
Advokatfirmaet Poul Schmith29. MARTS 20168918215 HS/SFS/SOMI rNotat om forslaget til Inatsisartutlov ommulighed for at suspendere en kommunesforvaltning af det sociale regelsætl. -INDLEDNING OG KONKLUSIONDepartementet for Familie,'Ligestilling og Sociale Anliggender har den 10. marts 2016 bedtmig udarbejde et juridisknotat efter gennemgang af forslag til lov om ændring af Lands-tingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation (herefter ændringsforslaget).Baggrunden er, at Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender med sitændringsforslag bl.a. vil give Naalakkersuisut hjemmel til at suspendere en kommunes for-valtning af hele eller dele af det sociale regelsæt, jf. lovændringen § 7a, stk. 1.4Ændringsforslaget har givet anledning til kritik fra flere af de hørte myndigheder og organi-sationer. Det er blandt andet gjort gældende, at lovændringen vil være et brud med den'kommunale selvbestemmelsesret, der er fastsat i grundlovens § 82, og at et muligt behov forat gribe ind er opfyldt ved Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunalestyrelse, særligt §§ 60-65 om Tilsynsrådets virksomhed. Det er i kritikken af ændringsfor-slaget endvidere anført, at ændringsforslagets § 7g, der foreskriver, at sagsanlæg ved dom-stolene ikke kan tillægges opsættende virkning, vil svække retssikkerheden og i øvrigt ikkeer omfattet af Selvstyrets kompetence, da det angår retsplejen ved domstolene.o Dette notat redegør for de retlige rammer for det kommunale selvstyre. Der inddragesi denne sammenhæng en række eksempler fra dansk ret på lovgivningsmagtens bety-delige skøn ved en overordnet fordeling af ansvar og beføjelser for forvaltningsområ-der.o Endvidere illustreres formålet med det statslige tilsyn efter dansk ret og forskellenmellem det eksisterende tilsyn ved Tilsynsrådet og den påtænkte lovændring.o Ydermere belyses det, hvordan det efter dansk ret er muligt at tilrettelægge opgave-fordelingen mellem stat og kommunerne, således at staten kan træde ind i konkreteopgaver på et område, der i øvrigt er henlagt til kommunerne.Advokatfirmaet Poul Schmith  Telefon +45 33 15 20 10Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15DK-1606 København V www.poulschmith.dk 103559053



i Advokatfirmaet Poul Schmith i 29_ MARTS 2016o Endeligt belyses det, hvornår domstolene har mulighed for at tillægge et sagsanlægopsættende virkning.Min konklusion er følgende:o Lovgivningsmagten er tillagt et betydeligt skøn for så vidt angår den overordnedefordeling af beføjelser. Det gælder også for forholdet mellem Grønlands Selvstyre ogde grønlandske kommuner.o Der er ikke grundlag for at antage, at grundlovens § 82 tilsigter at sikre kommunerneadministrationen 'af bestemte sagsområder.0 Grundlovens § 82 er ikke er til hinder for, at en beføjelse, der hidtil har været henlagttil kommunerne, overtages af staten/Selvstyret. 'o Det statslige tilsyn som forudsat i grundlovens § 82 udgør en retssikkerhedsgarantifor borgerne.'o Det er ikke grundlovsstridigt ved lov at tillægge en statslig myndighed/Selvstyret mu-lighed for at træffe afgørelser på områder, der i øvrigt er tillagt kommunerne. Detgælder, selv om der ikke konkret foreligger en ulovlig administration i kommunen,men gælder så meget mere, hvis statens/Selvstyrets indgriben er nødvendig af hensyntil borgernes retssikkerhed.o Lovgiver har mulighed for at fastsætte ved lov, at indbringelse for domstolene ikkekan tillægges opsættende virkning. En bestemmelse herom er dog ikke nødvendig