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Vedrørende kommuner og udenrigspolitik 

Århus Kommune har i brev af 1. marts 2022 anmodet Indenrigs- og Boligministeriet 

om - i forlængelse af Kulturministeriets udmelding af 28. februar 2022 om kommu-

ners aflysning af kulturarrangementer på baggrund af den russiske invasion af Ukra-

ine - at redegøre nærmere for kommuners hjemmelsgrundlag for sådanne aflysninger. 

Kommunen har endvidere fremsendt et baggrundsnotat af 2. marts 2022 om problem-

stillingen. 

Århus Kommune har bl.a. anført, at Kulturministeriets udmelding er en ændring af 

den hidtil gældende forståelse af kommunalfuldmagtens rammer og kommunernes 

mulighed for at tage udenrigspolitiske initiativer. Kommunen anmoder om, at mini-

steriet tager stilling til en række forskellige spørgsmål om, hvornår kommuner lovligt 

kan varetage udenrigspolitiske hensyn.  

Indenrigs- og Boligministeriet skal i den anledning oplyse følgende: 

Det følger af legalitetsprincippet, at kommuners dispositioner skal have hjemmel i lov-

givningen. Lovgivningen kan være den skrevne lovgivning eller almindelige kommu-

nalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunal-

fuldmagtsregler.  

Det følger af kommunalfuldmagtsregler, at kommuner som udgangspunkt ikke kan va-

retage udenrigspolitiske hensyn.  

Det er imidlertid Indenrigs- og Boligministeriets opfattelse, at dette udgangspunkt kan 

fraviges, således at kommuner med hjemmel i kommunalfuldmagtsregler kan varetage 

udenrigspolitiske hensyn i tilfælde som i det her foreliggende, hvor regeringen – med 

bred opbakning fra et flertal i Folketinget – opfordrer kommuner til at handle på en 

bestemt måde for at varetage sådanne hensyn.  

Det kan oplyses, at daværende økonomi- og indenrigsminister i svar af 16. november 

2014 på Folketingets Kommunaludvalgs spørgsmål nr. 16 (alm. del – vedlagt) tilsva-

rende fandt, at det på baggrund af en vedtagelse i Folketinget, var lovligt, at kommu-

ner boykottede indkøb fra den besatte Vestbred, selvom det indebar varetagelse af 

udenrigspolitiske hensyn. 
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Det er frivilligt for en kommune, om den vil varetage opgaver og hensyn, som har 

hjemmel i kommunalfuldmagtsregler. Det gælder også, når regeringen opfordrer kom-

muner til at agere på en bestemt måde. 

Hvis Århus Kommune i tilknytning til en påtænkt kommunal disposition på baggrund 

af en opfordring fra regeringen som omtalt ovenfor er i tvivl om lovligheden heraf, har 

kommunen mulighed for at anmode Ankestyrelsen om en udtalelse herom.  

Indenrigs- og Boligministeriet har sendt kopi af dette svar til Ankestyrelsen, Kulturmi-

nisteriet og KL. 

Med venlig hilsen 

Hanna Ege 
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