
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes 

spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning efter 

valg af fungerende borgmester og om mulighederne for 

at bytte udvalgspladser 

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende 

indhold fra en kommune:  

 
A. Ved konstitueringen udpegede kommunalbestyrelsen i enighed medlemmerne 

af økonomiudvalget. Disse er således ikke valgt efter forholdstalsvalgmeto-
den. Kan kommunalbestyrelsen nu i forbindelse med valg af fungerende 
borgmester fravige konstitueringsaftalen for så vidt angår økonomiudvalget? 

 
B. Såfremt der ikke er enighed herom, kan kommunalbestyrelsen i så fald fordele 

pladser i økonomiudvalget efter forholdstalsvalgmetoden? 
 

C. Kan valggrupperne internt bytte udvalgspladser mellem økonomiudvalget og 
stående udvalg og mellem de stående udvalg, eller er der i så fald tale om en 
omkonstituering? 

 

Det er oplyst, at borgmesterens forventede fravær er af mindst 2 måneders varighed, 

hvorfor der skal vælges en fungerende borgmester, jf. ksl. § 15, stk. 5. 

 

Social- og Indenrigsministeriet har som svar på spørgsmålene generelt meddelt kom-

munen følgende:  

 

Ad A:  

 En konstitueringsaftale er ikke retligt bindende for kommunalbestyrelsens 
medlemmer, men valgene til udvalgene, herunder til økonomiudvalget, har ef-
ter ksl. § 17, stk. 3, virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  

 Kun når der med henvisning til en ændring af udvalgenes arbejdsområder, 
sammensætning m.v. er en saglig begrundelse herfor, kan der ske en omkon-
stituering af kommunens udvalg, der efter omstændighederne også kan om-
fatte omkonstituering af økonomiudvalget.  

 Valg af en fungerende borgmester kan derfor ikke give anledning til en om-
konstituering af økonomiudvalget. Valget kan dog give anledning til visse æn-
dringer af sammensætningen i øvrigt af økonomiudvalget, jf. nedenfor. 

 Hvis den valgte fungerende borgmester i forvejen sad i økonomiudvalget, og 
den fungerende formand tilhører samme valggruppe som den fraværende 
borgmester, vælger den gruppe, der ifølge den i forretningsordenens § 13, 
stk. 5, nævnte bestemmelse skal vælge et nyt medlem, et fungerende med-
lem i stedet for det medlem, der bliver fungerende borgmester.  

 Herudover kan der blive tale om en udskiftning på pladserne i økonomiudval-
get med henblik på, at dets sammensætning også i funktionsperioden afspej-
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ler den sammensætning, som har været tilsigtet med aftalen om udvalgets 
sammensætning. Om dette er tilfældet, vurderes på grundlag af den bestem-
melse, som ved aftalen om udpegelse af medlemmerne af økonomiudvalget 
er fastsat om, hvilke grupper der udpeger nye medlemmer til udvalget, jf. for-
retningsordenens § 13, stk. 5.  

 I mangel af udtrykkelig aftale herom må man lægge til grund, at det er den 
valggruppe, der ifølge udpegningsaftalen har fået udpeget et medlem i øko-
nomiudvalget, som også skal besætte pladsen ved ledighed. Dette forudsæt-
ter dog, at der ved den oprindelige udpegning er henvist til medlemmernes til-
hørsforhold til valggrupper, eller dette er forudsætningen for deres udpegelse. 

 Evt. udskiftning af medlemmerne af økonomiudvalget skal rulles tilbage, når 
borgmesteren vender tilbage til sit hverv, og den fungerende borgmester fra-
træder dette midlertidige hverv, idet valgene til økonomiudvalget har virkning 
for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.  

 

Ad B:  

 Nej, jf. svaret på spørgsmål A: Valget af fungerende borgmester kan ikke give 
anledning til en omkonstituering af økonomiudvalget.  