iden påtænkte ændring af Landstingsforordningen om socialvæsenets styrelse og or-ganisation.o En adgang for kommunerne til at klage over en afgørelse fra Selvstyret vil være sy-stemfremmed, både efter de regler der gælder i Danmark, og de regler der gælder iGrønland.2. RETSGRUNDLAGET2.1 Lovgivningsmagtens betydelige skøn ved den overordnede fordeling af beføjel-serDet kommunale selvstyre er forudsat i grundlovens § 82, der har følgende ordlyd:”Kommunemes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnesved lov.”Det er den gængse opfattelse i den danske statsretlige litteratur, at grundlovens § 82 aleneindebærer, 'at kommunerne afgrænses geografisk og må have en ledelse valgt af lokale væl-gere, der sikres administration af Visse anliggender. Inden for disse rammer kan lovgiv-ningsmagten bestemme det konkrete indhold af det kommunale selvstyre, herunder for såSide 2/10



Advokatfirmaet Poul Schmith29. MARTS 2016vidt angår organisation, opgaver og finansieringsgrundlag. Som eksempel på denne traditi-onelle retsopfattelse kan nævnes den igennem mange år førende fremstilling af kommunal-retten, Erik Harders Dansk Kommunal Forvaltning II, opgaver og tilsyn (1979), s. 27 ff,hvor det anføres, at "varetagelsen af de lokale anliggender skal være i hænderne på en fol-kevalgt kommunalbestyrelse". Forfatteren bemærker i forlængelse heraf, at "kommunernehar ingen autonomi, således at de uafhængigt af lovgivningsmagten kan bestemme dereseget virksomhedsomrâdeDer er således ikke grundlag for at antage, at grundloven i § 82 fastlægger, hvilke anliggen-der der er kommunale, eller at den kommunale forvaltning skal have en bestemt grad afselvstyre. Tværtimod er det i den statisretlige litteratur antaget, at lovgivningsmagten tillæg-ges et betydeligt skøn for så vidt angår den overordnede fordeling af beføjelser. Dette syns-punkt understøttes af Jens Peter Christensen mil. i Grundloven med kommentarer (2015),side 543, hvor det anføres, at "Grundlovens § 82 [overlader] det til lovgivningsmagten atbestemme det nærmere indhold af det kommunale selvstyre, herunder med hensyn til kom-munernes organisation, opgaver og jinansieringsgrundlag".I det følgende angives nogle eksempler fra dansk ret, hvor staten har overtaget opgaver, dertidligere var tillagt kommunerne.2.1.1 Eksempel fra 193 0'erne: Politiets organisationSom eksempel på lovgivningsmagtens betydelige frihed til at regulere omfanget af indhol-det af det kommunale selvstyre kan nævnes afskaffelse af det kommunale politi. Indtil 1911bestod politiet i Danmark af kommunale politikorps, som på væsentlige punkter var under-lagt statslig kontrol. De kommunale politikorps havde som hovedopgave at opretholde sik-kerhed, fred og orden og at påse overholdelse af love og vedtægter.Ved lov nr. 105 af 13. maj 1911 oprettedes et statsligt politikorps, som fungerede sidelø-bende med de kommunale. Det statslige politi havde oprindeligt til opgave at bistå politi- 'myndighederne uden for København med efterforskning og forfølgning af forbrydelser samtalmindelig ordenshândhævelse. Statspolitiet ændrede med tiden karakter til at udgøre etselvstændigt kriminalpoliti for hele landet inkl. København.Denne ordning med et kommunalt og et statsligt politi bestod indtil den 1. april 1938, hvorlov nr. 166 af 18. maj 1937 trådte i kraft. Med loven indførtes et landsdækkende, statsligtpoliti, hvorved det kommunale politi blev afskaffet. Det hidtidige statslige politi fik frem-over betegnelsen Rigspolitiet. Ved omorganiseringen etableredes en ordning, hvorved lan-det opdeltes i en række politikredse, selvstændigt ledet af en politimester, og Rigspolitietsom et fortsættende fælles politikorps. 'v Side 3/10



