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Udvalg, råd og nævn m.v.
Forord
Denne publikation er udarbejdet til brug for de valg og indstillinger, som de nyvalgte
kommunalbestyrelser skal foretage efter kommunalvalget den 21. november 2017. Publikationen er en vejledning til brug for de nyvalgte kommunalbestyrelsers konstituering.
Der er tale om en revideret udgave af publikationen ”Udvalg, råd og nævn m.v., som
kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til”. Publikationen er udkommet forud for kommunevalgene siden 1981.
Publikationen er opdelt i tre afsnit, under hvilke udpegelser og indstillinger er oplistet
alfabetisk.
Afsnit I indeholder udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til allerede på det konstituerende møde, jf. lov om kommunernes styrelses (herefter
styrelsesloven) § 17, stk. 3, jf. stk. 2. Efter disse bestemmelser skal kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde efter kommunalvalget i 2017, senest den 15. december
2017, ud over valg af borgmester og viceborgmester/-mestre, vælge medlemmer af
økonomiudvalget og de stående udvalg samt medlemmer af de udvalg, kommissioner,
bestyrelser o.l., hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser, end bestemmelserne i styrelsesloven, skal være repræsenteret, og hvis
funktionsperiode er sammenfaldende med den kommunale valgperiode. Valgene har
som udgangspunkt virkning for hele kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Valgene foregår efter reglerne i styrelsesloven, dvs. som flertalsvalg, hvor alene en enkelt post (eventuelt med personlig suppleant) i et bestemt organ skal besættes, og som
forholdstalsvalg, når der skal besættes flere poster (eventuelt med personlige suppleanter) i det samme organ, jf. nærmere styrelseslovens §§ 24-28. Hvis der er enighed om
det i kommunalbestyrelsen, kan disse regler dog fraviges. I praksis sker kommunalbestyrelsens konstituering ofte på grundlag af politiske aftaler mellem kommunalbestyrelsens
grupper. Indstillinger af flere personer som medlemmer i samme organ forudsætter ikke
forholdstalsvalg, hvis indstillingen ikke er bindende for den modtagende myndighed
m.v. I praksis anvendes denne valgmetode dog også ofte i sådanne situationer på grundlag af enighed i kommunalbestyrelsen.
Om kommunen skal være repræsenteret i et konkret organ afhænger af, om der er tale
om et organ, hvis virksomhed og sammensætning beror på lov eller anden bindende
retsforskrift, eller om kommunalbestyrelsen har pligt til at være repræsenteret efter en
bindende aftale, f.eks. en fællesskabsaftale.
Afsnit II indeholder andre udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen kan
eller skal foretage efter det konstituerende møde. Det drejer sig om tilfælde, hvor den
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kommunale repræsentation enten er frivillig, eller hvor vedkommende organs funktionsperiode er eller kan være forskellig fra den kommunale valgperiode. Principielt kan
valg i tilfælde, hvor repræsentationen er frivillig for kommunalbestyrelsen, ikke foretages på det konstituerende møde, medmindre alle medlemmer er enige om det. Begrundelsen er, at valget forudsætter en forudgående stillingtagen til den fortsatte repræsentation, som kommunalbestyrelsen som udgangspunkt først kan foretage, når dens funktionsperiode er begyndt. I praksis foretages der dog ofte valg også til frivillige repræsentationsforhold på det konstituerende møde, fordi der er (eventuelt stiltiende) enighed
om det.
Afsnit II indeholder ligeledes udpegelser og indstillinger til udvalg, råd, nævn m.v., der
kan dække flere kommuner, men uden at de pågældende udvalg, råd og nævn er regionsdækkende.
Kommunalbestyrelsens medlemmer har pligt til at varetage de hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. For andre af kommunens borgere gælder – i hvert fald
som helt overvejende hovedregel – at de ikke kan udpeges til kommunale hverv, medmindre de er villige hertil, jf. § 17, stk. 6, i styrelsesloven.
Afsnit III indeholder en oversigt over regionsdækkende udvalg, råd og nævn, hvor udpegelser, indstillinger og/eller politisk koordinering af valget af kommunale repræsentanter som udgangspunkt foretages af kommunekontaktrådene (KKR). Valg og indstilling af
medlemmer til disse poster sker altså i en fælleskommunal proces i regi af KKR, og ikke i
de enkelte kommuner.
Der er udarbejdet en såkaldt ”Blå Bog” for de politiske udpegelser i hvert KKR. I Blå Bog
findes både en kort beskrivelse af formål m.v. for de forskellige regionale nævn, udvalg
m.v., samt navnene på de udpegede kommunale repræsentanter i indeværende valgperiode. De fem blå bøger kan ses på de respektive KKR’s hjemmesider (www.kl.dk/kkr).
Der henvises i øvrigt til afsnit III.
Det skal understreges, at den samlede fortegnelse i denne publikation ikke kan betragtes som udtømmende for den enkelte kommune. Som eksempler på udpegelser, som er
særlige i den enkelte kommune, og som derfor ikke kan fremgå af publikationen, kan
nævnes kommunernes stående udvalg, udvalg nedsat med hjemmel i styrelseslovens §
17, stk. 4, samt udpegelser, der følger af vedtægterne i forskellige lokale selskaber og
institutioner, f.eks. forsyningsselskaber, kommunale fællesskaber og selvejende institutioner (fonde) af forskellig art.
Publikationen beskriver heller ikke hverv, som alene regionerne udpeger til.
KL skal henlede opmærksomheden på, at lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1678 af 19. december 2013 (herefter ligestillingsloven), skal iagttages i forbindelse med kommunalbestyrelsernes udpegelser og indstillinger mv.
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Reglerne vedrørende kommunale og regionale udvalgs kønsmæssige sammensætning er
indeholdt i ligestillingslovens § 10 a.
Bestemmelsen indebærer, at myndigheder og organisationer, der skal indstille et medlem af et udvalg mv., der skal udpeges af kommunalbestyrelsen, skal indstille både en
mand og en kvinde. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige
mange kvinder og mænd.
Bestemmelsen omfatter udvalg m.v., som enten nedsættes af kommunalbestyrelsen,
eller som kommunalbestyrelsen udpeger medlemmer til. Bestemmelsen gælder kun i
det omfang udvalget mv. - enten som følge af kommunalbestyrelsens egen beslutning
eller som følge af lovgivningen - har medlemmer, kommunalbestyrelsen skal udpege efter indstilling fra andre myndigheder og organisationer m.v. Det betyder, at fx kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til økonomiudvalg og stående udvalg ikke er omfattet af ligestillingslovens § 10 a.
Daværende Ministerium for Ligestilling og Kirke har i marts 2013 udgivet en vejledning
om kønssammensætning i offentlige udvalg m.v. og statslige bestyrelser. Vejledningen
er senest opdateret i november 2013. I vejledningens afsnit 3. Kønssammensætningen i
kommunale og regionale udvalg, råd og lign., er beskrevet nærmere, hvornår og hvordan bestemmelsen skal anvendes, herunder i hvilke situationer bestemmelsen kan fraviges, og i hvilke situationer kommunalbestyrelsen kan vælge at lade en plads stå tom,
hvis organisationer eller myndigheder ikke har udpeget eller indstillet i overensstemmelse med ligestillingslovens § 10 a.
Vejledningen kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside www.lige.dk.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne publikations afsnit I og II kan rettes til juridisk
konsulent Jesper Gradert, KL (jegr@kl.dk). Eventuelle spørgsmål til afsnit III vedrørende
kommunekontaktrådene kan rettes til chefkonsulent Susanne Nørlund Munk, KL
(snm@kl.dk) samt leder af KKR Henrik Fabiansson Haue, KL (hfh@kl.dk). Redaktionen er
afsluttet den 21. august 2017. Eventuelle ændringer efter dette tidspunkt har derfor ikke
kunnet tages i betragtning.

Kristian Wendelboe
Administrerende direktør, KL
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Kapitel I:
Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal
foretage på sit konstituerende møde
Beredskabskommission
Hjemmel
Beredskabslovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017.
Opgaver
Kommunalbestyrelsen skal nedsætte en beredskabskommission til at varetage den
umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning.
Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde
med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af kommunalbestyrelsen
end borgmesteren til at indtræde som formand for beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af
kommissionen. Observatøren udpeges efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens § 51, stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem af beredskabskommissionen.
Beredskabskommission, fælles
Hjemmel
Beredskabslovens § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 samt vejledning nr.
9688 af 26. juni 2015 om det kommunale redningsberedskabs organisation mv.
Opgaver
Kommuner, der samordner deres redningsberedskab, skal nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver, som kommunalbestyrelserne henlægger til
denne. En fælles beredskabskommissions opgaver og kompetencer skal fremgå af samordningsaftalen. Varetager det fælles redningsberedskab ikke samtlige opgaver oplistet i
lovens § 12, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen nedsætte en kommission efter § 9, stk. 2
til varetagelse af de ikke omfattede opgaver.