 
Ad C:  

 Valgene til udvalgene har virkning for funktionsperioden. Det betyder, at der 
som udgangspunkt ikke kan byttes udvalgspladser, heller ikke i den periode, 
hvor borgmesteren er fraværende. For så vidt angår økonomiudvalget kan der 
dog blive tale om enkelte ændringer på pladserne i den periode, hvor borg-
mesteren er fraværende, jf. svaret på spørgsmål A.  

 Kommunalbestyrelsen kan ved en flertalsbeslutning godkende, at et kommu-
nalbestyrelsesmedlem, der har en rimelig grund hertil, kan fritages for sit ud-
valgshverv. I den forbindelse tilkommer der kommunalbestyrelsen et betyde-
ligt skøn. Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32863. 
Godkender kommunalbestyrelsen et udvalgsmedlems udtræden af udvalget, 
udpeger den gruppe, der har udpeget det udtrædende medlem, jf. ksl. § 28, 
stk. 1, eller den gruppe, der efter den bestemmelse, som er nævnt i forret-
ningsordenens § 13, stk. 5, skal udpege et nyt medlem, et sådant. Denne ud-
pegelse har virkning for resten af funktionsperioden. 

 Det kan ikke udelukkes, at der efter en konkret vurdering kan være rimelig 
grund til, at f.eks. to udvalgsmedlemmer ønsker at ”bytte” pladser i udvalgene, 
således at kommunalbestyrelsen kan godkende deres fritagelse, og således 
at gruppen udpeger et nyt medlem for hver af dem, og de herved bytter plad-
ser. Disse nye medlemmer udpeges imidlertid for resten af funktionsperioden, 
og ingen af de oprindelige medlemmer kan således kræve at genindtræde i 
deres oprindelige udvalgshverv på et senere tidspunkt, f.eks. når en midlerti-
digt fraværende borgmester vender tilbage til sit hverv. Dette vil kun kunne 
ske, hvis det pågældende nye medlem til den tid ønsker at udtræde af udval-
get og har en rimelig grund hertil, og kommunalbestyrelsen ved en flertalsbe-
slutning godkender denne udtræden.  

 Supplerende er det oplyst, at der ikke kan indkaldes stedfortræder for et med-
lem af økonomiudvalget eller et stående udvalg, fordi medlemmet f.eks. på 
grund af varetagelsen af et andet offentligt hverv i en periode ikke ser sig i 
stand til at deltage i udvalgsmøderne, når medlemmet godt kan deltage i mø-
der i kommunalbestyrelsen. 

 

De relevante bestemmelser i lov om kommunernes styrelse og normalforretningsor-

denen er gengivet sidst i notatet.  

Social- og Indenrigsministeriets overvejelser. 

1. En konstitueringsaftale er ikke retligt bindende.  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32863
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2. Derimod har valgene til både borgmester og udvalgsmedlemshverv, herunder valg 

til økonomiudvalget, virkning for funktionsperioden. Se ksl. § 6, stk. 6, og § 17, stk. 3. 

Borgmesteren er født formand for økonomiudvalget, jf. ksl. § 18, stk. 1. 

 
3. Uanset indholdet af en eventuel konstitueringsaftale må kommunalbestyrelsesmed-
lemmerne anses at være frit stillet ved valget af fungerende borgmester. Der må her-
ved lægges vægt på, at konstitueringsaftalen ikke er retligt bindende, og at der ikke 
ved valg af fungerende borgmester sker en fravigelse af reglen i § 6, stk. 6, om, at 
valget af borgmester har virkning for funktionsperioden. 

 

4. Af Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 154, fremgår bl.a., 

at valget af fungerende formand efter § 15, stk. 5, sker efter reglerne i § 7, stk. 3, dvs. 

efter de samme regler, som gælder, når der vælges en ny formand for resten af funk-

tionsperioden.  

