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1 [Åben] Meddelelser fra formanden 

Sags ID: EMN-2020-03842 

 

 
 

Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Bilag 

 

 
2 [Åben] Dataetisk afklaring sammen med borgerne 

Sags ID: EMN-2021-05507 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen bad som afslutning på temamødet om dataetik den 26. april 2021 om at få 
udarbejdet forslag til, hvordan borgerne kan være med til at kvalificere overvejelser, hensyn og 
dilemmaer ved at anvende data på nye måder. 

 
Forvaltningen har derfor udarbejdet en guide til dataetiske afklaringer med politikere og borgere. 
Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget opfordrer fagudvalgene til at undersøge dataetiske 
dilemmaer sammen med borgerne i de konkrete cases, som forvaltningen lægger frem, når de 
opstår, med henblik på at Økonomiudvalget efterfølgende kan tage stilling til en evt. fælles fast 
model for borgerinvolvering. 

 
Baggrund 
Opmærksomheden på den værdiskabelse, data kan være med til at generere, har været stigende 
gennem de senere år, og der er mange eksempler på, hvordan data kan være med til at forbedre 
opgaveløsningen, men også bekymring for at borgernes data bliver brugt uhensigtsmæssigt. 

 
Rammen for hvilke data, der bliver indsamlet og brugt, reguleres bl.a. via 
databeskyttelsesforordningen- og loven, lovgivningen på de enkelte sagsområder og 
forvaltningsloven. 

 
Som en del af budgetaftale 2019/2020 blev det besluttet at få udarbejdet en datastrategi for 
Gentofte Kommune for at øge anvendelsen af data i kommunen. 

 
På Kommunalbestyrelsens temamøde om dataetik den 26. april 2021 blev forskellige fiktive cases 
med brug af borgerdata drøftet. En opsamling af drøftelsen er vedlagt til orientering (bilag 1). Som 
afslutning på mødet bad Kommunalbestyrelsen om at få udarbejdet et forslag til politisk beslutning 
om, hvordan borgerne kan være med til at kvalificere overvejelser, hensyn og dilemmaer ved at 
anvende data på nye måder. 

 
Forvaltningen har derfor udarbejdet en guide (bilag 2), der skal gøre det nemmere for forvaltningen 
at navigere i de forskellige interesser og hensyn, der kan være i brugen af borgerdata. 
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Guiden viser med eksempler på forskellige situationer, hvornår det er relevant at inddrage 
borgerne i at kvalificere de hensyn og dilemmaer, der kan være ved en tiltænkt anvendelse af 
borgerdata. Forudsat, at det er en lovlig og saglig brug. Inddragelse af borgere skal altid overvejes, 
når der er tale om anvendelse af eksisterende data på nye måder eller indsamling af nye data. 

 
Guiden viser også, hvornår det er relevant at drøfte dataetiske hensyn og dilemmaer politisk. I 
tvivlstilfælde lægges der altid op til en politisk drøftelse, ligesom hvis sagen er politisk principiel, fx 
fordi der er tale om algoritmer til at hjælpe medarbejderne med at vælge løsning i konkrete sager. 

 
Økonomiudvalget er i henhold til styrelsesvedtægten det ansvarlige udvalg for it-anvendelse og 
kommunens it-løsninger, men Økonomiudvalget skal inddrage fagudvalgene i sager, der har 
væsentlig betydning for dem. Det foreslås, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen opfordrer 
fagudvalgene til sammen med borgerne at undersøge de dataetiske dilemmaer, der løbende 
opstår i forbindelse med konkrete cases. Dette med henblik på at den politiske drøftelse og 
inddragelse af borgerne sker på de fagområder, hvor data konkret overvejes at blive brugt. Den 
konkrete stillingtagen til løsning af dilemmaer sker i fagudvalget og Økonomiudvalget. 

