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01. Valggrupper ved besættelse af 
pladser m.v. 

   

Sags nr.: 13/15262 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Partierne A, B, C, F, O, V og Ø danner én valggruppe i forbindelse med valg af 
borgmester og udpegning af medlemmer til de respektive udvalg og bestyrelser 
jf. konstitutionsaftale af  26. november 2013. 
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Taget til efterretning. 
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02. Vederlag til viceborgmesteren    

Sags nr.: 13/15594 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at viceborgmesteren 
oppebærer et årligt vederlag på 10% af borgmesterens vederlag.  
 

Lovgrundlag 
§12 i bekendtgørelse nr. 1224 af 21. oktober 2013 om vederlag, diæter, pension 
m.v. for varetagelse af kommunale hverv. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles, 
  

1. at viceborgmesteren i valgperioden oppebærer et årligt vederlag på 
10% af borgmestervederlaget. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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03. Valg af borgmester    

Sags nr.: 13/15594 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen 
  

1. at Kommunalbestyrelsen vælger Steen Christiansen (A) som 
borgmester for den kommende valgperiode. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Steen Christiansen (A) blev valgt som borgmester. 
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04. Valg af viceborgmester    

Sags nr.: 13/15594 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen vælger Mehmet Kücükakin (F) som 
viceborgmester for den kommende valgperiode. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Mehmet Kücükakin blev valgt som viceborgmester.  
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05. Økonomiudvalget    

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Økonomiudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
  
Kommunalbestyrelsens formand er formand for Økonomiudvalget. 
  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold 
inden for ethvert af kommunens administrationsområder, og fastsætter regler 
for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. 
  
Økonomiudvalget varetager desuden: 

         Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for 
kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af andre 
planlægningsopgaver, herunder fysiske planer 

         Den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for 
beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil 

         Den overordnede politik og rammevilkår for erhvervsudviklingen i 
kommunen 

         Den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede integrationspolitik 

         Køb, salg og pantsætning af fast ejendom 

         Sager vedrørende erhvervsfremme og andre erhvervsmæssige spørgsmål 

         Udlejning af fast ejendom 

         Tilsynet med almene boligorganisationer og kollegier  
  
Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ samt 
revisionsregulativ. 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse § 18, stk. 1. 
Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen ud over borgmesteren vælger følgende 6 
medlemmer til Økonomiudvalget: 
Jens Mikkelsen (A) 
Dennis Schmock (B) 
Leif Pedersen (F) 
Brian Palmund (V) 
Danni Olsen (O) 
Bodil Garde (Ø) 
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
  
  
 



 

Kommunalbestyrelsen 

11. december 2013 

 Side 10 af 81 

06. Børne- og Skoleudvalg    

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver 
vedrørende børn, unge og familier, herunder opgaver vedrørende:  
  

         Folkeskoler, specialundervisning, klubber og Ungecenter 

         Ungdomsuddannelser og vejledning 

         Dagtilbud, herunder daginstitutioner og dagpleje 

         Sundhedspleje 

         Tandpleje 

         Sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende børn og unge 

         Rådgivning og støtte til børn og unge og deres familier 

         Forebyggende hjælpeforanstaltninger for børn og unge 

         Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af 
bygninger, anlæg og arealer under udvalgets        område. 

  
  
  
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse §19, om at medlemmerne af et stående udvalg 
vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen vælger følgende 7 medlemmer til Børne-og 
Skoleudvalget: 
Jens Mikkelsen (A) 
Dogan Polat (A) 
Dennis Schmock (B) 
Mehmet Kücükakin (F) 
Joan Marquardt (O) 
Lene Rygaard Jessen (Ø) 
Lars Gravgaard (C) 
  

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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07. Kultur-, Bevægelses- og 
Sundhedsudvalg 

   

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Kultur- Bevægelses- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer, der vælges 
bland Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver 
vedrørende kultur, fritid og idræt, herunder opgaver vedrørende: 
  

         Folkeoplysning, der ikke hører under Folkeoplysningsudvalget 

         Daghøjskoler 

         Biblioteksvæsen 

         Museumsforhold 

         Udstillinger og kunstindkøb 

         Musikarrangementer og musikaktiviteter for børn og voksne  

         Teater- og biografforhold 

         Udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v., 
herunder også skolelokaler 

         Særlige tilskud m.v. til foreninger og klubber under udvalgets område  

         Drift af kommunale fritidsaktiviteter, som Kommunalbestyrelsen ikke har 
henlagt til andet udvalg 

         Samarbejde og udveksling med kommunens venskabsbyer 

         Frivillighed og medborgerskab   

         Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af 
idrætsanlæg, badesø og andre fritidsfaciliteter    samt andre bygninger og 
arealer under udvalgets område 

         Sundhedsfremme og primær forebyggelse. 
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse §19, om at medlemmerne af et stående udvalg 
vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen vælger følgende 7 medlemmer til Kultur- 
Bevægelses- og Sundhedsudvalget: 
Lars Toft Simonsen (A) 
Paw Østergaard Jensen (A) 
Susanne Storm Lind (A) 
Danni Olsen (O) 
Mehmet Kücükakin (F) 
Sofie Amalie Blomsterberg (V) 
Lene Rygaard Jessen (Ø) 
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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08. Miljø- og Byudvalg    

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Miljø- og Byudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens miljø-, plan- og 
forsyningsopgaver, herunder opgaver vedrørende: 
  

         Byggemyndighed 

         Bestyrelse af offentlige og private fællesveje 

         Kollektiv trafik 

         Naturbeskyttelse og jordforurening 

         Fredning 

         Bevaring af fortidsminder 

         Varmeforsyning, renovation og genbrug 

         Samarbejde med regionale og fælleskommunale selskaber inden for 
udvalgets område. 

  
Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens 
opgaver på det tekniske område, herunder opgaver vedrørende: 
  

         Drift, vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje, parker og grønne 
områder, såfremt der ikke ved denne vedtægt eller  Kommunalbestyrelsens 
beslutning er bestemt andet 

         Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, herunder 
energibesparende foranstaltninger og risikostyring, såfremt der ikke ved 
denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er bestemt andet 

         Arkitekturpolitik for kommunens bygninger 

         Udarbejdelse af projekter og gennemførelse af bygge- og anlægsarbejder 
for alle byggerier og anlæg, uanset benyttelsesformål.  

 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse §19, om at medlemmerne af et stående udvalg 
vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftale, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen vælger følgende 7 medlemmer til Miljø- og 
Byudvalget: 
Flemming Jørgensen (A) 
Qasir Mirza (A) 
Dogan Polat (A) 
Leif Pedersen (F) 
Bodil Garde (Ø) 
Allan Høyer (O) 
Lars Gravgaard (C) 
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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09. Velfærdsudvalg    

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Velfærdsudvalget består af 7 medlemmer, der vælges blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale 
opgaver, herunder opgaver vedrørende: 
  

         Kommunal anvisning af ledige almennyttige boliger og boligstøtte 

         Forsørgelse i form af pension og enkeltydelser 

         Området for voksne udviklingshæmmede 

         Sociale tilbud herunder alkohol- og misbrugsbehandling 

         Sundhed 

         Rehabilitering, herunder kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter 

         Social psykiatri 

         Specialundervisning for voksne 

         Personlig hjælp, omsorg og pleje 

         Genoptræning og hjælpemidler 

         Faglige vurderinger i forbindelse med funktionsmæssige ændringer af 
ældreinstitutioner og ældreboliger, som er henlagt under udvalgets område 

         Koordinering af den samlede handicapindsats 

         Behandling af personsager, jf. § 10, stk. 5 
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse §19, om at medlemmerne af et stående udvalg 
vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen vælger følgende 7 medlemmer til 
Velfærdsudvalget: 
Nils Jensen (A) 
Paw Østergaard Jensen (A) 
Flemming Jørgensen (A) 
Leif Pedersen (F) 
Helge Bo Jensen (Ø) 
Allan Høyer (O) 
Brian Palmund (V) 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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10. Beskæftigelsesudvalg    

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer, der vælges blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver 
indenfor beskæftigelsesområdet og ydelser knyttet hertil, herunder opgaver 
vedrørende: 
Indsats overfor arbejds- og uddannelsessøgende 

         Kontanthjælp og uddannelseshjælp 

         Dagpenge ved sygdom og fødsel 

         Medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge 

         Flexjob og ledighedsydelse 

         Revalidering 

         Service og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere 

         Støtte til handicappede i erhverv 
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse § 19, om at medlemmerne af et stående udvalg 
vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Albertslund Kommune. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til 
Beskæftigelsesudvalget: 
Dogan Polat (A) 
Mehmet Kücükakin (F) 
Helge Bo Jensen (Ø) 
Danni Olsen (O) 
Sofie Amalie Blomsterberg (V) 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
  
  
 



 

Kommunalbestyrelsen 

11. december 2013 

 Side 17 af 81 

11. Innovation og velfærd (§17, stk. 4)    

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Det overordnede formål med udvalgets arbejde er at identificere nye 
velfærdsløsninger, der kan fastholde eller løfte det nuværende velfærdsniveau 
og som samtidig tager højde for det øgede pres på de offentlige udgifter i form 
af fx flere ældre og en stigning i livsstilsrelaterede sygdomme.  
  
Det vil ske ved at udvalget forholder sig til innovative løsninger fra landets 
øvrige kommuner, regioner og hos andre relevante aktører. Samtidig skal 
udvalget også forholde sig til, om og hvordan Albertslund Kommune i 
samarbejde med relevante aktører kan vise nye og innovative løsninger 
indenfor velfærdsområdet. 
  
Udvalget består af 9 medlemmer: 
  

         5 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens 
medlemmer 

         4 medlemmer udpeget blandt andre relevante aktører 
  

Herudover kan udvalget indkalde ad hoc medlemmer til udviklingen af konkrete 
projektopgaver.  
  
