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1. Godkendelse af dagsorden 
Sagsnr.:   Kompetence:   Åben sag 

Resumé 

Godkendelse af dagsorden. 

Indstilling 

Borgmesteren indstiller, 
 
at dagsordenen godkendes. 

Beslutning 

Sag nr. 20 udgår, og i punkt 12 skal V, O og C kun vælge en stedfortræder. 
 
Dagsordenen godkendt 
 
 

 
 
 
 

2. Valg af formand for byrådet 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §6, stk. 2 skal kommunalbestyrelsen, på sit konstituerende møde, vælge 
sin formand. Formanden vælges efter reglerne i Styrelseslovens §24, stk. hvilket ved sige ved 
flertalsvalg. 
 
Bemærk at valget af formand ledes af det byrådsmedlem, der længst har været medlem af 
byrådet, eller, hvis flere har været medlem lige længe, at det ældste af disse. 
 
Valget af formand har virkning for byrådets funktionsperiode, dvs. fra 1. januar 2010 til 31. 
december 2013. 

Indstilling 

Det indstilles 
 
at byrådet vælger sin formand. 

Beslutning 

Niels O. Pedersen A, ledte valget af formand for byrådet, og konstaterede, at der var anmeldt 
to valggrupper. 1: A og F samt 2: V, O og C 
 
Der blev foreslået Lis Tribler og Sten Knuth. 
16 medlemmer stemte på Lis Tribler A. Lis Tribler A, hermed valgt som formand for byrådet. 
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3. Valg af næstformænd for byrådet 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §6, stk. 4 skal kommunalbestyrelsen, på sit konstituerende møde, vælge 
sin næstformand.  
 
I Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt er det vedtaget, at der også skal vælges en 2. næst-
formand. 
 
Valget til 1. og 2. næstformand ledes af den nyvalgte formand, og foretages under ét som for-
holdstalsvalg, jf. Styrelseslovens §24, stk. 3. 
 
Valget af næstformænd har virkning for byrådets funktionsperiode, dvs. fra 1. januar 2010 til 
31. december 2013. 

Indstilling 

Det indstilles  
 
at byrådet vælger sine næstformænd. 

Beslutning 

Niels O. Pedersen A, blev valgt til 1. næstformand 
Sten Knuth, blev valgt til 2. næstformand 
 
 

 
 
 
 

4. Valg til Økonomiudvalget 
Sagsnr.:   Kompetence:  BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §17, stk. 1 nedsættes et økonomiudvalg til varetagelse af dem umiddelbare 
forvaltning af kommunens anliggender, jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt for så vidt 
angår sammensætning og myndighedsområde. 
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der skal vælges 7 medlemmer til økonomiudvalget. 
Økonomiudvalget adskiller sig fra de stående udvalg ved, at borgmesteren er født formand for 
økonomiudvalget, og valg af økonomiudvalgets medlemmer foretages ved selvstændigt for-
holdstalsvalg. 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 4 medlemmer (incl. borgmesteren) 
at valggruppe V, O og C vælger 3 medlemmer 

Beslutning 
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Følgende blev valgt: 
Lis Tribler A, 
Flemming Erichsen A, 
Niels O. Pedersen, A 
Leif Scharling F, 
Michael Gram O 
Ole Drost V 
Sten Knuth V 
 
 

 
 
 
 

5. Valg til Erhverv, Turisme og udviklingsudvalget 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §17, stk. 1 nedsættes et eller flere stående udvalg til varetagelse af dem 
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt 
for så vidt angår sammensætning og myndighedsområde. 
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der skal vælges 5 medlemmer til Erhverv, Turisme og 
udviklingsudvalget. 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 3 medlemmer 
at valggruppe V, O og C vælger 2 medlemmer 

Beslutning 

I det der henvises til styrelseslovens §27, stk. 1-3 udvides 3 af de stående udvalg fra 5 til 7 
medlemmer. Et af udvalgene er nærværende udvalg. 
Følgende blev valgt: 
Flemming Erichsen A, 
Helle Blak A, 
Steen Olsen A, 
Ib Larsen, F 
Niels Jørgensen C 
Michael Gram O 
Ole Drost V 
 
 

 
 
 
 

6. Valg til Teknik- og miljøudvalget 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §17, stk. 1 nedsættes et eller flere stående udvalg til varetagelse af dem 
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umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt 
for så vidt angår sammensætning og myndighedsområde. 
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der skal vælges 5 medlemmer til Teknik- og miljøudval-
get. 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 3 medlemmer 
at valggruppe V, O og C vælger 2 medlemmer 

Beslutning 

I det der henvises til styrelseslovens §27, stk. 1-3 udvides 3 af de stående udvalg fra 5 til 7 
medlemmer. Et af udvalgene er nærværende udvalg. 
 