 

5. I ksl. § 25, stk. 2, er fastsat, at ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til 

udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori kommunalbestyrelsens formand 

eller en udvalgsformand skal have sæde, regnes den pågældendes plads som en af 

de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, som ved-

kommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre. Af lov om kommunernes 

styrelse med kommentarer, 2010, side 234 f. (kommentaren til § 25, stk. 2) fremgår 

bl.a. følgende: 

 

”Når en borgmester eller en udvalgsformand er født medlem af et udvalg, en bestyrelse m.v., 

må den pågældende ved fratræden af sit hverv udtræde af udvalget, bestyrelsen m.v., idet den 

nyvalgte borgmester eller udvalgsformand herefter overtager pladsen. 

 Herved kan den nye borgmesters eller udvalgsformands gruppe blive overrepræsenteret, 

mens forgængerens valggruppe går glip af en udvalgsplads, den efter forholdstalsreglen har 

krav på. 

 Hvis den nyvalgte borgmester eller udvalgsformand tilhører den samme gruppe som den 

fratrådte, vil der kun kunne ske ændringer i udvalgets eller bestyrelsens øvrige sammensætning 

i tilfælde, hvor den nyvalgte borgmester eller udvalgsformand allerede er medlem af udvalget, 

bestyrelsen m.v. I så fald vil der opstå en ledig plads, som må besættes af den pågældende 

gruppe (medmindre medlemstallet kan reduceres
1
). 

 Hvis den nyvalgte borgmester eller udvalgsformand ikke tilhører den samme gruppe som 

den fratrådte, må der, uanset om vedkommende allerede er medlem, foretages en fornyet be-

regning af pladserne på grundlag af den ved det oprindelige valg anmeldte gruppedeling. Dette 

kan resultere i, at et eller flere medlemmer må udtræde af udvalget, bestyrelsen m.v. 

 En kommunalbestyrelse handlede således ikke ulovligt ved at vælge et nyt medlem til to 

institutionsbestyrelser som følge af formandsskifte i socialudvalget og den i forbindelse hermed 

opståede ledige plads i de to bestyrelser. (Skr. af 22. december 1992). 

 Ved ændring af formandskabet for økonomiudvalget vil der således også kun kunne foreta-

ges de udskiftninger, som er nødvendiggjort af borgmesterskiftet.” 

 

Det beskrevne betegnes i forbindelse med omtalen af § 7, stk. 3, på side 78 i kom-

mentaren som ”omkonstituering af økonomiudvalget ved borgmesterskift i valgperio-

den”. På dette sted i kommentaren henvises til ovennævnte afsnit i kommentaren til § 

25. 

 

Den korrekte samlede forståelse af § 25, stk. 2, og § 7, stk. 3, og de hertil knyttede 

bemærkninger i kommentaren må i overensstemmelse med, hvad der er anført i 

kommentaren til § 25, stk. 2, være, at § 25, stk. 2, indebærer, at der ved et borgme-

sterskifte i funktionsperioden skal foretages de ændringer i økonomiudvalgets sam-

mensætning, som er nødvendige for, at denne også efter formandsskiftet afspejler 

den ved valget anmeldte gruppedeling – ikke, at der kan foretages en egentlig omkon-

stituering af økonomiudvalget. § 25, stk. 2, finder altså også anvendelse ved efterføl-

                                                      
1
 Forekommer udelukket for så vidt angår økonomiudvalget, der skal have et ulige antal medlemmer. (Soci-

al- og Indenrigsministeriets bemærkning). 
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gende valg af formanden eller næstformanden i et udvalg og ikke kun i den situation, 

hvor kommunalbestyrelsen besætter alle pladserne i udvalget. 

 

De samme regler for økonomiudvalgets sammensætning finder anvendelse ved valget 

af en fungerende borgmester.  

 

6. Det forhold, at der skal udpeges en fungerende borgmester efter ksl. § 15, stk. 5, 

har således i de tilfælde, hvor medlemmerne af økonomiudvalget er valgt efter for-

holdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode), umiddelbart følgende virkninger:  

 

 Den ved flertalsvalg valgte fungerende borgmester indtræder også som fun-
gerende formand for økonomiudvalget.  
 