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Sammensætning
En fælles beredskabskommission skal bestå af et ulige antal medlemmer, herunder
borgmestrene i de deltagende kommuner og politidirektøren. Kommunalbestyrelsen
kan i særlige tilfælde med forsvarsministerens samtykke udpege et andet medlem af
kommunalbestyrelsen end borgmesteren til at indtræde i den fælles beredskabskommission. For kommuner, der har samordnet deres beredskab, udpeges en repræsentant
for de frivillige som observatør i den fælles beredskabskommission, hvis der ikke indgår
en repræsentant for de frivillige som medlem af kommissionen. Observatøren udpeges
efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet, der kan anvendes til løsning af
opgaver inden for kommunens beredskab, jf. lovens § 51, stk. 3. Kommunalbestyrelserne kan samlet udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem af den
fælles beredskabskommissionen. Samordning af kommuners redningsberedskab skal
godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed, jf. styrelseslovens § 60.
Børn og unge-udvalget
Hjemmel
Den sociale retssikkerhedslovs §§ 18-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november
2016, og bekendtgørelse nr. 1615 af 14. december 2016 om forretningsorden for børn
og unge-udvalgene.
Opgaver
Børn og unge-udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, jf. § 74 i lov
om social service, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.v.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen nedsætter et børn og unge-udvalg, der består af to medlemmer,
der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt to pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.
Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse
der skal modtage hvervet.
De pædagogisk-psykologisk sagkyndige kan ikke deltage i behandling af andre sager vedrørende samme person eller samme familie inden for den offentlige forvaltning, herunder behandlingen af sager i statsforvaltningen og klagesager. I tilfælde af inhabilitet indtræder en stedfortræder for den pædagogisk-psykologisk sagkyndige.
Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder, der indkaldes til at møde, når
medlemmet er forhindret i at deltage. Børne- og socialministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Ministeren kan godkende, at der udpeges mere end en stedfortræder for hvert medlem af udvalget.
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Børn og unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer,
der er valgt af kommunalbestyrelsen.
Distriktsudvalg for hjemmeværnet
Hjemmel
Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.
Opgaver
Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.
Sammensætning
Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år
ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.
Der indstilles et medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles
mindst fire medlemmer pr. distriktsudvalg. Flere medlemmer fra samme kommune kan
indstilles, såfremt kommunen har et befolkningsgrundlag på mere end 100.000 indbyggere.
Distriktsområder med en kommunesammensætning, der medfører indstilling af mere
end ti medlemmer, skal opdeles i flere distriktsudvalg.
Ekspropriationskommissioner
Hjemmel
Ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008.
Opgaver
Ekspropriationskommissioner behandler forslag om ekspropriation og fastsætter erstatning for de ekspropriationer, som foretages, jf. lovens § 5.
Sammensætning
Hver ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i
lovens § 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire
medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal
liste. Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til det enkelte anlæg, der deltager
i kommissionens møder.
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Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I
hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person for kommunalbestyrelsens
funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder.
Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 7 a.
Forsyningsselskaber inden for elektricitet, gas og varme
Hjemmel
Vedtægterne i de forskellige selskaber er afgørende for, om der er kommunal repræsentation, og for hvilke perioder. De regionale naturgasselskaber er kommunale fællesskaber.
Opgaver
Medlem af repræsentantskab/bestyrelse. Medlemmerne af bestyrelsen af forbrugerejede fjernvarmeselskaber skal have indseende med fjernvarmeselskabets forvaltning af
midler, der er stillet kommunegaranti for.
Sammensætning
Forsyningsselskabernes styrende organer består af repræsentanter for interessenter og
andelshavere, herunder kommuner, og fremgår af de enkelte selskabers vedtægter.
Fredningsnævn
Hjemmel
Naturbeskyttelseslovens § 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 934 af 27. juni 2017.
Opgaver
Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.
Sammensætning
Miljø- og fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljø- og fødevareministeren. Et fredningsnævn
består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, et medlem, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, samt et medlem, der
vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. Samtidig med udpegning og valg af medlemmer udpeges og vælges en suppleant
for hvert medlem. Suppleanten for formanden skal være dommer. Formanden, dennes
suppleant og det af ministeren udpegede medlem udpeges for en periode, der be-
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stemmes af miljø- og fødevareministeren. Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode. Indtil et nyt fredningsnævn er nedsat
efter kommunalvalget, opretholdes nævnet med dets hidtidige sammensætning.
Grundlisteudvalg
Hjemmel
Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.
Opgaver
Kommunalbestyrelsen udpeger et grundlisteudvalg bestående af mindst fem medlemmer. Grundlisteudvalget udpeges for kommunalbestyrelsens valgperiode, og medlemmerne behøver ikke være kommunalbestyrelsesmedlemmer. I Københavns Kommune
kan Borgerrepræsentationen bestemme, at der skal nedsættes flere grundlisteudvalg.
Det bemærkes, at et lovforslag til ændring af retsplejelovens regler om lægdommere er
trådt i kraft d. 1. juli 2017. Ændringen betyder, at Grundlisteudvalg ikke som før vedtagelsen skal bestå af fem medlemmer, men efter de nye regler har kommunalbestyrelsen
nu mulighed for at udpege flere end fem medlemmer til udvalget, jf. retsplejelovens §
72, 1. pkt.
Sammensætning
Det af kommunalbestyrelsen udpegede grundlisteudvalg vælger et antal personer til
grundlisten ud fra bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om
grundlister. Det bemærkes, at det nuværende grundlisteudvalg har foretaget udpegning
til grundlisterne for perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2019. Til grundlisten
udtages en person for hver 300 indbyggere. I Københavns Kommune udtages 1.800 personer til grundlisten. 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.
Handicapråd
Hjemmel
Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november
2016, og bekendtgørelse nr. 1338 af 18. november 2016 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 26 og 27.
Opgaver
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Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål,
der vedrører mennesker med handicap.
Sammensætning
Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer
udpeget af kommunalbestyrelsen. Et antal af de medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen, skal være medlem af kommunalbestyrelsen. De øvrige repræsentanter
for kommunalbestyrelsen udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver
for kommunen. Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes
medlemmer udgør samme antal som medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.
Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige
handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn
med handicap. Danske Handicaporganisationer kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Kommunalbestyrelsen beslutter, om lokale handicaporganisationer
eller grupperinger uden for Danske Handicaporganisationer skal være repræsenteret i
handicaprådet blandt de 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen.
Antallet af medlemmer, som repræsenterer lokale handicaporganisationer eller grupperinger, kan ikke overstige antallet af medlemmer, som er udpeget efter indstilling fra
Danske Handicaporganisationer. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald. Handicaprådet vælger selv sin formand. Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de
kommunale råds valgperiode, dog således, at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.
Havnebestyrelse (kommunale selvstyrehavne)
Hjemmel
Havnelovens § 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.
Opgaver
En kommunal selvstyrehavn er en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor havnen ligger. Havnebestyrelsen varetager inden for de
af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske rammer og øvrige retningslinjer selvstændigt den overordnede ledelse af havnens drift, vedligeholdelse og eventuelle nye
anlæg.

Sammensætning
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Havnens ledelse varetages af en havnebestyrelse, der vælges af kommunalbestyrelsen.
Havnebestyrelsens medlemstal skal være ulige. For hvert medlem udpeges en stedfortræder. Valget sker på kommunalbestyrelsens konstituerede møde og har virkning for
kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Kommunalbestyrelsen fastsætter antallet af
medlemmer. Medlemmerne kan vælges både inden for og uden for kommunalbestyrelsens medlemskreds. Havnebestyrelsen vælger selv sin formand.
Havnebestyrelse (kommunalt ejet aktieselskab)
Hjemmel
Havnelovens § 10, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012.
Opgaver
En havn, der er organiseret som et helt eller delvist kommunalt ejet aktieselskab, er en
erhvervsdrivende virksomhed, og havnens opgaver er beskrevet i havnelovens § 10. En
havn, der er organiseret som et helt kommunalt ejet aktieselskab, sidestilles med statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven.
Sammensætning
I kommuner, hvor der findes kommunale havneaktieselskaber, udpeger kommunalbestyrelsen bestyrelsesmedlemmer til selskabet, hvis kommunalbestyrelsens adgang til at
udpege fremgår af en særlig vedtægtsbestemmelse. I andre situationer vil det formelt
set være generalforsamlingen, der udpeger bestyrelsesmedlemmerne. Der vil kunne
udpeges både medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Hegnssynsmænd
Hjemmel
Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 1746 af 14. december 2015.
Opgaver
Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med
rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.