Advokatfirmaet Poul Schmith29. MARTS 2016De kommunalt ansatte politifolk blev overført til statslig ansættelse, og staten overtog debygninger og det materiel, der hidtil havde været benyttet af det kommunale politi. Denneovertagelse blev ikke betragtet som ekspropriation, og der blev ikke udbetalt erstatning tilkommunerne.2.1.2 Et eksempel fra 2010'erne: Udbetaling DanmarkEt andet eksempel på tilfælde, hvor lovgivningsmagten har grebet ind i administrationen afde kommunale opgaver er etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark,der er oprettet som en central myndighed ved lov 1594 af 22. december 2010, og reglerneom myndighedens sagsbehandling er fastlagt ved lov 324 af l l. april 2012.Udbetaling Danmark har herved overtaget en række kommunale opgaver vedrørende udbe-taling af pengeydelser, herunder folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagspengeog forskudsvis udbetaling af bømebidrag. Selve administrationen drives på kontraktmæssigtgrundlag af en anden selvejende institution, ATP (Arbejdsmarkedets Tillægspension).Loven pålægger kommunerne og Udbetaling Danmark at samarbejde. Det påhviler såledeskommunerne at yde en helhedsorienterende vejledning til borgerne, også om kontante ydel-ser og økonomiske tilskud, der er overflyttet til Udbetaling Danmark.Udbetaling Danmark har også mulighed for at indhente personoplysninger fra andre offent-lige myndigheder. Således fraviges persondatalovens regler om videregivelse af oplysningerfra myndigheder, der udfører opgaver på det sociale område (persondatalovens § 8, stk. 3).En række andre eksempler fra dansk praksis kan nævnes, herunder overførelse af ansvaretfor den skattemæssige ligning fra kommunerne til staten ved lov nr. 427 af 6. juni 2005.Fælles for disse initiativer er, at selve de organisatoriske ændringer har været anset forgrundlovsmæssigt uproblematiske, men at der i debatten om det ønskelige i reformerne har'været henvist til på den ene side ønsket om at sikre det kommunale selvstyre en vis substansog på den anden side ønsket om at sikre en effektiv ressourceudnyttelse (en besparelse pågrund af stordrift) og en bedre målopfyldelse (feks. kriminalitetsbekæmpelse, lighed ogfaglighed i skatteligningen, større retssikkerhed).2.2 Statsligt tilsyn (en retssikkerhedsgaranti)2.2.1 Generelt 0m baggrunden for det statslige tilsynGrundlovens § 82 foreskriver, at kommunerne fungerer "under statens tilsyn". Indholdet afdet statslige tilsyn ordnes ved lov. Statslige forvaltningsmyndigheders anvendelse af retligtindgribende midler over for kommunerne skal derfor have lovhjemmel, jf. Jens Garde ogKarsten Revsbech, Kommunalret (2011).Side 4/10



Advokatfirmaet Poul Schmith29. MARTS 2016Kommunerne er administrative organer ligesom andre forvaltningsmyndigheder og er bun-det af loven og af offentligretlige grundsætninger, hvilket er baggrunden for det statsligetilsyn, jf. Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret (2011), s. 72. Ligeledes forudsæt-ter hensynet til helhedens interesser, at kommunernes politik samordnes med statens.I Danmark sondres der traditionelt mellem statens sektortilsyn og statens almindelige tilsynmed kommunerne. Hvor sektortilsynet udgøres af den statslige rekurs- eller tilsynsmyndig-hed inden for de forskellige lovgivningsområder, udgøres det almindelige tilsyn af statsfor-valtningens tilsyn i henhold til kommunestyrelsesloven.Hvor en kommune er tildelt en kommunal opgave, skal denne løses af kommunen. Korn-munen kan således ikke videredelegere opgaven til et organ, som ikke er underlagt et stats-ligt tilsyn. Dette blev slået fast af Østre Landsret i en dom, der er trykt i Ugeskrift for Rets-væsen 2010, side 8. Dommen omhandlede Rudersdal Kommune, som havde omdannetVedbæk Havn til en erhvervsdrivende fond. En fond er underkastet et tilsyn fra fondsmyn-digheden, i Danmark Erhvervsstyrelsen, men dette tilsyn har en anden karakter end detkommunale tilsyn. Rudersdal Kommune kunne udpege et flertal af fondsbestyrelsens med-lemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer, men et eventuelt mindretal i kommu-nalbestyrelsen havde ingen indflydelsesmuligheder eller den ret til information, der følgeraf den kommunale styrelseslov. Østre Landsret fastslog, at en kommunalbestyrelse ikke mådrive kommunal virksomhed i en erhvervsdrivende fond og samtidig bevare rådighedenover opgavevaretagelsen. Således måtte Vedbæk Havn betragtes som en del af kommunensvirksomhed.Østre Landsrets dom fastslår således, at der ikke kan .drives kommunal virksomhed, somikke er underlagt statens tilsyn. Det må på denne baggrund antages, at det statslige tilsynsom forudsat i grundlovens § 82 udgør en retssikkerhedsgaranti for borgerne. Det kommu-nale selvstyre skal fungere "under statens tilsyn "._Som en konsekvens heraf kan og skalstaten gribe ind over for en kommune, der ikke lever op til sine forvaltningsmæssige for-pligtelser.2.2.2 Grundlovens kapitel VIII om frihedsrettighederGrundlovens § 82 er optaget i af lovens kapitel VIII om borgernes frihedsrettigheder.Det er min vurdering, at det er udtryk for en misforståelse at mene, at grundlovens § 82 erindsat i lovens kapitel VIII'med henblik på at sikre kommunerne som sådan frihed til atudøve kommunalt selvstyre. Det kommunale selvstyre er tværtimod en slags foreningsfri-hed, dvs. en ret for borgerne, hvis interesser skal varetages af en folkevalgt kommunalbesty-relse. Det skal i denne sammenhæng understreges, at kommunerne Åke er en frivillig for-ening, som nyder beskyttelse efter eksempelvis grundlovens § 7_8 om foreningsfrihed. DetteSide 5/10



Advokatfirmaet Poul Schmith29. MARTS 2016er en del af forklaringen på behovet for et statsligt tilsyn, der bl.a. skal beskytte borgere, derikke finder, at de kommunale afgørelser er udtryk for en lovlig forvaltning.2.3 Statslige myndigheders mulighed for at træffe afgørelser på områder, der somudgangspunkt er underlagt kommunernes kompetenceDer findes en del bestemmelser i dansk lovgivning, hvorefter en statslig myndighed kantræffe afgørelser på områder, der ved den organisationsmæssige opgavefordeling som ud-gangspunkt er tillagt kommunerne.2.3.1 ServicelovenSom et eksempel herpå kan nævnes servicelovens bestemmelser om Ankestyrelsens mulig-hed for som l. instans at træffe afgørelser om tvangsmæssig anbringelse af børn uden forhjemmet.Afgørelse om tvangsmæssig anbringelse af børn uden for hjemmet træffes som udgangs-punkt af kommunens børn og ungeudvalg. Aflovens § 65 fremgår imidlertid, at det statsligeorgan Ankestyrelsen af egen drift kan tage sager om særlig støtte til børn og unge op, nårdet antages, at en kommunalbestyrelse i en konkret sag ikke har foretaget de fornødne sags-behandlingsskridt eller ikke har truffet de fornødne afgørelser i overensstemmelse med bar-nets eller den unges bedste. Ankestyrelsen kan