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Ankestyrelsens brev til Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsudtalelse om åbent udvalgsmøde 

Social- og Indenrigsministeriet har skrevet til Ankestyrelsen den 9. marts 
2020.

Social- og Indenrigsministeriet har vedhæftet en artikel af 5. marts 2020 

fra Nordjyske Stiftstidende. Artiklen handler om, at Kultur- og 

Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune havde besluttet, at 

udvalgsmødet den 4. marts 2020 skulle være åbent for offentligheden.

Social- og Indenrigsministeriet har på baggrund af artiklen bedt 

Ankestyrelsen om at vurdere, om der er anledning til at rejse en 

tilsynssag.

Sagen har givet Ankestyrelsen anledning til at vurdere, om 

Vesthimmerlands Kommune har handlet i strid med forbuddet mod åbne 

udvalgsmøder i kommunestyrelsesloven. 

Resumé 

Ankestyrelsen vurderer, at det var i strid med forbuddet mod åbne 

udvalgsmøder i kommunestyrelsesloven, at Kultur- og Fritidsudvalget 

besluttede, at udvalgsmødet den 4. marts 2020 skulle være åbent for 

offentligheden. 

Da byrådet i Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at det vil indskærpe 

over for Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalgets møder i fremtiden skal 

være lukkede for offentligheden, foretager vi os ikke mere i sagen. 
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Sagens oplysninger 

Ankestyrelsen har ved brev af 18. marts 2020, bedt Vesthimmerlands 

Kommune om en udtalelse på baggrund af henvendelsen fra Social- og 

Indenrigsministeriet. 

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune har i en udtalelse af 30. april 2020 

oplyst følgende: 

”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.  

Det er dog Byrådets vurdering, at der ikke har været nogen 

skadevirkning af, at mødet var offentlig, henset til dagsordens 

indhold. […]  

Byrådet vil indskærpe over for Kultur- og Fritidsudvalget, at 

udvalgets møder i fremtiden skal være lukkede.” 

Reglerne 

Følgende fremgår af kommunestyrelseslovens § 20: 

”§ 20. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert 

regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal 

afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden møder i 

kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan 

udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage 

før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets 

beslutning om mødeplan kan af ethvert af udvalgets medlemmer 

forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. 

[…] 

Stk. 4. Udvalgene kan tillade personer, der er ansat i kommunens 

tjeneste, at overvære møderne med henblik på varetagelse af 

sekretariatsfunktioner m.v. for udvalget. Udvalgene kan tilkalde 

andre personer, herunder andre medlemmer af 

kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er 

ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. 
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Stk. 5. Økonomiudvalget kan tillade 

kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af 

økonomiudvalget, at overvære dettes afsluttende behandling af 

forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag. 

Det fremgår af Lov om kommunernes styrelse med kommentarer af Hans 

B. Thomsen m.fl., 2. udgave 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,

side 203, at:

”Udvalgenes møder er – i modsætning til kommunalbestyrelsens, 

jf. § 10 – ikke offentlige. Der er ikke hjemmel til, at udvalgene eller 

kommunalbestyrelsen – ej heller ved enstemmig beslutning – kan 

beslutte, at udvalgsmøder skal være offentlige, jf. herved stk. 4 og 

5, der klart forudsætter, at udvalgsmøder er lukkede.”  

Sådan vurderer vi sagen 

Ankestyrelsen vurderer, at det var i strid med forbuddet mod åbne 

udvalgsmøder, at Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, at udvalgsmødet 

den 4. marts 2020 skulle være åbent for offentligheden. Vi henviser til 

Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, Hans B. Thomsen 

m.fl., 2. udgave 2010, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s. 203, som

er citeret ovenfor.

Da byrådet i Vesthimmerlands Kommune har oplyst, at det vil indskærpe 

over for Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalgets møder i fremtiden skal 

være lukkede for offentligheden, foretager vi os ikke mere i sagen. 

Vi offentliggør denne udtalelse på www.ast.dk. 

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 

Cecilie Ambrosius Baker 
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Vi har anvendt: 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven) 

nr. 47 af 15. januar 2019 

Reglernes fulde ordlyd findes på www.retsinformation.dk. 

http://www.retsinformation.dk/