  
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4. 
  
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til §17, stk. 4 
udvalget for Innovation og velfærd: 
Formanden for Velfærdsudvalget 
Dogan Polat (A) 
Helge Bo Jensen (Ø) 
Sofie Amalie Blomsterberg (V) 
Allan Høyer (O) 
  

  
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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12. Innovation i byen (§17, stk. 4)    

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Udvalget varetager innovations- og udviklingsopgaver i relation til byen, 
herunder fx arbejdet med bosættelse, klimasikring, smart city teknologier, 
energieffektiviseringer mv. 
  
Udvalget består af 8 medlemmer: 
  

         5 medlemmer udpeget af og blandt kommunalbestyrelsens 
medlemmer 

         3 medlemmer udpeget blandt relevante aktører 
  

Herudover kan udvalget indkalde ad hoc medlemmer til udviklingen af konkrete 
projektopgaver.  
  
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4. 
  
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til §17, stk. 4 
udvalget for Innovation i byen: 
formanden for Miljø- og Byudvalget 
Flemming Jørgensen (A) 
Dennis Schmock (B) 
Lars Gravgaard Hansen (C) 
Bodil Garde (Ø) 

  
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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13. Plejecenter og Sundhedshus (§17, 
stk. 4) 

   

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Udvalget skal fremkomme med forslag til endeligt projekt til nye plejeboliger ved 
nybyggeri i det vestlige udviklingsområde i Albertslund Centrum, og har 
herunder følgende opgaver: 
  

 belyse behovet for etablering af andre faciliteter i forbindelse med 
Plejecenter og Sundhedshus i tilknytning til byggeriet og om nødvendigt 
komme med forslag til projekt herom 

 fremkomme med forslag til bemandingsplan og budget for driften af det 
færdige projektforslag og 

 forestå gennemførelse af byggeprojektet 
  
  
Udvalget består af 10 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, 
Ældrerådet og Handicaprådet: 

 Borgmesteren, der er formand for udvalget 

 Formanden for Miljø- og byudvalget 

 Formanden for Velfærdsudvalget 

 Formanden for Kultur- Bevægelse og Sundhedsudvalget 

 3 medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 

 2 repræsentanter fra Ældrerådet 

 1 repræsentant fra Handicaprådet 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4. 
  
  
 

Indstilling 
Det indstilles,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 3 medlemmer til §17, stk. 4 
udvalget for Plejecenter og Sundhedshus: 
Danni Olsen (O) 
Brian Palmund (V) 
Lene Rygaard Jessen (Ø) 

  
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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14. Børn og Ungeudvalg    

Sags nr.: 13/15182 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Børn og unge-udvalget behandler sager om børns og unges sociale forhold, 
herunder sager om anbringelse uden for hjemmet. Børn og unge-udvalget 
består af 4 medlemmer heraf 2 udpegede af Kommunalbestyrelsen og en 
dommer fra Glostrup Ret samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, som er 
udpeget af Statsforvaltningen. 
  
Børn og Ungeudvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de 
medlemmer der er valgt af Komunalbestyrelsen. 
  
 

Lovgrundlag 
Lov 628 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område og lov om social service og forældreansvarsloven § 2, nr. 2-4. 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 19, stk. 1, nr. 1 
og 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer udpeger følgende 2 
medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget: 
Danni Olsen (O), formand, med Allan Høyer (O) som stedfortræder 
Qasir Mirza (A) med Susanne Storm Lind som stedfortræder. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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15. Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR)    

Sags nr.: 13/15302 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen nedsætter et lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) til at 
rådgive kommunen og samordne og udvikle den forebyggende indsats for 
personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarked. LBR overvåger 
resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret og rådgiver 
kommunen om tiltag til forbedringer af indsatsen. LBR inddrages endvidere i 
udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen og kan indstille ændringer i planen og i 
indsatsen. LBR kan herudover indstille til det regionale Beskæftigelsesråd, at 
der tages initiativer af konkret karakter. LBR administrerer en årlig statslig 
bevilling til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer, der ligger 
inden for de overordnede rammer af beskæftigelsesplanen. 
  
Ifølge lovgivningen er borgmesteren formand for LBR med viceborgmesteren 
som stedfortræder. Formandens funktionsperiode følger den kommunale 
valgperiode. 
  
Derudover består det lokale Beskæftigelsesråd af følgende medlemmer, der 
udpeges af Kommunalbestyrelsen: 

 Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening  

 Op til 3 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark  

 1  medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes 
Fællesråd  

 1 medlem efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation  

 Op til 2 medlemmer efter indstilling fra De Samvirkende 
Invalideorganisationer  

 1 medlem efter indstilling fra Praktiserende Lægers Organisation i 
egenskab af repræsentant for erhvervet praktiserende læger  

 1 medlem efter indstilling fra det lokale Integrationsråd i de kommuner, 
hvor et sådant er nedsat  

 Op til 2 medlemmer fra relevante lokale foreninger efter indstilling fra de 
øvrige medlemmer af rådet i forening. 
  

Kommunalbestyrelsen udpeger desuden en suppleant for hvert medlem. 
Medlemmerne og suppleanterne udpeges for 4 år ad gangen.  
  
LBR´s funktionsperiode er fra den 1. juni året efter det kommunale og regionale 
valg. 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, §§ 44-50. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles, 
  

1. at det tages til efterretning at borgmesteren er formand for LBR med 
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viceborgmesteren som stedfortræder,  
2. at de øvrige medlemmer udpeges efterfølgende på baggrund af 

indstilling fra de respektive organisationer. 
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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16. Folkeoplysningsudvalget    

Sags nr.: 13/15630 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Folkeoplysningsudvalget i Albertslund Kommune består af 9 medlemmer, 
hvoraf 4 er udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer. Der 
vælges 5 medlemmer af repræsentanter for de godkendte folkeoplysende 
foreninger i kommunen, som ikke er idrætsforeninger, senest 10 uger efter 
kommunalbestyrelsens konstitueringsmøde. 
  
Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger, 
aftenskoler, ungdomsklubber m.v., der etablerer folkeoplysende virksomhed i 
kommunen. Desuden afgiver udvalget udtalelse til Kommunalbestyrelsen om en 
række spørgsmål på folkeoplysningsområdet. 
  
 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet 
(folkeoplysningsloven), ), § 35, stk 2. 

  
 

Indstilling 
Det indstilles, 
  

1. jf. konstitutionsaftalen at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 4 
medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, herunder formanden,  
Susanne Storm Lind (A) formand 
Paw Østergaard Jensen (A) 
Lars Gravgaard Hansen (C) 
Sofie Amalie Blomsterberg  (V) 
  

2. og at de øvrige 5 medlemmer udpeges efterfølgende af repræsentanter 
for folkeoplysende foreninger i kommunen, som får tilskud efter kapitel 
4 og 5. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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17. Handicaprådet    

Sags nr.: 13/15315 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og 
formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om 
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. 

Handicaprådet består af 10 medlemmer: 
  

 3 medlemmer fra handicaporganisationen i kommunen udpeges af 
Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Danske 
Handicaporganisationer (DH) 

 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra 
lokale handicaporganisationer eller handicapgrupperingeruden for DH, 
ud fra kriterier nævnt i bekendtgørelse om retssikkerhed og 
administration på det sociale område § 51, stk. 5 og 7. 

         2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt dens 
medlemmer, samt stedfortrædere for disse 

         3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen blandt de ansatte i 
kommune, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre 
private leverandører, der udfører relevante opgaver for kommunen. 

  
Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds 
valgperiode, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer 
indstilles eller udpeges. 
  
Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt rådets medlemmer. 
Vælges formanden blandt de politisk udpegede medlemmer, skal 
næstformanden vælges blandt repræsentanterne, der er udpeget efter 
indstilling fra Danske Handicaporganisationer, lokale handicaporganisationer 
eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer.  

  
  
 

Lovgrundlag 
Bestemmelserne om handicaprådet fremgår af § 37 a. i Lov om retssikkerhed 
og administration på det sociale område og § 50 i bekendtgørelse om 
retssikkerhed og administration på det sociale område. 
  
Vedtægter for Handicaprådet i Albertslund kommune godkendt af 
Kommunalbestyrelsen 25. juni 2013. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles, 
  

1. jf. konstitutionsaftalen at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 
medlemmer og 2 stedfortrædere 
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Jens Mikkelsen (A) med Nils Jensen (A) som stedfortræder 
Lene Rygaard Jessen (Ø) med Helge Bo Jensen (Ø) som stedfortræder 
  

2. og at de øvrige medlemmer udpeges efterfølgende på baggrund af 
indstillinger fra respektive organisationer og institutioner. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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18. Idrætsrådet    

Sags nr.: 13/15316 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Idrætsrådet i Albertslund Kommune består af 7-9 medlemmer, hvoraf 3 er 
udpeget af Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer. Der vælges 
4 medlemmer af repræsentanter for de godkendte folkeoplysende 
idrætsforeninger i kommunen, senest 10 uger efter kommunalbestyrelsens 
konstitueringsmøde.  
  
Idrætsrådet fordeler tilskud og anviser lokaler til idrætsforeninger, der etablerer 
folkeoplysende virksomhed i kommunen. Desuden afgiver udvalget udtalelse til 
Kommunalbestyrelsen om en række spørgsmål på idrætsområdet, herunder 
prioriteringer af anlæg af idrætsfaciliteter og elitetilskud. 
  
 

Lovgrundlag 

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt 
folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet 
(folkeoplysningsloven), ), § 35, stk 2. 

