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Orientering om ændringer i lov om kommunernes styrelse og regionsloven 

 

Folketinget har for nylig vedtaget lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om 

kommunernes styrelse og regionsloven, der giver mulighed for 1) at yde befordrings-

godtgørelser til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der foretager borgerlige vielser, og 

2) overfører det kommunale og regionale tilsyns 1. instans til Ankestyrelsen og giver 

Ankestyrelsen mere fleksible rammer for sagsudvælgelsen som led i tilsynet.    

 

1) Med loven gives der med indsættelse af § 16 f i lov om kommunernes styrelse som 

noget nyt hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde befordringsgodtgø-

relse til medlemmer af kommunalbestyrelsen, der foretager borgerlige vielser, jf. § 18, 

stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. 

 

Det er overladt til den enkelte kommunalbestyrelse selv at bestemme, om kommunal-

bestyrelsen ønsker at udnytte denne hjemmel. Det forudsættes, at beslutningen træf-

fes generelt og er gældende for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, som fore-

tager borgerlige vielser. Omkostningerne til befordringsgodtgørelse afholdes af kom-

munens kasse. 

 

Tillades vielse foretaget på et andet sted end normalt, jf. § 18, stk. 3, i lov om ægte-

skabs indgåelse og opløsning, kan det dog kræves, at parterne betaler udgifterne i 

forbindelse hermed, jf. § 21, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2017 om 

indgåelse af ægteskab.  

 

2) Loven overfører endvidere det kommunale og regionale tilsyn organisatorisk fra 

Statsforvaltningen til Ankestyrelsen, således at det kommunale og regionale tilsyn 

også fremadrettet varetages af en myndighed, der hører under indenrigsområdet.   

 

Ankestyrelsen får herudover med loven mere fleksible rammer ved vurderingen af, om 

der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag som led i det kommunale og 

regionale tilsyn.  Ændringen har til formål at give tilsynet bedre mulighed for at målret-

te sit tilsyn mod de sager, som tilsynet finder mest betydningsfulde ud fra en overord-

net vurdering af betydningen for kommuner og regioner i et bredere perspektiv.  

 

De nye regler træder i kraft den 1. april 2017. 

 

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslaget og det tilknyttede ændrings-

forslag, der kan findes her.  

 

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at rette henvendelse til Martin 

Vangsøe Olsen (mvo@oim.dk) eller Henrik Villum Jensen (hvj@oim.dk).  
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