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Inspirationspapir – Forholdet mellem afgørelser og vejledende udta-
lelser i det kommunale tilsyn 
 
I det kommunale tilsynssystem foreligger muligheden for både at udste-
de afgørelser og afgive vejledende udtalelser. Tilsynet med kommunerne 
varetages af statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er belig-
gende.  
 
Statsforvaltningens tilsyn er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører til-
syn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder 
for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er ud-
stedt i medfør af denne lovgivning. Statsforvaltningen kan ikke tage stil-
ling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssi-
ge, eller til spørgsmål om overholdelse af principperne for god forvalt-
ningsskik. 
 
Det kommunale tilsyn er pligtmæssigt i den forstand, at statsforvaltnin-
gen har pligt til at træffe de nødvendige forholdsregler for at få en kom-
munalbestyrelse til at efterleve gældende regler. Statsforvaltningen kan 
således have pligt til at reagere på oplysninger, der giver grundlag for at 
antage, at der foreligger en ulovlighed af ikke bagatelagtig karakter. 
Statsforvaltningen vurderer, hvilken reaktion der vil være nødvendig i 
den konkrete situation.  
 
Det er en forudsætning for statsforvaltningens anvendelse af sanktioner 
(annullation og suspension af kommunalbestyrelsens beslutninger, an-
læggelse af erstatningssag, erstatningsretlig bod, tvangsbøder), at sankti-
oner i det konkrete tilfælde må anses for påkrævet, og det kan tilføjes, at 
statsforvaltningens øvrige påvirkningsmuligheder normalt vil være til-
strækkelige. Er der i øvrigt tale om en ulovlighed af helt bagatelagtig ka-
rakter, skal der – selv om ulovligheden måtte være klar – ikke skrides ind 
med sanktioner.  
 
Efter § 50 i lov om kommunernes styrelse kan statsforvaltningen udtale 
sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Be-
stemmelsen lovfæster tilsynsmyndighedernes mest anvendte reaktions-
mulighed: afgivelse af en vejledende udtalelse indeholdende tilsynsmyn-
dighedens retsopfattelse.  
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I forbindelse med afgivelsen af en vejledende udtalelse kan statsforvalt-
ningen anmode kommunen om at genoptage sagens behandling samt fo-
reholde kommunen, hvad den efter statsforvaltningens opfattelse på 
grundlag af gældende ret har pligt til at gøre (et konstaterende pålæg). Et 
konstaterende pålæg eller en vejledende udtalelse har ikke selvstændige 
retsvirkninger, men hvis udtalelsen ikke efterleves af kommunen, vil til-
synet efter omstændighederne kunne følge op herpå og evt. anvende 
sanktioner.  
 
Statsforvaltningen kan også efter anmodning fra kommunen afgive en 
vejledende udtalelse om lovligheden af en påtænkt kommunal dispositi-
on, inden kommunen træffer en beslutning. Der er i disse tilfælde ikke 
tale om en efterfølgende reaktion fra statsforvaltningen om en allerede 
besluttet kommunal disposition, men om forudgående vejledning om 
gældende ret.  
 
En sådan udtalelse om gældende ret vil som udgangspunkt være binden-
de for tilsynet. Er udtalelsen givet på urigtigt grundlag eller fremkommer 
der efterfølgende nye oplysninger i sagen, vil det dog være muligt for til-
synet at tilbagekalde eller genoptage en udtalelse efter de almindelige 
regler herom.  
 
 


