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1 (Åben) Midlertidigt fravær for Jeanne Toxværd

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2018-04721

Resumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Jeanne Toxværd har ved e-mail af 8. oktober 2018 oplyst, at hun i
perioden fra den 28. oktober 2018 til og med den 28. januar 2019 vil være fraværende fra sine
hverv, på grund af arbejdsmæssige forhold.

Baggrund
Det følger af styrelseslovens § 15, stk. 2, at kommunalbestyrelsens formand indkalder
stedfortræderen for et medlem, hvis medlemmet vil være forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel
eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende.
Fravær på grund af pligter som følge af et ansættelsesforhold eller andre arbejdsmæssige forhold
betragtes som lovlig forfaldsgrund, der kan begrunde indkaldelse af stedfortræder.
Efter styrelseslovens § 15, stk. 4 er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt
betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.
Frederik Dehlholm er 1. stedfortræder.
Jeanne Toxværd har oplyst, at Frederik Dehlholm også indtræder i Kultur- Unge- og
Fritidsudvalget og Bygnings- og Arkitekturudvalget.

Indstilling
JURA indstiller
Til Kommunalbestyrelsen:
1. At kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at betingelserne for indkaldelse af
stedfortræder for Jeanne Toxværd i perioden fra den 28. oktober 2018 til og med den 28.
januar 2018 er til stede, og at Frederik Dehlholm indtræder som stedfortræder i
Kommunalbestyrelsen.
2. At Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Fredrik Dehlholm indtræder som
stedfortræder i Kultur- Unge- og Fritidsudvalget og Bygnings- og Arkitekturudvalget.
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2 (Åben) Meddelelse fra formanden

Offentlig titel
Sags ID: EMN-2017-03659
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