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KOMMUNALAFDELINGEN

Bydeisrådsmedlem Inger Hutters
Ribegade 18, 3.
2100 København Ø

(2. —3. se bagest)

Dato: 2 i DXL 199
/ Kontor: 1. kommunekontor

+ kopi til NP, ELM, CSJ og EEP ).j 3. nr.: 1998/1070/103-5
Sagsbeh.: EEP
Fu-navn: Indøst 2

( I brev af 25. maj 1998 rettede De henvendelse til Indenrigsministeriet vedrørende Indre Østerbro By
deisråds beslutning, der blev truffet på et møde den 28. april 1998, om ikke at indkalde en stedfortræ
der for bydelsrådsmedlem for perioden 10. april 1998 — 1. januar 1999.

Efter Deres opfattelse var der tale om en usaglig afgørelse, idet som baggrund
for sin anmodning om indkaldelse af en stedfortræder havde oplyst, at han ville være forhindret i at
varetage sit hverv som medlem af bydeisrådet på grund af arbejdsmæssige forhold, og at bydeisrådet
tidligere i lignende sager havde truffet beslutning om indkaldelse af stedfortrædere i henhold til sty
relseslovens § 15, stk. 2.

I brev af 12. juni 1998 anmodede Indenrigsministeriet Bydeisrådet på Indre Østerbro om en udtalelse
om sagen.

I brev af 1. september 1998 afgav bydeisrådet en udtalelse i sagen. Det fremgår heraf, at bydeisrådet
behandlede sagen på et møde den 18. august 1998 og på mødet traf beslutning om at fremsende et
resumé af sagen til Indenrigsministeriet. Af resuméet fremgår bl.a. følgende:

“13. januar 1998 - Bydeisrådsmøde
På Bydeisrådets møde den 13. januar indstillede formanden, at Solidarisk Altemativs 2. supple
ant Michael indtræder som medlem af Bydeisrådet i stedet for Lars Hut
ters. (Lars Hutters udtrådte af Bydelsrådet med virkning fra den 1. januar 1998 på grund af valg
til Borgerrepræsentationen.)
Bydeisrådet tiltrådte formandens indstilling. meldte afbud til Bydeisrådets
møde den 13. januar 1998 p.g.a sygdom. - jf. vedlagte beslutningsreferat fra Bydelsrådets møde
den 13. januar 1998.

25. januar 1998
anmoder i brev af 25. januar 1998 om orlov fra Bydeisrådet i perioden 25.

januar 1998 til den 1. januar 1999 på grund af presserende arbejdsopgaver påtaget ud over fuld
tidsansættelse - jf. vedlagte brev af 25. januar 1998 fra , akt. 1.
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3. februar 1998 - Bydeisrådsmøde
På Bydeisrådets møde den 3. februar indstillede formanden, at orlovsan
søgning imødekommes, samt at Enhedslistens 1. suppleant Mikael Hertoft indkaldes som sted
fortræder i perioden. Bydelsrådet tiltrådte formandens indstilling - jf. vedlagte beslutningsrefe
rat fra Bydelsrådet møde den 3. februar 1998.
På Bydeisrådets møde den 3. februar 1998 deltog Mikael Hertoft i stedet for

24. februar 1998 - Bydelsrådsmøde
deltog i Bydeisrådets møde den 24. februar 1998.

10. april 1998
anmoder i brev af 10. april 1998 om genoptagelse af orlov fra Bydelsrådet

i perioden 10. april 1998 til den 1. januar 1999 på grund af presserende arbejdsopgaver påtaget
ud over fuldtidsansættelse -jf. vedlagte brev af 10. april 1998 fra , akt 2.

24. april 1998
Bydeisrådsformanden meddeler suppleant i Bydeisrådet Lars Benny Gunnersen, at formanden
har modtaget meddelelse om, at Lars Benny Gunnersen ikke ønsker at indtræde i Bydelsrådet
under orlov. Formanden beder derfor Lars Benny Gunnersen fremsende
dokumentation for baggrunden herfor - jf. brev af 24. april 1998 fra bydelsrådsformanden, akt.
5.

26. april 1998
Lars Gunnersen meddeler skriftligt at han grundet arbejdsmæssige årsager ikke kan komme til
Bydeisrådets møde den 28. april 1998 som suppleant for , samt at Anders
Jørgensen (ø) vil møde i stedet for - jf. brev af 26. april 1998 fra Lars Gunnersen, akt. 4.

28. april 1998 - Bydelsrådsmøde
Solidarisk Alternativ har i henhold til vaigbogen ikke flere suppleanter. I henhold til vaigfor
bundet mellem Solidarisk Alternativ og Enhedslisten jf. Styrelseslovens § 15, stk. 2, blev En
hecislistens 3. suppleant Anders Finn Jørgensen Gl. Kalkbrænderivej 36, st. ty., 2100 Køben
havn ø, indkaldt for at indtræde i samme periode. Inger Hutters, Solidarisk Alternativ havde
meddelt, at hun indtræder på plads i Trafik-, Miljø- og Havneudvalget.