Følgende blev valgt: 
Bodil Knudsen A, 
Jacob Borello Carlsen A, 
Kurt Rasmussen A, 
Ib Larsen F, 
Henrik Brodersen O 
Thomas Modell V 
Sten Knuth V 
 
 

 
 
 
 

7. Valg til Udvalget for Børn og Unge (<25 år) 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §17, stk. 1 nedsættes et eller flere stående udvalg til varetagelse af dem 
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt 
for så vidt angår sammensætning og myndighedsområde. 
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der skal vælges 5 medlemmer til Udvalget for Børn og 
unge (<25 år). 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 3 medlemmer 
at valggruppe V, O og C vælger 2 medlemmer 

Beslutning 

I det der henvises til styrelseslovens §27, stk. 1-3 udvides 3 af de stående udvalg fra 5 til 7 
medlemmer. Et af udvalgene er nærværende udvalg. 
Følgende blev valgt: 
 
Steen Olsen A, 
Emine Koca A, 
Ebbe Ahlgren A, 



Byrådet den 1. december 2009 kl. 18.30     

 
 
 
 

 

Side 5 

Jørgen Andersen F, 
Bjørn Olsen O 
Birgitte Poulsen V 
Johnny Persson V 
 
 

 
 
 
 

8. Valg til Voksen- og ældreudvalget (>25 år) 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §17, stk. 1 nedsættes et eller flere stående udvalg til varetagelse af dem 
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt 
for så vidt angår sammensætning og myndighedsområde. 
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der skal vælges 5 medlemmer til Voksen- og ældreud-
valget (>25 år). 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 3 medlemmer 
at valggruppe V, O og C vælger 2 medlemmer 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Kurt Rasmussen A, 
Jacob Borello Carlsen A, 
Lene Wibroe F, 
Peter Lotinga O 
Jens Jørgensen V 
 
 

 
 
 
 

9. Valg til Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §17, stk. 1 nedsættes et eller flere stående udvalg til varetagelse af dem 
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt 
for så vidt angår sammensætning og myndighedsområde. 
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der skal vælges 5 medlemmer til Arbejdsmarkeds- og 
integrationsudvalget 

Indstilling 
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Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 3 medlemmer 
at valggruppe V, O og C vælger 2 medlemmer 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Helle Blak A, 
Emine Koca A, 
Jørgen Andersen F 
Helle Jakobsen V 
Johnny Persson V 
 
 

 
 
 
 

10. Valg til Handicap- og socialpsykiatriudvalget 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §17, stk. 1 nedsættes et eller flere stående udvalg til varetagelse af dem 
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt 
for så vidt angår sammensætning og myndighedsområde. 
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der skal vælges 5 medlemmer til Handicap- og social-
psykiatriudvalget. 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 3 medlemmer 
at valggruppe V, O og C vælger 2 medlemmer 

Beslutning 

Ebbe Ahlgren A 
Ole Quist A, 
Jørgen Andersen F, 
Peter Lotinga O 
Jesper D. Jensen V 
 
 

 
 
 
 

11. Valg til Kultur- og fritidsudvalget 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens §17, stk. 1 nedsættes et eller flere stående udvalg til varetagelse af dem 
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Jf. Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt 
for så vidt angår sammensætning og myndighedsområde. 
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Det fremgår af styrelsesvedtægten, at der skal vælges 5 medlemmer til Kultur- og fritidsudval-
get. 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 3 medlemmer 
at valggruppe V, O og C vælger 2 medlemmer 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Anders Nielsen A, 
Ole Quist A, 
Leif Scharling F, 
Frederik Pedersen O 
Troels Christensen V 
 
 

 
 
 
 

12. Valg til Børn og unge-udvalget 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, §§18-21, og bekendtgørelse 
nr. 613 af 15. juni 2006 af forretningsorden for Børn og unge-udvalgene, skal byrådet nedsæt-
te et særligt børn og unge-udvalg som består af 3 medlemmer, der vælges af byrådet blandt 
dets medlemmer, en byretsdommer i retskredsen samt en pædagogisk-psykologisk sagkyndig, 
der udpeges af statsforvaltningen. 
 