i sådanne tilfælde pålægge kommunalbesty-relsen at foretage de fornødne sagsbehandlingsskridt eller at træffe de fornødne afgørelser.Af bestemmelsens stk. 2 og 3 fremgår endvidere, at Ankestyrelsen selv kan træffe afgørelseom bl.a. anbringelse af barnet uden for hjemmet. Ankestyrelsen kan således træffe afgørel-ser af egen drift, hvor Ankestyrelsen vurderer, at der behov for det.Ankestyrelsen er det organ, hvortil afgørelser truffet af kommunens børn og ungeudvalgkan påklages. Hvor Ankestyrelsen af egen drift træffer afgørelse om tvangsmæssig anbrin-gelse af et barn uden for hjemmet, vil Ankestyrelsen træffe afgørelse som l. instans. Lov-ligheden af Ankestyrelsens afgørelse kan herefter prøves ved domstolene. 'En sag kan ind-bringes af barnets forældre, der har forældremyndigheden. Det er ganske tvivlsomt, om enkommune kan sagsøge Ankestyrelsen. Jeg vender tilbage herom, nedenfor under 2.4.2.2.3.2 Planloven. A AEt andet eksempel på lovgivning, hvorefter en statslig myndighed kan træffe afgørelser påområder, der ved en organisationsmæssig opgavefordeling er tillagt kommunerne, er plan-lovens bestemmelser vedrørende erhvervs- og vækstministerens mulighed for enten at på-lægge en kommunalbestyrelse at bringe lovens bestemmelser i anvendelse eller i særligetilfælde at overtage kommunalbestyrelsens beføjelser. 'Side 6/10



Advokatfirmaet Poul Schmith29. MARTS 2016Planlovens § 3, stk. 4, bestemmer således, at ministeren 1 særlige tilfælde kan pålæggekommunalbestyrelser at bringe lovens bestemmelser i anvendelse, herunder tilvejebringe enplan med et nærmere-bestemt indhold.Af planlovens § 3, stk. 5, fremgår endvidere ministerens beføjelse til i særlige tilfælde atovertage kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven. Bestemmelsen omfatter såvel kom-munalbestyrelsens planlægningskompctence som kompetencen til at træffe afgørelser omtilladelser, dispensationer, forbud og påbud. I medfør af denne bestemmelse har ministerietudarbejdet lokalplaner og taget stilling til dispensationsansøgninger.2.3.3 Det grønlandske T ilsynsråd og den påtænkte beføjelse til at suspendere denkommunale forvaltningTilsynsrådets sammensætning og kompetence fremgår af §§ 60-65 i Inatsisartutlov om denkommunale styrelse. Tilsynsrådet består af en formand, der skal være jurist, og som udpe-ges af Landsdommeren 'i Grønland, og 4 medlemmer. Heraf udpeges de to af Inatsisartut ogto af Kanukoka. Tilsynsrådet kan sætte en kommunalbestyrelses beslutninger ud af kraft,når beslutningen strider mod lovgivningen.Derimod kan Tilsynsrådet ikke selv træffe en afgørelse, hvis problemet er, at en kommunehar udvist passivitet over for f.eks. et socialt tilfælde, hvor børn vanrøgtes.Den påtænkte nye beføjelse tillægges Naalakkersuisut og kan gå ud på at suspendere ,kom-munale beslutninger eller overtage forvaltningen af det sociale regelsæt i kommunen elleren del af denne. Der vil således kunne træffes selvstændige beslutninger.Den påtænkte suspensionsbeføjelse er således af en mere aktiv og derfor mere effektiv ka-rakter end Tilsynsrådets eksisterende beføjelser, der er efterfølgende (reaktive).2.4 Opsættende virkning 0g rekursÆndringsforslagets § 7g, stk. 2, foreskriver, at sagsanlæg, der antages til realitetsbehandlingved domstolene, ikke kan tillægges opsættende virkning. Departementet har bedt mig kom-mentere lovligheden af denne bestemmelse, ligesom departementet har spurgt, om en kla-gemulighed (rekurs) for kommunerne ville være naturlig.2.4.1 Grundlovens § 63Af Grundlovens § 63, stk. l, 2. pkt., fremgår, at den, der vil rejse spørgsmål om øvrigmyn-dighedens grænser, ikke ved at bringe sagen for domstolene kan "unddrage sigjraforelø-big at efterkomme øvrighedens befaling". Grundlovens § 63 forudsætter således, at et sags-anlæg ved domstolene til prøvelse af en forvaltningsafgørclse ikke automatisk har opsæt-tende virkning.Side 7/ 10



