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Tilsynsudtalelse om Odense Kommunes salg af kontrolydelser i 

forbindelse med sociale klausuler   

Advokatfirmaet [A] har den 15. marts 2021 på vegne af Odense 

Kommune oplyst til Ankestyrelsen, at kommunen har indgået 

samarbejdsaftaler med fire selskaber om rådgivning og sparring om 

håndhævelse af selskabernes sociale klausuler. 

[A] har videre oplyst, at kommunen er blevet i tvivl om, hvorvidt dette 

er inden for lovgivningens rammer. [A] har bedt Ankestyrelsen om en 

vurdering.  

Resumé 

Det er Ankestyrelsens vurdering, at Odense Kommunes salg af 

kontrolydelser i forbindelse med sociale klausuler ikke er i 

overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. 

Ankestyrelsen beder om at blive orienteret om, hvad vores udtalelse 

giver Odense Kommune anledning til.   

Sagens oplysninger  

Følgende fremgår bl.a. af [A's] henvendelse: 

”2.1  Kommunens varetagelse af kontrolydelser 

Kommunen har indgået samarbejdsaftale med en række 

selskaber om varetagelse af kontrolydelser, men er blevet i 

tvivl om, hvorvidt dette er inden for lovgivningens rammer. 

28. marts 2022
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Kommunen leverer kontrolydelser til (ejerskab anført i 

parentes) Fjernvarme Fyn (97 %), Vandcenter Syd (89 %), 

Odense Renovation (100 %) og Odense Letbane 

(100 %). 

Kommunen har tilsynet med og sikrer, at selskaberne kun 

varetager lovlige kommunale opgaver. 

Kontrolydelserne varetages af en særlig kontrolenhed, der er 

en intern enhed i Odense Kommune. Kontrolenheden er 

specialiseret i at sikre opfølgning på og kontrol med 

overholdelsen af sociale klausuler. 

Kontrolydelserne vil typisk være følgende: 

− En hotline for anmeldelser af social dumping.

− Identifikation af højrisikokontrakter og -brancher med

henblik på at tilrettelægge og prioritere kontrolenhedens

indsats.

− Indhentelse og gennemgang af dokumentation for

selskabets leverandørers overholdelse af sociale klausuler.

− Udførelse af kontrolbesøg hos leverandører, der udfører

opgaver for selskabet, herunder deltagelse i byggemøder.

− Vejledning af selskabet i forbindelse med potentielle og

konstaterede overtrædelser.

− Varetagelse af kontakten til relevante myndigheder, fx

SKAT, politiet og Arbejdstilsynet.

Kommunen opkræver markedsprisen for varetagelse af 

kontrolydelserne. 

2.2   Generelt om sociale klausuler 

Kommunen kan gennem sociale klausuler stille forskellige 

krav til de virksomheder, der løser opgaver for kommunen. 

Sociale klausuler anvendes typisk, når kommunen sender en 

opgave i udbud. I den sociale klausul kan kommunen fx stille 
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krav om, at leverandøren forpligter sig til at sikre sine 

medarbejdere løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som 

ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af 

samme art inden for vedkommende fag eller industri på den 

egn, hvor arbejdet udføres. 

Sådanne klausuler har til formål at modvirke social dumping. 

Med et stigende politisk fokus på social dumping og FN’s 

verdensmål om anstændige jobs og bæredygtige byer er det 

mere aktuelt end nogensinde, at kommunen sikrer opfølgning 

på de sociale klausuler, der anvendes i leverandørkontrakter. 

Kommunen har specialiseret sig i dette, og kommunens 

kompetencer på området kan komme selskaberne til gode. 

Der er derfor behov for et højt specialiseret samarbejde 

mellem kommunen og selskaberne om håndhævelse af de 

sociale klausuler, herunder fordi der er en samfundsmæssig 

interesse i at sikre en effektiv håndhævelse af klausulerne. 

[…] 

Der er ikke i den skrevne lovgivning hjemmel til, at en 

kommune kan udføre de i denne sag omhandlede opgaver for 

selskaber, uanset om kommunen ejer selskabet 

enten helt eller delvist.” 

