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Gode intentioner
endte med tilsynskritik
Et udvalgsmøde skal være lukket for offentligheden, slår tilsynet fast over for Vesthimmerland.
Udvalgsformanden tager imod det gule kort.

tekst MADS BRANDSEN

Efter at have ladet borgerne give
deres besyv med til kommunens
kulturpolitik, besluttede et enigt
kultur- og fritidsudvalg i Vesthimmerland Kommune, at udvalgets møde den 4. marts skulle
være åbent for offentligheden.
– Vi synes, det var en naturlig
forlængelse af en succesfuld proces, hvor vi inddragede borgerne.
Det er jo et politikområde, der
betyder meget for dem og for
deres livskvalitet, siger Asger
Andersen (S), der er formand for
udvalget.
Det skulle vise sig at være en
kontroversiel beslutning.
Dagen efter mødet skrev Nordjyske om mødet, hvilket fik Socialog Indenrigsministeriet til at be-

de Ankestyrelsen vurdere sagen.
Vurderingen ligger nu klar.
– Ankestyrelsen vurderer, at det
var i strid med forbuddet mod
åbne udvalgsmøder, at kulturog fritidsudvalget besluttede,
at udvalgsmødet den 4. marts
2020 skulle være åbent for offentligheden, skriver tilsynet
blandt andet i sin udtalelse.
Ifølge styrelsesloven er der
nemlig ikke noget at tage fejl af.
Udvalgsmøder er pr. definition
lukkede for offentligheden, og
udvalget kan – heller ikke enstemmigt – beslutte andet.
Byrådet lægger sig derfor fladt
ned i sit svar til tilsynet.
– Byrådet erkender på baggrund
af det ovenfor anførte, at der er
sket en fejl, idet møder i de stående udvalg ikke kan åbnes for

offentligheden. Ønsket om bl.a.
inddragelse af offentligheden i
forbindelse med kulturpolitikken skulle derfor være sket på
anden måde, hedder det.
Og sådan har Asger Andersen
det også med sagen i dag.
– Ansvaret er mit. Det står jeg
på mål for. Jeg har spillet masser af fodboldkampe færdig på
gule kort, og det gør jeg så resten af valgperioden, siger han,
der kalder hele sagen for en
”tanketorsk”.
– Vi skulle bare have kaldt det et
temamøde. De første fire bogstaver havde betydet alverden,
for så havde der ingen problemer været. Vi havde ingen intentioner om at omgå noget. Vi
havde kun gode intentioner om
at invitere interesserede borgere med, når vi for første gang
skulle diskutere kulturpolitikken, siger han.
Asger Andersen mener, at sagen
kalder på lidt eftertanke om,
hvorvidt styrelsesloven måske
er forældet på dette punkt.

Turbo på kommunernes klimakamp
KLIMA /// Mange kommuner
har allerede i dag stort fokus
på klima – men nu kommer et
nyt projekt på banen, der skal
skubbe yderligere på udviklingen mod en reduktion af CO2aftrykket. Det er Realdania,
der sammen med KL og Danske
Regioner står bag klimaprojektet DK2020, hvor 20 pilotkommuner allerede er i gang med
at udvikle lokale klimaplaner,
der lever op til Paris-aftalen og
altså viser vejer til en netto nul-

udledning i kommunen i 2050.
Det er ikke mange kommuner,
der i dag har klimaplaner, der
flugter med Paris-aftalen, og
derfor har KL’s formand Jacob
Bundsgaard (S) store forventninger til projektet.
– Alle skal spille en rolle, og
kommunerne er tæt på både
borgere og virksomheder og
kan på den måde drive udviklingen og samarbejdet mellem
parterne. Derfor er klimapolitik også lokalpolitik, og med

DK2020 sætter vi for alvor
skub i udviklingen af ambitiøse
kommunale klimaplaner, som
lever op til Paris-aftalen og kan
sætte retningen for hele Danmark, siger han i en fælles pressemeddelelse fra partnerne bag
projektet.
Realdanias direktør Jesper Nygård kalder det ”verdenshistorie”, at samtlige kommuner nu
får muligheden.
– Det kommer uden tvivl til at
sætte markante og positive af-

Det siger loven
Styrelsesloven nævner ikke
eksplicit, at udvalgsmøder
er lukkede, men i § 20, stk. 4
hedder det, at udvalgene ”kan
tillade personer, der er ansat i
kommunens tjeneste at overvære møderne med henblik
på varetagelse af sekretariatsfunktioner m.v. for udvalget,” og videre, at ”udvalgene
kan tilkalde andre personer,
herunder andre medlemmer
af kommunalbestyrelsen, til at
overvære forhandlingerne, når
det er ønskeligt af hensyn til
en sags oplysning.” Heraf følger altså indirekte, at almindelige borgere ikke kan overvære udvalgsmøderne.

– Man kunne godt overveje, om
der skulle være mulighed for
flere åbne møder. Måske delvist
åbne, sådan at man drøfter visse
punkter med offentligheden.
Det ville være spændende, siger
Asger Andersen.
Tilsynet oplyser, at det ikke
foretager sig mere i sagen, da
Vesthimmerlands Kommune
vil indskærpe over for udvalget,
at møderne fremover skal være
lukkede. • mdbr@kl.dk

tryk i arbejdet med at nedbringe udledningen af CO2og andre
drivhusgasser. Det er fantastisk, at vores partnerskab med
C40 kan nyttiggøres på denne
måde i en dansk sammenhæng.
Projektet koster 45 millioner
kroner og forankres i de fem
kommunekontaktråd, som
sammen med regionerne vil
rådgive kommunerne i arbejdet
med klimaplanerne.
Alle landets kommuner kan
fra 17. september og frem til 21.
oktober søge om at blive en del
af DK2020-projektet, mens der
også næste år vil være en ansøgningsrunde. • mdbr@kl.dk

