Assens kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens

Orientering om svar på henvendelse om Assens Kommune

12. april 2019

Ankestyrelsen har i dag sendt et brev til Kent Lohmann.

J.nr. 19-17767

Vi vedlægger en kopi af brevet til orientering.

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Venlig hilsen
Tel +45 3341 1200

Mia Enghardt Korsholm
ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Kent Lohmann
Krybilyparken 24
5690 Tommerup

12. april 2019

Din henvendelse om Assens kommune

J.nr. 19-17767

Ankestyrelsen har via Økonomi- og Indenrigsministeriet modtaget din
henvendelse af 22. februar 2019.

Ankestyrelsen

Vi har forstået din henvendelse sådan, at det efter din opfattelse er i
strid med lovgivningen, at kommunaldirektøren i Assens Kommune har
besluttet at bruge 450.000 kr. på advokatbistand til kommunen, uden at
denne beslutning har været forelagt økonomiudvalget eller byrådet.

Tel +45 3341 1200

Konklusion
Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag.
Vi gør derfor ikke mere i sagen.
Sådan vurderer vi sagen
Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse
en tilsynssag.
Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det
kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på,
om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.
Vi vurderer, at din henvendelse ikke giver anledning til at rejse en
tilsynssag.

7998 Statsservice

ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i §
48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.
Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en
tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.
Venlig hilsen
Mia Enghardt Korsholm

Kopi er sendt til:
Assens kommune

Vi har anvendt:
Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven)
nr. 47 af 15. januar 2019.
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