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Svar på 10 dages forespørgsel fra Enhedslisten  
 
 
Enhedslisten har 26. november 2020 stillet følgende 10 dages forespørgsel: 
 
”Vi kan i JP den 20/11-20 læse følgende udsagn fra byrådsmedlem Ango 
Winther: 
 
“Når jeg med opbakning fra mit parti har lavet aftalerne med en bygherre, så 
skal jeg også kunne levere på den aftale.” 
 
Vi ønsker en redegørelse for, hvordan den udtalelse hænger sammen med 
Ango Winthers rolle som næstformand i udvalget for teknik og miljø. 
 
I hvilke tilfælde har Ango Winther med eller uden byrådsgruppen opbakning 
indgået sådanne aftaler? 
 
Hvilke habilitetsproblemer og i hvilke sager har sådanne aftaler givet anled-
ning til med posten som næstformand i udvalget for teknik og miljø ? Og 
som en del af Den Socialdemokratiske byrådsgruppe.” 
 
Svar fra Teknik og Miljø 
 
Teknik og Miljø har ikke mulighed for at udarbejde redegørelser for de til-
kendegivelser, som byrådets medlemmer fremsætter i eller uden for byråds-
salen, herunder hvorvidt byrådsmedlemmers tilkendegivelser sker med eller 
uden opbakning fra en eller flere byrådsgrupper.  
 
Rollen som næstformand i Teknisk Udvalg giver ikke yderligere beføjelser i 
forhold til udvalgets konklusioner i forbindelse med behandling af sager end 
øvrige udvalgsmedlemmer. De stående udvalg, som f.eks. Teknisk Udvalg, 
har alene en rådgivende rolle overfor Byrådet, og de stående udvalg er ikke 
tillagt beslutningskompetence. Deraf følger, at næstformanden ej heller kan 
træffe beslutninger i konkrete sager. 
 
Det står næstformanden – eller øvrige udvalgsmedlemmer – frit at tilkende-
give sin politiske eller personlige holdning til løsning af en konkret sag. Dette 
gælder overfor offentligheden og overfor enkeltpersoner eller virksomheder. 
En sådan tilkendegivelse er ikke bindende i forhold til sagens afgørelse. 
 
Det følger af forvaltningsloven, at den, der er bekendt med, at der for den 
pågældendes vedkommende foreligger forhold, der kan medføre inhabilitet, 
skal gøre opmærksom herom. Teknik og Miljø er i øvrigt ikke bekendt med 
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habilitetsforhold hos Ango Winther i forhold til konkrete sager inden for ma-
gistratsafdelingens fagområder.  
 
Med venlig hilsen 
 
Bünyamin Simsek 
Rådmand 
  / 
   Henrik Seiding 
   Direktør 


