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Til orientering har vi i dag skrevet således til Ernst Brüchle Knudsen:

Ankestyrelsen

”Din henvendelse vedrørende Herning Kommunes
salg af ejendommen beliggende Tolstedparken 149,
Gjellerup, 7400 Herning
Du har den 22. september 2017 rettet ny henvendelse med
bilagsmateriale til Ankestyrelsen om Herning Kommunes salg af
ejendommen.
Du oplyser i din henvendelse, at det er din opfattelse, at
forvaltningen fejlinformerer byrådet vedrørende et advokatnotat i
forbindelse med sagsfremstillingen til byrådsmødet den 19.
september 2017.
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Vi har gennemgået din henvendelse med bilag og har besluttet ikke
at rejse en tilsynssag.
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. § 48,
stk. 1, i kommunestyrelsesloven. Det tilsyn, som Ankestyrelsen fører
er et retligt tilsyn. Det indebærer bl.a., at det falder udenfor
Ankestyrelsens kompetence at tage stilling til kommunernes
skønsudøvelse i det omfang, skønnet udøves indenfor de rammer,
som lovgivningen sætter.
Vi kan også oplyse, at vores reaktionsmuligheder i sager, hvor
rejser en tilsynssag, navnlig har til formål enten at standse en
handling i kommunen eller at gennemtvinge en lovlig handling
tilfælde, hvor kommunen har undladt at opfylde en handlepligt
den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder.
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Ankestyrelsen beslutter efter kommunestyrelseslovens § 48 a, om
der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.
Vi skal i den forbindelse vurdere, om sagen er generelt egnet til at
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understøtte det kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi skal herved bl.a. lægge
vægt på, om det vil have væsentlig betydning, hvis vi som statens tilsyn med kommuner og
regioner vælger at tage sagen op til behandling.
Vi har vurderet, at der ikke er anledning til at rejse en tilsynssag på baggrund af din
henvendelse. Vi foretager derfor ikke yderligere.
Kopi af dette brev er sendt til Herning Kommune til orientering.”

Venlig hilsen

Christian Bernhard
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