Der udpeges tillige for hvert medlem en stedfortræder. 
 
Bemærk at bestemmelsen i retssikkerhedslovens §19, stk. 3, om, at medlemmer af stående 
udvalg, der behandler sager om børn og unges sociale forhold, ikke kan vælges som medlem-
mer af eller stedfortrædere til børn og unge-udvalget, er ophævet med virkning fra 1. januar 
2010, jf. lov nr. 316 af 28. april 2009 om ændring af lov om retssikkerhed og administration 
på det sociale område og lov om social service. 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F vælger 2 medlemmer samt 2 stedfortrædere 
at valggruppe V, O og C vælger 1 medlem samt 1 stedfortræder 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Niels O. Pedersen A, med Ole Quist A som stedfortræder 
Leif Scharling F, med Ib Larsen F, som stedfortræder 
Helle Jakobsen V, med Peter Lotinga O som stedfortræder 
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13. Udpegning til Havnebestyrelsen Korsør Havn 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Korsør Havn er en kommunal selvstyrerhavn, og er en selvstændig virksomhed, som styres af 
kommunalbestyrelsen.  
 
Havnebestyrelsen varetager inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte økonomiske ram-
mer og øvrige retningslinjer selvstændigt den overordnede ledelse af havnens drift, vedligehol-
delse og eventuelle nye anlæg. 
 
Havnebestyrelsen består – med virkning fra 1. januar 2010 - af 5 medlemmer, hvoraf de 3 
medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer og 2 medlemmer vælges af byrådet 
blandt 4 erhvervsfolk, udpeget af Slagelse Erhvervsråd. For hvert medlem udpeges en stedfor-
træder. 
 
I Ligestillingslovens § 10a er der indført en bestemmelse, der vedrører kommunale udvalgs 
kønsmæssige sammensætning. § 10a gælder til udvalg hvor byrådet eller hvor det, som følge 
af lovgivningen, er bestemt, at der skal foretages udpegning fra andre myndigheder eller orga-
nisationer. Det medfører, at Slagelse Erhvervsråd skal indstille 2 mænd og 2 kvinder til havne-
bestyrelsen. Det har ikke været muligt for Slagelse Erhvervsråd at overholde ligestillingslovens 
§ 10a, hvilket bl.a. skyldes, at kvinderne kun i mindre omfang er repræsenteret i Slagelse Er-
hvervsråd, og at de samme repræsentanter kun i mindre omfang beskæftiger sig med opgaver 
på området, hvorfor sagkundskaben kun i mindre omfang er tilstede. 
 
Det anbefales, at byrådet accepterer denne begrundelse for ikke at overholde ligestillingslo-
vens § 10a. 
 
Slagelse Erhvervsråd har fremsendt indstilling om følgende 4 medlemmer: 
 
Direktør Jytte Bille, Jytte Bille Erhverv ApS. 
Direktør Anders Poulsen, J. Poulsen Shipping A/S 
Direktør Hans Henrik Christiansen, C & P Inspection A/S 
Direktør Mogens Dahl Nielsen, MDN Consultant ApS 
 
Valgene har gyldighed for byrådets funktionsperiode. 

Indstilling 

Det indstilles, 
at valggruppe A og F udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere og at valggruppe V, O og C 

udpeger 1 medlem og 1 stedfortræder, 
at det blandt de 4 erhvervsfolk udpeget af Slagelse Erhvervsråd, udpeges 2 medlemmer og 

2 stedfortrædere, og at byrådet samtidigt accepterer begrundelsen for ikke at overholde 
Ligestillingslovens §10a. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Jacob Borello Carlsen A, med Ebbe Ahlgren A som stedfortræder 
Ole Quist A, med Jørgen Andersen F som stedfortræder 
Hans Henrik Christiansen, med Jytte Bille som stedfortræder 
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Mogens Dahl Nielsen med Anders Poulsen som stedfortræder 
Henrik Brodersen O med Michael Gram O som stedfortræder 
 
 
 

 
 
 
 

14. Stedfortræder for borgmesteren til KL's repræsentantskab 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

KL’s repræsentant består af borgmestrene i KL’s medlemskommuner samt yderligere repræ-
sentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte byråd skal udpege en stedfor-
træder for borgmestrene til repræsentantskabet. 
 
KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at 
fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. 

Indstilling 

Det indstilles 
at der vælges en stedfortræder for borgmesteren til KL’s repræsentanskab. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Niels O. Pedersen A 
 
 

 
 
 
 

15. Stedfortræder for borgmesteren - Kredsråd vedr. politiets virksom-
hed 

Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Kredsråd vedrørende politiets virksomhed, består af politidirektøren, der er formand, og borg-
mestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. 
 
Byrådet vælger en stedfortræder for borgmesteren blandt byrådets medlemmer. 
 
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og orga-
nisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet 
mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan. 

Indstilling 

Det indstilles,  
at der udpeges en stedfortræder for borgmesteren til kredsrådet 
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Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Niels O. Pedersen A 
 
 

 
 
 
 

16. Udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionen 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.  
 
Byrådet træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning, hvis medlemstal skal være 
ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politikdirektøren og et flertal (for Slagelse 
Kommunes vedkommende 5 medlemmer), der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, idet 
det tidligere er fastlagt at Beredskabskommissionen i Slagelse Kommune udover ovennævnte 
også består af 1 repræsentant fra Beredskabsforbundet og 1 repræsentant valgt blandt brand-
mændene. 
 
Beredskabskommissionen består således i alt af 9 medlemmer. 

Indstilling 

Det indstilles, 
at valggruppe A og F udpeger 3 medlemmer og valggruppe V, O og C udpeger 2 medlem-

mer 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Henning Blok Madsen A, 
Benjamin Erichsen A, 
Jørgen Baadsgaard F, 
Jørgen Ole Didriksen V, 
Doris Neumann O. 
 
 

 
 
 
 

17. Udpegning til Handicapråd 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Der skal i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsættes 
et handicapråd i hver kommune. 
 
Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen 
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udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af by-
rådet, heraf et antal af dets medlemmer. Slagelse Kommune har tidligere vedtaget at der af 
byrådets midte skal udpeges 5 medlemmer, samt to medlemmer fra administrationen. 
 
Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør sam-
me antal som medlemmer udpeget af byrådet. 
 
Handicaprådet i Slagelse Kommune består af 14 medlemmer. 
 
Vi har modtaget følgende indstillinger fra Danske Handicaporganisationer: 
 
Organisation  Medlem  Stedfortræder 
LEV    Ole Andersen Finn Nielsen 
LEV    Niels Gerner  Finn Nielsen 
Høreforeningen  Merete Pedersen Agnes Munkhøj Nielsen 
Diabetesforeningen  Ole Stentoft  Jonna Balster 
Dansk Handicap Forbund  Anne Eversby Per Lehrmann Gustavsen  
Sind    Arne Vodstrup 
Scleroseforeingen  Irene Jensen 
 
I Ligestillingslovens § 10a er der indført en bestemmelse, der vedrører kommunale udvalgs 
kønsmæssige sammensætning. § 10a gælder til udvalg hvor byrådet eller hvor det, som følge 
af lovgivningen, er bestemt, at der skal foretages udpegning fra andre myndigheder eller orga-
nisationer. Det medfører, at Danske Handicaporganisationer reelt skal indstille 7 mænd og 7 
kvinder til de 7 pladser og de 7 stedfortræderpladser. Danske Handicaporganisationer har 
meddelt, at det desværre ikke har været muligt at finde stedfortrædere nok, og at Ligestillings-
lovens §10a ikke helt opfyldes, idet der indstilles i alt 6 mænd og 5 kvinder. 
 
Det anbefales at Byrådet acceptere Danske Handicaps begrundelse for ikke fuldt ud at opfylde 
Ligestillingslovens §10a. 
 
Herudover indstilles, at Velfærdsdirektør Lisbeth Mogensen og Drifts/anlægschef Flemming B. 
Larsen udpeges som medlemmer fra administrationen 

Indstilling 

Det indstilles  
at valggruppe A og F udpeger 3 medlemmer samt 3 stedfortrædere, og valggruppe V, O og 

udpeger to medlemmer samt 2 stedfortrædere 
at der byrådet godkender de indstillede medlemmer og stedfortrædere fra Danske Handi-

caporganisationer, samt fra administrationen, og at accepteres, at Ligestillingslovens 
§10a ikke fuldt ud opfyldes. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Kurt Rasmussen A, med Lene Wibroe F som stedfortræder 
Jørgen Andersen F, med Ole Quist A som stedfortræder 
Ib Larsen F, med Bodil Knudsen A som stedfortræder 
Jens Jørgensen V, med Helle Jakobsen V som stedfortræder 
Frederik Pedersen O, med Peter Lotinga O som stedfortræder 
 
Herudover blev 2. at godkendt 
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18. Udpegning til Ungdomsskolebestyrelsen 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Lov om ungdomsskoler, §§ 7-8, og bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990 om ung-
domsskolebestyrelser. 
 