Sammensætning
For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af tre medlemmer, af hvilke det
ene medlem beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Medlemmerne af hegnssynet og disses suppleanter beskikkes af kommunalbestyrelsen for en periode, der svarer til kommunalbestyrelsens valgperiode. Hegnsynets
medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere. Mindst et medlem skal
være plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 indbyggere
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eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem. Der stilles i loven ingen
bestemte uddannelseskrav til det plantningskyndige eller bygningskyndige medlem af
hegnsynet. Om fornødent kan der i en kommune nedsættes to eller flere hegnssyn med
hvert sit distrikt.
Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret
som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode.
Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget
for hvervet, og kommunalbestyrelsen kan afskedige en synsmand eller en suppleant.
Afgørelserne kan indbringes for Miljø- og fødevareministeriet. Nybeskikkelser i perioden
sker for den tilbageværende del af den løbende periode.
Kirkegårdsudvalg (kirkegårdsbestyrelse eller -kommission)
Hjemmel
Lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m., § 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 330
af 29. marts 2014.
Opgaver
Administration af begravelsesvæsenet.
Sammensætning
Kirkeministeren kan tillade, at begravelsesvæsenet udskilles fra kirkens bestyrelse og
undergives særskilt bestyrelse (kommunalbestyrelsen eller en blandet kirkeligkommunal kommission). Nærmere regler fastsættes i så fald i en vedtægt, der godkendes af kirkeministeren.
KL’s repræsentantskab,
valg af stedfortræder for borgmesteren
Hjemmel
KL’s love af 2006, § 13.
Opgaver
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til
formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.
Sammensætning
KL’s repræsentantskab består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet.
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Koordinationsudvalg (samarbejdsudvalg)
Hjemmel
Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg af 1. april 2013, § 25.
Hvis der i kommunen er indgået en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, oprettes der ikke et koordinationsudvalg.
Kommuner, som har samarbejdsudvalg, skal også have et koordinationsudvalg.
Opgaver
Koordinationsudvalgets formål er at bidrage til, at samarbejdsudvalgene fungerer både
formelt og reelt. Koordinationsudvalgets opgaver er:
1)
At virke for fremme af samarbejdsudvalgenes virksomhed, herunder vejlede ved
oprettelse af samarbejdsudvalg
2)
At virke vejledende for de nedsatte samarbejdsudvalg
3)
At fortolke bestemmelserne om samarbejde og samarbejdsudvalg
4)
At behandle uoverensstemmelser vedrørende bestemmelserne, som samarbejdsudvalgene forelægger for udvalget
5)
At behandle uoverensstemmelser om retningslinjer vedrørende indførelse og brug
af ny eller ændring af bestående teknologi, som hovedsamarbejdsudvalget forelægger for udvalget
6)
At registrere nedsatte samarbejdsudvalg i kommunen.
Sammensætning
Mellem kommunalbestyrelsen på den ene side og personaleorganisationerne på den
anden side nedsættes et koordinationsudvalg bestående af lige mange medlemmer fra
hver side. For hvert af udvalgets medlemmer vælges en suppleant.
Koordinationsudvalgets formand udpeges af kommunalbestyrelsen. Næstformanden
udpeges af organisationsrepræsentanterne. Koordinationsudvalget vælges for 4 år ad
gangen. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.
Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, valg af
stedfortræder for borgmesteren
Hjemmel
Retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016.
Opgaver
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Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og
organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og
samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet mellem politiet og kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger m.v. i politikredsen. Samarbejdsplanen offentliggøres af politidirektøren efter forudgående drøftelse i
kredsrådet.
Sammensætning
Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner,
som politikredsen omfatter. Dog repræsenteres Bornholms Regionskommune af borgmesteren og tre medlemmer valgt af og blandt kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
I kommuner med magistratsstyre eller en styreform med delt administrativ ledelse, jf.
styrelseslovens §§ 64 og 64 a, kan kommunalbestyrelsen i kommunens styrelsesvedtægt
bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er medlem i stedet
for borgmesteren.
Kommunalbestyrelsen vælger en stedfortræder for borgmesteren (magistratsmedlemmet eller udvalgsformanden) blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. For hvert af
Bornholms Regionskommunes medlemmer af kredsrådet vælges en stedfortræder af og
blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
Landsbyggefonden
Hjemmel
Almenboliglovens § 76, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016.
Opgaver
Landsbyggefonden er en selvejende institution, der har til formål at fremme det almene
byggeris selvfinansiering. Landsbyggefondens bestyrelse træffer bestemmelse om varetagelsen af den daglige administration af fondens anliggender og fastlægger retningslinjer for arbejdets tilrettelæggelse.
Sammensætning
Landsbyggefonden ledes af en bestyrelse på ni medlemmer. Formanden for bestyrelsen
og fire andre medlemmer vælges af Boligselskabernes Landsforening. Af bestyrelsens
øvrige fire medlemmer vælger Lejernes Landsorganisation i Danmark to medlemmer,
som skal være boligtagere i alment byggeri, KL vælger ét medlem, og Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune vælger i fællesskab ét medlem. Efter samme regler
vælges stedfortrædere for formanden og de øvrige medlemmer. Alle valg sker for 4 år
ad gangen.
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Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd
Hjemmel
Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 1847 af 14. december 2015.
Opgaver
Vurderingsmændene skal vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne bestemmelser i lov om mark- og vejfred.
Sammensætning
For hver kommune beskikker kommunalbestyrelsen tre vurderingsmænd. Større kommuner kan deles i flere vurderingsdistrikter. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at
opgaverne varetages af hegnssynsmændene. Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvem
der skal fungere som formand. Vurderingsmændene beskikkes for perioder, der svarer
til den kommunale valgperiode.
Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den, der har fungeret
som vurderingsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter
udløbet af en ny periode.
Kommunalbestyrelsen afgør, om nogen i øvrigt har gyldig grund til at bede sig fritaget
fra hvervet, og en beskikkelse kan tilbagekaldes af kommunalbestyrelsen. Disse afgørelser kan indbringes for Miljø- og Fødevareministeriet.
Musikskolebestyrelser
Hjemmel
Musiklovens §§ 3 a-3 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014 og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler.

Opgaver
Enhver kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud. Kulturministeren kan dog fravige dette krav, hvis kommunalbestyrelsen indgår en aftale om et undervisningstilbud for kommunens borgere med en nabokommune. En eventuel fravigelse vil ske efter en konkret vurdering og skal være betinget af kommunens befolkningsmæssige grundlag. Endvidere kan kulturministeren – i forbindelse med indgåelse af kulturaftaler med kommuner – fravige kravet om, at enhver kommunalbestyrelse er for-
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pligtet til at drive en musikskole, således at flere kommuner sammen kan drive en musikskole.
Musikskolebestyrelsens opgaver vil fremgå af vedtægterne for musikskolen. Med virkning fra 1. januar 2014 ophæves vejledende standard vedtægter for kommunale og
selvejende musikskoler, men der skal fortsat fastsættes vedtægter for musikskolerne.
Vedtægterne skal godkendes af den kommune, hvor musikskolen er hjemmehørende.
Ved godkendelsen skal kommunen sikre, at vedtægterne for musikskolen lever op til de
krav til musikskolernes formål, opgaver og virksomhed, der fremgår af bekendtgørelse
nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler. Musikskolens vedtægter skal fremsendes til
Statens Kunstfond til orientering.
Sammensætning
Musikskolebestyrelsens sammensætning vil fremgå af vedtægterne.
Overtaksationskommissioner
Hjemmel
Lov om offentlige veje, §§ 106-108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december
2014.
Opgaver
Transport-, bygnings- og boligministeren nedsætter overtaksationskommissioner til at
efterprøve taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter deres forretningsområder. Kommunalbestyrelsen udpeger en person, der optages på en liste over medlemmer
af den kommission, der omfatter kommunen.
Sammensætning
En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6årig periode. Ministeren udnævner endvidere to faste medlemmer med suppleanter.
Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste.
I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have indsigt i
vurdering af ejendomme.
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet
instruktioner om den enkelte sags behandling og afgørelse, jf. lovens § 107.
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Specialundervisning for voksne,
bestyrelse for undervisningsinstitutioner med
Hjemmel
Specialundervisningslovens §§ 6 a, 6 c og 6 d, jf. lovbekendtgørelse nr. 787 af 15. juni
2015.
Opgaver
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om oprettelse af undervisningsinstitutioner
med specialundervisning for voksne og nedsætter for hver institution en bestyrelse. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra lederen og inden for den økonomiske ramme,
der er fastsat af kommunalbestyrelsen, undervisningsinstitutionens budget. Bestyrelsen
afgiver på baggrund af indstilling fra lederen udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærere og andet personale ved undervisningsinstitutionen.
