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Til: Forretningsudvalgets medlemmer 

Standsningsret i de stående udvalg 
 
 
På Psykiatriudvalgets møde den 21. juni 2016 behandledes en sag om udbredelse af 
gadeplansteam. Det eksisterende team dækker Københavns Kommune. Indstillingen 
til udvalget var en udbredelse efter model 1 – udbredelse af gadeplansteamet til også 
at dække Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner. Venstres og Dansk Folkepartis 
repræsentanter i udvalget stillede ændringsforslag om etablering af et yderligere gade-
plansteam herudover, forankret på Psykiatrisk Center Nordsjælland (model 3). 
 
Ændringsforslaget blev nedstemt og indstillingen var herefter anbefalet over for for-
retningsudvalg og regionsråd med bemærkning om, at udbredelse af model 2 og 3 un-
dersøges så hurtigt som muligt. Model 2 går ud på etablering af et gadeplansteam for-
ankret på Psykiatrisk Center Glostrup. Sagen er sag nr. 13 på dagsordenen for forret-
ningsudvalgets møde den 9. august. 
 
Det fremgår af beslutningsprotokollen fra mødet, at Venstres og Dansk Folkepartis re-
præsentanter ønskede udførelsen af udvalgets beslutning standset efter den kommuna-
le styrelseslovs § 23, men at standsningsretten ikke gælder i dette tilfælde. Finn Ru-
daizky har i mail af 10. juli 2016 bedt om et notat om spørgsmålet:  
 
”Denne sag blev standset på ovennævnte møde. Jeg ser af referatet fra mødet, at admi-
nistrationen ikke anser standsningen for korrekt. Skal derfor anmode om, at der i for-
bindelse med behandlingen i FU den 9/8-16 foreligger en skriftlig tydeliggørelse i re-
lation til standsning af sager fra udvalgene. Der ønskes desuden reference til hvor ad-
ministrationens fortolkning er anført i gældende lov og praksis.” 
 
Standsningsretten 
Efter den kommunale styrelseslovs § 23 kan et medlem af et udvalg ”standse  
udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til beslutningspro-
tokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. 
Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.” En til-
svarende standsningsret gælder for regioner, hvor der efter styrelsesvedtægten nedsæt-
tes stående udvalg. 

  



 

Det fremgår af lovteksten, at det er udførelsen af en udvalgsbeslutning, som kan 
standses. I den kommenterede udgave af styrelsesloven fra 2010 er det på side 222 an-
ført, at standsningsretten ikke gælder for et udvalgs processuelle beslutninger som fx 
beslutning om indstilling til kommunalbestyrelsen (§23 vedr. standsningsretten er i sin 
helhed beskrevet på siderne 221-224). Det er administrationens opfattelse, at det føl-
ger heraf, at standsningsretten gælder for sager, hvor beslutningskompetencen er hen-
lagt til udvalget. I sådanne sager kan et medlem standse realiseringen af en udvalgsbe-
slutning ved at ”flytte” beslutningskompetencen tilbage til regionsrådet. I sager, der 
som den foreliggende, under alle omstændigheder skal forelægges for regionsrådet er 
udvalgets beslutning om indstillingens indhold ikke undergivet standsningsretten, jf. 
herved kommentarens bemærkning om, at standsningsretten ikke gælder, når udvalget 
skal afgive indstilling til kommunalbestyrelsen.  
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