 
Guiden viser også, hvornår det ikke er relevant med en politisk drøftelse af dataetiske overvejelser 
ved en konkret brug af data, fx når der alene er tale om formål og databrug, vi er forpligtet til i 
lovgivningen, når data behandles og bruges i fuldt anonymiseret form og til statistiske formål, eller 
når der er tale om andre data end persondata om borgerne. 

 
Det anbefales, at forvaltningen går i gang med at bruge guiden og lægge op til politisk drøftelse og 
inddragelse af borgerne, når der er et konkret behov, uden på forhånd at beslutte, hvordan 
borgerinddragelsen specifikt skal ske. Dette dels for at få forskellige erfaringer, og dels fordi der 
ikke i nærmeste fremtid forventes så mange situationer med dataetiske dilemmaer, at det er 
hensigtsmæssigt med faste former som fx et advisory board. Dataetik gøres desuden til en del af 
den årlige politiske orientering om digitaliseringsplanen. 

 
Det foreslås endvidere, at Økonomiudvalget efter 4-5 cases, dog senest efter 1½ år tager stilling til 
en evt. fælles fast model for, hvordan borgerne skal involveres i forhold til dataetiske dilemmaer. 

 
 

Indstilling 
Det indstilles 

 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At opsamlingen fra Kommunalbestyrelsens temamøde om dataetik den 26. april 2021 tages 
til efterretning (bilag 1) 

2. At guiden for dataetiske afklaringer godkendes (bilag 2) 
3. At fagudvalgene opfordres til sammen med borgerne at undersøge de dataetiske 

dilemmaer, der løbende opstår i forbindelse med konkrete cases med henblik på 
efterfølgende stillingtagen i fagudvalg og Økonomiudvalg. 

4. At Økonomiudvalget efter 4-5 cases, dog senest efter 1½ år tager stilling til en evt. fælles 
fast model for, hvordan borgerne skal involveres i forhold til dataetiske dilemmaer. 

 
 

Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 

 
Dato: 22-11-2021 
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Økonomiudvalget den 22. november 2021. 

Pkt. 1-4: Anbefales til kommunalbestyrelsen. 

 
 
Bilag 
1. Opsamling fra dataetisk temamøde i KB 26.04.2021 (4121871 - EMN-2021-05507) 

2. Guide til dataetisk afklaring med politikere og borgere (4221171 - EMN-2021-05507) 

 

 
3 [Åben] Godkendelse af betalingsvedtægt for spildevand for ejerkommunerne i Novafos 

Sags ID: EMN-2021-06120 

Resumé 
På Kommunalbestyrelsesmøde den 14. december 2020 blev en ny fælles betalingsvedtægt for 
Novafos godkendt. Det indstilles at godkende en revideret version af betalingsvedtægten, hvor ny 
domsstolspraksis i forhold til forsyningspligt ved udstykning af erhvervsejendomme til boligparceller 
er implementeret. 

 
Baggrund 
På Kommunalbestyrelsesmøde den 14. december 2020, dagsordenspunkt 21, blev der 
enstemmigt godkendt en ny fælles betalingsvedtægt for Novafos. 

 
Den godkendte betalingsvedtægt omfattede bestemmelser, hvorefter Novafos vederlagsfrit 
overtager de af en ejendomsudvikler anlagte forsyningsledninger til boligparceller, når en 
erhvervsejendom udstykkes og omdannes til boliger. I sådanne tilfælde har vandselskabet anlagt 
og finansieret forsyningsledning frem til grundgrænsen til erhvervsejendommen, mens 
ejendomsudvikleren efterfølgende har anlagt forsyningsledninger frem til boligparcellerne. 
Betalingsvedtægtens bestemmelser var i overensstemmelse med den almindelige praksis blandt 
vandselskaber gennem en årrække. 

 

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse satte Novafos implementering af den nye 
betalingsvedtægt i bero på grund af en verserende sag ved domstolene om, hvorvidt 
vandselskabers forsyningspligt også omfatter, at vandselskabet skal finansiere den efterfølgende 
anlæggelse af forsyningsledninger frem til de udstykkede boligparceller. 

