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Under henvisning til kommunaludvalgets skrivelse af 23.april

1979 (Alm. del — bil. 69) skal jeg besvare det at udvalget etillec

spørgsmål 35.

Spørgsmål:

I Erik Harders bog “Dansk kommunestyre i grundtræk” er på

side 26 snført:”Medlemmerne har krav på, at de rettidigt indsend

te sager optages på dagsordenen for det førstkommende møde, oq

medlemmet får herved lejliqhed til st fremføre sine synspunkter

vedrørende de fremsatte forslag.Hvia det drøjerslig om et forslag

til beslutning,kan saqenitQka afvises med den begrundelse, at be

slutningen ville være ulovlig. Er dette tilfældet, må kommunalbe

styrelsen forkaste forslaget ved afstemning.Alene hvis forslaget

går ud på en beslutning, der slet ikke udgør noget kommunalt an

liggende, idet det f.eks. går ud på, at kommunalbestyrelsen skal

fremsætte en udenrigspolitisk udtalelse, må kommunalbestyrelsen

afvise at behandle sagen. Det må endda antages, at ethvert medle

kan kræve, at forslag sf den nævnte art afvises.

Når en sag er optaget på dagsordenen efter et medlems forsla

har

medlemmet ikke herefter nogen særlig indflydelse på forsiaget

videre behandling. Han kan ikke kmæve, at det kommer til afstem.

ning i det pågældende møde, eller at det kommer til forhandling

for åbne døre. Deteer kommunalbestyrelsen, der må tage stilling

tilsspørgsmål vedrørende behandlingen af de enkelte sager på

dsqsordenen.

Det er alene kommunalbestyrelsens medlemmer, der har forslaç

ret.”

På dette grundlag bsdes ministeren oplyse, om et flertal i

en kommunalbestyrelse kan forringe denne medlemerettiqtied ved

f.oks. at beslutte:”Dersom et kommunslbestyrelsesmedlsm senest B

dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig snmodnigg

om behandling at en sag, sætter formanden denne sag på dsgsorde—



nen for førstkommende møde. Såfre saqens oplysninger, hrunder

indhentninq Sf erklæringer fra udvalgene, ikke kan være tilende

bragt til førstkommende møde, optages sagen dog først på daosor—

denen for det følgende møde.”

Svar:

I henhold til § 3, stk.l, i normalforretningsordenen for pri—

markommuner har et medlem krav på, at borgmesteren sætter en sag

på dagsordenen for førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, der

som medlemmet skriftligt indqiver anmodning herom senest 6 dage

forud for et ordinært mode. Idet jeg forudsætter, at an kommunal

bestyrelse har vedtaget, at en forretningsordenli overensstemmelse

med normolforretningsordenen skal være gældende i kommunen, har et

medlem af kommunalbestyrelsen, når de nævnte betingelser er op—÷

fyldt, en egentlig ret til at få en sag optaget på dagsordenen for

det førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, og denne ret kan ik

ke fratages mediemmet under henvisning tii,at sagen — forinden den

optaqes_ kræver yderligere oplysninger el.limn.

En beslutning som den i spørgsmålet omtalte må derfor for så

vidt angår sidste punktum betragtes som en endring af forretnings—

ordenens § 3, stk. 1, der kun kan ske under iagttagelse afde

herfor i § 16 fastsatte regler, dv.s. vedtagelse i 2 ordinre kom

munalbestyrelsesmøder. Det er imidlertid min opfattelse, at be

stemmelsen i normalforretninqsordenens § 3, stk.l, er udtryk for

en almindelig retsqrundsætning,

hvorefter et kommunalbestyrelses

mddlem, der rettidigt anmoder herom, har krav på at få en sag op—

taget oå dagsordenen for kommunalbestyrelsens førstkommende møde.

Dette princip må anses For en så væsentlig beskyttelse af mindre—

tallet i kommunalbestyrelsen, at det ikke kan fraviqes ved en æn

dring af forretningsordenen.
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