 Hvis vedkommende i forvejen sad i økonomiudvalget, vælger den gruppe, der 
har valgt vedkommende til økonomiudvalget, som udgangspunkt i stedet et 
nyt fungerende medlem til økonomiudvalget.  
  

 Såfremt den fungerende formand tilhører en anden valggruppe end den fra-
værende borgmester, kan der blive tale om en udskiftning på pladserne i øko-
nomiudvalget med henblik på, at dets sammensætning også i borgmesterens 
fraværsperiode afspejler størrelsen af de valggrupper, der blev anmeldt ved 
det oprindelige valg til udvalgene.  

 

Derimod kan valget af en fungerende borgmester ikke i øvrigt begrunde ændringer af 

økonomiudvalgets sammensætning. Dette skyldes, at valg af medlemmer til økonomi-

udvalget er bindende for funktionsperioden. Kun når der med henvisning til en æn-

dring af udvalgenes arbejdsområder, sammensætning m.v. er en saglig begrundelse 

herfor, kan der ske en egentlig omkonstituering af kommunens udvalg, der efter om-

stændighederne også kan omfatte omkonstituering af økonomiudvalget, jf. Lov om 

kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 184.  

 

7. Det forhold, at der er tale om valg af en fungerende borgmester, betyder, at det må 

forventes, at borgmesteren genindtræder i sit hverv på et tidspunkt i funktionsperio-

den. Da økonomiudvalgets sammensætning også herefter skal afspejle den oprindeli-

ge ved valget til udvalgsposter anmeldte gruppedeling, og da valget til udvalgene er 

bindende for funktionsperioden, skal der efter borgmesterens genindtræden ske en 

”tilbagerulning” af valget til økonomiudvalget, således at dets sammensætning bliver 

som efter det oprindelige valg. Efter borgmesterens tilbagevenden er det således de 

oprindelige medlemmer af udvalget, som på ny varetager hvervene, uanset om der i 

fraværsperioden måtte være sket udskiftninger som følge af valget af den fungerende 

borgmester.  

 

8. Konklusionerne i pkt. 6 og 7 vedrører som nævnt den situation, at valget til økono-

miudvalget ved den oprindelige konstituering skete efter d’Hondts metode. Her fast-

holdes som nævnt i pkt. 6 den oprindelige udpegelse af medlemmer til økonomiudval-

get, uanset at der udpeges en fungerende borgmester, alene med de ”variationer”, 

som kan følge af, at udvalgets sammensætning også under den fungerende borgme-

ster skal afspejle den gruppedeling, som udgjorde grundlaget for det oprindelige valg 

til økonomiudvalget.  

 

Der kan ikke med baggrund i valget af fungerende borgmester foretages nogen om-

konstituering af udvalget, og bestemmelsen om, at valg til udvalgene har virkning for 

kommunalbestyrelsens funktionsperiode, respekteres dermed.   

 
9. D’Hondts metode er i det foreliggende tilfælde fraveget ved det oprindelige valg til 
økonomiudvalget, idet kommunalbestyrelsen i stedet har fordelt posterne i enighed.  
 
10. Efter omhandlede kommunes forretningsorden (og normalforretningsordenens)  
§ 13, stk. 5, skal der i de tilfælde, hvor et medlem af et udvalg, en kommission, en 
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bestyrelse eller lignende er udpeget af kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt 
uden afstemning, samtidig (altså samtidig med udpegelsen af medlemmet) træffes 
bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende 
plads.  
 
Det må således lægges til grund, at aftalen om udpegelse af medlemmer til økonomi-
udvalget – hvis udpegelsen er sket efter reglerne i kommunalbestyrelsens egen for-
retningsorden – indeholder bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal 
besætte en plads som medlem af økonomiudvalget. I mangel af udtrykkelig aftale 
herom må man lægge til grund, at det er den valggruppe, der ifølge udpegningsaftalen 
har fået udpeget et medlem i økonomiudvalget, som også skal besætte pladsen ved 
ledighed. Dette forudsætter dog, at der ved den oprindelige udpegning er henvist til 
medlemmernes tilhørsforhold til valggrupper, eller dette er forudsætningen for deres 
udpegelse. 
 