Advokatfirmaet ,Poul Schmith29. MARTS 2016Grundloven er ikke til hinder for, at der i lovgivningen indsættes bestemmelser om, atSøgsmål i bestemte sagstyper tillægges opsættende virkning. Højesteret har endvidere slåetfast, at domstolene ikke er afskåret fra at give et Søgsmål opsættende virkning, uden at derforeligger hjemmel i lov. Dette fastslog Højesteret ved kendelse af 24. august 1994,U.f.R. l994.823H, hvor retten fandt, at det ikke kunne være en forudsætning for, at domsto-lene kan give et Søgsmål opsættende virkning, at der er udtrykkelig lovhjemmel hertil.Udgangspunktet er dog stadig, at sagsanlæg ikke har opsættende virkning, og Højesteretfastslog, at man ved en vurdering af, om et sagsanlæg undtagelsesvis skulle tillægges opsæt-tende virkning, må foretage en afvejning af det offentliges interesse i, at gennemførelsen afafgørelsen ikke udsættes, overfor arten og omfanget af den skade, sagsøger kan blive påført.Det må endvidere tillægges betydning, om der ”efter en foreløbig vurdering foreligger etrimeligt grundlag for .påstanden om ugyldighed”.Efter min vurdering må Naalakkersuisuts beslutning om suspension 'altid være begrundet ien konstatering af, at udsatte borgere lider under en kommunes ulovlige forvaltning, og atdet derfor anses for hastende eller uopsætteligt at skride ind med afhjælpende foranstaltnin-ger.Når det er tilfældet, må det anses for meget usandsynligt, at et sagsanlæg vil kunne tillæg-ges opsættende virkning, fordi dette ville stride mod den interesseafvejning, der skal fore-ligge. I særlig grad er det klart, at eventuelle sagsanlæg, hvor en kommune ønsker at anfæg-te suspensionsafgørelsen, ikke kan tillægges opsættende virkning. I denne situation er derintet særligt hensyn til kommunen, der kan begrunde en opsættende virkning, idet en even-tuel skadevirkning på kommunen, hvis suspensionen viser sig at være ulovlig, kan kompen-seres ved erstatning.På den baggrund, og da jeg ikke uden videre kan tilbagevise kritikken af, at en udtrykkeligregulering af muligheden for at tillægge et sagsanlæg opsættende virkning kan siges at angået retsplejespørgsmål, der henhører under rigsmyndighederne, foreslårjeg, at § 7g, stk. 2,udgår som reelt overflødig. Jeg kan tilføje, at der kun er ganske få eksempler på, at lovgiv-ningsmagten i Danmark har bestemt, at et sagsanlæg jk_ke_: kan tillægges opsættende virk-ning. Dette hænger nok sammen med, at muligheden for at tillægge et sagsanlæg opsætten-de virkning til dels er nødvendig efter EU-retten.Da en beslutning om at foretage en suspension af den kommunale forvaltning er et vidtgå-ende skridt, er det jo vigtigt, at beslutningen herom foretages på et fyldestgørende grundlag.Det ville derfor efter de regler, der gælder i Danmark, dvs. forvaltningsloven, være nødven-digt først at indhente en udtalelse fra kommunen, hvor den fâr mulighed for at forholde sigtil den kritik, der danner baggrunden for en påtænkt suspension. Jeg har forstået, at en til-svarende bestemmelse findes i den grønlandske sagsbehandlingslov.Side 8/10



