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Vedrørende Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt's manglende tilsyn med bl.al Farum kommune.

Ved en rutinemæssig kontrol af Farum kommunes praksis omkring offentliggørelse af sagsfortegnelser for byrådets

møder, blev Åbenhedskomitéen bekendt med, at Farum kommunes praksis vedrørende sager, der forhandles for lukkede

døre er i strid med Styrelseslovens § 8 stk. 6, idet Farum byråd undlader at offentliggøre oplysninger om sager, der

forhandles for lukkede døre, jf. bl.a. Tilsynsrådet for Københavns Statsamt J.nr. TKA 1996-951/228.

Af Farum kommunes dagsordner for byrådets møder, som de offentliggøres på kommunens hjemmeside, fremgår det

ved huller i nummer rækkefølgen, at omkring 50 ud af hen ved 100 sager i år 2000 er forhandlet for lukkede døre.

En regel om, at kommunalbestyrelser skal offentliggøre oplysninger om samtlige sager, der behandles på kommunalbe-

styrelsernes møder, blev optaget i den kommunale styrelseslov i 1977, jf. betænkning nr. 857, side 19 om Lov om of-

fentlighed i forvaltningen, hvor kommissionen sidestill er kommunalbestyrelsernes offentlige dagsordner med offentlige

postlister.

Det er Åbenhedskomitéens opfattelse, at det bl.a. på baggrund af Grundlovens § 82 påhviler landets tilsynsråd at drage

omsorg for, at landets kommuner overholder gældende lovgivning.

Åbenhedskomitéen skal derfor anmode Indenrigsministeriet om at undersøge, hvorfor Tilsynsrådet for Frederiksborg

Amt, 23 år efter lovens vedtagelse, endnu ikke har formået at få Farum kommune til at offentliggøre oplysninger om de

sager, der forhandles for lukkede døre.

Åbenhedskommitéen anmoder endvidere om, at Indenrigsministeriet undersøger om medlemmer af Tilsynsrådet for

Frederiksborg Amt har handlet groft uforsvarligt ved i 23 år at have tilsidesat deres pligter med at føre tilsyn med, at

bl.a. Farum kommune overholder reglerne om offentliggørelse af kommunalbestyrelsers dagsordner.



Det er efter Åbenhedskomitéens opfattelse en skærpende omstændighed, at Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt har

forholdt sig passiv til netop spørgsmålet om kommunalbestyrelsernes dagsordner, da de er et væsentlig element til at

sikre den offentlighed omkring kommunalbestyrelsernes arbejde, der er afgørende for at borgerne kan følge med i og

udføre kontrol med kommunalbestyrelsens arbejde, en kontrol der synes at være særdeles påkrævet i netop Farum

kommune..

Med venlig hilsen

John Damm Sørensen