  
  
 

Indstilling 
Det indstilles, 
  

1. jf. konstitutionsaftalen at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 3 
medlemmer til Idrætsrådet, herunder formanden: 
Lars Toft Simonsen (A) formand 
Brian Palmund (V) 
Mehmet Kücükakin 
  

2. og at de øvrige 4 medlemmer efterfølgende vælges blandt de 
idrætsforeninger, der modtager tilskud efter folkeoplysningslovens 
kapitel 5.  

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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19. Integrationsrådet    

Sags nr.: 13/15317 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Ifølge Integrationsloven skal Kommunalbestyrelsen beslutte, om den ønsker at 
have et integrationsråd for den kommende valgperiode. 
  
Integrationsrådets funktionsperiode er fra perioden 1.4.2014 til 31.3.2018.  
  
Integrationsrådets sammensætning er: 
  

 5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen (skal ikke være 
medlem af KB)  

 1 medlem indstillet af Ældrerådet 

 1 medlem indstillet på tværs af skolerådet og forældrebestyrelserne for 
0-5 års området 

 2 medlemmer indstillet af de lokale boligselskaber og 
grundejerforeninger 

 3 medlemmer indstillet af foreninger 

 9 personer indstillet gennem et direkte valg 
  

Direkte valg og indstillinger via foreninger og råd gennemføres i de første 
måneder af 2014. 
  
Formanden vælges blandt de 5 medlemmer der er udpeget af 
Kommunalbestyrelsen.  
  
 

Lovgrundlag 
Lovgrundlaget for udpegning af et integrationsråd fremgår af Integrationsloven 
§42. 
  
Vedtægter for Integrationsrådet godkendt af Kommunalbestyrelsen 9. februar 
2010. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen opretholder Integrationsrådet i den kommende 
valgperiode 

  
Det indstilles desuden jf. konstitutionsaftalen 
  

2. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til 
Integrationsrådet, herunder en formand 
Karen Tobisch (F) formand 
Michael Melchert (Liberal Alliance, udpeget af O) 
Trine Saida (B) 
Claus Rasmussen (V) 
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Chresten Nielsen (A) 
Stig Larsen (Ø) 
Kim Lippert (V) 
  

3. at de øvrige medlemmer udpeges efter indstilling fra respektive 
foreninger og råd. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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20. Sundhedsrådet    

Sags nr.: 13/15318 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Sundhedsrådet skal medvirke til, at sundhed opfattes i en bredere forstand og 
ikke kun som syg eller rask. Rådet skal tilstræbe, at debatten og indsatserne 
omhandler alle aspekter af sundhed: Fysisk, psykisk og social sundhed. 
  
Funktionsperioden er 4 år fra 1. april efter kommunalvalget. 
  
Sundhedsrådet består af 11 medlemmer, som udpeges af 
Kommunalbestyrelsen.   
Rådet sammensættes således: 
  

         2 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen 

         1 medlem fra Ældrerådet 

         1 medlem fra Sundhedsprofessionerne 

         1 medlem fra idrætsforeningerne m.v. 

         1 medlem fra patientforeninger 

         1 medlem fra Integrationsråd 

         1 medlem fra boligselskaber 

         1 medlem fra grundejerforeninger 

         1 medlem fra Skoleråd 

         1 medlem fra Forældreråd 
  
Alle medlemmer skal have bopæl i kommunen. 
Udpegning af medlemmer fra Ældrerådet, Integrationsrådet, Skolerådet, og 
Forældrerådet sker efter indstilling fra de respektive råd. 
  
Et medlem fra idrætsforeningerne udpeges efter indstilling fra Idrætssamvirket. 
Medlemmerne fra sundhedsprofessionerne, boligområderne og 
patientforeningerne udpeges efter indkaldelse af forslag via annoncering i 
lokalavisen eller hvis det skønnes nødvendigt ved skriftlig henvendelse til 
relevante personer/foreninger. 
  
Der udpeges ikke suppleanter, men Kommunalbestyrelsen anmodes om at 
udpege et nyt medlem, hvis et medlem meddeler, at han/hun ikke mere kan 
deltage eller ved gentagne udeblivelser fra møderne. 
  
Sundhedsrådet vælger selv sin formand blandt rådets medlemmer. 
  
  
 

Lovgrundlag 
Kommunalbestyrelsens beslutning af 8. december 1998 om oprettelse af et 
Sundhedsråd. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles, 
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1. jf. konstitutionsaftalen at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 

medlemmer til Sundhedsrådet: 
Nils Jensen (A) 
Sofie Amalie Blomsterberg (V) 
  

2. og at de øvrige medlemmer udpeges efterfølgende efter indstilling fra 
de respektive foreninger og råd. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
  
  
 



 

Kommunalbestyrelsen 

11. december 2013 

 Side 31 af 81 

21. Beredskabskommissionen    

Sags nr.: 13/15276 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage 
den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Beredskabskommissionen 
består af 7 medlemmer, heraf: 
  
•           Borgmesteren  
•           Politidirektøren  
•           5 medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen 
Borgmesteren er formand for Beredskabskommissionen. 
  
De frivillige skal repræsenteres med en observatør i Beredskabskommissionen. 
  
 

Lovgrundlag 
Beredskabsloven § 9. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf konstitutionsaftalen, 
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til 
Beredskabskommissionen: 
Claus Heje (A) 
John Holm Andersen (A) 
Jan Steen Jensen (F) 
Tina Graugaard (V) 
Brian Rene Pedersen (C) 
  

2.     at Sanne Seloy udpeges som repræsentant for de frivillige. 
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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22. Beboerklagenævn og huslejenævn    

Sags nr.: 13/15303 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 11. oktober 2005 at etablere et fælles 
Huslejenævn og Beboerklagenævn med Glostrup Kommune og har den 13. 
oktober 2009 forlænget aftalen. 
I følge aftalen vælger Glostrup Kommune formand og stedfortræder til de 2 
nævn.  
  
Albertslund Kommune udpeger et medlem til Beboerklagenævnet, som skal 
være en lejerrepræsentant samt en stedfortræder. 
  
  
 

Lovgrundlag 
Boligreguleringslovens § 36 (lov 962 af 11.08.2010) og Almenlejelovens § 97 
(lov 961 af 11.08.2010). 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 

1. at Per Larsen, VA, udpeges til Beboerklagenævnet. Udpegning af 
stedfortræder sker efterfølgende og Økonomiudvalget orienteres 
herom. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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23. Fællesankenævn (skatte- og 
vurderingsankenævn) 

   

Sags nr.: 13/15593 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Antallet af skatte- og vurderingsankenævn er ændret i forhold til den 
nuværende struktur. Der har i indeværende periode været en forsøgsordning 
med oprettelse af fælles skatte- og vurderingsanke-nævn på Bornholm. Denne 
ordning bliver i den kommende periode udvidet til at omfatte 10 fælles-
ankenævn, herunder Fællesankenævn for Københavns Vestegn. Dette omfatter 
kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, 
Rødovre og Vallensbæk. 
  
De nye medlemmers funktionsperiode begynder den 1. juli 2014, og efter den 
nuværende lovgivning bliver medlemmer og suppleanter valgt for en 4-årig 
periode. 
  
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 8 indstille 1 
kandidat som medlem samt 1 suppleant til kommunens plads i 
fællesankeankenævnet. Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til 
Kommunalbestyrelsen.  
  
Ministeren kan under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet 
kandidat. Det kan f.eks. være, hvis en kandidat er ansat i SKAT, er i restance 
eller misligholder en indgået betalings-aftale, mangler at aflevere selvangivelse, 
eller kandidaten i forudgående periode er udtrådt af nævnet på grund af 
manglende fremmøde i en periode på mere end 6 måneder. Skatteministeren 
vil i sådanne tilfælde anmode kommunalbestyrelsen om at indstille en anden 
kandidat. 
  
De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens 
udnævnelse, medmindre de er afskåret herfra jf. skatteforvaltningslovens § 15, 
idet udnævnelsen er borgerligt ombud. 
Vederlag for ankenævnsarbejdet vil fremgå af en ny bekendtgørelse til 
forretningsorden for skatteankenævn, vurderingsankenævn, fælles skatte- og 
vurderingsankenævn samt motorankenævn, som er under udarbejdelse. Denne 
vil blive sendt så snart den foreligger.    
  
 

Lovgrundlag 
Skatteforvaltningslovens §5 og §§8-10 samt §15, jf. lovbekendtgørelse nr. 175 
af 23. februar 2011, og kredsinddelingsbekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 
2013 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen indstiller følgende til Fællesankenævnet: 
Som medlem Else Boel (A) 
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Som stedfortræder Jørgen Lind (A)  
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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24. Valgbestyrelser ved kommunens 
folkeskoler 

   

Sags nr.: 13/15321 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Der skal nedsættes en valgbestyrelse på hver skole til at forestå valg af 
forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen. Der skal derfor udpeges 1 
medlem - der er født formand - til valgbestyrelserne på kommunens skoler: 
  

 Herstedvester Skole  

 Egelundskolen 

 Herstedøster Skole 

 Herstedlund Skole  
De udpegede medlemmer skal ikke være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 
 

Lovgrundlag 
Bek. nr. 114 af 26. januar. 2010.  

§ 10. Valgbestyrelsen består af skolens leder som formand for valgbestyrelsen, 
formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den 
afgående skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen kan herudover udpege et 
medlem til valgbestyrelsen og kan beslutte, at vedkommende skal være 
formand. 

  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende som formænd 
til valgbestyrelsen 
Claus Rasmussen (V) på Herstedlund skole  
Inge Dahn (F) på Egelundsskolen 
Lars Gravgaard Hansen (C) på Herstedøster skole 
Rikke Tornvig Storms (V) på Herstedvester skole. 
Joan Marquardt (O) på Det 10. Element 
  
  

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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25. Bestyrelsen for Agenda Center 
Albertslund 

   

Sags nr.: 13/15293 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Agenda Center Albertslund (ACA) er et lokalt miljøcenter. Centerets opgave er 
på den ene side at støtte, opmuntre og rådgive især boligområderne, men også 
foreninger, grupper og borgere i deres miljøbestræbelser, og på den anden side 
gennem egen information, initiativer og projekter at inspirere og drive 
omstillingen til bæredygtighed fremad i Albertslund.  
ACA er en selvejende institution med egen bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 
medlemmer.  
  

