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tekst MADS BRANDSEN

”Det er antaget i de kommunale til-
synsmyndigheders praksis og i den
juridiske litteratur, at en kommune
efter kommunalfuldmagtsreglerne
somudgangspunkt ikke uden lov-
hjemmel kan drive handel, hånd-
værk, industri og finansiel virksom-
hed. En kommune kan således som
udgangspunkt ikke engagere sig i
erhvervsmæssige aktiviteter.”
Sådan lød det i en forhåndsudta-
lelse, hvor det kommunale tilsyn i
Ankestyrelsen tog stilling til, om
Frederiksberg Kommune kan enga-
gere sig i opsætning af ladestandere
til elbiler. Henvisninger til juridisk
litteratur vil ikke være helt ukendt
for trofaste læsere af Tilsynets ud-
talelser. De er faktisk strøet udmed
særdeles løs hånd, og Frederiksberg
får da også en henvisning til en bog
om kommunalfuldmagtenmed i
købet.
Eksempler som det fra Frederiks-
berg får Pernille Svindt Lentfer til
at ryste lidt på hovedet. Hun er chef
for byrådssekretariat og jura i Søn-
derborg Kommune og kan, som hun
siger, godt finde ud af at læse i en
juridisk lærebog.
– Det svære er at omsætte det hele
til praksis. Loven passer ikke altid
til de rammer, vi arbejder med. Jeg
anerkender, at Tilsynet skal forhol-
de sig til loven og intentionen bag,
men jeg kunne godt ønske mig, at vi
bliver inddraget noget mere. Vi har
fået afgørelser, der er svære at ef-
terleve, og man kan godt spørge sig
selv, om Tilsynet helt er klar over,
hvordan en hverdag i en kommune
fungerer, siger hun.

Det handler om jura
Menat der ermasser af henvisninger
til den kommenterede styrelseslov og
andre juridiske værker, kan dårligt
være anderledes, fastslår ankechef i
Tilsynet, AnneBirgitteHassing.
– Vi er et juridisk tilsyn, der har til
opgave at dykke ned i loven og vejle-
de kommunerne om, hvor grænser-
ne går i de konkrete situationer, de
står i. Hvis kommunerne har behov
for, at grænserne går et andet sted,
vil det være naturligt at tage det op
politiskmed henblik på at ændre lo-
ven, siger hun og fortsætter:
–Når vi bliver præsenteret for et pro-
blem, en kommunehar, eller selv ind-
leder en sag, dykker vi ned i juraen.
Vi kigger også på andre udtalelser,
eksempelvis fra Indenrigs- ogBolig-
ministeriet,men også på vores egne
udtalelser. Det kan godt være, vi ikke
så tit citerer vores egne udtalelser.
Mendet kan ikke blive andet end et
juridisk skoleridt, når vi afgør en sag,
siger hun.•mdbr@kl.dk

VELKENDT DATABASE
RUMMER KUN TOPPEN
AF ISBJERGET

Tilsynet offentliggør kun en lille andel af alle udta-
lelser. Det er der gode grunde til, mener det selv.

tekstMADS BRANDSEN

Der havner et sted mellem 1.500 og 2.200 sager på det kom-
munale tilsyns bord hvert år. Alene de sidste ti år er det blevet
til mere end 16.000 sager, viser Ankestyrelsens egne tal.
Alligevel rummer tilsynsdatabasen på Ankestyrelsens hjem-
meside blot 1.444 sager – selv om databasen går helt tilbage
til 2007. Det er altså kun toppen af isbjerget – eller sagsbjer-
get – offentligheden får at se.
Det ærgrer Stine Petersen, der er jurist i Glostrup Kommune,
som gerne bruger databasen til at se, om andre kommuner
har stået i en lignende situation.
– Jeg synes, databasen er med til at skabe noget klarhed, og
den ville være endnumere brugbar, hvis flere udtalelser var
med. Det er jo sjældent, at vi er den eneste kommune i hele
landet, der har haft en lignende problemstilling, siger hun.
Det undrer også Klaus Josefsen, der er ekstern lektor i for-
valtningsret og har mange års erfaring med netop Tilsynet,
hvor han også selv har været ansat.
– Jeg synes, det er meget, der bliver frasorteret. Det er påfal-
dende lidt, vi som offentlighed får at se. Man kan godt disku-
tere, om ikke man burde tage flere gamle sager med, for når
det kommer til kommunalfuldmagten, er selv ældre sager sta-
dig interessante. Der er ingen faglig forklaring på, at man ikke
har mere med, siger han og kommer med en opfordring:
– Tilsynet burde sætte nogle studenter til at gennemgå tidli-
gere afgørelser for at få flere med i databasen.

Sager må have værdi for andre
Danske Kommuners rundspørge blandt kommunaldirektører
og juridisk personale i kommunerne viser, at hele 86 procent
kender databasen, og at alle bruger den. Det glæder vicedi-
rektør i Ankestyrelsen, Jacob Hess.
– Det fortæller noget om, at man i kommunerne vægter det
højt at overholde loven. Når vi udvælger, hvilke udtalelser vi
lægger i tilsynsdatabasen, er det afgørende, at sagerne skal
have en vejledningsværdi for kommunerne. Det gælder, uan-
set om det er sager, vi har rejst, forhåndsudtalelser, spørgs-
mål om kommunalfuldmagten eller tilfælde, hvor vi afviser at
rejse en tilsynssag, siger han.
Blandt de udtalelser, Tilsynet i udgangspunktet ikke lægger
frem, er sager om styrelsesvedtægter, årsregnskaber samt
sager om aktindsigt, der handler om spørgsmål, Tilsynet al-
lerede har taget stilling til tidligere.
Kan du afvise, at der er sager, som ville interessere kommu-
nerne, som ikke er at finde i databasen?
– Vi tænker ikke, det hjælper nogen, at vi lægger sager op,
der ikke har en vejledningsværdi. Det er ikke vores vurdering,
at vi har en masse sager, der kunne gavne kommunerne, som
ikke allerede ligger i databasen, siger Jacob Hess.•

Når Tilsynet skal afgøre sager, sker det
med blikket stift rettet mod den kom-
menterede styrelseslov og andre bøger.

Et juridisk
skoleridt
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