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1 (Åben) Meddelelser fra formanden
 
Sags ID: EMN-2016-00567

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Ændring af styrelsesvedtægten - uændret vederlag til formænd og næstformænd 
for de stående udvalg og Økonomiudvalget
 
Sags ID: EMN-2016-06731

Resumé
Der er den 8. november 2016 sendt et udkast til en ændring af vederlagsbekendtgørelsen i høring, 
med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2017. 

Bekendtgørelsen er efterfølgende blevet offentliggjort.

Baggrunden for ændringen er en politisk aftale i Folketinget om at hæve borgmestrenes vederlag 
med 31,4 % svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske 
lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlag blev hævet med virkning fra 1. juli 2014. 

Baggrund
Det følger af styrelsesvedtægten at vederlag til formænd og næstformænd i de stående udvalg og 
økonomiudvalget udgør en procentdel af borgmesterens vederlag. 

Et beløbsmæssigt uændret vederlag til de pågældende formænd og næstformænd, kræver en 
ændring af styrelsesvedtægten.  

I henhold til §2 i lov om kommunernes styrelse skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt 
undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne 
ændringer skal indsendes til Statsforvaltningen til orientering. 

Den endelige bekendtgørelse forventes at foreligge inden 2. behandlingen af denne 
styrelsesvedtægt, og ændringerne i styrelsesvedtægten forudsætter derfor, at  bekendtgørelsen er 
i overensstemmelse med høringsudkastet til bekendtgørelse.

Vederlaget til 1. og 2. viceborgmester er ligeledes en procentdel af borgmesterens vederlag. 
Vederlagene er på henholdsvis 7 % og 3 % af borgmesterens vederlag. Disse vederlag er ikke 
reguleret i styrelsesvedtægten. Det foreslås, at disse også fastholdes beløbsmæssigt uændret, og 
derfor fastsættes til henholdsvis 5,3 % og 2,3 % af borgmesterens vederlag.  
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Det forventes, at kommunerne alene vil blive kompenseret over bloktilskuddet for stigningen i 
borgmestervederlaget. 

Indstilling
Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At forslaget til ændring af styrelsesvedtægten vedtages med ikrafttræden 1. januar 2017.

2. At 1. viceborgmester vederlægges med 5,3 % af borgmesterens vederlag og 2. viceborgmester 
vederlægges med 2,3 % af borgmesterens vederlag med virkning fra 1. januar 2017.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Dato: 12-12-2016
Kommunalbestyrelsen den 12. december 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtaget: Pkt. 1-2: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Lisbeth Winther 
(Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod at oversende forslaget til 2. 
behandling på ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2016 kl. 17.00.

Bilag
1. Udkast til ændret styrelsesvedtægt (1475558 - EMN-2016-06731)
2. Udkast til ændret styrelsesvedtægt med rettelsesmarkering (1478224 - EMN-2016-06731)

3 (Åben) Navngivning af plads på Strandparksvej, Paul Elvstrøms Plads
 
Sags ID: EMN-2016-06889

Resumé
Til minde om Paul Elvstrøm foreslås det at navngive pladsen beliggende på Strandparksvej 
sydvest for havnebassinet i Hellerup Havn, Paul Elvstrøms Plads.

Baggrund
Paul Elvstrøm blev født i 1928 i Hellerup og døde den 7. december 2016 i samme hus, som han 
blev født i. 

Paul Elvstrøms liv bar tidligt præg af en altoverskyggende forkærlighed for sejlsport, og som 12 
årig blev han meldt ind i Hellerup Sejlklub og blev senere æresmedlem.
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Paul Elvstrøm anses for at være den største sejler i den olympiske historie. Han deltog i 8 
olympiske lege fra 1948 til 1988 og har som én ud af kun tre andre vundet fire guldmedaljer i træk. 
Yderligere vandt han VM 15 gange i 8 forskellige bådtyper.

Paul Elvstrøm blev i 1996 kåret som det 20. århundredes største sportsmand i Danmark.

Det foreslås, at pladsen på Strandparksvej opkaldes efter Paul Elvstrøm og at Hellerup Sejlklub 
fremover får adressen Paul Elvstrøms Plads 1.

Indstilling
Borgmesteren indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At ovennævnte plads fremover benævnes ”Paul Elvstrøms Plads”, og at Hellerup Sejlklub fremover 
får adressen Paul Elvstrøms Plads 1.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Hellerup Havn Strandparksvej matrikler og husnumre (1490693 - EMN-2016-06889)


