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Forord 

Forord 
Forord 
Denne fremstilling af kommunalretten omfatter to centrale emner, dels kom-
munalfuldmagten, dvs. kommunernes ulovbestemte opgaver, og dels tilsynet 
med kommunerne. Fremstillingen er primært udarbejdet med henblik på at 
skulle indgå som en del af grundlaget for undervisningen i forvaltningsret for 
universitetsstuderende.  
 Om valget af de to nævnte emner som fremstillingens genstand bemærkes 
følgende. Afgrænsningen af kommunernes ulovbestemte opgaver sker i vid 
udstrækning på grundlag af principper, der har en nær sammenhæng med og 
til dels må henregnes til den almindelige forvaltningsret. Med hensyn til til-
synet med kommunerne, hvor fremstillingen navnlig omfatter det almindelige 
kommunaltilsyn, som er hjemlet i kommunestyrelsesloven, kan det anføres, 
at dette bl.a. omfatter kommunernes ulovbestemte opgaver, og at det derfor er 
naturligt – og i øvrigt retskildemæssigt relevant – at behandle de to emner 
sammen. Dertil kommer, at det almindelige kommunaltilsyn som følge af den 
stigende decentralisering har fået øget betydning også for så vidt angår kom-
munernes lovbestemte opgaver. 
 Karsten Revsbech har skrevet kapitel 1 og 2, mens Jens Garde har skrevet 
kapitel 3. Bogen er i øvrigt udtryk for et samarbejde mellem os. 
 Assistent Winnie Sørensen og assistent Ulla Loberg har forestået ren-
skrivning af manuskriptet. Alex Puggaard har ydet teknisk bistand med hen-
syn til gennemgang af manuskriptet samt ved udarbejdelse af registre. 

Århus, juni 2002 

Jens Garde Karsten Revsbech 
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Forord til 2. udgave 

2. udgaven omfatter samme emner som 1. udgaven, og der henvises i denne
forbindelse til forordet til denne (optrykt ovenfor). Med 2. udgaven er der
navnlig foretaget væsentlige ændringer i kapitel 3 om tilsynet med kommu-
nerne. Baggrunden herfor er tilsynsreformen (lov nr. 381 af 28. maj 2003)
samt i nogen grad ændringer som følge af strukturreformen. Bogen er i øvrigt
ajourført med hensyn til love og andet retsstof.

Karsten Revsbech har skrevet kapitel 1 og 2, mens Jens Garde har skrevet 
kapitel 3. Bogen er i øvrigt ligesom 1. udgaven udtryk for et samarbejde mel-
lem os. 

Assistent Winnie Sørensen har forestået renskrivning af manuskriptet. 
Stud.jur. Tim Holmager Søndergaard har ydet teknisk bistand med hensyn til 
gennemgang af manuskriptet samt ved udarbejdelse af registre. 

Århus, august 2005 

Jens Garde Karsten Revsbech 

Forord til 3. udgave 

3. udgaven omfatter samme emner som 1. og 2. udgave, og der henvises til
forordene til disse. 3. udgaven indeholder en ajourføring af fremstillingen,
herunder med hensyn til lovgivning og andet retsstof.

Karsten Revsbech har skrevet kapitel 1 og 2, mens Jens Garde har skrevet 
kapitel 3. Bogen er i øvrigt ligesom de tidligere udgaver udtryk for et samar-
bejde mellem os. 

Assistent Winnie Sørensen har forestået renskrivning af manuskriptet. 
Stud.jur. Lars Nelson har ydet teknisk bistand med hensyn til gennemgang af 
manuskriptet samt ved udarbejdelse af registre. 

Århus, december 2010 

Jens Garde Karsten Revsbech 
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Forord til 4. udgave 

4. udgaven omfatter samme emner som de tidligere udgaver, og der henvises
til forordene til disse (optrykt ovenfor). 4. udgaven indeholder en ajourføring
af fremstillingen, herunder med hensyn til lovgivning og andet retsstof.

Ajourføringen er foretaget af professor Karsten Revsbech under medvir-
ken af lektor emeritus Jens Garde. 

Assistent Winnie Sørensen har forestået renskrivning af manuskriptet.  
 Bogen bygger på lovgivning og andet materiale, som forelå den 6. april 
2017. Senere materiale er kun undtagelsesvis medtaget. Manuskriptet er ind-
leveret til trykning den 25. april 2017. 