Bestyrelsen kan varetage andre opgaver vedrørende undervisningsinstitutionen efter
kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen nedsætter for hver undervisningsinstitution en bestyrelse, der
består af to medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, to medlemmer udpeget af
de handicappedes organisationer, to medlemmer valgt af og blandt undervisningsinstitutionens lærere og øvrige medarbejdere. Heraf skal mindst én være lærer. Endvidere et
medlem valgt af og blandt undervisningsinstitutionens deltagere. Kommunalbestyrelsen
kan beslutte, at bestyrelsen udvides med flere medlemmer efter lokalt behov. Valg af de
kommunalt udpegede medlemmer og medlemmer udpeget af de handicappedes organisationer finder sted snarest muligt efter hvert kommunalvalg. Bestyrelsen fastsætter
selv sin forretningsorden og vælger selv sin formand.
Taksationskommissioner, ekspropriationsloven
Hjemmel
Ekspropriationsproceslovens §§ 7-7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november
2008.
Opgaver
Taksationskommissionerne efterprøver kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes, jf. § 19, stk. 1.
Sammensætning
En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk
kandidateksamen, udnævnes af kongen (kongehuset) for en 6-årig periode. Formanden
udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste.
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Transport-, bygnings- og boligministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver
kommune udpeger kommunalbestyrelsen én person, der for kommunalbestyrelsens
funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som
omfatter kommunen.
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet
instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. § 7 a.
Taksationskommissioner, lov om offentlige veje
Hjemmel
Lov om offentlige veje, §§ 105, 107 og 108, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.
Opgaver
Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 105.
Sammensætning
En taksationskommission består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk
kandidateksamen, udnævnes af transport-, bygnings- og boligministeren for en 6-årig
periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I
hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen to personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission,
som omfatter kommunen. Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørig
indsigt i vurdering af ejendomme.
Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet
instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 107.
Trafikselskaber, regionale, repræsentantskab
Hjemmel
Lov om trafikselskaber, §§ 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, og
BEK nr. 1374 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber
(standardvedtægt).
Opgaver
Hvert regionsråd etablerer et eller flere trafikselskaber, og hver kommune deltager i ét
trafikselskab. Et trafikselskab varetager følgende opgaver inden for trafikselskabets geografiske område, jf. § 5:
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1)
2)
3)
4)
5)

Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og
Privatbaner.

Trafikselskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers områder.
Sammensætning
Et trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. Medlemmerne udpeges
af henholdsvis regionsrådet og kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Transport-, bygnings- og boligministeren kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer overstiger ni, dog således at antallet af bestyrelsesmedlemmer
altid er et ulige antal.
Regionsrådet udpeger blandt rådets medlemmer to medlemmer til bestyrelsen. For trafikselskabet på Sjælland udpeger regionsrådet for Region Hovedstaden og regionsrådet
for Region Sjælland hver ét medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. For trafikselskaber, der omfatter kommuner i to regioner, udpeger de to regionsråd hver et medlem til bestyrelsen blandt rådets medlemmer. Transport-, bygnings- og boligministeren
kan i særlige tilfælde tillade, at antallet af regionsrådsmedlemmer i trafikselskabernes
bestyrelser overstiger to. Regionsrådsmedlemmerne må dog ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af ét medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af
repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i styrelseslovens § 24, stk. 3.
Trafikselskabet fastsætter selskabets vedtægter, som skal godkendes af repræsentantskabet og de berørte regionsråd og derefter af transport-, bygnings- og boligministeren
og økonomi- og indenrigsministeren. Standardvedtægter for trafikselskaberne fremgår
af bekendtgørelse nr. 1378 af 25. november 2015 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt).
Underskrift, bemyndigelse til
Hjemmel
Kommunestyrelseslovens § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 28. marts 2017.
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Opgaver
Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse
af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens
formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af
kommunalbestyrelsen. I kommuner, der styres efter reglerne i § 64 eller § 64 a, kan de
dokumenter, der er nævnt i stk. 1, tillige underskrives af magistratsmedlemmer eller udvalgsformænd og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen.
Sædvanligvis bemyndiges enten et kommunalbestyrelsesmedlem eller en kommunal
ansat. Kommunalbestyrelsen kan således vælge at udpege flere personer. Alle de udpegede skal være personligt udpegede af kommunalbestyrelsen, således at deres navne
fremgår af beslutningsprotokollen.
Ungdomsskolebestyrelse
Hjemmel
Ungdomsskolelovens §§ 7-8, jf. lovbekendtgørelse nr. 438 af 8. maj 2017, og bekendtgørelse nr. 1279 af 13. november 2015 om ungdomsskolebestyrelser.
Opgaver
Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme. Ungdomsskolebestyrelsen fastlægger på baggrund heraf ungdomsskolens indhold og omfang.
Ungdomsskolebestyrelsen kan endvidere afgive udtalelse og stille forslag til kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører ungdomsskolen. Ungdomsskolen skal afgive
udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den.

Sammensætning
Der oprettes en ungdomsskolebestyrelse ved hver ungdomsskole. I kommuner med flere ungdomsskoler kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der oprettes en fælles ungdomsskolebestyrelse for alle ungdomsskolerne.
Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet for ungdomsskolebestyrelsen og den
nærmere sammensætning af bestyrelsen. Bestyrelsen skal være bestående af 7 eller flere medlemmer. Der skal som minimum være repræsentanter for, organisationer med
særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter, medarbejderne ved ungdomsskolen og eleverne ved ungdomsskolen.
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Kommunalbestyrelsen fastsætter, hvorvidt valgperioden for repræsentanterne for organisationer med særlig interesse og medarbejderne er to eller fire år. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at valgperioden for repræsentanterne for organisationer er et år.
Valgperioden for elevrepræsentanter er et år. Hvis et medlem udtræder af ungdomsskolebestyrelsen, indtræder stedfortræderen for resten af valgperioden. Er der ved et medlems udtræden af bestyrelsen ingen stedfortræder, foretages suppleringsvalg for resten
af perioden. Ungdomsskolebestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter sin forretningsorden.
Vandselskaber
Hjemmel
Vandsektorlovens §§ 15 og 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 469 af 12. juni 2009. Vedtægter
for vandselskaberne (aktie- eller anpartsselskaber). Vedtægter for kommunale fællesskaber.
Opgaver
Det følger af § 15 i vandsektorloven, at kommuner kun kan deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning omfattet af lovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabsform. De
aktiviteter, der er nævnt i lovens § 2, stk. 1, nr. 1, er alle vand- eller spildevandsforsyningsvirksomheder og vandselskaber, der den 1. juli 2009 var ejet af en kommune, og
som forsyner mindst ti ejendomme med vand eller behandler eller transporterer spildevand hidrørende fra mindst ti ejendomme.
Dog er kravet om organisering i aktie- eller anpartsselskabsform ikke gældende for
vandselskaber, som den 1. juli 2009 var organiseret som kommunale fællesskaber efter
styrelseslovens § 60, jf. lovens § 32.
Sammensætning
Vedtægterne for vandselskabet vil være afgørende for sammensætningen af bestyrelsen
i et vandselskab.
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Kapitel II:
Udpegelser eller indstillinger, som kommunalbestyrelsen
kan foretage efter det konstituerende møde
Almene boligorganisationer, bestyrelse for
Hjemmel
Almenboliglovens §§ 11-14, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. august 2016, samt bekendtgørelse nr. 718 af 13. juni 2016 om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boligafdelinger.
Opgaver
Bestyrelsen 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.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer til en almen boligorganisations bestyrelse, hvis det fremgår af vedtægterne. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal
medlemmer.
Samtidig med valg og udpegning af medlemmer til bestyrelsen vælges og udpeges suppleanter for disse.
Følgende personer kan dog ikke vælges eller udpeges som medlem af en almen boligorganisations bestyrelse:
1) Borgmesteren i den tilsynsførende kommune
2) Rådmanden, i Københavns Kommune borgmesteren, for den magistratsafdeling,
hvortil tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen er henlagt
3) Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt
4) Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene
boligorganisationer i kommunen.
Beboerklagenævn
Hjemmel
Almenlejelovens kapitel 17, §§ 96-98, jf. lovbekendtgørelse nr. 228 af 9. marts 2016.
Opgaver
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Beboerklagenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og
lejer i almene boligorganisationer m.v. vedrørende nærmere angivne forhold.
Sammensætning
I alle kommuner nedsættes et eller flere beboerklagernævn, ligesom kommunerne kan
samarbejde om etablering af fælles beboerklagenævn for to eller flere kommuner.
Et beboerklagenævn består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning
til grundejer-, bolig- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i
ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen,
og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med
hensyn til almene boligforhold.
Findes der ikke større lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af
kommunalbestyrelsen fastsat frist indstilling om et medlem til nævnet, foretager kommunalbestyrelsen valg af et sagkyndigt medlem, der skal være lejer, men ikke tillige udlejer. Findes der kun én almen boligorganisation, der har afdelinger i kommunen, udpeges et medlem efter indstilling fra landsdækkende organisationer af udlejere af alment
byggeri i stedet for et medlem udpeget efter indstilling fra den pågældende almene boligorganisation.
