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Statsforvaltningens udtalelse af 8. maj 2015 om sagsindsigt 

 

Statsforvaltningen har ved et brev af 8. maj 2015 til Randers Kommune bl.a. udtalt sig 

om kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til sagsindsigt i materiale, som kommunens 

forvaltning udarbejdede til brug for deltagelse i byrådsmedlemmers og partigruppers 

drøftelser om skolestrukturen i kommunen.  

 
Statsforvaltningen har bl.a. udtalt, at det er Statsforvaltningens opfattelse, at Power-
Point slides, som den kommunale forvaltning benyttede ved sin bistand i forbindelse 
med politisk drøftelse blandt byrådsmedlemmer og partigrupper af skolestrukturen, 
som udgangspunkt ikke havde en sådan endelig karakter, at materialet kunne anses 
for omfattet af kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1, der giver kommunalbestyrelses-
medlemmer ret til at gennemse sagsmateriale, når dette i endelig form foreligger i 
kommunens administration. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at materialet 
må antages at have været udarbejdet af den kommunale forvaltning som et arbejds-
papir under løbende opdatering til brug for forvaltningens bistand til politiske drøftel-
ser.  
 
Statsforvaltningen har videre udtalt, at det forhold, at materialet har været udleveret på 
et møde kan give anledning til tvivl om, hvorvidt dette forhold i sig selv indebærer, at 
materialet bliver omfattet af kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1. Statsforvaltningen 
har herved lagt til grund, at den udlevering, der skete på socialdemokratiske byråds-
medlemmers møde i sommeren 2014 ikke var den normale procedure for anvendelse 
af sådanne slides, og at det ikke var den tilsigtede anvendelse af materialet. Statsfor-
valtningen har udtalt, at den på trods heraf samlet set er mest tilbøjelig til at antage, at 
materialet vil være omfattet af kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1.  
 
Social- og Indenrigsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans over for Statsfor-
valtningen, men ministeriet kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kom-
munale dispositioner eller undladelser, som Statsforvaltningen har udtalt sig om, op til 
behandling, når ministeriet skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning 
eller har alvorlig karakter, jf. § 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.  

 

Social- og Indenrigsministeriet har besluttet at tage spørgsmålet om, hvorvidt de Po-

werPoint slides, som blev udarbejdet af Randers Kommunens forvaltning og forevist af 

forvaltningen ved byrådsmedlemmers og partigruppers drøftelser om skolestrukturen, 

var omfattet af kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til sagsindsigt efter § 9, stk. 1, 

i lov om kommunernes styrelse op til behandling.  

 

Ministeriet skal i den anledning anmode Statsforvaltningen om en udtalelse om sagen 

og om sagens akter. Udtalelse og akter bedes fremsendt til ministeriet senest den 18. 

september 2015. 
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Kopi af dette brev er sendt til Randers Kommune og følgende medlemmer af Randers 

Byråd: Kasper Fuhr Christensen, Jens Laursen, Bjarne Overmark og Kim Kristensen 

samt til KL.  

 

 

Med venlig hilsen 

Lise Brandi-Hansen 


