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Indholdsfortegnelse
Kommunalbestyrelsen

den 02. december 2013

Åben dagsorden
1
2

Meddelelser fra formanden
Ændring af styrelsesvedtægten
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013
1 Åbent

Meddelelser fra formanden

050527-2012

_______________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 02. december 2013
2 Åbent

Ændring af styrelsesvedtægten

046599-2013

Resumé
Den gældende styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune foreslås ændret med henblik på at oprette
et Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, at hæve vederlaget til formanden for Teknik &
Miljøudvalget, formanden for Byplanudvalget og formanden for Børn- og Ungeudvalget og at
indføre vederlag til næstformændene for Økonomiudvalget og de stående udvalg. Endvidere
foreslås vederlaget til 1. viceborgmesteren fastsat til 7% af borgmesterens vederlag og vederlaget
til 2. viceborgmesteren til 3 % af borgmesterens vederlag.

Baggrund
Med virkning fra den 1. januar 2013 er der indført en ændring af den kommunale styrelseslov,
hvorefter der kan ydes vederlag til næstformænd for de stående udvalg og økonomiudvalget.
I henhold til § 2 i lov om kommunernes styrelse skal forslag til ændringer af en styrelsesvedtægt
undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne
ændringer skal indsendes til Statsforvaltningen til orientering.

Vurdering
Der er vedlagt et udkast til styrelsesvedtægt med de foreslåede ændringer fremhævet, og et
udkast til en endelig version af styrelsesvedtægten.
De indholdsmæssige ændringer vedrører:
·
Oprettelse af et Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg.
·
Vederlaget til formanden for Teknik & Miljøudvalget, formanden for Byplanudvalget og
formanden for Børn- og Ungeudvalget hæves
·
Næstformændene for de stående udvalg og Økonomiudvalget vederlægges
Oprettelsen af et Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg
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Udvalget oprettes fordi der er behov for øget fokus på beskæftigelsesområdet, og at dette
koordineres med erhvervspolitikken. Opgaverne flyttes fra Økonomiudvalget. Turisme placeres i
Kultur- og Fritidsudvalget, da der er en naturlig sammenhæng med udvalgets øvrige opgaver.

Vederlaget til formanden for Teknik & Miljøudvalget, formanden for Byplanudvalget og formanden
for Børn- og Ungeudvalget hæves
Arbejdsbyrden forbundet med formandskabet for Teknik & Miljøudvalget og med formandskabet for
Byplanudvalget svarer til arbejdsbyrden forbundet med formandskabet for Børne- og
Skoleudvalget og Socialudvalget, hvorfor vederlagene bør være ens, dvs. 20 % af borgmesterens
vederlag. Arbejdsbyrden forbundet med formandskabet for Børn- og Ungeudvalget betyder, at
vederlaget bør hæves fra 5 % af borgmesterens vederlag til 7,5 % af borgmesterens vederlag.
Vederlæggelse af næstformænd
Arbejdsbyrden for formændene for udvalgene er blevet så omfattende, at det findes
hensigtsmæssigt at næstformændene kan aflaste formændene for udvalgene. Det foreslås, at
næstformændene for de stående udvalg får et vederlag på halvdelen af formandens vederlag, og
at næstformanden for Økonomiudvalget får 7,5 % af borgmesterens vederlag. Den nærmere
tilrettelæggelse af næstformandens opgaver vil ske i de enkelte udvalg.
Ud over ændringerne af styrelsesvedtægten foreslås, at vederlaget til 1. viceborgmesteren
fatsættes til 7 % af borgmesterens vederlag og vederlaget til 2. viceborgmesteren fastsættes til 3
% af borgmesterens vederlag med virkning fra 1. januar 2014. I dag får 1. viceborgmesteren 10 %
af borgmesterens vederlag, og 2. viceborgmesteren vederlægges ikke. Forslaget kræver ikke
ændring af styrelsesvedtægten.

Indstilling
Borgmesteren indstiller
Til Kommunalbestyrelsen
1. At drøfte og videresende forslaget om ændring af styrelsesvedtægten til 2. behandling på et
ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 2. december 2013 kl. 17.30.
2. At 1. og 2. viceborgmester vederlægges med 7 % af borgmesterens vederlag til 1.
viceborgmesteren og 3 % til 2. viceborgmesteren med virkning fra 1. januar 2014.

Tidligere beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 25. november 2013 kl. 18.00
Kommunalbestyrelsen den 25. november 2013
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Eyvind Vesselbo, Søren B. Heisel, Marie Louise Gjern Bistrup, Marie-Louise
Andreassen og Brigitta Volsted Rick
Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget.
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Bilag
Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune
Udkast til ændret styrelsesvedtægt for Gentofte Kommune - endelig version
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