I sager efter lovens kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er kyndig med hensyn
til sociale forhold, som også udpeges af kommunalbestyrelsen. Pågældende har ikke
stemmeret.
Der vælges en suppleant for hvert af medlemmerne og den socialt sagkyndige.
Udnævnelsen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde efter at være
fyldt 67 år. Nævnets funktionsperiode behøver ikke at være sammenfaldende med
kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk.
2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være
myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af
betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Personer, der er fyldt 65
år, kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for mindre
end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.
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Beskæftigelsesråd, lokale (LBR)
Hjemmel
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., §§ 27-28, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1482 af 23. december 2014.
Opgaver
De lokale beskæftigelsesråd er pr. 1. januar 2015 nedlagt til fordel for otte regionale
arbejdsmarkedsråd, der skal sikre koordination og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner. Rådene nedsættes af beskæftigelsesministeren
efter indstilling fra bl.a. kommunalbestyrelsen.
Sammensætning
Medlemmerne udpeges af beskæftigelsesministeren efter indstilling fra de i rådet
repræsenterede organisationer og myndigheder. Der udpeges seks fra Dansk Arbejdsgiverforening, fem fra Landsorganisationen i Danmark, en fra FTF, en fra Akademikerne, en fra Lederne, fem fra kommunerne beliggende i regionen i forening,
en fra Danske Handicaporganisationer og en fra regionsrådet. Der udpeges en suppleant for hvert medlem. Rådet udpeger selv sin formand og dennes suppleant for
en toårig periode. Valgperioden for de øvrige medlemmer er fire år, og funktionsperioden regnes fra d. 1. juni året efter det kommunalvalget. Rådet fastsætter selv sin
forretningsorden
Bevillingsnævn
Hjemmel
Restaurationslovens § 10, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010.
Opgaver
Udstedelse af bevilling til udskænkning af stærke drikke (alkoholbevilling).
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der
efter restaurationsloven er henlagt til kommunalbestyrelsen. Bevillingsnævnet består af
en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren, et sagkyndigt medlem med relevant kendskab til virksomhedsøkonomi og op til seks andre medlemmer. Personer, der
ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen, kan være medlemmer af nævnet. I København består nævnet af borgmesteren som formand, fem medlemmer valgt af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg, et sagkyndigt medlem, en uafhængig jurist eller
advokat og en repræsentant for politiet valgt af politidirektøren.
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I Københavns Kommune kan borgerrepræsentationen i kommunens styrelsesvedtægt
bestemme, at en udvalgsformand (en borgmester) er formand i stedet for overborgmesteren.
Billedkunstråd, lokale
Hjemmel
Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning, § 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 8.
maj 2013.
Opgaver
Billedkunstrådene kan rådgive lokale myndigheder vedrørende billedkunstneriske
spørgsmål, yde støtte til billedkunsten og medvirke til gennemførelsen af lokale udsmykningsopgaver. De nærmere regler for de lokale billedkunstråds virksomhed fastsættes af kommunalbestyrelserne.
Sammensætning
En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt billedkunstråd til
fremme af billedkunsten i lokalområdet. De nærmere regler for billedkunstrådenes
sammensætning fastsættes af kommunalbestyrelserne.
Boligkommission
Hjemmel
Byfornyelseslovens § 81, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.
Opgaver
Kommunalbestyrelsen skal efter reglerne i lovens kapitel 9, der omhandler kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum, føre tilsyn med ejendomme,
som benyttes til beboelse og ophold, når det vurderes, at disse ejendomme ved deres
beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte en boligkommission til helt eller delvist at løse denne
opgave i stedet for kommunalbestyrelsen.
Sammensætning
Boligkommissionen vælges af kommunalbestyrelsen og skal bestå af ni medlemmer.
Samtidig med valget af medlemmer vælges en suppleant for formanden samt en eller
flere suppleanter for hvert medlem.
Formanden og to andre medlemmer skal være medlem af kommunalbestyrelsen.
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De øvrige seks medlemmer må ikke være medlem af kommunalbestyrelsen. Af de øvrige
medlemmer skal et medlem være læge, et medlem skal have brandmæssig sagkundskab, et medlem skal være bygningssagkyndig, og et medlem skal være jurist.
To medlemmer vælges efter indstilling af henholdsvis de større grundejerforeninger og
de større lejerforeninger i kommunen. Findes der ikke større grundejerforeninger eller
lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen
fastsat frist indstilling, vælger kommunalbestyrelsen selv en lejer og en ejer, der tillige er
udlejer.
Ved behandlingen af sager om ejendomme, der tilhører almene boligorganisationer, erstattes det medlem, der er valgt efter indstilling af grundejerforeninger, af et medlem,
der vælges efter indstilling fra de pågældende boligorganisationer i kommunen, og det
medlem, der er valgt efter indstilling af lejerforeninger, erstattes af et medlem, der vælges efter indstilling fra afdelingsbestyrelserne i de almene boligorganisationer i kommunen.
Brugerudvalg
Hjemmel
Folkeoplysningslovens §§ 34-35, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.
Opgaver
Kommunerne er forpligtet til at nedsætte et brugerudvalg, jf. folkeoplysningslovens §
35, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at dette brugerudvalg inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder forud for
vedtagelsen af kommunens folkeoplysningspolitik, kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed, og kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.
Kommunalbestyrelsen kan herudover beslutte at henlægge kommunalbestyrelsens opgaver efter folkeoplysningsloven til brugerudvalget.
Sammensætning
Brugerudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, skal oprettes inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter folkeoplysningslovens kapitel 3.
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning og medlemstal
inden for de almindelige forvaltningsretlige og kommunalretlige regler. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at brugerudvalgets medlemmer er repræsentative for folkeoplysningslovens brugere. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt brugerudvalget,
udover brugerrepræsentanter, også skal bestå af kommunalbestyrelsesmedlemmer
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og/eller andre personer. Folkeoplysningsloven indeholder ikke regler om, at brugerudvalget, jf. folkeoplysningslovens § 35, stk. 2, skal følge den kommunale valgperiode.
Bygningsforbedringsudvalg
Hjemmel
Byfornyelseslovens kapitel 4, navnlig §§ 30-31, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016.
Opgaver
Kommunalbestyrelsen kan efter reglerne i lovens kapitel 4 yde nærmere angiven støtte
til bygningsfornyelse af ejerboliger og andelsboliger.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et bygningsforbedringsudvalg til helt eller delvis at
udøve kommunalbestyrelsens beføjelser efter lovens kapitel 4 og efter §§ 38 a og 38 b.
Et bygningsforbedringsudvalg består af fem medlemmer, heraf to kommunale repræsentanter, to medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser, hvoraf det ene medlem
kan udpeges fra andelsboligforeningens interesseorganisation, og et medlem til varetagelse af bevaringsinteresser. De sidstnævnte tre medlemmer udpeges blandt lokale interesseorganisationer, eller hvis dette ikke er muligt af relevante landsdækkende interesseorganisationer. Samtidig med valget af medlemmer vælges en eller flere suppleanter for hvert medlem. Udvalgsmedlemmerne og suppleanterne udpeges for en periode,
der følger kommunens valgperiode.
Erhvervsskoler, bestyrelse for
Hjemmel
Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, §§ 5-7, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 21.
juni 2016.
Opgaver
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. AMU-centre og social- og
sundhedsskoler er omfattet af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.
Sammensætning
Bestyrelsen skal normalt bestå af 6-12 medlemmer. Undervisningsministeren kan dog
tillade, at bestyrelsen består af flere end 12 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes
således, at flertallet af stemmeberettigede medlemmer er udefrakommende, primært
fra institutionens lokalområde. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. En eller flere kommunalbestyrelser i
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forening udpeger et medlem til bestyrelsen. De medlemmer, der udpeges af arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, skal være ligeligt repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de medlemmer, der er udefrakommende.
Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:
1)
2)
3)
4)

Personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen
Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som kontrollerer udlejere
af ejendomme m.m. til institutionen
Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, der udlejer ejendomme
m.m. til institutionen, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen
Ansatte i ledende stillinger hos personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer
ejendomme m.m. til institutionen.

Hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang, finder nr. 1-4 ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.
Erhvervsuddannelser, lokale uddannelsesudvalg for
Hjemmel
Erhvervsuddannelseslovens §§ 39-41, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24 marts 2017.
Opgaver
Lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelser, som
er omfattet af udvalgets virksomhedsområde, og virker for samarbejdet mellem skolen
og det lokale arbejdsmarked. De lokale uddannelsesudvalg skal i samarbejde med skolen
fastlægge undervisningens nærmere indhold, samt følge behovet for fornyelse af disse
regler og fremkomme med forslag hertil.
Sammensætning
Hver skole, dvs. skolens bestyrelse, nedsætter et eller flere lokale uddannelsesudvalg,
der tilsammen skal dække de erhvervsuddannelser, som skolen udbyder. En skole kan
efter forhandling med vedkommende faglige udvalg undlade at nedsætte lokale uddannelsesudvalg.