         4 medlemmer udpeget af Brugergruppen - Albertslund Kommunes 
miljørepræsentantskab  

         3 medlemmer udpeget af Albertslund Kommunalbestyrelse,  

         1 medlem af Den Kulturøkologiske Højskole og  

         1 udpeget af boligafdelingen Hyldespjældet. 
  
De udpegede parter afgør selv, hvorvidt der skal udpeges stedfortrædere for 
disse. 
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. december 1995 og senest 
5.april 1999. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer  
Leif Pedersen (F) 
Lars Gravgaard Hansen (C) 

  
2. det indstilles endvidere at der udpeges en medarbejderrepræsentant 

  
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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26. Bestyrelsen for Albertslund 
Ungecenter 

   

Sags nr.: 13/15322 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Bestyrelsen for Albertslund Ungecenter består af 14 medlemmer, heraf: 
  

 3 forældrerepræsentanter, hvoraf mindst én er forælder til en elev i 10. 
klasseafdelingen og mindst én er forælder til en elev fra 
Ungdomsskoleafdelingen. 

 3 repræsentanter fra organisationer med særlig interesse for 
ungdomsarbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter. 

 3 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen.  

 3 elevrepræsentanter, hvoraf mindst én elev i 10. klasseafdelingen og 
mindst én er elev fra Ungdomsskoleafdelingen.  

 2 medarbejderrepræsentanter. 
  

To af forældrerepræsentanterne vælges for en 1-årig periode ved skoleårets 
start, af og blandt forældre til elever i Ungecenteret. Der skal være mindst én 
repræsentant, der er forælder til en elev, der går i Ungecenterets 10. klasse. 
Den tredje forældrerepræsentant vælges for en 4-årig periode, af og blandt 
forældrerepræsentanter fra de øvrige skolebestyrelser, der er medlem i 
Skolerådet. Denne forælder bliver således også Ungecenterets repræsentant i 
Skolerådet. 
  
Repræsentanter for organisationerne udpeges af Kommunalbestyrelsen efter 
forslag fra de stedlige organisationer.  
  
Repræsentanter for Kommunalbestyrelsen vælges blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer. 
  
Repræsentanter for medarbejdere og elever vælges af og blandt disse. 
  
Der vælges en suppleant for hver af repræsentantgrupperne. Bestyrelsen 
vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden. 
 

Lovgrundlag 
Lov om ungdomsskoler, §§ 7-8, og bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 
1990 om ungdomsskolebestyrelser. 
  
 

Indstilling 
 Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 3 medlemmer og 3 
stedfortrædere til bestyrelsen for Albertslund Ungecenter: 
Steen Poulsen (A) med Jens Mikkelsen (A) som stedfortræder 
Niels Landvad (F) med Annette Pedersen (F) som stedfortræder 
Helle Hornbæk Hansen (C) med Brian Rene Pedersen (C) som 
stedfortræder 
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2. det indstilles endvidere at Kommunalbestyrelsen efterfølgende udpeger 

3 repræsentanter efter indstilling fra de stedlige organisationer. 
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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27. Bestyrelsen for Musikskolen    

Sags nr.: 13/15323 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Ifølge vedtægterne for Albertslund Kommunes Musikskole, består bestyrelsen 
af 11 medlemmer, heraf: 
  

 3 medlemmer - herunder formanden - valgt af og blandt 
Kommunalbestyrelsens medlemmer  

 2 medlemmer valgt af og blandt forældre til Musikskolens elever  

 2 medlemmer valgt af og blandt Musikskolens personale  

 1 repræsentant for folkeskolen  

 1 repræsentant for institutionerne 
  

Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. De af 
Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer vælges dog for hele 
Kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Der udpeges desuden stedfortrædere 
for de respektive medlemmer. 
  
Bestyrelsen har overfor Kommunalbestyrelsen det overordnede ansvar for 
Musikskolens virksomhed i det omfang, Kommunalbestyrelsen træffer 
bestemmelse herom, og med respekt for de af Kommunalbestyrelsen trufne 
beslutninger vedrørende mål og rammer m.v. Bestyrelsen skal i samarbejde 
med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og Musikskolen, mellem 
Musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og 
Musikskolen. 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om musik, §§ 3a-3b, og vejledende standardvedtægt for kommunale og 
selvejende musikskoler fra 2006, samt vedtægter godkendt af 
Kommunalbestyrelsen den 12. august 1997. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 3 medlemmer - herunder 
formanden - med stedfortrædere til Musikskolens bestyrelse: 
Paw Østergaard Jensen ((A) formand) med Lars Toft Simonsen (A) 
som stedfortræder 
Tue Boje Folden (B) med Susanne Storm Lind (A) som stedfortræder 
Bodil Garde (Ø) med Lene Rygaard Jessen (Ø) som stedfortræder. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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28. Bestyrelsen for Vestskovens 
Naturskole 

   

Sags nr.: 13/15305 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Naturskolen drives af Albertslund og Glostrup kommuner i samarbejde med 
Skov- og Naturstyrelsen. Naturskolen kan benyttes af folkeskoler i Albertslund 
og Glostrup kommuner. 
Vestskovens Naturskole ledes af en bestyrelse med to repræsentanter fra hver 
kommune udpeget af Kommunalbestyrelsen samt 2 repræsentanter fra Skov- 
og Naturstyrelsen. Kommunalbestyrelsens repræsentanter skal ikke være 
medlem af Kommunalbestyrelsen. Hidtil er repræsentationen varetaget af 
skolechefen og en konsulent i skoleafdelingen. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til bestyrelsen 
for Vestskovens Naturskole: 
Birgit Hauer (F) 
Tina Graugaard (V). 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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29. Bestyrelsen for Kongsholm 
Gymnasium og HF 

   

Sags nr.: 13/15324 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af gymnasiet og er 
overfor Undervisningsministeriet ansvarlig for gymnasiets drift, herunder 
forvaltningen af de statslige tilskud. 
  
Bestyrelsen består af 10 medlemmer, heraf skal kommunerne i Region 
Hovedstaden i fællesskab udpege et medlem. I praksis udpeges dette medlem 
af Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, her Albertslund Kommune. 
  
Medlemmet skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen. 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen 
voksenuddannelse m.v. § 16. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Gert Nielsen (A) som medlem til 
bestyrelsen for Kongsholm Gymnasium. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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30. Bestyrelsen for Glostrup Albertslund 
Produktionshøjskole 

   

Sags nr.: 13/15325 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Glostrup og Albertslund kommuner har indgået aftale om delt ejerskab til 
produktionshøjskole beliggende i Glostrup. 
  
I forlængelse af lovgivningen om produktionshøjskoler og efter aftale med 
Glostrup Kommune og Glostrup Produktionshøjskole fremgår det af 
vedtægterne, at de to kommuner hver udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer til 
produktionshøjskolens bestyrelse. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, da der 
skal være et flertal i bestyrelsen, der ikke er repræsentanter for kommunerne. 
Den overordnede ledelse af den enkelte produktionshøjskole varetages af 
bestyrelsen. 
 

Lovgrundlag 
Produktionsskoler reguleres gennem ”Bekendtgørelse af lov om 
produktionsskoler”. 
Denne lovgivning giver mulighed for, at flere kommuner kan dele et ejerskab til 
en produktionsskole. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til bestyrelsen 
for Glostrup Albertslund Produktionshøjskole.  
Jens Mikkelsen (A) 
Lars Gravgaard Hansen (C) 

  
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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31. Bestyrelsen for UU-Vestegnen    

Sags nr.: 13/15308 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Ungdommens Uddannelsesvejledningscenter Vestegnen, UU Vestegnen, er 
etableret som et fælleskommunalt § 60 selskab indgået af kommunerne 
Albertslund, Ballerup, Glostrup, Høje-Taastrup og Rødovre. 
  
Formålet med UU Vestegnen er: 

 At skabe en enhed, der på et højt fagligt niveau kan vejlede om 
ungdomsuddannelse og erhvervsvalg.  

 At skabe en enhed som især medvirker til, at unge med særlige behov 
for vejledning om uddannelse og erhverv.  

 At den personlige betjening af brugerne fortsat i så høj grad som muligt 
skal ske i den enkelte kommune (på den enkelte skole).  

 At vejledningen er sektoruafhængig, dvs. forankret i et fælles 
kommunalt samarbejde jf. § 60 i Lov om kommunernes styrelse.  

 At der i den større enhed rummes muligheder for etablering af nye 
former for vejledning (virtuel vejledning).  

 At skabe en vejledningsenhed, der er effektiv og fleksibel.  

 At der skabes en samarbejdsplatform mellem UU Vestegnen, 
medarbejderne i skolerne, de kommunale forvaltninger, 
ungdomsuddannelserne, det private erhvervsliv og jobcenter, således 
at der kan skabes grundlag for udarbejdelse af de nødvendige 
samarbejdsaftaler om opgaveløsningen med de decentrale parter.  

 At den personlige betjening af borgerne fortsat kan ske i de deltagende 
kommuner på tilfredsstillende måde. 

  
Den overordnede ledelse varetages af en bestyrelse bestående af én 
forvaltningschef fra hver af de deltagende kommuner.  
  
