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Vedrørende klage over Statsforvaltningens udtalelse af 25. juni 2015 

 

Ved e-mail af 27. august 2015 med bilag har I rettet henvendelse til Social- og Inden-

rigsministeriet med klage over Statsforvaltningens udtalelse af 25. juni 2015 om den 

omkonstituering af Randers Byråd, som fandt sted den 22. juni 2015, og den beslut-

ning om ændring af kommunens styrelsesvedtægt, som lå til grund herfor. 

 

Social- og Indenrigsministeriet kan i den anledning generelt oplyse, at det almindelige 

tilsyn med kommunerne varetages af Statsforvaltningen med Social- og Indenrigsmi-

nisteriet som øverste tilsynsmyndighed. 

 

Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der 

særligt gælder for offentlige myndigheder. 

 

Statsforvaltningen kan kun tage stilling til, om kommunen handler inden for lovgivnin-

gens rammer. Det indebærer, at Statsforvaltningen ikke kan tage stilling til skøns-

mæssige spørgsmål, eller om kommunens beslutning er rimelig eller hensigtsmæssig. 

 

Reglerne om Statsforvaltningens tilsyn står i lov om kommunernes styrelse §§ 47-48 a 

(lovbekendtgørelse nr. 769 af 9. juni 2015). 

 

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. Der henvises til lov om kommunernes styrelse § 53, stk. 1. 

 

Uanset om der er tale om en sag af principiel eller generel betydning eller af alvorlig 

karakter, som Social- og Indenrigsministeriet efter den nævnte bestemmelse har ad-

gang til at tage op, kan ministeriet afvise at tage sagen op, hvis ministeriet ikke af 

hensyn til styringen og koordineringen af Statsforvaltningens praksis finder anledning 

hertil. 

 

Social- og Indenrigsministeriet har gennemgået jeres henvendelse med bilag. Efter en 

gennemgang heraf finder Social- og Indenrigsministeriet ikke grundlag for at tage sa-

gen op til behandling. 

 

Social- og Indenrigsministeriet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at der på det 

foreliggende grundlag ikke er udsigt til, at ministeriet vil nå et andet resultat i sagen 

end Statsforvaltningen. Ministeriet finder bl.a. på den baggrund, at ministeriets endeli-
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ge stillingtagen til den konkrete sag ikke vil kunne få umiddelbar betydning for tilsynets 

praksis og derved i væsentlig grad kunne bidrage til styring og koordinering heraf. 

 

Kopi af dette brev er sendt til Randers Kommune og til Statsforvaltningen til oriente-

ring. 

 

Social- og Indenrigsministeriet foretager sig ikke mere på baggrund af jeres henven-

delse. 

 

 

Med venlig hilsen 

Nikolaj Stenfalk 