 
Højesteret har i august 2021 truffet principiel afgørelse i spørgsmålet, der betyder, at 
betalingsvedtægtens regler om vandselskabers vederlagsfrie overtagelse af forsyningsledninger, 
der er anlagt af ejendomsudvikler, ikke længere kan fastholdes. Novafos skal således fremover 
betale ejendomsudvikleren for overtagelse af de anlagte forsyningsledninger. 

 

Novafos’ bestyrelse har efter fornyet behandling af betalingsvedtægten derfor godkendt en ny 
version, som er i overensstemmelse med Højesterets dom, og som nu skal godkendes af 
ejerkommunerne. Den nye version af betalingsvedtægten vedlægges som bilag 1. 

 
I vedlagte bilag 2 fremgår, hvilke ændringer der er foretaget. 
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Samtidig udtages dele af betalingsvedtægtens afsnit 3.3, som omhandler anlæg til afvanding af 
veje, da dette forhold ikke skal reguleres af betalingsvedtægten. 

 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 

 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At revideret betalingsvedtægt for spildevand for Novafos godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 

 
Dato: 22-11-2021 

 
 

Økonomiudvalget den 22. november 2021. 

Anbefales til kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 
1. Betalingsvedtægt for Spildevand til Novafos (4146131 - EMN-2021-06120) 

2. Ny fælles betalingsvedtægt - oversigt over ændringer (4146130 - EMN-2021-06120) 

 

 
4 [Åben] Vestforbrænding - Anmodning om godkendelse af lånerammer 2022 

Sags ID: EMN-2021-07057 

Resumé 
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender to lånerammer for 
Vestforbrændingen på henholdsvis 215 mio. kr. for 2022-2026 og 162 mio. kr. til forventede 
investeringer i 2022. 

 
Baggrund 
I/S Vestforbrændings bestyrelse har på møde den 17. marts 2021, godkendt en låneramme på 215 
mio. kr. til finansiering af varmeplaner for 2022-2026, jf. bilag med indstilling om projekt Lyngby 
etape C. 

 

Endvidere godkendte bestyrelsen den 15. september 2021 en låneramme på 162 mio. kr. til 
finansiering af forventende investeringer i 2022, jf. bilag om indstilling låneramme for 2022. 

 

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i samtlige interessentkommuners 
kommunalbestyrelser, jf. Vestforbrændings vedtægt §10 og §6. 

 
Kommunen hæfter for lånoptagelsen med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet. Dette 
betyder, at Gentofte Kommune hæfter for ca. 7,8 % af lånebeløbet, svarende til ca. 29 mio. kr. 
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Lånoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til I/S Vestforbrændings planlagte 
investeringer. Lånoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om 
låntagning og garantistillelse. I/S Vestforbrændings lånoptagelse påvirker ikke Gentofte 
Kommunes lånemuligheder 

 

Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 

 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At lånerammer for I/S Vestforbrænding på 215 mio. kr. for 2022-2026 og 162 mio. kr. vedr. 
forventede investeringer i 2022 godkendes med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertal 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 

 
Dato: 22-11-2021 

 
 

Økonomiudvalget den 22. november 2021. 

Anbefales til kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 
1. Indstilling projekt Lyngby etape C (4224605 - EMN-2021-07057) 

2. Indstilling låneramme for 2022 (4224603 - EMN-2021-07057) 

 

 
5 [Åben] Foreløbig lånoptagelse til fjernvarmeprojekter for 2021 

Sags ID: EMN-2021-01467 

Resumé 
Der søges om godkendelse af lånoptagelse til foreløbigt afholdte anlægsudgifter i 2021 til 
udbygningen af fjernvarmen ved optagelse af lån i Kommunekredit. 

 
Baggrund 
Anlægsudgifterne til fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres efter bekendtgørelse om 
kommunernes låntagning og garantistillelse. De låneberettigede anlægsudgifter til udbygningen af 
fjernvarmen lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån, som tilbagebetales via fjernvarmens 
takster. 