11. Det er nærliggende at lade den nævnte bestemmelse i forretningsordenens § 13, 
stk. 5, finde tilsvarende anvendelse ved afgørelsen af, hvilken gruppe der skal vælge 
et fungerende medlem til økonomiudvalget i det tilfælde, hvor den fungerende borg-
mester i forvejen sad i økonomiudvalget, og hvor vedkommendes plads som menigt 
medlem af økonomiudvalget i den periode, hvor vedkommende fungerer som borg-
mester, er blevet ledigt (i den forstand, at økonomiudvalget ellers ville blive et medlem 
mindre end det i styrelsesvedtægten nævnte antal). Da det menige medlem, der nu er 
valgt som fungerende borgmester, i sin tid blev udpeget af kommunalbestyrelsen i 
enighed uden afstemning, vil det menige medlems plads som udgangspunkt skulle 
besættes af den gruppe, der efter udpegningsaftalen ved ledighed skulle besætte 
pladsen, jf. forretningsordenens § 13, stk. 5. 
 
12. Valget af fungerende borgmester kan også, hvor økonomiudvalget er sammensat 
efter aftale og ikke efter forholdstalsvalg, få den konsekvens, at udvalgets samlede 
sammensætning for så vidt angår gruppernes medlemstal ikke er som før valget af 
den fungerende borgmester. Dette vil være tilfældet, hvis den fungerende borgmester 
tilhører en anden valggruppe end den fraværende borgmester. § 25, stk. 2, og de 
konsekvenser af bestemmelsen ved valget af fungerende borgmester, som er beskre-
vet ovenfor i pkt. 5 og følgende, kan ikke anvendes direkte i dette tilfælde, idet der 
ikke er foretaget forholdstalsvalg. Imidlertid er der et tilsvarende behov for at sikre den 
fortsatte balance i sammensætningen af økonomiudvalget i borgmesterens fraværspe-
riode.   
 
I denne situation forekommer det nærliggende at anvende bestemmelsen i forret-
ningsordenens § 13, stk. 5, tilsvarende, således at den heri omtalte samlede fastlæg-
gelse af, hvilke grupper der skal udpege nye medlemmer ved udtræden, lægges til 
grund ved vurderingen af, om der er anledning til at foretage udskiftninger på enkelte 
pladser i økonomiudvalget. Såfremt økonomiudvalget således efter valget af funge-
rende borgmester ikke er sammensat således, som det ville have været, hvis aftalens 
vilkår om, hvilke grupper der ved ledighed udpeger nye medlemmer til udvalget, jf. pkt. 
10, blev lagt til grund, kan der derfor blive tale om at foretage udskiftning på enkelte 
pladser i økonomiudvalget. Dette må gælde, hvad enten den fungerende borgmester i 
forvejen sad i økonomiudvalget i forvejen eller ej. Det under pkt. 10 anførte om tilfæl-
de, hvor der ikke er indgået en udtrykkelig aftale efter forretningsordenens § 13, stk. 5, 
finder tilsvarende anvendelse i denne situation.  

 

13. Herefter har valget af fungerende borgmester efter ksl. § 15, stk. 5, i et tilfælde, 

hvor økonomiudvalgets medlemmer er udpeget efter en aftale, således umiddelbart 

følgende virkninger:  
 

 Den ved flertalsvalg valgte fungerende borgmester indtræder også som fun-
gerende formand for økonomiudvalget.  
 