De medlemmer af udvalget, der repræsenterer organisationer med sæde i vedkommende faglige udvalg, skal udgøre et flertal i uddannelsesudvalget, og de udpeges af det faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger. Øvrige medlemmer
udpeges af skolens bestyrelse.
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Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret. Medlemmerne skal have tilknytning til det geografiske område, som de pågældende uddannelser dækker.
En repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for skolens lærere og en repræsentant for skolens elever tilforordnes udvalget.
En repræsentant for kommunalbestyrelsen kan tilforordnes udvalget, jf. § 40, stk. 4.
Uddannelsesudvalget vælger selv sin formand.
Fælles rådgivende organ for
kommunens skolevæsen (folkeskolen)
Hjemmel
Folkeskolelovens §§ 41 og 46 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017.
Opgaver
Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal nedsættes et fælles rådgivende organ for
kommunens skolevæsen og dettes nærmere sammensætning, herunder hvor mange
medlemmer af organet der skal vælges af kommunalbestyrelsen. Den enkelte kommunalbestyrelse træffer selv beslutning om de fælles rådgivende organers opgaver. Der
kan ikke tillægges de fælles rådgivende organer en egentlig beslutningskompetence.
Derimod kan de tillægges en udtale- og indstillingsret. I kommuner, hvor der ikke er
nedsat et fælles rådgivende organ, afholder kommunalbestyrelsen mindst to årlige møder med repræsentanter for skolebestyrelserne.
Sammensætning
Sammensætningen af det fælles rådgivende organ afhænger bl.a. af, hvilke opgaver
kommunalbestyrelsen vil tillægge det. Sammensætningen af et eventuelt fælles
rådgivende organ skal være fastsat i vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Denne vedtægt besluttes af kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse
fra skolebestyrelserne.
Huslejenævn
Hjemmel
Boligreguleringslovens §§ 35-44 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 1. juli 2015, og lejelovens §§ 106 og 109, stk. 2 og 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 227 af 9. marts 2016.
Opgaver
Huslejenævnet træffer afgørelse i sager (tvister) om uenighed mellem udlejer og lejer
vedrørende nærmere angivne forhold, herunder huslejens størrelse i private lejeforhold
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Sammensætning
I alle kommuner nedsættes et eller flere huslejenævn. Flere kommuner kan i fællesskab
etablere fælleskommunale huslejenævn.
Et huslejenævn består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af
direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Formanden
skal have bestået juridisk kandidateksamen og må ikke have særlig tilknytning til grundejer- eller lejerorganisationer eller være erhvervsmæssigt interesseret i ejendomshandler. De to andre medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.
Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver
disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist deres indstilling, foretager
kommunalbestyrelsen valg af nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en
ejer, der tillige er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer.
I sager om tvister efter §§ 79 a – 79 c i lejeloven tiltrædes nævnet af en person, der er
sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen skal indstille en suppleant for formanden og vælge en suppleant
for de to andre medlemmer og den socialt sagkyndige.
Udnævnelsen sker for indtil 4 år. Et medlem kan dog vælge at udtræde efter at være
fyldt 67 år. Nævnets funktionsperiode behøver ikke at være sammenfaldende med
kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Formand, medlemmer og suppleanter skal opfylde betingelserne i lejelovens § 109, stk.
2 og 3, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret. De pågældende skal således være
myndige og uberygtede, ikke under værgemål og ikke under konkurs. Ophører nogen af
betingelserne med at være opfyldt, tilbagekaldes beskikkelsen. Personer, der er fyldt 65
år, eller kan anføre anden rimelig fritagelsesgrund, eller som har været beskikket for
mindre end 4 år siden, kan begære sig fritaget for at blive beskikket.
Uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre
Hjemmel
Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
m.v., § 28, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016, med senere ændringer, og be33

kendtgørelse nr. 1223 af 4. december 2006 om uddannelsesudvalg ved voksenuddannelsescentre.
Opgaver
Uddannelsesudvalg rådgiver voksenuddannelsescenteret (VUC) i uddannelsesspørgsmål,
herunder om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.
Sammensætning
Ved hvert voksenuddannelsescenter nedsætter bestyrelsen et uddannelsesudvalg. Udvalget sammensættes af repræsentanter for private arbejdsgivere og arbejdstagere, udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening henholdsvis Landsorganisationen i Danmark, samt
repræsentanter for offentlige arbejdsgivere og arbejdstagere. Bestyrelsen beslutter antallet af repræsentanter, der skal være ligeligt fordelt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. Herudover skal mindst to repræsentanter være udpeget af og blandt driftsoverenskomstparterne vedrørende forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne. Uddannelsesudvalget kan herudover efter bestyrelsens bestemmelse omfatte repræsentanter for regionsrådet, repræsentanter for videregående uddannelser i voksenuddannelsescentrets geografiske område, repræsentanter for institutionens kursister, lærere og øvrige personale, repræsentanter fra andre grupper, foreninger m.v. med tilknytning til voksenuddannelsescentrets geografiske område, herunder aftagere og brugere af voksenuddannelsescentrets tilbud i lokalområdet. Uddannelsesudvalgets medlemmer skal have tilknytning til det geografiske område, som institutionens udbud henvender sig til.
De nærmere regler om udpegning af medlemmer til uddannelsesudvalget fremgår af bekendtgørelse nr. 1223 af 4. december 2006.
Institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,
bestyrelse for
Hjemmel
Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse
m.v., § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 21. juni 2016.
Opgaver
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen (f.eks. alment gymnasium eller
voksenuddannelsescenter, VUC) og er over for undervisningsministeren ansvarlig for
institutionens drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud.
Sammensætning
Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer. Undervisningsministeren kan dog i særlige tilfælde tillade, at bestyrelsen består af mere end 10 medlemmer. Flertallet af medlemmer skal være udefrakommende, primært fra den enkelte institutions lokalområde. Et
medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. De øvrige udefra34

kommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have
erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi,
herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen have kompetencer, der bidrager til at fremme institutionens aktuelle og fremadrettede virke.
Funktionsperioden er på 4 år og følger normalt valgperioden for kommuner.
Integrationsråd
Hjemmel
Integrationslovens § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7. oktober 2014.
Opgaver
Kommunalbestyrelsen kan oprette et integrationsråd. Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen. Udtalelserne offentliggøres.
Kommunalbestyrelsen drager omsorg for sekretariatsbetjening af integrationsrådet.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen fastsætter medlemstallet, men integrationsrådet skal bestå af
mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges
medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i
kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som
repræsentanter for kommunen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.
Kulturmiljøråd, lokale
Hjemmel
Museumslovens § 23 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.
Opgaver
Et lokalt kulturmiljøråds opgave er at rådgive offentlige myndigheder med henblik på at
understøtte de kulturhistoriske og bygningskulturelle værdier i den fysiske planlægning i
lokalområdet.
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Sammensætning
En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt kulturmiljøråd.
Sammensætningen er ikke reguleret i lovgivningen, og de nærmere regler om kulturmiljørådenes sammensætning fastsættes derfor af kommunalbestyrelserne.
Museumsråd, lokale
Hjemmel
Museumslovens § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014.
Opgaver
Et lokalt museumsråd har til opgave at samordne og fremme museumsarbejdet i lokalområdet.
Sammensætning
En kommune eller flere kommuner i forening kan nedsætte et lokalt museumsråd.
Sammensætningen er ikke reguleret i lovgivningen, og de nærmere regler om museumsrådenes sammensætning fastsættes derfor af kommunalbestyrelserne.
Skatteankenævn
Hjemmel
Skatteforvaltningslovens §§ 5, 8-10 og 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 21. november 2015, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motornævnskredse.
KL gør opmærksom på Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven
m.fl., der blev fremsat ved lovforslag nr. L212 af 3/5 2017 og træder i kraft den 1. januar
2018. Vedtagelsen indebærer ændringer i vurderingsankenævnsstrukturen som følge af
en opprioritering af vurderingsfaglige kompetencer. Dette nødvendiggør, at de nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn opløses og erstattes af et antal separate
skatteankenævn. »Skatte- og vurderingsankenævn« ændres således til »skatteankenævn«, og »skatte- eller vurderingsankenævnskredsen« ændres til »skatteankenævnskredsen«. Den nye vurderingsankenævnsstruktur får virkning fra den 1. januar 2019.
I den forbindelse har de nuværende medlemmer af Vurderingsankenævnene og Skatteankenævnene fået forlænget funktionsperioden med seks måneder frem til den 31. december 2018, jf. lovens § 22, stk. 8. Det indebærer, at den efterfølgende funktionsperiode begynder den 1. januar 2019 og udløber den 30. juni 2022.
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Opgaver
Skatteankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsboer.
