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Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner
Tilsynet med kommunerne varetages fra 1. april 2017 af Ankestyre lsen, jf. kommunestyrelseslovens § 47, stk. 1.
Ankestyrelsen

Ankestyrelsen bekræfter, at vi har modtaget dine henvendelser af 8.
april 2017 og senere datoer om Københavns Kommunes ændring af
beregningsgrundlaget for frikøb af hjemfaldspligter. Sagen har fået
sagsnummer 2017 - 27073.

7998 Statsservice
Sagsnummer.: 2017 - 27073
SAGSBEHANDLER:

Ankestyrelsen vender tilbage til sagen snarest muligt, hvorefter du
hører nærmere.

Ann-Britt Møller
Telefon: 3341 1200

Du kan læse mere om sagsbehandlingen i Ankestyrelsens tilsyn med
kommuner og regioner her:

EAN-Nr. 5798000354821
skriv til os via ast@ast.dk
www.ast.dk

Orientering om Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner
Ankestyrelsen varetager det kommunale tilsyn. Det betyder, at vi fører tilsyn med, at kommuner og regioner overholder den lovgivning,
der særligt gælder for offentlige myndigheder. Som nogle eksempler
kan nævnes forvaltnings- og offentlighedsloven, kommunest yrelsesog regionsloven og de uskrevne grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (de såkaldte kommunalfuldmagtsregler).
Ankestyrelsen fører ikke tilsyn med kommuners og regioners overholdelse af lovgivning, der (også) retter sig mod andre end offent lige
myndigheder. Som eksempler kan nævnes straffeloven, persondat aloven og konkurrenceloven.
Ankestyrelsen fører heller ikke tilsyn med kommuners og regioners
overholdelse af en aftale, f.eks. aftaler om køb og salg af fast eje ndom, eller om kommuner og regioner overholder god forvaltningsskik og om en afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig.
Ankestyrelsen har ikke kompetence til at behandle afgørelser i enkeltsager, som kan behandles af en særlig klage- eller tilsynsmyndighed, f.eks. Miljø- og Fødevareklagenævnet, Planklagenævnet eller
Datatilsynet.
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Ankestyrelsen offentliggør et antal vejledende udtalelser på sin hjemmeside. Det kan for e ksempel være fordi, vi mener, at en sag har principiel betydning. Vælger vi at offentliggøre en
udtalelse, anonymiserer vi den. Det betyder, at vi fjerner dit navn og andre oplysninger, som
kan afsløre din identitet over for udenforstående.
Orientering om sagsbehandlingen ved Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner
Ankestyrelsen afviser en del sager hurtigt. Det kan for eksempel være Ankestyrelsen ikke har
kompetence til at se på det spørgsmål, som henvendelsen omhandler.
Hvis sagen ikke afvises, vil Ankestyrelsen ofte bede kommunen eller regionen om en udtalelse.
I sådanne sager kan sagsbehandlingstiden afhænge af forskellige forhold for eksempel sagens
kompleksitet, antallet af involverede i sagen, behovet for at indhente yderligere oplysninger fra
andre myndigheder mv. Det indebærer, at sagsbehandlingstiden kan variere meget fra sag til
sag, og derfor er det ikke muligt ved modtagelsen at angive den forventede sagsbehandlingstid
i den enkelte sag.
Ankestyrelsen har for tiden en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21 uger i tilsynssager.
I sager, hvor Ankestyrelsen afgiver en vejledende udtalelse, er sagsbehandlingstiden betydelig
længere.
Visse sagstyper bliver prioriteret højt og har derfor som udgangspunkt en kortere sagsbehan dlingstid end den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for øvrige sagstyper. Det drejer sig om fø lgende sagstyper:
-

-

-

-

Klager over kommuners og regioners afslag på aktindsigt. Ankestyrelsens målsætning
er, at disse sager har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra sagen er fuldt ud oplyst
på 40 arbejdsdage for de komplicerede sager og 20 arbejdsdage for de ukomplicerede
sager om aktindsigt.
Anmodninger fra kommuner og regioner om en forhåndsudtalelse eller en forhåndsgo dkendelse af en disposition. Ankestyrelsens målsætning er, at disse sager også prioriteres
højt.
Godkendelse af kommuners og regioners salg af fast ejendom uden offentligt udbud.
Ankestyrelsens målsætning er, at disse sager som udgangspunkt bliver behandlet inden
for 2 måneder.
Enkelte sager vil herudover efter en konkret vurdering undtagelsesvist kunne behandles
forud for andre – og ældre – sager, for eksempel kan sager af stor offentlig interesse,
som er usædvanligt bredt eksponeret i medierne, være af en sådan karakter, at den b egrunder en opprioritering.

Venlig hilsen

Ann-Britt Møller
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