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Forfatnings og Forvaltningsforhold: 
 
Landkommuners Styrelse 
 
Hvad Landkommunerne angaar, vare ifølge Anordn. 13 Aug. 1841 Sognepræsten og 

Retsbetjenten samt de, der ejede mindst 32 Tdr. Hartkorn og boede i Distriktet, 
Medlemmer af Sogneforstanderskabet uden Valg, medens de øvrige Medlemmer 
valgfrie af og blandt de Beboere, som vare Ejere eller Brugere af Grundejendom af en vis 
Størrelse. Amtskommanalbestyrelseen var sammensat af Amtmanden og en af 
Kancelliet udnævnt Provst, de Lensbesiddere (dog ikke flere end to), af hvis Len mindst 
600 Tdr. Hk laa i Amtet, samt 6 Medlemmer valgte dels af Ejerne af de komplette 
Sædegaarde dele af Amtets samtlige Sogneforstanderskaber. Lensbesiddernes Ret til 
Sæde i Amtsraadet hævedes ved L. 10 Marts 1869, og dernæst gav L 22 Marts 1855 nye 
Regler om Sogneforstanderskabernes og Amtsraadenes Sammensætning og Valg. 
Sognepræsten ophørte at vare født Medlem af Sogneforstanderskabet, undtagen forsaa-
vidt angik Fattig- og Skolesager, og Retsbetjentens Stemmeret bortfaldt. Antallet af 
Sogneforstanderskabete Medlemmer skal være ulige og deles i to Dele, hvoraf den ene 
er 1 større end den anden. Valgberettigede til den mindre Del ere alle de Beboere af 
Kommunen, som ere valgbare til Folkethinget, naar de derhos i det foregaaende 
Kalenderaar under hvilkensomhelst Benævnelse have udredet deres Bidrag fil 
Kommunen være sig i Penge, Arbeide eller Naturalier. Den større Del vælges af den 
Femtedel af Beboerne, som i det foregaaende Aar har udredet de højeste Bidrag til de 
paa Hartkorn og efter Formue og Lejlighed paalignede Skole-, Fattig- og 
Kommuneafgifter. Amts-raadet bestaar af Amtmanden som Formand og et ulige Antal 
(7 til 18) valgte Medlemmer, hvis større Del vælges af Valgmænd, hvoraf hvert 
Sogneforstanderskab udnævner en, medens den mindre Del vælges af et Antal, ligt med 
disse Valgmænds, af de Fjen-domsebesiddere, som ere valgbare til Folkethinget og i det 
sidste Aar have havt fast Ophold i Valgdistriktet samt udrede den største Afgift til 
Amtsrepartitionsfonden. Disse Bestemmelser. ere optagne i den nu gjældende Lov om 
Landkommunernes Styrelse af 6 Juli 1867, dog saaledes at Sognepræsten nu heller ikke 
for Fattig- og Skolesagers Vedkommende er født Medlem af Sogneraadet. Efter Loven af 
1867 skal hver Sogne-kredses Fattig-, Skole- og Vejvæsen samt øvrige kommunale 
Anliggender bestyres af et Sogneraad under Amtsraadets Tilsyn. Sogneraadest 
Myndighed er begrænset navnlig saaledes, at det uden Amtsraadets Samtykke kan 
udskrive større Skat end Gjennemsnittet af Beløbet i de tre foregaaende Aar + 
Halvdelen, eller forbruge Kapitalformue eller optage betydeligere Laan, eller yde Bidrag 
til de Fattiges Kasse, privaie Sygekasser o. desl., eller paadrage Kommunen nogen 
vedvarende Forpligtelse, som ikke direkte ifølge Lovgivningen paahviler den. 
Sogneregn-skabet skal indsendes til Amtsraadets Eftersyn, og dette han i fornødent Fald 
gjøre Ansvar gjældende ved Domstolene mod Sogneraadets Medlemmer. Der tilkommer 
Amtmanden en lignende Myndighed til at suspendere Sogneraadets Beslutninger, som 
Borgemesteren i Kjøbstæderne, og 8agen atgjøres da af Indenrigsministeriet. Amtsraadet 
bestyrer Amtskommunens samtlige Anliggender, og om Udstrækningen af dets 
Myndighed og Tilsynet med dets Bestyrelse gjælde i det hele lignende Regler som for 
Byraadet, saa at Amtmanden her indtager Borge-mesterens Plads. Tre af Landets 18 
Amter (Kjøbenhavns, Odense og Aarhus Amter) ere delte i to Amtsraadskredse, saa at 
disses Antal er 21. Antallet af valgte Medlemmer er i 7 Kredse 7, i 12 Kredse 9, i 2 Kredse 
ll, det samlede Antal altsaa 179. Antallet af Sogneraså er (1879) 1065. 