Det fremgår videre af henvendelsen, at [A] har overvejet, om 

kommunens salg af kontrolydelser til selskaber, som kommunen ejer helt 

eller delvist, kan karakteriseres som produktion til eget brug. [A] finder, 

at spørgsmålet er forbundet med tvivl, men at der kan argumenteres for, 

at salg til selskaber, der ejes 100 % af kommunen og selskaber, hvori 

kommunen har en ganske betydelig ejerandel, kan være omfattet af 

undtagelsen om produktion til eget brug. 

[A] har i den forbindelse henvist til en udtalelse af 13. oktober 2011 fra 

Statsforvaltningen Hovedstaden om Gl. Holtegaard-Bredafonden.  

Følgende fremgår også af henvendelsen: 
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”Vi har også overvejet, om kommunen med hjemmel i undtagelsen 

om overkapacitet kan sælge kontrolydelser til offentligt ejede 

selskaber. 

Det er her vores vurdering, at kommunen i et vist begrænset 

omfang og alene på ad hoc basis (det vil sige uden at det sker fast 

og systematisk) kan sælge kontrolydelser til offentligt ejede 

selskaber, hvis opgaverne kan løses med det mandskab, der skal 

være til rådighed for kommunens løsning af egne opgaver. 

[…] 

Vi har endelig overvejet, om der med kommunens udførelse af 

kontrolydelser for offentligt ejede selskaber foreligger sådanne 

tungtvejende kommunale interesser, så opgavevaretagelsen på 

dette grundlag ikke skal anses for omfattet af forbuddet mod 

erhvervsvirksomhed. 

I cirkulære af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter henstilles kommuner og regioner til at anvende 

arbejdsklausuler for at imødegå social dumping, og der stilles i 

langt de fleste offentlige kontrakter vilkår om, at leverandørerne 

skal leve op til en række sociale klausuler, som skal være med til at 

sikre de arbejdstagere, der udfører opgaver på vegne af 

kommunen, imod social dumping. 

Arbejdsklausuler bruges til at imødegå social dumping ved arbejde, 

der udføres for det offentlige, og det er utvivlsomt en lovlig 

kommunal opgave at følge op på sådanne kontraktvilkår i form af 

løbende kontroller. 

Spørgsmålet er herefter, om hensynet til at sikre den nødvendige 

udbredelse af disse løbende kontroller og at undgå social dumping i 

sig selv udgør en så tungtvejende kommunal interesse, at det kan 

begrunde, at der er tale om en aktivitet, som kommunen lovligt 

kan varetage på vegne af andre, og som derfor ikke vil skulle 

vurderes efter reglerne om kommunal erhvervsvirksomhed. 

Det er vores vurdering, at der i visse tilfælde kan argumenteres for 

dette.  

Begrundelsen for dette er, at kommunens kontrolenhed ved at 

udføre kontrolopgaven på vegne af selskaber kan sikre udførelsen 
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af kontroller, som ellers ikke ville være blevet udført, eller ikke ville 

være blevet udført på lige så kvalificeret vis, fordi man i det 

pågældende selskab ikke selv har de tilstrækkelige faglige og 

tidsmæssige ressourcer til at løfte kontrolopgaven. Det kan fx 

skyldes, at antallet af kontroller, som selskabet skal udføre, er af 

begrænset omfang, eller sker med tidsmæssige intervaller, som 

gør, at man ikke i selskabet opnår den tilstrækkelige kompetence 

til at foretage disse løbende kontroller på tilfredsstillende vis. 

Hertil kommer, at det kommunale tilsyn i sin praksis har anset det 

for en væsentlig opgave for kommuner at agere som rollemodel 

også i forbindelse med arbejdsmarkedsforhold, jf. Økonomi- og 

Indenrigsministeriets udtalelse af 3. maj 2013 i Fair Trade-sagen, 

samt at der er tale om varetagelsen af en opgave af stor 

samfundsmæssig betydning. 

Det er dog samtidig vores vurdering, at det i forhold til graden af 

den kommunale interesse er relevant at se på kommunens 

tilknytning til og dermed også ejerskab af det pågældende selskab, 

som kommunen vil varetage opgaven for. Jo større tilknytning 

kommunen har til det pågældende selskab, jo tungere vurderes 

kommunens interesse at være. 