 Hvis vedkommende i forvejen sad i økonomiudvalget, og den fungerende for-
mand tilhører samme valggruppe som den fraværende borgmester, vælger 
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den gruppe, der ifølge udpegningsaftalen, jf. den i forretningsordenens § 13, 
stk. 5, nævnte bestemmelse, skal vælge et nyt medlem i stedet for det med-
lem, der bliver fungerende borgmester, i stedet et nyt menigt medlem til øko-
nomiudvalget.  
  

 Såfremt den fungerende formand tilhører en anden valggruppe end den fra-
værende borgmester, kan der – hvad enten den fungerende borgmester sid-
der i økonomiudvalget i forvejen eller ej – blive tale om en udskiftning på plad-
serne i økonomiudvalget med henblik på, at dets sammensætning også i funk-
tionsperioden afspejler den sammensætning, som har været tilsigtet med afta-
len om udvalgets sammensætning. Om dette er tilfældet, vurderes på grund-
lag af den bestemmelse, som ved aftalen om udpegelse af medlemmerne af 
økonomiudvalget er fastsat om, hvilke grupper der udpeger nye medlemmer til 
udvalget, jf. forretningsordenens § 13, stk. 5.  

 
Det anførte indebærer ligesom i tilfælde, hvor medlemmerne af udvalget er valgt efter 
d’Hondts metode, at der ikke kan ske nogen omkonstituering af økonomiudvalget som 
følge af valget af en fungerende borgmester, og dermed at bestemmelsen om, at val-
gene til økonomiudvalget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, 
respekteres.  
 
14. Ligesom i tilfælde, hvor medlemmerne af udvalget er valgt, skal sammensætnin-
gen af økonomiudvalget efter borgmesterens tilbagevenden ”rulles tilbage”, jf. pkt. 7. 
 

15. Vedrørende spørgsmålet om en udvalgsmedlemmernes muligheder for i en valg-

gruppe internt at bytte udvalgspladser bemærkes, at valgene til udvalgene har virkning 

for funktionsperioden. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke kan byttes udvalgs-

pladser for den periode, hvor borgmesteren er fraværende. Kun for så vidt angår øko-

nomiudvalget kan der blive tale om enkelte ændringer på pladserne i den periode, 

hvor borgmesteren er fraværende, jf. ovenfor.  

 

16. I forlængelse heraf bemærkes, at det antages, at kommunalbestyrelsen ved en 

flertalsbeslutning kan godkende, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der har en rime-

lig grund hertil, kan fritages for sit udvalgshverv. I den forbindelse tilkommer der kom-

munalbestyrelsen et betydeligt skøn. Se 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32863 – som er nævnt i Lov om 

kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 183, og som handler om en 

situation, hvor der var stærke indikationer for, at baggrunden for medlemmets udtræ-

den var politisk og ikke personlig. Godkender kommunalbestyrelsen et udvalgsmed-

lems udtræden af udvalget, udpeger den gruppe, der har udpeget det udtrædende 

medlem, jf. ksl. § 28, stk. 1, eller den gruppe, der efter den bestemmelse, som er 

nævnt i forretningsordenens § 13, stk. 5, skal udpege et nyt medlem, et sådant. Den-

ne udpegelse har virkning for resten af funktionsperioden. 

 

Det kan ikke udelukkes, at der efter en konkret vurdering kan være rimelig grund til, at 

f.eks. to udvalgsmedlemmer ønsker at ”bytte” pladser i udvalgene, således at kommu-

nalbestyrelsen kan godkende deres fritagelse, og således at gruppen udpeger et nyt 

medlem for hver af dem, og de herved bytter pladser. Disse nye medlemmer udpeges 

imidlertid for resten af funktionsperioden, og ingen af de oprindelige medlemmer kan 

således kræve at genindtræde i deres oprindelige udvalgshverv på et senere tids-

punkt, f.eks. når en midlertidigt fraværende borgmester vender tilbage til sit hverv. 

Dette vil kun kunne ske, hvis det pågældende nye medlem til den tid ønsker at udtræ-

de af udvalget og har en rimelig grund hertil, og kommunalbestyrelsen ved en flertals-

beslutning godkender denne udtræden.  