Der afholdes møde en gang årligt mellem UU Vestegnens bestyrelse og de 
deltagende kommuners borgmestre eller et andet medlem af 
kommunalbestyrelsen, udpeget af denne. På disse møder drøftes UU 
Vestegnens overordnede målsætning, politik, økonomi og strategi m.v. set i 
lyset af de nationale mål for vejledning.  
  
Der udpeges en personlig suppleant både for den politiske repræsentant og for 
forvaltningschefen. 
  
 

Lovgrundlag 
Lovbekendtgørelse nr. 673 af 1. juli 2009 om vejledning om valg af uddannelse 
og erhverv samt Kommunalbestyrelsens beslutning af 14. december 2004 om 
Ungdommens Udannelsesvejledningscenter Vestegnen. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
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1. at Kommunalbestyrelsen udpeger borgmesteren som politisk 
repræsentant samt viceborgmesteren som personlig suppleant til det 
årlige fællesmøde i UU-Vestegnen og  

2. at Kommunalbestyrelsen udpeger områdedirektør Niels Carsten 
Bluhme med Henriette Krag som suppleant til bestyrelsen for UU-
Vestegnen. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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32. Bestyrelsen for 
IværksætterKontaktpunktet 

   

Sags nr.: 13/15344 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
IværksætterKontaktpunktets formål er at øge antallet af nye levedygtige 
virksomheder, samt medvirke til at nye virksomheder udvikler sig til større 
virksomheder via koordinering og optimering af den lokale iværksætterindsats i 
partnerkommunerne. 
  
Kontaktpunktets partnere er Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, 
Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk Kommuner.   
  
Kontaktpunktets målgruppe er personer, der overvejer at starte ny selvstændig 
virksomhed eller overtage en eksisterende virksomhed i Danmark inden for 
byerhvervene, og iværksættere der inden for de seneste 3 år har startet 
selvstændig virksomhed i Danmark inden for byerhvervene, og har til hensigt at 
anvende minimum 30 timer om ugen på virksomheden. Kontaktpunktet skal 
som minimum tilbyde følgende ydelser til iværksættere: information, vejledning, 
henvisning og kurser 
  
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvor hver kommune 
udpeger 1 politisk repræsentant blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.  
  
Bestyrelsen har følgende opgaver: 

         Indenfor Kontaktpunktets økonomiske formåen at vurdere, hvorvidt der er 
mulighed for supplerende initiativer, der kan øge antallet af nye levedygtige 
virksomheder, samt medvirke til at nye virksomheder udvikler sig til større 
virksomheder.  
  

         Forelægge årligt budget og fordelingsnøgle mellem kommunerne til 
godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. 
  

         Tilknytte revisor 
 

Lovgrundlag 
Vedtægter for IværksætterKontaktpunktet af 2007. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger Sofie Amalie Blomsterberg som 
repræsentant til bestyrelsen for IværksætterKontaktpunktet. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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33. Bestyrelsen for Kroppedal Museum    

Sags nr.: 13/15326 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Kroppedal museum er en selvejende institution stiftet af Albertslund Kommune, 
Høje Taastrup Kommune og det tidligere Københavns Amt. 
  
Høje Taastrup Kommune er tilsynsførende kommune. 
  
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der udpeges således: 
  

 1 formand udpeges af tilskudskommunerne i forening  

 Hver tilskudskommune udpeger 2 medlemmer 

 2 medlemmer valgt af Repræsentantskabet samt personlige 
suppleanter for disse jf. § 4 stk. 6. 

  
 

Lovgrundlag 
Kommissorium af november 1995 og vedtægter senest ændret i 
Kommunalbestyrelsen 9. februar 2005 § 3. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til 
Kroppedals bestyrelse: 
Jette Kammer Jensen 
Lars Falsig Pedersen 
  

2.     det indstilles endvidere at Kommunalbestyrelsen i forening med 
Byrådet i Høje Taastrup udpeger formanden til Kroppedals 
bestyrelse.    

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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34. Bestyrelsen for Danmarkshistorien i 
Vestskoven 

   

Sags nr.: 13/15309 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Danmarkshistorien i Vestskoven, Vikingelandsbyen, er dannet i 1992 på initiativ 
af Miljøministeren og Albertslund, Høje Taastrup og Ledøje-Smørum 
kommuner. 
 
Formålet med Danmarkshistorien i Vestskoven er at drive og formidle et 
historisk landskab i Vestskoven i det område, hvor de 3 kommuners grænser 
mødes. 
  
Danmarkshistorien i Vestskoven ledes af en bestyrelse sammensat således: 

         2 medlemmer udpeget af Ledøje-Smørum Kommunalbestyrelse – nu 
en del af Egedal kommune 

         2 medlemmer udpeget af Høje-Taastrup Kommunalbestyrelse 

         2 medlemmer udpeget af Albertslund Kommunalbestyrelse 

         1 medlem udpeget af Naturstyrelsen 

         1 medlem udpeget af Museet på Kroppedal 

         3 medlemmer uden stemmeret som er: lederen af Vikingelandsbyen, 
lederen af astronomisk afdeling på Kroppedal og lederen af 
arkæologisk afdeling på Kroppedal. 

  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,   
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til 
bestyrelsen for Danmarkshistorien i Vestskoven: 
Jette Kammer Jensen (A) 
Per Børsting-Andersen (B) 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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35. Bestyrelsen for Vestegnens 
Kulturinvesteringsråd 

   

Sags nr.: 13/15327 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Vestegnens Kulturinvesteringsråd (VKIR) er et samarbejde mellem syv 
kommuner: Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk 
og Glostrup. Rådet blev etableret i november 2007, og de respektive kommuner 
betaler årligt kontingent til rådet svarende til 2 kr. per indbygger. 

  
Det er VKIRs formål at udvikle et fælles Vestegnen gennem et fokuseret og 
sammenhængende kultursamarbejde, så egnen gøres mere attraktiv for både 
lokale og udefrakommende og skaber vækst, liv og turisme.  
  
Bestyrelsen består af borgmestrene fra de respektive kommunalbestyrelser. For 
hvert bestyrelsesmedlem udpeges en personlig stedfortræder. 
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter for Kulturinvesteringsrådet fra november 2007. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf.konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Mehmet Kücükakin (F) som 
stedfortræder for borgmesteren til Vestegnens Kulturinvesteringsråd. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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36. Bestyrelsen for Boligselskabet 
Rådhusdammen (Albo) 

   

Sags nr.: 13/15304 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Bestyrelsen for Boligselskabet Rådhusdammen består af 3 medlemmer 
inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer til bestyrelsen 
blandt boligorganisationens lejere eller disses myndige husstandsmedlemmer. 
Herudover udpeges 1 medlem af Kommunalbestyrelsen i Albertslund. Samtidig 
med valg og udpegning af medlemmer vælges stedfortrædere for disse. 
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter af oktober 2011 i henhold til Almenboligloven, lov nr. 1023 af 21. 
august 2013. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Nils Jensen (A) med Stig Larsen (Ø) 
som stedfortræder til bestyrelsen for Boligselskabet Rådhusdammen. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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37. Bestyrelsen for Albertslund 
Boligselskab 

   

Sags nr.: 13/15300 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Bestyrelsen for Albertslund Boligselskab har den overordnede ledelse af 
boligorganisationen og dens afdelinger og er ansvarlig for driften, herunder for, 
at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den 
daglige administration sker i overensstemmelse med de herfor gældende regler. 
Bestyrelsen består af 11 medlemmer.  
  

         Formand,  

         Næstformand,  

         7 selskabsbestyrelsesmedlemmer (samt 3 stedfortrædere) valgt af 
repræsentantskabet,  

         1 medlem (og 1 stedfortræder) udpeget af Albertslund Kommune og  

         1 medlem udpeget af medarbejderne. 
  
Følgende kan ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen 
boligorganisations bestyrelse: 

         Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.  

         Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i 
kommunen er henlagt.  

         Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de 
almene boligorganisationer i kommunen. 

  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter af 4. november 2010 i henhold til Almenboligloven, lov nr. 1023 af 
21. august 2013.   
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger Claus Heje (A) med Hakima 
Lakhrisi (A) som stedfortræder til bestyrelsen for Albertslund 
Boligselskab. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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38. Bestyrelsen for Danmarks 
Internationale Kollegium (DIK) 

   

Sags nr.: 13/15311 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Bestyrelsen for Danmarks Internationale Kollegium består af 2 medlemmer 
udpeget af Kommunalbestyrelsen, 2 medlemmer indstillet fra 
uddannelsesinstitutionernes ledelse og 2 medlemmer indstillet fra beboerne på 
et beboermøde. Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer udpeges 
stedfortrædere for disse. 
  
 

Lovgrundlag 
Ungdomsboligloven Lov nr. 1089 af 17.12.2002 om støttede ungdomsboliger. 
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med ungdomsboliger bekendtgørelse nr. 340 
af 01.06.1993. 
Vedtægter af 17.04.2013 udstedt i overensstemmelse med ungdomsboligloven. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer og 2 
stedfortrædere til bestyrelsen for DIK: 
Susanne Blomsterberg (V) med Lasse Wilson Crüger (V) som 
stedfortræder 
Sofie Garde (Ø) med Lene Rygaard Jessen (Ø) som stedfortræder. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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39. Bestyrelsen for Danmarks 
Ungdomsboliger 

   

Sags nr.: 13/15277 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Bestyrelsen for Albertslund Ungdomsboliger består af 5 medlemmer inklusive 
formanden. 
4 bestyrelsesmedlemmer vælges af repræsentantskabet, og disse skal være 
lejere. Herudover udpeges 1 medlem af Albertslund Kommunalbestyrelse. 
Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse. 
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter af 11. november 2012. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitueringsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Paw Østergaard Jensen (A) med 
Lasse Wilson Crüger (V) som stedfortræder til bestyrelsen for 
Albertslund Ungdomsboliger. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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40. Bestyrelsen for I/S Vestforbrænding    

Sags nr.: 13/15299 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
I/S Vestforbrænding er et interessentskab bestående af Albertslund, Ballerup, 
Brøndby, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, 
Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-
Tårbæk, Rødovre og Vallensbæk kommuner. 
  