Hvis kommunen ejer selskabet 100 % (I), er det vores vurdering, 

at der er rigtig gode argumenter for at kommunen, som ejer af det 

pågældende selskab, har en så tungtvejende kommunal interesse i 

at sikre de hensyn som kontrolydelserne tilgodeser. Kommunen bør 

derfor for så vidt angår disse selskaber kunne medvirke til at sikre, 

at der ikke sker social dumping i de kontrakter, som disse 

selskaber indgår. 

Det vil efter vores vurdering være lidt mere usikkert, om 

kommunen vil kunne udføre kontrolopgaver for offentligt ejede 

selskaber, som kommunen kun delvist 

er medejer af (II). Det skyldes, at den kommunale interesse typisk 

ikke vil veje helt så tungt, når selskabet har flere ejere. 

Der vil formentlig også her være tilfælde, hvor interesse kan være 

tilstrækkeligt tungtvejende, fx hvis kommunen har en væsentlig 

ejerandel i selskabet. I de tilfælde, hvor kommunen har 

bestemmende indflydelse, og eventuelt endog en 

ganske betydelig ejerandel af selskabet (fx 89 % eller 97 %, som 

hhv. Vandcenter Syd og Fjernvarme Fyn), taler mere således for, 
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at kommunen vil kunne udføre kontrolopgaver for selskaberne. I 

den forbindelse vil det formentlig også kunne 

tillægges betydning, om den konkrete kontrolopgave foretages i 

eller med geografisk tilknytning til kommunens grænser. 

For de selskaber, som kommunen ikke er ejer eller medejer (III) 

af, er det vores vurdering, at der skal foreligge særlige forhold, 

hvis kommunen skal anses for at have en tilstrækkeligt 

tungtvejende interesse til at kunne varetage kontrolydelser for 

disse selskaber med hjemmel i "den 6. undtagelse"; men at dette 

ingenlunde kan afvises, henset til karakteren af de hensyn, 

kommunen herved varetager, smh. med Fair Trade-udtalelsen.” 

Regler og praksis 

En kommunes salg af de nævnte kontrolydelser til selskaber, som 

kommunen ejer helt eller delvist, ses ikke at være reguleret i den 

skrevne lovgivning, og den skrevne lovgivning ses ikke at være til hinder 

herfor. Spørgsmålet må derfor afgøres efter de uskrevne regler om 

kommuners opgavevaretagelse; de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. 

Efter disse regler gælder et princip om, at kommuner som udgangspunkt 

ikke må drive erhvervsvirksomhed. Princippet hviler dels på, at visse 

erhvervsaktiviteter traditionelt har været forbeholdt den private sektor, 

dels på hensynet til at undgå konkurrenceforvridning.  

Der er dog en række modifikationer til hovedreglen om forbud mod 

kommunal erhvervsvirksomhed, herunder f.eks. muligheden for – under 

visse nærmere bestemte betingelser – at producere varer og 

tjenesteydelser til eget brug og at sælge biprodukter og 

overskudskapacitet. 

1. Produktion til kommunens eget brug

En kommune kan producere varer og tjenesteydelser, som skal indgå i 

kommunens løsning af lovbestemte opgaver eller opgaver, som 

kommunen har påtaget sig inden for rammerne af kommunalfuldmagten. 

En sådan produktion er kun omfattet af modifikation om produktion til 

eget brug, hvis den ikke afsættes helt eller delvist på det frie marked. 
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Ankestyrelsen henviser til Kommunernes opgaver – 

Kommunalfuldmagten m.v., Karsten Revsbech, Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 145 og 150. 

Følgende fremgår af Kommunale aktieselskaber, Rikke Søgaard Berth, 

Karnov Group, 2. udgave 2021, side 190: 

”Som udgangspunkt er et kommunalt aktieselskab at anse som 

enhver anden privat enhed. Det gælder fx i relation til statsstøtte-

reglerne. Lægges dette udgangspunkt til grund, har kommunen 

ikke videre adgang til at sælge ydelser til et kommunalt 

aktieselskab, end den har for at sælge ydelser til et rent privatejet 

aktieselskab. 

Ofte ønsker kommunen dog at kunne tilbyde administrationsydelser 

(lønadministration, regnskab, bogholderi, it) til aktieselskaber, som 

kommunen selv ejer – særligt i en overgangsfase. 