Sammensætning
Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse, antallet af
medlemmer af det enkelte skatteankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til skatteankenævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i skatteankenævnskredse m.v., fastsat, hvilke kommuner
der har indstillingsret til de enkelte skatteankenævn. Ved fordelingen af pladserne skal
der tages hensyn til, at alle kommuner mindst skal have én plads i skatteankenævnet.
Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner medlemmer af
skatteankenævnene og en suppleant for hvert af disse medlemmer efter indstilling fra
kommunalbestyrelserne i de kommuner, som skatteankenævnskredsen omfatter. Hver
kommunalbestyrelse skal indstille én person til hver af kommunens pladser i det pågældende skatteankenævn og én person som suppleant for denne. Alene personer, der er
valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Ved indstillingen finder styrelseslovens
§ 25 anvendelse. Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til henholdsvis medlem og suppleant. Ministeren kan dog
under særlige omstændigheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode
kommunalbestyrelsen om at indstille en anden person.
Personer, der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har som udgangspunkt pligt til at
modtage skatteministerens udnævnelse, men i skatteforvaltningslovens § 8 er angivet
en række forhold, blandt andet alder, andet offentligt hverv og helbredstilstand, der kan
begrunde, at en indstillet person kan meddele skatteministeren, at den pågældende ikke ønsker at modtage udnævnelsen.
En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et
skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. lovens § 15.
Kredsinddelingen, antal medlemmer af de enkelte nævn, samt hvilke kommuner, der
har indstillingsret, vil blive fastsat i en bekendtgørelse, og en endelig afklaring forventes
i løbet af oktober 2017.
Skolebestyrelser
Hjemmel
Folkeskolelovens § 42, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 23. august 2017.
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Opgaver
Deltagelse i skolebestyrelsens møder (uden stemmeret).
Sammensætning
Skolebestyrelsen kan anmode om, at kommunalbestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, men med taleret. Det
er en forudsætning for kommunalbestyrelsens udpegelse af observatører, at de respektive skolebestyrelser har anmodet om det.
Tilforordnede til folketingsvalg og kommunale valg
Hjemmel
Folketingsvalglovens §§ 30-31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017, og kommunal- og regionalvalgloven, §§ 17-18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni 2017.
Opgaver
Medhjælpere for valgbestyrelsen og valgstyrere.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen vælger et antal tilforordnede vælgere til at bistå ved henholdsvis
kommunal- og regionalvalg og folketingsvalg. Ved folketingsvalg skal dette ske senest,
når valget er udskrevet. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét
blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.
En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som tilforordnet. Enhver
vælger har pligt til at påtage sig hvervet som tilforordnet. I tilfælde af forfald udpeger
den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny tilforordnet.
Valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede ved valg til Europa-Parlamentet
Hjemmel
Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 10. april 2014.
Opgaver
Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede har samme opgaver, som de tilsvarende
har ved valg til Folketinget.
Sammensætning
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Valgbestyrelser, valgstyrere og tilforordnede vælges efter samme regler som ved valg til
Folketinget, se nedenfor. Valgbestyrelse skal dog vælges senest 4 uger før valgdagen.
Ingen, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som medlem eller stedfortræder til en valgbestyrelse.
Valgbestyrelse ved folketingsvalg
Hjemmel
Folketingsvalglovens §§ 23-28 og 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2017.
Opgaver
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen vælger en valgbestyrelse for hver opstillingskreds, senest når valg
er udskrevet. I kommuner, der omfatter flere opstillingskredse, vælges én valgbestyrelse, der er fælles for alle opstillingskredsene i kommunen.
Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af én kommune eller af en del af en
kommune, vælges fem medlemmer. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.
Til valgbestyrelsen for opstillingskredse, der består af flere kommuner, af dele af flere
kommuner eller af en eller flere kommuner og en del af en kommune eller dele af flere
kommuner, vælger hver kommunalbestyrelse i de kommuner, der helt eller delvis indgår
i opstillingskredsen, følgende antal medlemmer:
1)
2)
3)

I opstillingskredse, der består af to kommuner, af dele af to kommuner eller af en
kommune og en del af en anden kommune, fire medlemmer, se dog nedenfor
I opstillingskredse, der består af tre kommuner, af dele af tre kommuner, af to
kommuner og en del af en tredje kommune eller af en kommune og dele af to
kommuner, tre medlemmer, se dog nedenfor
I opstillingskredse, hvori fire kommuner eller derover indgår helt eller delvis, to
medlemmer.

Der gælder særlige regler for Sydjyllands Storkreds' 4. og 5. kreds (Esbjerg By og Esbjerg
Omegn, som omfatter Esbjerg og Fanø kommuner), jf. lov om valg til Folketinget § 24,
stk. 2 og 3.
Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.
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Valgbestyrelsens medlemmer vælges af kommunalbestyrelserne blandt disses medlemmer ved forholdstalsvalg. Af de medlemmer, som kommunen skal udpege til valgbestyrelsen, udgør borgmesteren som formand det ene.
Personer, der er opstillet som kandidat i storkredsen, kan ikke vælges som medlem eller
stedfortræder til valgbestyrelsen.
Den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har valgt et medlem, udpeger tillige en stedfortræder, der også skal være kommunalbestyrelsesmedlem. I kommuner med magistratsstyre eller styreform med delt administrativ ledelse kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er
formand i stedet for borgmesteren. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. I opstillingskredse, hvori flere
kommuner indgår helt eller delvist, vælges næstformanden af kommunalbestyrelsen i
kredskommunen blandt dennes medlemmer af valgbestyrelsen. Næstformanden varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.
Skal en kommunalbestyrelse vælge medlemmer til flere valgbestyrelser, foretages valgene hver for sig. Ingen kan være medlem af flere valgbestyrelser. I tilfælde, hvor et
medlem af kommunalbestyrelsen opfylder betingelserne for at være født formand for
en valgbestyrelse og født medlem af en anden valgbestyrelse, skal vedkommende være
medlem af den valgbestyrelse, vedkommende er født formand for. I andre tilfælde, hvor
en kommunalbestyrelse skal vælge medlemmer til flere valgbestyrelser, og et medlem
af kommunalbestyrelsen dermed opfylder betingelserne for at være født medlem af flere valgbestyrelser, skal vedkommende, inden kommunalbestyrelsen vælger medlemmer
til valgbestyrelserne, meddele kommunalbestyrelsen, hvilken valgbestyrelse vedkommende ønsker at være medlem af. Meddeler vedkommende ikke dette, foretages lodtrækning mellem valgbestyrelserne. Til den valgbestyrelse, hvori det fødte medlem ikke
indtræder, vælger kommunalbestyrelsen alle kommunens medlemmer ved forholdstalsvalg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
Valgbestyrelse ved kommunale valg
Hjemmel
Kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21.
juni 2017.
Opgaver
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.
Sammensætning
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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. I kommuner med
magistratsstyre eller styreform med delt administrativ ledelse kan kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten bestemme, at et magistratsmedlem henholdsvis en udvalgsformand er formand i stedet for borgmesteren. Den gruppe, der har valgt et medlem,
udpeger tillige en stedfortræder. Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgbestyrelsens
medlemmer en næstformand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen nedsættes for det
enkelte valg.
Et medlem af kommunalbestyrelsen, der er opstillet som kandidat til kommunalvalget,
kan vælges som medlem af eller stedfortræder til valgbestyrelsen. Valgbestyrelsens
medlemmer har pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. Hvis et medlem af valgbestyrelsen har forfald, indtræder den pågældendes stedfortræder i valgbestyrelsen.
Valgstyrere ved folketingsvalg og kommunale valg
Hjemmel
Kommunal- og regionalvalglovens §§ 16 og 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 21. juni
2017, samt Folketingsvalgloven §§ 29 og 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 26. april
2017.
Opgaver
Valgstyrerne leder afstemningen i hvert enkelt afstemningsområde ved at forestå afstemningen og stemmeoptællingen på afstemningsstedet.
Sammensætning
Kommunalbestyrelsen vælger for hvert afstemningsområde mindst fem og højst ni
valgstyrere. Ved folketingsvalg skal dette ske senest, når valget er udskrevet. Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.
Kommunalbestyrelsen vælger blandt valgstyrerne en formand for hvert afstemningsområde. Formændene vælges ved forholdstalsvalg.
En vælger, der er opstillet som kandidat til valget, kan vælges som valgstyrer. Enhver
vælger har pligt til at påtage sig hvervet som valgstyrer, og har endvidere pligt til at udføre de hverv, der påhviler dem, medmindre de har forfald. I tilfælde af forfald udpeger
den gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den pågældende, en ny valgstyrer.
Vurderingsankenævn
Hjemmel
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Skatteforvaltningslovens § 6, §§ 8-10 og § 15, jf. lovbekendtgørelse nr. 1267 af 12. november 2015, og bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 om landets inddeling i
skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse, fælles skatte- og vurderingsankenævnskredse samt motornævnskredse.