På Bydelsrådets møde den 28. april 1998 indstillede bydeisrådsformanden, at
orlovsansøgning blev imødekommet, samt at Enhedslistens 3. suppleant Anders Finn Jør

gensen blev indkaldt som stedfortræder i perioden.

Formandens indstilling blev sat til afstemning.
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Bydeisrådet afviste orlovsansøgning med 12 stemmer imod og 8 stemmer
for. Inger Hutters tilkendegav på Bydeisrådsmødet den 28. april 1998, at hun ville klage til In
denrigsministeriet - jf. vedlagte beslutningsreferat fra Bydeisrådets møde den 28. april 1998.

7.maj 1998
meddeler, med henvisning til hans brev af 10. april 1998 samt behandlin

gen af sagen på bydeisrådets møde den 28. april, at han på grund af presserende arbejdsopgaver
påtaget ud over hans fuldtidsansættelse ser sig nødsaget til at søge orlov fra 10. april til 1. janu
ar 1999 -jf. brev af 7. maj 1998, akt. 6.

26. maj 1998
Bydeisrådsformanden og den daværende bydelsadministrationschef meddeler

- jf. brev af 7. maj 1998, med henvisning til § 12 i Lov om Kommuners Styrelse:
“en sags vedtagelse kun kræver én behandling i Bydelsrådet” -, at sagen anses for udtømt, idet
der i anmodning af 7. maj 1998 intet nyt er fremkommet som begrundelse
for ansøgningen. er derfor stadig fuldgyldigt medlem af Bydeisrådet - jf.
vedlagte skrivelse af 26. maj 1998, akt 9.”

I den anledning skal Indenrigsministeriet udtale følgende:

Det tilsyn, som Indenrigsministeriet udøver over for bydelene, er et retligt tilsyn. Tilsynet omfatter

kun spørgsmål om, hvorvidt der er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, herunder offentligretlige

retsgrundsætninger, jf. § 61 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 59 af 29. januar

1998).

I § 11, stk. 1, i Regulativ for Indre Østerbro Bydelsråd er det fastsat, at reglerne i § § 8 — 9 a og § § 11

— 15 i lov om kommunernes styrelse finder tilsvarende anvendelse på bydelsrådet.

I § 15, stk. 2 og 4, i den kommunale styrelseslov er der fastsat regler om indkaldelse af stedfortrædere

ved kommunalbestyrelsesmedlemmers midlertidige forfald.

Bestemmelserne i styrelseslovens § 15, stk. 2 og 4, er sålydende:

“Stk. 2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får

kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en for

ventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller

adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder for

manden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræde

rens indkaldelse er til stede.”
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Ved bydelsrådets afgørelse efter stk. 4 foretages en prøvelse af, om betingelserne for stedfortræderens
indtræden er opfyldt, herunder om der foreligger et forfald, der berettiger til stedfortræderindkaldel
sen. Når betingelserne herfor er opfyldt, er indkaldelse af stedfortræder obligatorisk.

Den stedfortræder, der indkaldes i tilfælde af et medlems forfald, er den, der ifølge valgopgørelsen
står øverst på stedfortræderlisten for den pågældende kandidatliste, jf. den kommenterede kommunale
styrelseslov, 1996, side 104.

Da det fremgår af sagen, at der ikke (længere) er kandidater på stedfortræderlisten for Solidarisk Al
ternativ, kan der således ikke indkaldes stedfortræder efter bestemmelsen i den kommunale styrel
seslovs § 15, stk. 2, i tilfælde, hvor et på kandidatlisten for Solidarisk Alternativ valgt medlem af by
delsrådet har midlertidigt forfald.

( Det tilføjes, at bestemmelsen i den kommunale valglovs § 91, stk. 3, jf. § 91, stk. 1, 2. pkt. (jf. lovbe
kendtgørelse nr. 258 af 4. april 1997), om muligheden for overførsel af mandatet til en anden kandi
datliste alene finder anvendelse ved en stedfortræders indtræden i tilfælde af mandatledighed, og ikke
i tilfælde af indkaldelse af stedfortrædere efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2.
Indkaldelse af stedfortrædere efter denne bestemmelse kan som nævnt udelukkende ske inden for den
pågældende kandidatliste.

Indenrigsministeriet har på den baggrund ikke fundet anledning til at foretage en vurdering af, om
betingelserne for at indkalde en stedfortræder for i henhold til den kommunale
styrelseslovs § 15, stk. 2, i øvrigt var til stede.

Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i sagen.

Bydeisrådsmedlem og Bydelsrådet på Indre Østerbro er herfra underrettet om
foranstående.

Med venlig hilsen

Chi istian Schønau

2. Bydeisrådsmedlem

3. Bydeisrådet på Indre Østerbro



2. flot.

Hvilket herved meddeles til orientering.

3. flot.

Hvilket herved meddeles.
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