Der er ikke praksis, der understøtter, at kommunen har en videre 

adgang til at sælge ydelser til sit eget aktieselskab, end hvad der 

ellers følger af kommunalfuldmagten. 

Det kommunale aktieselskab skal derfor første dag være 

bemandet, så det selv skal udføre bogholderi, have it-funktion, lave 

lønadministration etc. Alternativt skal selskabet have indgået 

kontrakter med private, der kan udføre opgaverne, så snart 

selskabsudskillelsen fra kommunen er gennemført.” 

Følgende fremgår bl.a. af den udtalelse af 13. oktober 2011 fra 

Statsforvaltningen Hovedstaden om Gl. Holtegaard-Bredafonden, som 

[A] har henvist til: 

"Det følger af de uskrevne regler om kommunernes adgang til at 

varetage opgaver på ulovbestemt grundlag, at en kommune ikke 

må udøve erhvervsvirksomhed. Kommunen må således ikke sælge 

varer eller tjenesteydelser til private. 

En kommune er dog ikke afskåret fra at producere varer og 

tjenesteydelser til kommunens eget brug. 

I det omfang en kommunal opgave i en kommune varetages af en 

privat virksomhed, forening eller fond, som udelukkende varetager 

kommunale opgaver, er kommunen ikke afskåret fra at producere 

varer eller tjenesteydelser, herunder udføre administrationsopgaver 

for denne, da dette kan sidestilles med egenproduktion. 
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Fonden varetager ifølge § 4 i vedtægterne et om end i begrænset 

omfang religiøst formål, som ikke er en kommunal opgave.  

[…] 

Uanset det beskedne element af ikke kommunale formål, som 

fonden varetager, finder statsforvaltningen det på baggrund af 

ovenstående mest nærliggende at antage, at kommunen er 

afskåret fra at udføre den omhandlede administrationsopgave for 

fonden.” 

2. Salg af biprodukter og overskudskapacitet

En kommune kan på det frie marked sælge biprodukter, herunder f.eks. 

knowhow, som stammer fra en lovlig kommunal aktivitet. Modifikationen 

er begrundet i hensynet til at undgå værdispild. 

Ankestyrelsen henviser til Kommunernes opgaver, Karsten Revsbech, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 151 ff. 

En kommune kan desuden i et vist omfang lovligt udnytte 

overskudskapacitet og således varetage opgaver, som normalt ikke er 

kommunale. Denne mulighed har baggrund i et hensyn til at undgå 

værdispild.  

Efter praksis er det bl.a. en betingelse for at udnytte overskudskapacitet, 

at den pågældende lovlige kommunale opgave ikke er dimensioneret 

med det formål at opnå mulighed for at varetage opgaver, der normalt 

ikke er kommunale.  

Det er også en betingelse, at overskudskapaciteten af hensyn til 

løsningen af den kommunale opgave ikke kan afskaffes. 

Ankestyrelsen henviser til Kommunernes opgaver - 

Kommunalfuldmagten m.v., Karsten Revsbech, 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3. udgave 2015, side 151-171. 

3. Kommunal interesse, der gennembryder forbuddet mod

erhvervsvirksomhed

Der kan i helt særlige tilfælde være mulighed for, at en kommunen kan 

udøve erhvervsvirksomhed selv om der ikke er tale om produktion til 

eget brug, salg af biprodukter eller overskudskapacitet eller en af de 
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øvrige modifikationer til forbuddet mod kommunal erhvervsvirksomhed. 

En kommune kan således have en interesse i at drive 

erhvervsvirksomhed, der er af en sådan karakter og styrke, at 

kommunen med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne alligevel kan 

varetage opgaven. Den kommunale interesse kan derved gennembryde 

forbuddet mod erhvervsvirksomhed. 

Ankestyrelsen henviser i den forbindelse til det daværende Social- og 

Indenrigsministeriums (nu Indenrigs- og Boligministeriet) udtalelse af 

31. oktober 2019 om to kommuners samarbejde om madproduktion.

