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Din henvendelse vedrørende Aabenraa Kommune 
Du har skrevet til Statsforvaltningen den 17. januar 2016. Du har 

oplyst, at din henvendelse drejer sig om, at du som medlem af 

kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune er blevet nægtet indsigt 

i regnskab for et arrangement, hvortil Aabenraa Kommune har 

bevilget et tilskud og stillet underskudsgaranti.  

 

Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af 

Ankestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1.1 

 

Aabenraa Kommune har i brev af 24. februar 2016 til 

Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen) oplyst, at  kommunen den 18. 

november 2014 på møde i økonomiudvalget bevilgede et tilskud fra 

”Sund vækst”-puljen til arrangementet ”Stafetten Sønderjylland” på 

300.000 kroner samt en underskudsgaranti på 200.000 kroner.  

 

Kommunen har medsendt kopi af referat fra mødet i 

økonomiudvalget den 18. november 2014, hvoraf fremgår, at 

gennemførelse af ”Stafetten Sønderjylland” varetages af en forening.  

 

Kommunen har hertil oplyst i sin udtalelse til sagen af 24. februar 

2016, at foreningen endnu ikke var stiftet på tidspunktet for 

ansøgningen om støtte til arrangementet. Efter bevilling af tilskuddet 

blev foreningen ”Sport Event Syd” etableret, som afviklede stafetten, 

der endvidere ændrede navn til ”DHL-stafetten”. 

 

Kommunen har videre oplyst, at der ikke efterfølgende er anmodet 

om udbetaling af underskudsgarantien samt, at der hverken ifølge 

kommunens kasse- og regnskabsregulativ eller af de supplerende 

retningslinjer for tilskud finansieret af ”Sund vækst”-puljen er krav 

om, at der skal aflægges regnskab ved bevilling af tilskud til 

arrangementer, der ikke har karakter af underskudsgaranti. 

 

Kommunen har i den forbindelse oplyst, at det konkrete dokument 

med det regnskab, som du har bedt om indsigt i, ikke foreligger i 

administrationen.  

                                                 
1 Lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. 
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Vi har gennemgået din henvendelse med bilag og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag. Vi 

skal hertil bemærke, at vi i den forbindelse har været opmærksomme på din henvendelse af 13. 

marts 2016. 

 

Ankestyrelsen fører efter kommunestyrelseslovens § 48, stk.1, tilsyn med, at kommunerne 

overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.  

 

Ankestyrelsen beslutter efter kommunestyrelseslovens § 48a, om der er grundlag for at rejse 

en tilsynssag.2  

 

Vi vurderer, om sagens oplysninger giver grund til at antage, at der er en vis sandsynlighed for 

en ulovlighed, som ikke er bagatelagtig. Vi vurderer selv, i hvilket omfang der er grundlag for at 

iværksætte undersøgelser i en sag og i givet fald omfanget af disse.  

 

Det følger af kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1, at ethvert medlem af kommunalbestyrelsen 

som led i varetagelsen af sit hverv har ret til at gennemse sagsmateriale, der foreligger i 

endelig form i kommunens administration. 

 

Ankestyrelsen har noteret sig Aabenraa Kommunes oplysning om, at  det regnskab, du har bedt 

om indsigt i, ikke foreligger i kommunen. 

 

På den baggrund finder Ankestyrelsen ikke grund til at antage, at kommunen ikke har overholdt 

reglen om sagsindsigt i kommunestyrelseslovens § 9, stk. 1.  

 

Ankestyrelsen finder ikke i øvrigt, at de foreliggende oplysninger i sagen giver grundlag for at 

antage, at en yderligere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Aabenraa 

Kommune ikke har overholdt den lovgivning, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af.  

 

Vi rejser derfor ikke en tilsynssag.  

 

Kopi af dette brev er sendt til Aabenraa Kommune til orientering.  

 

Orientering efter persondataloven 

I Ankestyrelsen behandler vi oplysninger om dig, når vi arbejder med sagen. Oplysningerne er 

f.eks. navn, cpr.nr. og adresse. Der kan også være mere personlige oplysninger om dig. 

Formålet med, at vi registrerer og eventuelt udveksler oplysninger med andre, er at kunne 

behandle sagen korrekt. Det betyder f.eks., at vi opretter en sag med dit cpr.nr.  

 

Ankestyrelsens sagsbehandling er omfattet af persondataloven. Efter persondataloven har du 

bl.a. ret til at:  

 

 Bede om indsigt i de oplysninger, der bliver behandlet om dig  

 Bede om berigtigelse af oplysninger, der er forkerte eller vildledende. Vi har pligt til at 

tage stilling til din anmodning.  

 

Du kan læse mere om persondataloven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.  

 

 

 

 

                                                 
2 Ved lov nr. 176 af 21. februar 2017 er §48a i kommunestyrelsesloven ændret. Ændringen finder ikke anvendelse på 

henvendelser, som er modtaget før den 1. april 2017. 
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Venlig hilsen 

 

 
Trine Roslyng Jensen 

 

 