 

17. Supplerende bemærkes, at der ikke kan indkaldes stedfortræder for et medlem af 

økonomiudvalget eller et stående udvalg, fordi medlemmet f.eks. på grund af vareta-

gelsen af et andet offentligt hverv i en periode ikke ser sig i stand til at deltage i ud-

valgsmøderne, når medlemmet godt kan deltage i møder i kommunalbestyrelsen. Der 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=32863
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kan herved henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, side 

240, og Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse nr. L 25, 2012, 1. 

samling, hvor det af de specielle bemærkninger til § 1, nr. 2, hvorved § 28, stk. 2, 2. 

pkt., indføjedes i den kommunale styrelseslov, bl.a. fremgår, at bestemmelsen for så 

vidt angår kommunalbestyrelsesmedlemmer – ligesom den tidligere gældende § 28, 

stk. 2, dvs. det nuværende 1. pkt. i bestemmelsen – forudsætter, at betingelserne for 

stedfortræderens indkaldelse i kommunalbestyrelsen er opfyldt.  

Relevante bestemmelser i lov om kommunernes styrelse: 

”§ 6. … 

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen sin formand blandt sine medlemmer 

efter reglerne i § 24, stk. 1. … 

Stk. 6. Valgene af formand og næstformand (næstformænd) har virkning for kommunalbestyrelsens 

funktionsperiode. 

§ 7. … 

Stk. 3. Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbesty-

relsen, foretages nyt valg efter reglerne i § 24, stk. 1, for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid. Er 

der valgt flere næstformænd, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, 

som har valgt den afgående næstformand. 

§ 15. … 

Stk. 5. Når stedfortræderen for kommunalbestyrelsens formand eller næstformand er indtrådt i henhold 

til stk. 2, og forhindringen har en forventet varighed af mindst 2 måneder, vælger kommunalbestyrelsen 

efter reglerne i § 7, stk. 3, jf. § 24, stk. 1, den, der under fraværet skal varetage funktionerne som hen-

holdsvis formand eller næstformand. 

§ 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økono-

miudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i 

styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommu-

nalbestyrelsens medlemstal. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, 

hvori kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret. 

Stk. 3. Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg m.v. finder sted umiddelbart efter valg af 

kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for kommunalbe-

styrelsens funktionsperiode. 

… 

 

§ 18. Økonomiudvalgets medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunal-

bestyrelsens formand er formand for udvalget. 

… 

§ 24. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende 

medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstem-

ning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende med-

lemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen 

afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2. afstemning har fået flest stemmer, således at det 

ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (3. afstemning) skal 

stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning. 

Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 an-

givne måde. 

Stk. 3. Forholdstalsvalg i henhold til denne lov foretages på grundlag af d'Hondts metode efter følgen-

de regler: kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for 

formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalg og stående 

udvalg skal dog foretages samme gruppeanmeldelse. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De 

herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres 

repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Når det antal 

repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, 

hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller 

flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne må-

de. 

§ 25. Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og 

lignende foretages ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg m.v. for sig, jf. dog § 27, stk. 1. 
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Stk. 2. Ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lig-

nende, hvori kommunalbestyrelsens formand eller en udvalgsformand skal have sæde, regnes den pågæl-

dendes plads som en af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, som 

vedkommende ved det pågældende valg har anmeldt at tilhøre. 

… 

§ 28. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignen-

de, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne 

plads af den samme gruppe. 

Stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, be-

stemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. En kommunalbestyrelse, der 

i styrelsesvedtægten har truffet bestemmelse efter § 15, stk. 2, 2. pkt., kan i styrelsesvedtægten træffe 

bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem 

indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere 

end 1 måned.” 

” 

 

Relevante bestemmelser fra Helsingør Byråds forretningsorden: 

”§ 13. … 

Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af kom-

munalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, 

hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jfr. stk. 6.  

Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lig-

nende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledig-

blevne plads af den samme gruppe.”  