 
De samlede låneberettigede anlægsudgifter til fjernvarmen i regnskabsåret 2021 forventes at blive 
på ca. 80 mio. kr. Der søges nu om godkendelse af en lånoptagelse på 50 mio. kr. Når det 
samlede regnskabsresultat for 2021 er kendt, søges om lånoptagelse til resterende lånbare 
anlægsudgifter. 

 

Det vurderes, at lånoptagelse i Kommunekredit med et 25 årigt fastforrentet lån med en indikeret 
rente på 0,62 % er det mest fordelagtige. 
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Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 

 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

At der optages et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit på 50 mio. kr., hvor ydelserne på lånet 
finansieres over fjernvarmens takster. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 

 
Dato: 22-11-2021 

 
 

Økonomiudvalget den 22. november 2021. 

Anbefales til kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

 

 
6 [Åben] Anbefalinger fra opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse. Aflevering fra opgaveudvalg 

 

Sags ID: EMN-2021-06116 

 

Resumé 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens pkt. 12, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. 
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde. 

 

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, samt formanden og 
næstformanden for opgaveudvalget vil på vegne af opgaveudvalget præsentere anbefalingerne på 
et fællesmøde den 25. oktober 2021 med henblik på, at Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og 
Økonomiudvalget indstiller disse til Kommunalbestyrelsen på dennes møde i november måned. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt på sit møde den 31. august 2020, dagsordenens 
pkt. 12, at godkende kommissoriet for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse. Kommissoriet er vedlagt som bilag. 

 
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. oktober 2020, dagsordenens pkt. 8, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget. 

 

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at komme med et forslag til retning for 
bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse sammenholdt med og i sammenhæng med 
kulturpolitikken. Og herunder: 

 

• Have fokus på hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv. 
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• Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte 
Bibliotekerne. Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra 
andre typer kulturhuse og der skal tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og 
kulturhus-aktiviteter, som indbefatter andre kulturelle genrer. 

 

• Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem 
bydelsbiblioteker. 

 

• Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at 
understøtte fællesskab, dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte 
Kommune. 

 

• Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på 
bibliotekerne. Disse skal være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af de principper, 
der er udviklet af opgaveudvalget ’Vi skaber sammen’ og som rammesætter god adfærd i 
samskabelsen mellem borgere og kommune. 

 

Opgaveudvalget har udarbejdet vedlagte ”Anbefalinger fra opgaveudvalget Bibliotekernes videre 
udvikling som lokale kulturhuse”, som består af tre dele: 

1) Udviklingsretning for Gentofte Bibliotekerne 
2) Vi skaber sammen på Gentofte Bibliotekerne og 
3) Idékatalog. 

 
Opgaveudvalget har mødtes syv gange. 

 

Der har været tre arbejdsgrupper om ”Samskabelse”, ”Unge” og ”Synlighed”. Arbejdsgrupperne 
bestod af medlemmer af opgaveudvalget. 

 

Der har også været afholdt tre såkaldte åbne møder, hvor medarbejdere fra de fem 
bydelsbiblioteker og hovedbiblioteket holdt oplæg og havde dialog med opgaveudvalget om 
bibliotekernes udvikling. 

 
Opgaveudvalget var endvidere til stede til Gentofte Mødes med debatten ”Hvor skal bibliotekerne 
hen i fremtiden?”. Debatten var åben for alle interesserede, som kunne møde op og give deres 
mening til kende. Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet modtog invitation til 
arrangementet. Det samme gjorde alle borgere, der havde søgt om, men ikke blev valgt til, at være 
med i opgaveudvalget. 

 

Integrationsrådet afgav høringssvar på rådets møde den 14. september 2021 (se vedlagte uddrag 
af referatet). 

 

Et udkast til opgaveudvalgets anbefalinger blev i perioden mellem opgaveudvalgets næstsidste og 
sidste møde sendt til høring i Seniorrådet og Handicaprådet, som herefter begge har indsendt 
skriftlige høringssvar (se vedlagte høringssvar). 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

 

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
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At ”Anbefalinger fra opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse” 
vedtages. 