Følgende fremgår bl.a. af udtalelsen:

”Som anført ovenfor i afsnit 3.3.2.1. beror forbuddet mod 

kommunal erhvervsvirksomhed efter kommunalfuldmagtsreglerne 

bl.a. på principielle overvejelser om afgrænsningen af henholdsvis 

den private og den offentlige sektors opgaver, på hensynet til lige 

konkurrence og til at undgå indgreb i de markedsmekanismer, der 

regulerer erhvervslivet. På den baggrund og henset til, at 

kommunestyret ikke er opbygget med henblik på at producere og 

afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med 

henblik på varetagelse af fællesskabsopgaver for et lokalsamfund, 

er det Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at der skal 

foreligge tungtvejende hensyn for, at forbuddet mod 

erhvervsvirksomhed kan gennembrydes med hjemmel i 

kommunalfuldmagtsreglerne.”  

4. Samfundsansvar

Kommuner kan efter kommunalfuldmagtsreglerne varetage et 

samfundsansvar i forbindelse med deres beslutninger.  

Følgende fremgår bl.a. af det daværende Økonomi- og 

Indenrigsministeriums (nu Indenrigs- og Boligministeriet) udtalelse af 3. 

maj 2013 om Aarhus Kommunes mulighed for at varetage Fair Trade-

hensyn (en fodnote er udeladt):  

”3. Kan en kommune efter kommunalfuldmagtsregler påtage sig et 

samfundsansvar?  

[…] 

Ministeriet må lægge til grund, at det i såvel internationale som i 

danske sammenhænge antages, at private virksomheder bør tage 
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et samfundsansvar i deres aktiviteter. Dette har navnlig har fundet 

udtryk i de ovenfor nævnte internationale initiativer i form af 

OECD’s retningslinjer for Multinationale virksomheder, FN’s 

retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv, FN’s Global 

impact, samt de udarbejdede standarder, ISO 26000, for ansvarlig 

virksomhedsadfærd, alle initiativer, som Danmark har tilsluttet sig, 

Tilsvarende er de danske initiativer i form af blandt andet 

hjemmesiden www.samfundsansvar.dk, etablering af Rådet for 

Samfundsansvar og rådets anbefalinger, skiftende regeringers 

handlingsplaner for samfundsansvar, den omtalte ændring af 

årsregnskabsloven og endelig loven om mæglings- og 

konfliktinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd, jf. pkt. 2 b, 

2 c og 2 d, ligeledes efter Økonomi- og Indenrigsministeriets 

opfattelse udtryk for en generel forudsætning om, at aktører, der  

har mulighed for det, bør tage et samfundsansvar, og at det 

gælder såvel private virksomheder som offentlige myndigheder.  

[…] 

Ministeriet finder på den baggrund, at en kommune har en saglig, 

kommunal interesse i at varetage deres opgaver på en sådan 

måde, at kommunen heri inddrager de ovennævnte hensyn.  

Det nærmere indhold af det samfundsansvar, som en kommune 

uden hjemmel i den skrevne lovgivning kan påtage sig i forbindelse 

med sin opgavevaretagelse, lader sig næppe entydigt afgrænse.  

I lyset af, at der ikke er hjemmel i den skrevne lovgivning til, at 

kommuner kan varetage disse hensyn, finder ministeriet, at 

spørgsmålet om, på hvilken måde de omhandlede hensyn kan 

varetages på forskellige kommunale opgaveområder, må 

afgrænses under hensyntagen til, hvad der i øvrigt antages at 

gælde efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om 

kommuners opgavevaretagelse.  

Afgrænsningen må endvidere ske under hensyn til internationalt 

anerkendte standarder og principper om samfundsansvar, som 

anses for generelt anerkendelsesværdige i samfundet, jf. pkt. 2 c. 

[…] 

Efter praksis kan kommuner endvidere i udbudskontrakter indsætte 

en såkaldt arbejdsklausul. En arbejdsklausul indebærer, at 

leverandøren skal sikre arbejderne løn-og arbejdsvilkår, der ikke er 
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mindre gunstige end dem, der gælder på den egn, hvor arbejdet 

udføres. Praksis har baggrund i ILO-konvention 94 (fra 1949 og 

ratificeret af Danmark i 1955) om arbejdsklausuler, som forpligter 

statslige myndigheder – men ikke kommuner - til at indsætte 

arbejdsklausuler. Formålet med konventionen er at imødegå social 

dumping ved arbejde, der udføres for det offentlige samtidig med, 

at den understreger statens forpligtelse som ”modelarbejdsgiver” 

for så vidt angår løn- og arbejdsvilkår.”  