Hver kommune udpeger et medlem samt en personlig suppleant til bestyrelsen 
blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Der udpeges desuden to 
delegerede blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Vestforbrændings 
generalforsamling. 
  
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter for I/S Vestforbrænding pr. 8. marts 2012. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,   
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Christiansen med Flemming 
Jørgensen som stedfortræder til bestyrelsen.  

2. at Kommunalbestyrelsen udpeger Leif Pedersen (F) og Dennis 
Schmock (B) som delegerede til generalforsamlingen. 

  
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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41. Bestyrelsen for Vestegnens 
Brandvæsen I/S 

   

Sags nr.: 13/15297 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Vestegnens brandvæsen er et fælleskommunalt brandvæsen, som har 
slukningspligten i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre 
Kommuner. 
  
Bestyrelsen består af 10 medlemmer. Hver af de deltagende kommuner vælger 
2 medlemmer til bestyrelsen. For hvert medlem vælges tillige en personlig 
suppleant. Suppleanten giver møde ved medlemmets forfald uanset varighed. 
Det medlem der har forfald, skal i givet fald sørge for  indkaldelse af 
suppleanten. 
  
Bestyrelsens medlemmer og disses suppleanter udpeges af og blandt 
medlemmerne af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.  
  
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter for Vestegnens Brandvæsen I/S af 29. juni 2004 § 6 
  
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer udpeger følgende 
2 medlemmer og 2 stedfortrædere til bestyrelsen for Vestegnens 
Brandvæsen: 
Jens Mikkelsen (A) med Steen Christiansen (A) som stedfortræder 
Danni Olsen (O) med Allan Høyer (O) som stedfortræder. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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42. Bestyrelsen for Vestegnens 
Kraftvarmeselskab I/S 

   

Sags nr.: 13/15294 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Vestegnens Kraftvarmeselskab er primært et transmissionsskab, der leverer 
fjernvarme fra produktionsselskaberne til distributionsselskaberne af fjernvarme. 
Bestyrelsen består af 22 medlemmer, der fordeles mellem 
interessentkommunerne i overensstemmelse med kommunernes indbyrdes 
relative størrelse af hæftelsen. 
  
Efter de ved interessentskabets stiftelse planlagte aftag af fjernvarme, 
sammensættes bestyrelsen på følgende måde: 
  

Kommuner 
Hæftelsesfordeling i 
% 

Antal 
bestyrelsesmedlemmer 

Albertslund 13,21 3 

Brøndby 10,14 2 

Glostrup 5,69 1 

Greve 5,78 1 

Hvidovre 13,16 3 

Høje 
Taastrup 

14,01 3 

Ishøj 3,82 1 

Køge 6,63 1 

Roskilde 18,05 4 

Rødovre 5,78 1 

Solrød 2,31 1 

Vallensbæk 1,42 1 

  
Hver interessentkommunes bestyrelsesmedlem(mer) vælges af og blandt den 
pågældende kommunes kommunalbestyrelsesmedlemmer. For hvert 
bestyrelsesmedlem vælger kommunalbestyrelsen af og blandt kommunens 
kommunalbestyrelsesmedlemmer tillige en personlig stedfortræder, der ved 
ethvert fravær træder i vedkommende medlems sted. 
 

Lovgrundlag 
Vedtægter af 30. november 2011 for Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S. 
Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 om Varmeforsyning. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
   

1. at Kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer udpeger følgende tre 
medlemmer og tre personlige stedfortrædere til bestyrelsen: 
Steen Christiansen (A) med Dogan Polat (A) som stedfortræder 
Lars Gravgaard Hansen (C) med Brian Palmund (V) som stedfortræder 
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Leif Pedersen (F) med Dennis Schmock (B) som stedfortræder. 
  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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43. Bestyrelser for HOFOR selskaber    

Sags nr.: 13/15319 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Albertslund Kommunes netselskab for vandforsyning har siden 1. juli 2012 
været en del af HOFOR Vand Holding A/S. HOFOR Vand Holding A/S består af 
netselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, 
Rødovre og Vallensbæk kommuner, samt hele HOFOR-koncernens 
serviceselskab. 
  
Albertslund Kommunes netselskab for spildevandsforsyning har siden årsskiftet 
2012/2013 været en del af HOFOR Spildevand Holding A/S, der består af 
netselskaberne for spildevandsforsyning i Albertslund, Dragør, Herlev, 
Hvidovre, København og Rødovre kommuner. 
  
Ejerne har, i de to holdingselskabers bestyrelser, én repræsentant fra hver 
ejerkommune. Bestyrelsesmøder for de to selskaber afholdes i forlængelse af 
hinanden. I henhold til ejeraftalen for spildevandsselskabet, så anbefales det, at 
den samme person vælges som kommunens repræsentant i begge bestyrelser. 
  
Der udpeges ikke deltagere til selskabernes generalforsamling, da disse som 
udgangspunkt afholdes som ”skrivebordsgeneralforsamlinger”. Herved forstås, 
at generalforsamlingen ikke afholdes fysisk, men at selskaberne på grundlag af 
skriftlige mandater fra ejerkommunerne konstaterer, hvordan stemmerne er 
afgivet. I praksis laves en indstilling til kommunalbestyrelsen, når der er 
generalforsamling. Kommunalbestyrelsen kan så tage stilling til de enkelte 
punkter på generalforsamlingens dagsorden. Herved sikres, at Albertslund 
Kommunens stemmeafgivelse på generalforsamlingen er i overensstemmelse 
med flertallet i kommunalbestyrelsens ønsker.  
  
  
 

Lovgrundlag 
Lov nr. 469 af 12/06/2009 om vandsektorens organisering og økonomiske 
forhold. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Christiansen (A) som medlem 
til de to bestyrelser. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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44. Bestyrelser for Vores Rens Holding 
A/S 

   

Sags nr.: 13/15312 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Vores Rens Holding A/S stiftes den 17. december 2013, hvorefter 
Spildevandscenter Avedøre I/S og Lynettefællesskabet I/S nedlægges som 
selvstændige selskaber. Holdingselskabet vil have datterselskaberne: Vores 
Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S og 
Vores Rens Service A/S. 
  
Vores Rens Lynettefællesskabet A/S og Vores Rens Spildevandscenter 
Avedøre A/S har til formål at varetage spildevandsforsyningsaktivitet i henhold 
til den til enhver tid gældende lovgivning herom, samt at udføre anden 
virksomhed, som har en nær tilknytning til spildevandsforsyningsaktivitet. 
  
Vores Rens Service A/S har til formål at levere administrations- og driftsydelser 
til spildevandsforsyningsselskaber, samt efter bestyrelsens skøn, at varetage 
dermed beslægtede opgaver. 
Vores Rens Holding A/S har til formål gennem datterselskaber, at drive 
forsyningsvirksomhed, samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder 
levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. 
  
I henhold til ejeraftalen for den nye rensekoncern, så er bestyrelsen for 
Holdingselskabet, Renseselskaberne og Serviceselskabet en enhedsbestyrelse 
og udgøres af 15 bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer de 15 Kommuner, 
der er medejere af rensekoncernen. 
  
 

Lovgrundlag 
Lov nr. 469 af 12.06.2009 om vandsektorens organisering og økonomiske 
forhold. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger Leif Pedersen (F) som medlem til 
bestyrelserne i de tre koncernforbundne selskaber. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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45. Bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose    

Sags nr.: 13/15298 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Interessentskabet I/S Vallensbæk Mose blev stiftet i 1976 med det formål at 
skabe et rekreativt område med et højt naturindhold, til glæde for egnens 
borgere.  
  
Vallensbæk Mose er et rekreativt område på ca. 50 ha., som ligger i krydsfeltet 
mellem Store Vejleådalen og Vallensbækkilen, udfletningen Holbæk- og 
Køgebugtmotorvejen og med arealer i Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og 
Vallensbæk Kommuner. De fire kommuner driver arealet i fællesskab. Der er 
etableret stier, broer, beplantning, kystsikring og bebyggelse samt faciliteter for 
de mange brugere, der på den ene eller anden måde benytter området til 
motion og naturoplevelser.  
  
Bestyrelsen for Vallensbæk Mose består af i alt 8 medlemmer, med 2 
medlemmer fra hver af kommunerne Albertslund, Høje Taastrup, Ishøj og 
Vallensbæk. 
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter for I/S Vallensbæk Mose af 12. januar 1978 og senest ændret i 
Kommunalbestyrelsen i februar 2002. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. kostitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 medlemmer til 
bestyrelsen for I/S Vallensbæk Mose: 
Flemming Jørgensen (A) 
Lars Gravgaard Hansen (C)  

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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46. Borgmesterforum for GATE 21    

Sags nr.: 13/15306 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Gate 21’s formål er at iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter inden for 
innovation, videndeling og videnopbygning samt anvendelse af ny teknologi 
inden for områderne klima, energi og miljø. Aktiviteterne omfatter blandt andet 
etablering af innovationsmiljøer, samarbejde og netværk mellem private 
virksomheder, offentlige myndigheder og forsknings- og 
uddannelsesinstitutioner inden for områderne klima, energi og miljø. 
  
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges på følgende 
måde: 
  

      Fire medlemmer udpeges af Gate 21’s borgmesterforum. Udpegning af de 
fire kommunale bestyrelsesmedlemmer sker for to år ad gangen, dog 
således forskudt, at to medlemmer vælges hvert år på Borgmesterforums 
årsmøde. 