 
 

Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 

 
Dato: 25-10-2021 

 
 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Økonomiudvalget 

 
Dato: 22-11-2021 

 
 

Økonomiudvalget den 22. november 2021. 

Anbefales til kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 
1. Anbefalinger opgaveudvalg Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse (4200467 

- EMN-2021-06116) 

2. Kommissorium opgaveudvalg Bibiliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse 
(4191983 - EMN-2021-06116) 

3. Uddrag af referat af Integrationsrådets møde den 14 september 2021 (4186428 - EMN- 
2021-06116) 

4. Høringssvar fra Seniorrådet (4198537 - EMN-2021-06116) 

5. Høringssvar fra Handicaprådet (4198540 - EMN-2021-06116) 

 

 
7 [Åben] Live videostreaming af kommunalbestyrelsens møder 

Sags ID: EMN-2021-07414 

Resumé 
Lyden fra møderne i Kommunalbestyrelsen optages i dag som lydfiler og lægges på kommunens 
hjemmeside dagen efter mødet. Det anbefales, at Gentofte Kommune indgår en aftale med firmaet 
KommuneTV om at live videostreame Kommunalbestyrelsens møder med henblik på, at borgere 
og medarbejdere nemt får adgang til at følge og gense møderne. 

 
Baggrund 
Borgere og medarbejdere kan i dag lytte til møderne i Kommunalbestyrelsen via et link på 
kommunens hjemmeside. Linket er tilgængeligt dagen efter møderne. Under corona-nedlukningen 
livestreamede kommunen lyden fra møderne i Kommunalbestyrelsen, da der i en periode ikke var 
offentlig adgang til møderne, og Kommunalbestyrelsen drøftede på sit møde den 21. juni 2021 
punkt 10, muligheden for at kunne fortsætte denne praksis i videoformat. 
Intern Service/Gentofte ejendomme står overfor at skulle reinvestere i det tekniske udstyr, der 
muliggør optagelse af lydfil fra møderne, hvorfor det i den forbindelse vil være naturligt at skifte til 
videostreaming. 
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46 danske kommuner får i dag streamet deres kommunalbestyrelsesmøder af firmaet 
KommuneTV, og de kommuner, Gentofte Ejendomme/Intern Service har været i dialog med om 
løsningen, har gode erfaringer med samarbejdet. 
KommuneTV tilbyder live transmission samt efterfølgende redigering og indeksering af 
dagsordspunkterne, så det er nemt for brugerne at følge med i de politiske behandlinger i 
Kommunalbestyrelsen. KommuneTV står for drift og teknik og har ansvaret for at overvåge 
møderne, når de afholdes, så eventuelle problemer og uventede situationer kan håndteres. 
Lov om webtilgængelighed skal sikre, at så mange som muligt kan anvende offentlige organers 
websteder og mobilapplikationer. Det gælder ikke mindst brugere med handicap. Ifølge loven skal 
offentlige myndigheders videoer af liveoptagelser som udgangspunkt have undertekster inden for 
14. dage. KommueTV oplyser, at der endnu ikke findes software, der kan løse denne udfordring 
med tilfredsstillende resultat. Gentofte Kommune kommer derfor til at tage forbehold for 
webtilgængeligheden af løsningen i den erklæring om webtilgængelighed, der ligger på 
www.gentofte.dk. 
Udgiften til anskaffelse hos KommuneTV udgør kr. 130.000 og en skønnet årlig driftsudgift på kr. 
90.000. Udgifterne kan afholdes inden for budgettet. Denne udgift skal vejes op imod en udgift på 
ca. 160.000, som ville være nødvendig ifm. anskaffelse af nyt udstyr, hvis den nuværende praksis 
med lydfiler skal videreføres. 
Det forventes at KommuneTv kan opsætte løsningen (kameraer og mikrofoner) i januar 2022 og 
senest i første kvartal 2022. 

