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Statsforvaltningen har i brev af 20. juni 2008 bekræftet
modtagelsen af Deres henvendelse af 19. juni 2008.
Som anført i bekræftelsen har vi ikke taget stilling til, om
betingelsrne for at statsforvaltningen kan behandle Deres
sag er opfyldt.
Vi skal til
orientering oplyse, at det tilsyn, som
statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et
retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt
kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt
gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale
forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf.
§ 48 i den kommunale styrelseslov.
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Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse
offentligretlig lovgivning og offentligretlige r e t sg r un d
sætninger.
Statsforvaltningen
kan
derfor ikke tage stilling til
spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet
udøves
inden for de
rammer,
der følger af
den
offentligretlige
lovgivning
og
offentligretlige
retsgru ndsæt n inger.
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ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE

Statsforvaltningens
kompetence
omfatter
ikke
den
lovgivning, der gælder ens for kommuner og private.
Statsforvaltningen har således ikke kompetence til at føre
tilsyn med, at kommunerne overholder ansættelsesretlige
regler, jf. § 48, stk. 2, i den kommunale styrelseslov.
Tilsynet omfatter heller ikke kommunernes prioritering
mellem kommunens serviceområder og kommunernes
beslutning om serviceniveau i det omfang, sådanne
spørgsmål ikke er reguleret i lovgivningen.
De har i Deres klage anmodet om, at statsforvaltningen
sørger for, at Deres klage medfører, at kommunens
beslutninger får opsættende virkning, og Gaderummet får
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udbetalt en øjeblikkelig nødhjælp.
Statsforvaltningen skal i den anledning oplyse, at vi kan
sætte en af kommunen truffet beslutning ud af kraft,
såfremt den strider mod lovgivningen. Under behandlingen
af sagen kan statsforvaltningen midlertidigt suspendere
den pågældende beslutning, jf. § 50 a, stk. l, i den
kommunale styrelseslov.
Det er en betingelse for annullation, at ulovligheden af den
beslutning, der annulleres, fremtræder med den fornødne
klarhed,
jf.
lov
om
kommunernes
styrelse
med
kommentarer af Hans B. Thomsen m.fl., 2004 side 331.
Ved suspensation kræves, at der foreligger en rimelig grad
af sandsynlighed for, at den undersøgelse, der finder sted
i suspensionsperioden, vil føre til konstatering af en
ulovlighed,
der
har den
klarhed,
som
kræves
til
annullation. Det er forudsat, at suspensationsbeføjelsen
kun anvendes, hvis der er en bestyrket mistanke om en
ulovlighed af en vis grovhed, jf. lov om kommunernes
styrelse med kommentarer af Hans B. Thomsen, m.fl.,
2004, side 337.
Statsforvaltningen finder ikke, at de nævnte betingelser
for at suspendere Københavns Kommunes beslutninger
vedrørende Gaderummet er opfyldt på grundlag af de
foreliggende oplysninger.
Vi har hered lagt vægt på, at der dels kan være tale om,
at kommunens beslutninger omhandler prioritering af
anvendelsen
af
kommunens
resourcer
eller
ansættelsesretlige spørgsmål for så vidt angår lederen af
Gaderummet, som statsforvaltningen ikke har kompetence
til at tage stilling til.
Statsforvaltningen har derfor i dag anmodet Københavns
Kommune om en udtalelse i sagen med henblik på at få en
afklaring af, hvad kommunen har truffet af beslutninger
vedrørende Gaderummet, samt kommunens begrundelse
herfor, inden statsforvaltningen tager stilling til, om vi har
kompetence til at behandle Deres klage, og om der er
grundlag for at tage sagen op til behandling.
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Med venlig hilsen

Jette Ei krem
Fuldmægtig
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