      Fire medlemmer vælges på Gate 21’s ordinære generalforsamling af og 
blandt de ikke-kommunale partnere. Heraf mindst en fra det private 
erhvervsliv en uddannelses-/forskningsinstitut.  

      Et medlem udpeges umiddelbart efter den ordinære generalforsamling af 
den nyvalgte bestyrelse.  

Gate 21’s borgmesterforum består af borgmestrene eller et andet medlem af 
kommunalbestyrelsen fra Gate 21’s kommunale partnere. 
Borgmesterforum har til opgave at rådgive bestyrelsen om politiske 
prioriteringer i relation til den strategiske udvikling af Gate 21, kommende 
indsatsområder, strategiske samarbejdspartnere mv.  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter for GATE 21 af 18. maj 2011. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Christiansen (A) med 
Mehmet Kücükakin (F) som stedfortræder til Borgmesterforum for 
GATE 21. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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47. Repræsentantskabet for HMN 
Naturgas I/S 

   

Sags nr.: 13/15350 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
HMN Naturgas I/S har et repræsentantskab med medlemmer fra hver 
interessent kommune. Repræsentantskabet vælger en bestyrelse. 
  
I henhold til selskabets vedtægter skal Kommunalbestyrelsen udpege en 
repræsentant og en personlig stedfortræder til selskabets repræsentantskab.  
  
De udpegede skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen. 
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter for HMN Naturgas I/S. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Christiansen (A) med Nils 
Jensen (A) som stedfortræder til repræsentantskabet i HMN Naturgas.  

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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48. Repræsentantskabet for 
Trafikselskabet Movia 

   

Sags nr.: 13/15362 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Kommunerne skal som en del af konstitueringen udpege et medlem til 
Trafikselskabet Movias Repræsentantskab samt en suppleant for denne. 
Medlem og suppleant skal være medlem af kommunalbestyrelsen. 
  
  
 

Lovgrundlag 
Vedtægter for Trafikselskabet Movia. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Christiansen (A) med Nils 
Jensen (A) som suppleant til Movia’s repræsentantskab. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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49. Repræsentantskabet for Wonderful 
Copenhagen 

   

Sags nr.: 13/15363 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Wonderful Copenhagens mission er at skabe vækst og beskæftigelse for 
Region Hovedstaden i oplevelsesøkonomien. 
  
Desuden er det visionen at forsvare og udvikle Københavns position som 
Danmarks Internationale by og vigtigste kort i oplevelsesøkonomien. 
  
Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen og fungerer som 
rådgivende og vejledende organ for bestyrelsen.  
  
Repræsentantskabets medlemmer udpeges af Region Sjælland, Region Skåne 
og Region Hovedstaden samt kommunerne i Region Hovedstaden, Malmø Stad 
og VisitDenmark. Herudover vælger repræsentantskabet øvrige medlemmer 
blandt foreninger, organisationer, virksomheder, sammenslutninger og 
enkeltpersoner med interesse i turisme inden for Wonderful Copenhagens 
geografiske virksomhedsområde. Repræsentantskabet mødes en gang om 
året. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. kostitutionsaftalen,   
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Lars Gravgaard Hansen (C) som 
repræsentant for Albertslund Kommune til repræsentantskabet for 
Wonderful Copenhagen. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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50. Naturstyrelsens brugerråd    

Sags nr.: 13/15369 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Naturstyrelsen Østsjælland nedsatte i 1995 et brugerråd som skal rådgive 
distriktet i driften af Vestskoven (statens skove). Sammensætningen af rådet 
har varieret over tid og blev ændret i forbindelse med kommunalreformen.  
I brugerrådet sidder repræsentanter fra kommuner, forsvaret, Friluftsrådet, 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk 
Idrætsforbund og Foreningen Naturparkens Venner. 
  
Albertslund kommune er repræsenteret i et brugerråd sammen med Ballerup, 
Glostrup og Vallensbæk kommuner. 
  
Repræsentanten skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,    
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger Morten Bjørn (B) som repræsentant 
til Naturstyrelsens brugerråd. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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51. Styregruppen for Green Cities    

Sags nr.: 13/15371 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Green Cities er et visionært og forpligtende miljøsamarbejde mellem danske 
kommuner, der gør en ekstraordinær indsats for at fastholde, beskytte og 
forbedre miljøet og arbejde langsigtet med at udvikle et bæredygtigt 
lokalsamfund. Green Cities samarbejdet bygger på seks fælles temaer med en 
række ambitiøse mål, som medlemmerne forpligtiger sig til at arbejde hen imod.  
  
Samarbejdet er politisk styret af en styregruppe, med en repræsentant fra hver 
af samarbejdskommunerne, som mødes 4 gange årligt. Pt. er der 6 kommuner i 
samarbejdet: Allerød, Albertslund, Ballerup, Herning, Kolding og København. 
  
Repræsentanten skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. 
  
 

Lovgrundlag 
Samarbejdsaftale, godkendt i 2012, er grundlaget for Green Cities samarbejdet. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Leif Pedersen (F) med  Bodil Garde 
(Ø) som suppleant til styregruppen for Green Cities. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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52. Fredningsnævnet    

Sags nr.: 13/15372 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning. 
  
Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes 
geografiske område fastlægges af miljøministeren.  
  
Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, og som 
udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren, samt et 
medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det 
pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af 
medlemmer udpeges en suppleant for hvert medlem. Det medlem, der udpeges 
af Kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt 
fredningsnævn er nedsat efter kommunevalget, opretholdes nævnet med dets 
hidtidige sammensætning. 
  
Medlemmet skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om naturbeskyttelse. 

I medfør af § 35, stk. 1 og 2, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 
884 af 18. august 2004, som ændret ved lov nr. 567 af 24. juni 2005. 

  
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1.     at Kommunalbestyrelsen udpeger Steen Poulsen (A) med Per 
Gustafson (A) som stedfortræder til Fredningsnævnet. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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53. Hegnssynet    

Sags nr.: 13/15373 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 

Hegnssynet er en selvstændig administrativ myndighed, der fungerer 
uafhængigt af kommunalbestyrelsen. Hegnssynet behandler uenigheder 
mellem private grundejere i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, 
ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.  

Hegnssynet har karakter af et privat tvistnævn, der efter hegnsloven afgør 
sager ved kendelse, der kan indbringes for domstolene. Hegnssynets 
virksomhed må ikke sammenblandes med den kommunale administration.  

Efter hegnsloven har kommunalbestyrelsen ingen kompetence til at beskæftige 
sig med hegnssynets sager eller til at behandle klager over hegnssynets 
afgørelser.  

Hegnssynet består af 3 medlemmer af hvilket det ene beskikkes som formand. 
For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Medlemmerne og disses 
suppleanter beskikkes af Kommunalbestyrelsen for en periode der svarer til 
Kommunalbestyrelsens valgperiode. Efter hegnsloven skal mindst ét af 
medlemmerne være plantningskyndigt og mindst ét skal være bygningskyndigt. 
Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Til hegnssynet 
er tilknyttet en sekretær. 

Medlemmet skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen 

  

  
 

Lovgrundlag 
Lov om hegn, §§ 27-32. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 3 medlemmer og 3 
stedfortrædere til Hegnssynet: 
Jørgen Lind (A) med Claus Heje (A) som stedfortræder 
Susanne Blomsterberg (V) med Chresten Nielsen (A) som 
stedfortræder 
Brian Rene Pedersen (C) med Nils Jul Gjerlev (C) som stedfortræder. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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54. Grundlisteudvalget    

Sags nr.: 13/15870 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at 
virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 
300 indbyggere. Personer, der udtages, skal udgøre et alsidigt sammensat 
udsnit af befolkningen, og der skal tilstræbes en repræsentation af de 
forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende 
til deres andel af befolkningen i kommunen. 
  
Grundlisteudvalget består af fem medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen 
for Kommunalbestyrelsens valgperiode. Medlemmerne behøver ikke at være 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
Kommunalbestyrelsen skal udpege 5 medlemmer, der alle er valgbare til 
kommunalbestyrelsen. 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om rettens pleje § 72, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 
om grundlister med senere ændringer. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 5 medlemmer til 
Grundlisteudvalget: 
Else Boel (A) 
Marianne Kristensen (F) 
Ebbe Rand Jørgensen (Ø) 
Tina Graugaard (V) 
Helle Hornbæk Hansen (C) 
  

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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55. Taksationskommissioner, 
ekspropriationsloven 

   

Sags nr.: 13/15871 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives 
eller nægtes, jf. § 19, stk. 1.  
  
En taksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal have 
juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongehuset for en 6-årig periode. 
Formanden udtager til den enkelte sag 4 medlemmer, heraf 2 medlemmer fra 
en af transportministeriet udarbejdet liste og 2 medlemmer fra en kommunal 
liste. 
  
I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen 1 person, der for 
kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den 
taksationskommission, der omfatter kommunen.  
  
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er 
undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. § 7a.  
  
Kommunalbestyrelsen skal udpege: 
  

 1 person til optagelse på liste over medlemmer af 
taksationskommissionen. 

  
Personen skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen 

  
  
 

Lovgrundlag 
Ekspropriationsproceslovens §§7-7a, jf. lovbekendtgørelse  nr. 1161 af 20. 
november 2008. 
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Niels Landvad (F) til optagelse på 
listen over medlemmer til taksationskommissionen. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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56. Taksationskommissioner, offentlige 
veje 

   

Sags nr.: 13/15872 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål jf. lovens § 
52. 
  
En taksationskommission består af 3 medlemmer. Formanden, der skal have 
juridisk embedseksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig 
periode. Formanden udtager til den enkelte sag 2 medlemmer fra en kommunal 
liste. I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen 2 personer, der for 
kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over medlemmer af 
den taksationskommission, der omfatter kommunen.  
  
