigt 

fraværende medlem, at medlemmet har lovligt forfald, og at de øvrige betingelser for 
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stedfortræderindkaldelse efter lovens § 15, stk. 1, eller stk. 2, er opfyldt. Se svaret på 

spørgsmål nr. 1. 

Endelig er det altid en forudsætning for midlertidig indkaldelse af en stedfortræder, at 

der er en ledig stedfortræder på stedfortræderlisten for den kandidatliste, det fravæ-

rende medlem er valgt på. 

4. Kan et eller flere byrådsmedlemmer deltage online, mens resten mødes fy-
sisk? 

Nej. § 10, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse forudsætter, at kommunalbestyrelsens 

møder er fysiske, offentlige møder. 

5. Hvad gør man, hvis byrådsmedlemmer med særligt beskyttelsesbehov er 
utrygge ved at deltage i et fysisk møde? 

Byrådsmedlemmer i særlig risiko i forbindelse med COVID-19 vil efter en konkret 

vurdering med henvisning til deres helbredstilstand have lovligt forfald og dermed 

ikke være forpligtet til at deltage i byrådsmøder, jf. § 15, stk. 1 og 2, i lov om kommu-

nernes styrelse. Det er kommunalbestyrelsen, der i det konkrete tilfælde træffer afgø-

relse om, hvorvidt betingelserne for at indkalde stedfortræder er opfyldt. Se svar på 

spørgsmål nr. 1. 

Der vil også være mulighed for at iværksætte særlige beskyttelsestiltag for det pågæl-

dende medlem. Det kan f.eks. være større afstand mellem mødedeltagere eller brug af 

mundbind eller visir. Enkelte medlemmer vil dog ikke kunne pålægges at anvende 

mundbind eller visir. 

6. Hvis borgmesteren er syg er det vel viceborgmesteren, der leder mødet - hvad 
hvis han/hun også er syg? 

Hvis både borgmesteren, (1.) viceborgmesteren samt en eventuel 2. viceborgmester er 

forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde, vælger kommunalbestyrelsen 

ved almindelig flertalsbeslutning en mødeleder. 

7. Kan man stille krav til tilhørerne om fx coronapas, mundbind eller andet? Nej 
vel? 

Kommunen kan ikke stille krav om fremvisning af coronapas eller brug af mundbind 

for tilhørere til kommunalbestyrelsesmøder. 

Selv om covid-19 pr. 1. februar 2022 ikke længere kategoriseres som en samfundskri-

tisk sygdom, kan der fortsat være situationer, hvor der er behov for at udvise særlig 

opmærksomhed på smitteforebyggende tiltag. Ved aktiviteter, hvor mange personer 

samles stående samtidig indendørs, og hvor der derfor kan være en særlig høj risiko 

for smittespredning, kan det overvejes at tage skridt til at minimere smitterisikoen i 

februar – eksempelvis ved at opfordre til eller facilitere, at deltagerne testes og holder 

afstand. (Kilde: coronasmitte.dk) 

På denne baggrund er det Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at det efter en 

konkret vurdering kan være sagligt, at kommunen for at mindske smitterisikoen i for-

bindelse med byrådsmøder eventuelt sikrer større afstand mellem navnlig stående 

tilhørere, begrænser antallet af i hvert fald stående tilhørere til møderne samt opfor-

drer tilhørere til at lade sig teste, inden de overværer et byrådsmøde. 