 

Indstilling 
Det indstilles, 

 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

 

At Kommunalbestyrelsens møder snarest muligt i 2022 optages på video og livestreames. 

 

Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Økonomiudvalget 

 
Dato: 22-11-2021 

 
 

Økonomiudvalget den 22. november 2021. 

Anbefales til kommunalbestyrelsen. 

 

Bilag 

 

 
8 [Åben] Forslag til ændring af styrelsesvedtægt 

Sags ID: 

Resumé 
Der foreslås, at styrelsesvedtægten ændres med virkning fra 1. januar 2022. 

 
Baggrund 

http://www.gentofte.dk/
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Gentofte Kommunes styrelsesvedtægt har været uændret siden 1. januar 2018. 
 

På baggrund af de erfaringer der har været siden 1. januar 2018, hvor ansvaret for planområdet 
flyttede fra det daværende Byplanudvalg til Økonomiudvalget, foreslås det, at lokalplanlægning 
flyttes til Bygnings- og Arkitekturudvalget i samarbejde med Økonomiudvalget (§9, stk. 5 slettes og 
ny §19, stk. 3). Det foreslås på den baggrund at udvalget ændrer navn til Byplanudvalget 
(indledningen, §8, §19 og §25). 

 
Det foreslås endvidere, at navnet Teknik- og Miljøudvalget ændres til Klima-, Miljø- og 
Teknikudvalget (§8, §17 og §25) og at antallet af medlemmer i udvalget udvides fra 7 til 9 (§17, stk. 
1). 

 
Det foreslås også, at vederlaget til formanden og næstformanden for Børn og unge- udvalget 
hæves, således at vederlaget svarer til vederlaget til en formand henholdsvis næstformand for et 
stående udvalg (§25, stk. 9 og §26, stk. 9). Formanden får i dag i årligt vederlag 5,7% af 
borgmesterens vederlag (svarende til næstformanden for et stående udvalg) og næstformanden 
3.000 kr. 

 
De stående udvalg sikrer på Kommunalbestyrelsens vegne en tværgående helhedsorienteret og 
langsigtet udvikling af deres ressortområder gennem politikudvikling og opfølgning på de vedtagne 
politikker. Det foreslås, at det som led heri fastlægges, at de stående udvalg (bortset fra 
Byplanudvalget) og Økonomiudvalget fastlægger flerårige mål. 

 

Det foreslås på den baggrund, at fastlæggelsen af flerårige mål tilføjes til de stående udvalgs 
opgaver, bortset fra Byplanudvalget (indledningen, §1, §12 og §§13-18) og til Økonomiudvalgets 
opgaver (ny §9, stk. 2), og at det præciseres at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om den 
overordnede politiske vision for kommunen og om de overordnede, tværgående mål og politikker 
for de konkrete serviceområder (§1, stk. 1). 

 

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser af ændringerne, idet vederlagsændringen kan 
rummes indenfor den rammebevilling, der er givet til vederlag. 

 
Der er vedlagt et udkast til ændret styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering og den gældende 
styrelsesvedtægt. 

 
I henhold til kommunestyrelseslovens §2 skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt 
undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne 
ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen til orientering. 

 
2. behandlingen vil finde sted på et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 6. december 
2021 kl. 18.30. 

 

Indstilling 
Borgmesteren indstiller 

 

Til Kommunalbestyrelsen: 
 
At drøfte og oversende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling. 

 
 

Tidligere beslutninger: 
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. 

 
Bilag 
1. Udkast til ændret styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering (4281308 - EMN-2021-06954) 

2. Styrelsesvedtægt fra 1. januar 2018 endelig (4215840 - EMN-2021-06954) 
 

9 [Lukket] Driftstilskud 

 

10 [Lukket] Miljøpris 2021 

 

11 [Lukket] Ældrepris 2021 

 

12 [Lukket] Virksomhedsoverdragelse 

 
 

 
13 [Åben] Underskrift 

Sags ID: EMN-2021-00477 

 

 
 

Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Bilag 