Sådan vurderer vi sagen 

Ankestyrelsen vurderer, at Odense Kommunes salg af de beskrevne 

tjenesteydelser til de forskellige selskaber er kommunal 

erhvervsvirksomhed. 

Ankestyrelsen vurderer også, at salget ikke er omfattet af de nævnte 

modifikationer til princippet om, at kommuner som udgangspunkt ikke 

må drive erhvervsvirksomhed.  

Da Odense Kommune sælger tjenesteydelser til selskaber, er der efter 

Ankestyrelsen opfattelse ikke tale om produktion til eget brug. Det 

gælder også, hvis kommunen er eneejer af selskabet.    

Ankestyrelsen lægger vægt på, at Odense Kommune har udskilt de 

opgaver, der udføres i selskaberne, i en selvstændig privatretlig 

organisationsform. Kommunen producerer således ikke en tjenesteydelse 

til sig selv, men sælger ydelser til de udskilte selskaber.  

For så vidt angår [A's] henvisning til Statsforvaltningen Hovedstadens 

udtalelse om Gl. Holtegaard-Bredafonden, bemærker Ankestyrelsen, at 

det fremgår af udtalelsen, at en kommune ikke må udøve 

erhvervsvirksomhed, og at en kommune således ikke må sælge varer 

eller tjenesteydelser til private. 

Den pågældende kommune måtte derfor ikke sælge 

administrationsydelser til fonden. 

Hvis fonden udelukkende havde haft lovlige kommunale formål, ville 

kommunen kunne støtte fonden, herunder også ved at udføre 

administrationsopgaver for fonden, uden at modtage betaling for det. 

Fonden havde imidlertid også et ikke-kommunalt formål. 
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Det er Ankestyrelsens vurdering, at der ikke er tale om salg af 

biprodukter. Ankestyrelsen lægger vægt på, at der ikke ses at være tale 

om, at Odense Kommune sælger sin viden på området (med henblik på, 

at selskaberne derefter selv kan udføre opgaven), men at kommunen 

udfører kontrolopgaverne for selskaberne.  

Ankestyrelsen er enig i det, [A] har anført om salg af overskudskapacitet 

og finder på den baggrund ikke, at kontrolydelserne på det foreliggende 

grundlag er omfattet af modifikationen om salg af overskudskapacitet. 

Ankestyrelsen har overvejet, om der er en kommunal interesse i 

kommunens salg af kontrolydelser af en sådan karakter og styrke, at 

opgavevaretagelsen kan gennembryde forbuddet mod 

erhvervsvirksomhed, selv om salget ikke er omfattet af de ovennævnte 

modifikationer. 

[A] har henvist til samfundsansvar som den kommunale interesse, der 

eventuelt kan føre til, at salget er lovligt. 

Som det fremgår af udtalelsen om Aarhus Kommunes mulighed for at 

varetage Fair Trade-hensyn, kan en kommune have en saglig interesse i 

at påtage sig et samfundsansvar i forbindelse med sin opgaveløsning.  

Som det også fremgår af udtalelsen, må spørgsmålet om, på hvilken 

måde de omhandlede hensyn kan varetages på forskellige kommunale 

opgaveområder, afgrænses under hensyntagen til, hvad der i øvrigt 

antages at gælde efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om 

kommuners opgavevaretagelse. 

Det er derfor Ankestyrelsens opfattelse, at Odense Kommunes interesse i 

at varetage et samfundsansvar ikke kan gennembryde forbuddet mod 

erhvervsvirksomhed. 

Det er således Ankestyrelsen samlede vurdering, at Odense Kommunes 

salg af kontrolydelser i forbindelse med arbejdsklausuler ikke er i 

overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. 

Vi beder om at blive orienteret 

Ankestyrelsen beder om at blive orienteret om, hvad vores udtalelse 

giver Odense Kommune anledning til.   
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Vi beklager, at vi ikke har kunnet overholde den sagsbehandlingstid, vi 

har stillet [A] i udsigt. 

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk. i anonymiseret form. 

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i 

§ 48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.

Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner 

eller undladelser. Det står i § 50 i kommunestyrelsesloven. 

Venlig hilsen 

Dorthe Langelund 

Vi har anvendt: 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 

nr. 47 af 15. januar 2019 