Advokatfirmaet Poul Schmith29. MARTS 20162.4.2 Rekurs for kommunerneEn afgørelse om suspension af den kommunale forvaltning vedrørende det sociale regelsæteller en del heraf træffes af Naalakkersuisut (eller af departementet, som er en del afNaalakkersuisut), dvs. den øverste administrative myndighed i Grønland. Det er ikke let atse, hvilken myndighed der skulle udpeges som klageinstans i forhold til en sådan beslut-ning, og jeg mener ikke, at opgaven med at bedømme de mange aspekter, der indgår i ensådan afgørelse, kan henlægges til Det Sociale Ankenævn. Denne myndighed er snarereindrettet på at afgøre konkrete sager.Hertil kommer, at det, i hvert fald for en dansk betragtning, må anses som systemfremmedat give mulighed for, at en kommune kan klage over eller endda sagsøge en instans, der iøvrigt er overordnet kommunen. Efter dansk ret kan en kommune godt sagsøge et departe-ment, men ikke nødvendigvis en klageinstans. Dette fremgår af Højesterets dom i UfR1990, side 892H, der drejede sig om en uenighed mellem Hanstholm kommune og DenSociale Ankestyrelse om en borgers ret til at bosætte sig i Frøstruplejren med bistandshjælp.Højesteret fastslog, at kommunen havde pligt til at rette sig efter Ankestyrelsens afgørelse,fordi denne ikke var behæftet med ”åbenbare eller grove mangler”. I en kommentar til,dommen i UfR l99lB, side 147, tilføjer højesteretsdommer Wendler Pedersen, at ”det ikke(er) en underordnet forvaltningsmyndigheds opgave at sætte spørgsmålstegn ved overord-nede myndigheders afgørelser, men at efterleve dem og bringe dem til udførelse, med min-dre de er behæftet med åbenbare eller grove mangler”.3. MIN VURDERINGSammenfattende er det min vurdering, at lovgivningsmagten tillægges et betydeligt skøn forså vidt angår den overordnede fordeling af beføjelser til kommunerne. Der er ikke grundlagfor at antage, at grundlovens § 82 skal sikre kommunerne administrationen af bestemtesagsområder. Grundlovens § 82 er således ikke til hinder for, at en beføjelse, der hidtil harværet henlagt til kommunerne, overtages af staten eller Selvstyret. iDet statslige tilsyn som forudsat i grundlovens § 82 udgør en retssikkerhedsgaranti for bor-gerne. Regler der værner om den kommunale selvforvaltning skal således først og fremmestvaretage borgernes interesse. Kommunerne fungerer under statens tilsyn, og staten har pligttil at gribe ind, når kommunerne ikke formår at udføre de tildelte beføjelser på en måde, derer lovlig.Det er ikke grundlovsstridigt ved lov at tillægge en statslig myndighed mulighed for at træf-fe afgørelser på områder, der ved en organisationsmæssig opgavefordeling som udgangs-punkt er tillagt kommunerne. Den påtænkte beføjelse til at suspendere den kommunale for-valtning af det sociale regelsæt adskiller sig fra den beføjelse Tilsynsrådet har efter Grøn-lands kommunale styrelseslov, idet Naalakkersuisut kan træffe afgørelse og ikke er begræn-Side 9/10



29. MARTS 2016Advokatfirmaet Poul Schmithset til kun at underkende konkrete trufne kommunale afgørelser. En sådan suspensionsbefø-jelse er ikke i strid med grundlovens § 82, og er beslægtet med bestemmelser i dansk lov-givning om statslige myndigheders beføjelser til at udøve den kompetence, som ellers vare-tages af kommunerne.Bestemmelsen i § 7g, stk. 2, bør ikke medtages, idet den reelt er overflødig. Jeg mener ikke,at der kan peges på en myndighed, der naturligt vil kunne gøres til klageinstans i forhold tilafgørelser, der træffes af Naalakkersuisut.København, den 29. marts 2016Ad katñrmaet Poul Schmith,rl J \__v/Ka ste agel-Sør nsen-Partnen Adv0kat( )Side 10/10


