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Notat i henhold til offentlighedsloven
JOURNAL NR.:
DATO:

2017 - 85225
22-12-2017

Dags dato har Ankestyrelsen talt med en medarbejder i Gladsaxe Kommunes byrådssekretariat,
der besvarede Ankestyrelsens opkald på vegne af chef for byrådssekretariatet,
(tlf.nr
).
Oplyst at den telefoniske henvendelse fra Ankestyrelsen er foranlediget af, at Ankestyrelsen den
14. og 15. december 2017 fra et byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune har modtaget mailkorrespondance mellem pågældende byrådsmedlem og chefen for byrådssekretariatet.
Af korrespondancen fremgår det, at det nyvalgte byråd i Gladsaxe Kommune har afholdt konstituerende møde den 13. december 2017 i henhold til en udvalgsstruktur, der endnu ikke var
vedtaget endeligt i overensstemmelse med proceduren for styrelsesvedtægtsændringer i kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2.
Ankestyrelsen oplyste hertil med henvisning til det af Ankestyrelsen offentliggjorte notat af 27.
november 2017 (j.nr. 2017-80668), at det ikke er i overensstemmelse med praksis, at det nye
byråd konstituerer sig i henhold til en styrelsesvedtægt, der endnu ikke er endeligt vedtaget.
Ankestyrelsen præciserede, at det nyvalgte byråd i forbindelse med konstitueringen i tidsrummet mellem den 1.-15. december i valgåret er henvist til at benytte sig af én af følgende fremgangsmåder:
•

At konstituere sig midlertidigt i overensstemmelse med den gældende styrelsesvedtægt
og den heri angivne udvalgsstruktur, og derpå ændre styrelsesvedtægten efter den foreskrevne procedure i henhold til styrelseslovens § 2, stk. 2, når det nyvalgte byråd er
trådt i funktion efter den 1. januar.

•

Alternativt få det afgående byråd til – efter valget men før det konstituerende møde – at
vedtage ændring af styrelsesvedtægten (til ikrafttræden pr. 1. januar) i overensstemmelse med den foreskrevne procedure i styrelseslovens § 2, stk. 2, med henblik på at
muliggøre en påtænkt konstituering i henhold til en ny udvalgsstruktur.

Ifølge Gladsaxe Kommune er den omhandlede ændring af styrelsesvedtægten blevet endeligt
vedtaget ved 2. behandling den 20. december 2017 i overensstemmelse med det ved 1. behandling den 13. december 2017 vedtagne.
Gladsaxe Kommune tilkendegav imidlertid, at kommunen fremadrettet vil tage det meddelte til
efterretning.
Ankestyrelsen meddelte derpå, at styrelsen på den baggrund ikke foretager videre i sagen, men
at et telefonreferat af nærværende samtale vil blive offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside.

/Trine Roslyng Jensen
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