  
Overtaksationskommissioner efterprøver i overensstemmelse med lovens § 54 
de afgørelser, der er truffet af taksationskommissionerne nedsat i henhold til lov 
om offentlige veje. 
  
En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Formanden, der skal 
have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig 
periode. Regeringen udnævner endvidere 2 faste medlemmer med suppleanter. 
Formanden udtager til den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en 
kommunal liste. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen 1 person, der 
for kommunalbestyrelsens funktionsperiode optages på en liste over 
medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen.  
  
  
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er 
undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58a 
  
Medlemmer af taksationskommissioner skal i henhold til lovens § 60 have 
behørig indsigt i vurdering af ejendomme. 
  
  
Kommunalbestyrelsen skal udpege: 

 2 personer til optagelse på liste over medlemmer i 
taksationskommissionen og  

 1 person til optagelse på liste over medlemmer af 
overtaksationskommissionen. 

Medlemmerne skal ikke være medlem af Kommunalbestyrelsen 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om offentlige veje, §57, §58a og §60, jf lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. 
november 2011.  
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Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 2 personer til optagelse på 
listen over medlemmer til taksationskommissionen, 
Billal Zahoor (C) 
Lasse Wilson Crüger (V) 
    

2. at Kommunalbestyrelsen udpeger Allan Høyer (O) til optagelse på listen 
over medlemmer af overtaksationskommissionen. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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57. Kredsrådet i Københavns Vestegns 
Politi 

   

Sags nr.: 13/15873 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets 
virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende 
kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. 
Kredsrådet fastlægger de overordnede rammer for politiets praktiske 
virksomhed. 
  
Kredsrådet i Københavns Vestegns Politi består af politidirektøren samt 
borgmestrene i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, 
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk kommuner.  
  
Politidirektøren er formand for kredsrådet. 
  
  
 

Lovgrundlag 
Retsplejelovens §111 - 113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012. 
  
 

Høring 
Det indstilles, 

1. at der udpeges en suppleant for Borgmesteren til Kredsrådet for 
Københavns Vestegns Politi. 

  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger en Mehmet Kücükakin (F) som 
stedfortræder for borgmesteren til Kredsrådet for Københavns 
Vestegns Politi. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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58. Stedfortræder til KLs 
repræsentantskab 

   

Sags nr.: 13/15874 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i 
øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. 
  
Kl’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt 
yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De 
enkelte kommunalbestyrelser udpeger stedfortræder for borgmesteren til 
repræsentantskabet.  
  
 

Lovgrundlag 
KL’s love af 2006, §13. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Nils Jensen (A) som stedfortræder 
for borgmesteren til KL’s repræsentantskab. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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59. Delegeret til Kommunernes 
Landsforening 

   

Sags nr.: 13/15874 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Godkendte indstillingen. 
Hver af KL’s medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget delegeret for hver 
påbegyndte 8000 indbyggere i kommunen ved den sidste opgørelse af 
folkeregistertallet, der fra Danmarks Statistik foreligger offentliggjort senest 3 
måneder forud for delegeretmødets afholdelse. Der kan dog ikke fra nogen 
kommune vælges et større antal stemmeberettigede delegerede end antallet af 
kommunalbestyrelsesmedlemmer i den pågældende kommune.  
  
Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter 
forholdstalsvalgmåden.  
Samtidig vælger kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede. 
  
 

Lovgrundlag 
KL’s love af 2006. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger følgende 4 stemmeberettigede 
delegerede og 4 stedfortræder til KL’s delegeretmøde: 
Steen Christiansen (A) med Nils Jensen (A) som stedfortræder 
Helge Bo Jensen (Ø) med Bodil Garde (Ø) som stedfortræder 
Leif Pedersen (F) med Mehmet Kücükakin (F) som stedfortræder 
Danni Olsen (O) med Joan Marquart (O) som stedfortræder 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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60. Kommunekontaktrådet (KKR) 
Hovedstaden 

   

Sags nr.: 13/15875 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Det er i KL’s love fastlagt, at hvert KKR består af: 

 borgmestrene i KL’s medlemskommuner i den pågældende region og  

 et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de politiske partier og 
liste-samarbejder. Disse medlemmer vælges således, at 
sammensætningen af hvert enkelt KKR svarer til fordelingen af 
stemmerne på de politiske partier og liste-samarbejder ved 
kommunevalget i KL’s medlemskommuner i den pågældende region. 
  

Der er en relativt stram tidsplan for valget af medlemmer til de fem KKR:  

 15. december 2013: Kommunalbestyrelserne har konstitueret sig og 
valgt borgmestre  

 17. december 2013: KL meddeler alle kommunalbestyrelser, hvor 
mange KB-medlemmer, der skal vælges fra partier og listesamarbejder 
til hvert enkelt KKR  

 17. december 2013 - 13. januar 2014: Valg af 
kommunalbestyrelsesmedlemmer til de 5 KKR. Konkret sker valget som 
en valgproces inden for hvert enkelt parti/listesamarbejde i 
kommunerne i hver region. 

 13. januar 2014: Sidste frist for at give KL besked om partiernes og 
listesamarbejdernes valg af KB-medlemmer til KKR. 

  
Der holdes konstituerende møde i KKR Hovedstaden den 29. januar 2014. . 
  
 

Indstilling 
Det indstilles,   
  

1. at det tages til efterretning at borgmesteren er medlem af KKR med 
viceborgmesteren som stedfortræder. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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61. Distriktudvalg for hjemmeværnet    

Sags nr.: 13/15589 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
Den Kommitterede for Hjemmeværnets distriktsudvalg beder 
Kommunalbestyrelsen om at udpege en person til Distriktsudvalg Syd. 
Distriktsudvalgenes funktionsperiode er 4 år og begynder den 1. september 
2014. 
Den Kommitterede anfører at den udpegede repræsentant med fordel kan være 
medlem af økonomiudvalget eller socialudvalget af  hensyn til en smidig kontakt 
til kommunens sociale forvaltning, samt at den udpegede ikke bør have en 
sådan funktion i hjemmeværnet, at der ved behandling af 
optagelsesansøgninger kan sættes spørgsmåltegn ved udvalgets habilitet. 
 

Lovgrundlag 
Lov nr. 198 af 9. februar 2009, §9 stk. 2. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen udpeger Rune Buhl Frederiksen (V) som 
repræsentant til Distriktsudvalg Syd. 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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62. Valgbestyrelse for Folketingsvalg, 
EU-parlamentsvalg m.fl. 

   

Sags nr.: 13/15876 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
I forbindelse med kommunalreformen er lov om valg til Folketinget ændret med 
en ny valgkredsinddeling med tre landsdele, ti storkredse og 92 
opstillingskredse. Albertslund Kommune er i opstillingskreds med Høje Taastrup 
Kommune.  
  
Valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af to kommuner skal have otte 
medlemmer, hvor hver kommune er repræsenteret med fire medlemmer. Da 
Høje Taastrup Kommune er udpeget som kredskommune, er det borgmesteren 
fra Høje Taastrup, der er født formand. Næstformandsposten vælges også af 
Høje-Taastrup.  
  
Valgbestyrelsen er også gældende for valg til EU-parlamentet og 
folkeafstemninger. 
  
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige 
opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen 
  
Valgbestyrelsens medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dennes 
medlemmer ved forholdstalsvalg, heraf udgør borgmesteren det 
ene. Kommunalbestyrelsen skal derfor vælge tre medlemmer samt fire 
stedfortrædere.  
  
 

Lovgrundlag 
Lov om valg til Folketinget, §§ 23-28 og §31 
Lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet, §16 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen, 
  

1. at Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer vælger følgende 3 
medlemmer ud over borgmesteren til valgbestyrelsen for 
Folketingsvalg, EU-parlamentsvalg og folkeafstemninger: 
Mehmet Kücükakin (F) 
Brian Palmund (V) 
Lars Gravgaard Hansen (C) 
  

2. at der udpeges følgende 4 stedfortrædere for Albertslund Kommunes 
medlemmer af valgbestyrelsen: 
Dogan Polat (A) 
Leif Pedersen (F) 
Sofie Amalie Blomsterberg (V) 
Dennis Schmock (B) 
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Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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63. Valgbestyrelse til kommunale valg    

Sags nr.: 13/15876 
Sagsforløb: KB 
Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen 

Baggrund 
For hver kommune vælger Kommunalbestyrelsen en valgbestyrelse senest 
tirsdagen 8 uger før valgdagen. Valgbestyrelsen består af mindst fem og højst 
syv af kommunalbestyrelsens medlemmer. Borgmesteren er formand for 
valgbestyrelsen. 
  
Valgbestyrelsen modtager og godkender kandidatlister samt anmeldelser om 
listeforbund og valgforbund, tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår 
den endelige opgørelse af afstemningen (fintælling), samt opgørelsen af valget. 
  
Medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der er udpeget til valgbestyrelsen kan 
opstilles som kandidater til det kommunale valg. 
  
 

Lovgrundlag 
Lov om kommunale og regionale valg, §§ 13-15 og § 18. 
  
 

Indstilling 
Det indstilles jf. konstitutionsaftalen,  
  

1. at Kommunalbestyrelsen blandt dennes medlemmer udpeger følgende 
4 medlemmer ud over borgmesteren til valgbestyrelsen: 
Danni Olsen (O) 
Mehmet Kücükakin (F) 
Lene Rygaard Jessen (Ø) 
Brian Palmund (V) 
  

2. at der blandt kommunalbestyrelsens medlemmer udpeges følgende 5 
personlige stedfortrædere. 
Flemming Jørgensen (A) 
Allan Høyer (O) 
Leif Pedersen (F) 
Bodil Garde (Ø) 
Lars Gravgaard Hansen (C). 

  
 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 11-12-2013 
Godkendte indstillingen. 
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Underskriftsside  
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