Aarhus, april 2017 

Karsten Revsbech Jens Garde 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 13

KAPITEL 1 

Introduktion. Begreber. Retskilder 

Kapitel 1. Introduktion. Begreber. Retskilder 

I. Kommunalret. Afgrænsning af fremstillingen
I. Kommunalret. Afgrænsning af fremstillingen
Som juridisk disciplin falder kommunalretten i tre hovedafdelinger. Den før-
ste hovedafdeling omfatter regler om kommunernes styrelse. Her behandles
f.eks. regler om sammensætningen af kommunalbestyrelsen og beslutnings-
processen i denne, regler om de kommunale udvalg samt regler om borgme-
steren. Den anden hovedafdeling udgøres af de kommunale opgaver. Kom-
munerne har en lang række lovbestemte opgaver, f.eks. folkeskolen og social
service. Disse lovbestemte opgaver er imidlertid kun af sekundær interesse i
en kommunalretlig sammenhæng. Den primære interesse i forbindelse med
de kommunale opgaver er rettet mod den såkaldte kommunalfuldmagt, som
udgør et ulovbestemt opgaveområde for kommunerne. Den tredje hovedafde-
ling inden for kommunalretten er tilsynet med kommunerne, hvor navnlig det
almindelige kommunaltilsyn behandles.

Inden for en række discipliner som f.eks. socialret og miljøret har kom-
munerne en central placering, idet de varetager væsentlige administrations-
opgaver på disse områder. De nævnte discipliner tilhører imidlertid ikke af 
den grund kommunalretten, men er, som det fremgår, særlige discipliner. 
Kommunalretten omhandler de generelle regler om kommunernes forhold. 

Imidlertid er der et samspil mellem de nævnte særlige discipliner og 
kommunalretten. Hvis eksempelvis en kommune nægter at udbetale en social 
klient et beløb, som er fastsat af en rekursinstans, kan udbetalingen efter om-
stændighederne gennemtvinges af det almindelige kommunaltilsyn. 

I denne fremstilling behandles alene kommunalfuldmagten og tilsynet 
med kommunerne. Forhold vedrørende kommunernes styrelse er i et vist om-
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fang omtalt i de almindelige forvaltningsretlige fremstillinger i forbindelse 
med forvaltningens organisation1 og sagsbehandlingsreglerne.2 

II. Kommunalret og almindelig forvaltningsret
II. Kommunalret og almindelig forvaltningsret
Den almindelige forvaltningsret omfatter de generelle forvaltningsretlige reg-
ler, som gælder for alle eller næsten alle forvaltningsmyndigheder i alle eller
dog de fleste sagstyper. Den specielle forvaltningsret omfatter særlige lov-
givningsområder som f.eks. miljøret, socialret og skatteret.

Kommunalretten kunne eventuelt henregnes til den specielle forvaltnings-
ret, idet den omhandler regler om en enkelt forvaltningsenhed, kommunen. 
Det er dog mest naturligt at henregne kommunalretten til den almindelige 
forvaltningsret. Det skyldes for det første, at kommunerne efterhånden med-
virker på så mange offentlige opgaveområder, at regler om kommunerne har 
generel administrativ interesse. For det andet er de kommunalretlige regler 
udtryk for generelle retlige synspunkter, som også er anvendelige uden for 
kommunernes område.3 For det tredje knytter der sig til kommunalretten nog-
le retskilde- og metodespørgsmål af generel forvaltningsretlig interesse, f.eks. 
vedrørende anvendelsen af ministeriel praksis som retskilde og vedrørende 
indirekte slutninger fra lovgivningen.  

III. Kommuner
III. Kommuner
En kommune kan karakteriseres som et (tvunget) fællesskab af borgere4 in-
den for et lokalt afgrænset geografisk område, som står sammen om løsning
af opgaver af fælles interesse. En kommune kan – uanset at den tilhører den
offentlige forvaltning – på mange måder sammenlignes med en forening,

1. Se Forvaltningsret – almindelige emner, kap. 1, Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvalt-
ningsret, kap. 17, og Bent Christensen, Forvaltningsret – opgaver, hjemmel, organisa-
tion, kap. VI, C.

2. Se Forvaltningsret – sagsbehandling, Rønsholdt, Forvaltningsret – retssikkerhed, pro-
ces, sagsbehandling, og Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, del IV (og s. 658
ff.).

3. I FOB 1983.168 blev et spørgsmål om salg af oste som et restprodukt fra statens for-
søgsmejeri løst ud fra den kommunalretlige lære om salg af biprodukter (se om denne
lære kap. 2, III, I, 3 nedenfor).

4. Ordet kommune betyder fællesskab.
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