KL gør opmærksom på Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven
m.fl., der blev fremsat ved lovforslag nr. L212 af 3/5 2017 og træder i kraft den 1. januar
2018. Vedtagelsen indebærer ændringer i vurderingsankenævnsstrukturen som følge af
en opprioritering af vurderingsfaglige kompetencer. Dette nødvendiggør, at de nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn opløses og erstattes af et antal separate
skatteankenævn. »Skatte- og vurderingsankenævn« ændres således til »skatteankenævn«, og »skatte- eller vurderingsankenævnskredsen« ændres til »skatteankenævnskredsen«. Den nye vurderingsankenævnsstruktur får virkning fra den 1. januar 2019.
I den forbindelse har de nuværende medlemmer af Vurderingsankenævnene og Skatteankenævnene fået forlænget funktionsperioden med seks måneder frem til den 31. december 2018, jf. lovens § 22, stk. 8. Det indebærer, at den efterfølgende funktionsperiode begynder den 1. januar 2019 og udløber den 30. juni 2022.
Opgaver
Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:
1) Lov om vurdering af landets faste ejendomme
2) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.
Sammensætning
Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse, antallet af
medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn, samt hvilke kommuner der har indstillingsret til vurderingsankenævnene. Skatteministeren har i bekendtgørelse nr. 1227 af
24. oktober 2013 om landets inddeling i vurderingsankenævnskredse m.v., fastsat, hvilke kommuner der har indstillingsret til de enkelte vurderingsankenævn. Ved fordelingen
af pladserne skal der tages hensyn til, at alle kommuner mindst skal have én plads i vurderingsankenævnet.
Skatteministeren udnævner nævnsmedlemmerne tillige med en suppleant for hvert af
disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, som vurderingsankenævnskredsen omfatter. Den ene halvdel af medlemmerne udnævnes efter
indstilling fra kommunalbestyrelsen efter den metode, der er beskrevet i § 25 i lov om
kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelserne skal lægge vægt på, at de indstillede
har kendskab til ejendomsvurdering. Af den anden halvdel af medlemmerne udnævnes
halvdelen på baggrund af vurderingsfaglige kompetencer og lokalkendskab efter indstilling fra Finans Danmark, og halvdelen på baggrund af vurderingsfaglige kompetencer og
lokalkendskab efter indstilling fra Dansk Ejendomsmæglerforening. Ved vurderingsfaglige kompetencer forstås teoretiske og praktiske kompetencer vedrørende værdiansæt42

telse af fast ejendom. Kommunalbestyrelsen, Finans Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening kan kun indstille personer, der er valgbare til en kommunalbestyrelse. Den
ordinære funktionsperiode er 4 år.
Personer, der er indstillet af en kommunalbestyrelse, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse, men der er i § 8 angivet en række muligheder, blandt andet alder,
andet offentligt hverv og helbred, for ikke at modtage udnævnelsen. Udtræder et medlem af et vurderingsankenævn, eller meddeles et medlem orlov, udnævner skatteministeren et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden henholdsvis orlovsperioden. Udnævnelsen sker på baggrund af indstilling fra enten kommunalbestyrelsen,
Finans Danmark eller Dansk Ejendomsmæglerforening, afhængigt af hvem af disse der
har indstillet det udtrædende medlem.
En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller stedfortræder i et
skatteankenævn. Ingen kan samtidig være medlem af eller stedfortræder i et skatteankenævn, et vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten, jf. lovens § 15.
Kredsinddelingen, antal medlemmer af de enkelte nævn, samt hvilke kommuner, der
har indstillingsret, vil blive fastsat i en bekendtgørelse, og en endelig afklaring forventes
i løbet af oktober 2017.
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Kapitel III:
Udpegelser og indstillinger, som foretages af kommunerne i regionen i
forening og som forestås af kommunekontaktrådene (KKR)
Kommunerne er repræsenteret i en række regionale råd, nævn, udvalg, bestyrelser m.v.
Udpegelser, indstillinger og/eller politisk koordinering af valg af repræsentanter fra
kommunerne til disse regionale organer foretages af kommunekontaktrådene (KKR).
De fem kommunekontaktråd er oprettet som den regionale del af KL’s politiske organisation. I KL’s love (§§ 14 og 15) er det bl.a. fastlagt, at hvert KKR omfatter KL’s medlemskommuner i den pågældende region, og der er en kort beskrivelse af de hovedopgaver,
som KKR varetager i egenskab af at være kommunernes fælles regionale organisation.
En af KKR’s hovedopgaver er at stå for udpegelser og indstillinger af fælleskommunale
repræsentanter til regionale nævn, udvalg m.v., jf. § 14, stk. 3, i KL’s love: ”Kommunekontaktrådene varetager, som repræsentanter for kommunerne i de pågældende regioner, valg af fælles repræsentanter for kommunerne til nævn, udvalg m.v., hvis kompetenceområder falder inden for regionen, i de tilfælde, hvor kompetencen hertil ikke er
henlagt til KL’s bestyrelse.”
Det er således KKR, som forestår de udpegelser eller indstillinger af repræsentanter til
regionale organer, som kommunerne i en region skal foretage i forening. KKR foretager
både udpegelser og indstillinger af kommunale repræsentanter til regionale nævn, udvalg m.v. i de tilfælde, hvor de pågældende nævn, udvalg m.v. nedsættes i medfør af
centrale bestemmelser (love, bekendtgørelser, cirkulærer, overenskomster m.v.), og i de
tilfælde, hvor det sker som led i et lokalt aftalt samarbejde mellem kommuner, region,
organisationer m.v.
I forretningsordenen for KKR er det præciseret, at KKR alene skal forestå udpegelser til
regionsdækkende nævn, udvalg m.v. KKR skal altså alene udpege og indstille fælleskommunale repræsentanter til de regionale nævn, udvalg, m.v., der dækker hele regionen og dermed vedrører alle kommuner i regionen.
I en række centrale lovbestemmelser, bekendtgørelser, standardvedtægter eller lign.
fremgår det, at ”kommunerne (i regionen) i forening” udpeger repræsentant(er) til et
bestemt organ. Selv om der med denne formulering som udgangspunkt er lagt op til, at
det er KKR, der står for udpegelsen, har KKR i nogle tilfælde besluttet at overlade udpegelsen til de(n) direkte involverede kommune(r). Det er sket, hvis der er tale om et organ, der ikke dækker hele regionen.
KKR kan således overlade udpegelsen af kommunale repræsentanter til ikkeregionsdækkende nævn, udvalg, institutioner m.v. til kommunerne i den pågældende
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institutions geografiske dækningsområde. Dette er bl.a. sket i forbindelse med udpegelser af bestyrelsesmedlemmer i uddannelsesinstitutioner som eksempelvis alment gymnasium eller voksenuddannelsescenter, VUC, samt institutioner for erhvervsrettet uddannelse (AMU-centre og social- og sundhedsskoler). Disse nævn, udvalg, institutioner
m.v. er beskrevet i afsnit II.
Udover at KKR direkte forestår udpegelse eller indstilling af fælleskommunale repræsentanter til regionale organer, foregår der i enkelte tilfælde i KKR-regi politisk koordinering
mellem kommunerne i forbindelse med valg af medlemmer til regionale bestyrelser o.l.
Den følgende oversigt viser alene nogle af de nævn, udvalg m.v., som alle fem KKR udpeger, indstiller og/eller foretager politisk koordinering af valget af fælleskommunale repræsentanter til:
•
Bestyrelse for trafikselskaber
•
EU-programmer, grænseoverskridende samarbejder i EU-regi
•
Praktikpladsforum
•
Professionshøjskolernes bestyrelser (University College)
•
Regionale arbejdsmarkedsforum (RAR)
•
Regionale turismeorganisationer
•
Regionalt vækstforum
•
Sundhedskoordinationsudvalg
•
Praksisplanudvalg
•
Samarbejdsudvalget for almen praksis
•
Samarbejdsudvalget for fysioterapi
•
Samarbejdsudvalget for kiropraktorer
•
Samarbejdsudvalget for psykologer
•
Samarbejdsudvalget for speciallæger
•
Samarbejdsudvalget for tandlæger
•
SOSU Dimensioneringsudvalg
•
Væksthusets bestyrelse
Derudover udpeger de enkelte KKR’er hver især kommunale repræsentanter til forskellige nævn, udvalg m.v., der nedsættes efter lokale aftaler. Det kan f.eks. være til konkrete lokale/regionale institutioner eller som led i samarbejdet med regionen på fælles opgaveområder.
De politiske udpegelser i hvert KKR er samlet i en ”Blå Bog” for det pågældende KKR. Her
er også en nærmere beskrivelse af opgaver, formål m.v. for de enkelte nævn, udvalg,
institutioner m.v., som KKR udpeger medlemmer til. De fem blå bøger kan ses på KKR’s
hjemmesider.
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