Ungdomsskolebestyrelsen består af 7-11 medlemmer. Der skal være repræsentanter for byrå-
det, organisationer med særlig interesse for ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarke-
dets parter, medarbejdere ved ungdomsskolen og eleverne ved ungdomsskolen. Repræsentan-
ter for byrådet kan vælges inden for eller uden for dets medlemskreds. 
 
Ungdomsskolebestyrelsen i Slagelse kommune består af … medlemmer, hvoraf 2 repræsentan-
ter skal udpeges af byrådet. 

Indstilling 

Det indstilles,  
at valggruppe A og F udpeger et medlem og at valggruppe V, O og C udpeger et medlem. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Steen Olsen A 
Johnny Persson V 
 
 

 
 
 
 

19. Udpegning af medlemmer til Bevilllingsnævn 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v., §10, stk. 3, kan byrådet nedsæt-
te et bevillingsnævn til at træffe de afgørelser, der efter restaurationsloven er henlagt til byrå-
det.  
 
Bevillingsnævnet består af politimesteren og indtil 6 andre medlemmer. Slagelse Byråd har 
tidligere besluttet at medlemssammensætningen er, 1 medlem udpeges af Horesta, 1 medlem 
udpeges af 3F og 1 medlem fra Bevillingsforeningen for Slagelse og Omegn, samt 3 medlem-
mer – som ikke er medlem af byrådet - udpeges af byrådet 

Indstilling 

Det indstilles, 
at der udpeges 1 medlem fra Horesta. 1 medlem fra 3F, 1 medlem fra Bevillingsforeningen 

fra Slagelse og Omegn, 
at valggruppe A og F udpeger 2 medlemmer og valggruppe V, O og C udpeger 1 medlem 

Beslutning 
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Følgende blev valgt: 
Lotte Hansen A, 
Bjarne Balodis Olsen A, 
Bjørn Nielsen V 
 
 
 

 
 
 
 

20. Udpegning til musikskolebestyrelsen 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Enhver kommune er som udgangspunkt forpligtet til at drive en musikskole, enten som en 
kommunal institution eller som selvejende institution. 
 
Der skal jf. Lov om musik, §§ 3a-3b nedsættes en bestyrelse, og det fremgår af vejledende 
standardvedtægt for musikskoler, at bestyrelsen består af 5-11 medlemmer. 
 
Byrådet skal udpege 1-2 medlemmer som ikke behøver være medlem af byrådet, herudover 
skal der udpeges medlemmer blandt musikskolens forældre, evt. støttekreds, musikskolens 
medarbejdere og elever samt en repræsentant fra folkeskolen. 
 
Slagelse Kommune har fastlagt bestyrelsen til …. medlemmer, hvoraf byrådet skal udpege .. 
medlemmer som ikke behøver være medlemmer af byrådet. 

Indstilling 

Det indstilles,  
at de udpeges … medlem/mer (Hvis to så valggruppe ….. osv. 

Beslutning 

Sagen udgår. 
 
 
 

 
 
 
 

21. Udpegning til Movias repræsentantskab 
Sagsnr.:   Kompetence:  BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Med udgangen af 2009 ophører funktionsperioden for Movias repræsentantskab, og kommu-
nerne skal derfor som en del af konstitueringen udpege et medlem til Movias repræsentantskab 
samt en suppleant herfor. 
 
Der forventes indkaldt til møde i det nye repræsentantskab medio januar 2010. På dagsorde-
nen vil være udpegning af 6 medlemmer til Movias bestyrelse, som består af 9 medlemmer. De 
øvrige pladser i bestyrelsen besættes med et medlem fra hver af de regionsråd og et medlem 
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fra kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største tilskud til Movia. (Det vil i prak-
sis sige Københavns Kommune). 

Indstilling 

Det indstilles, 
at Valggruppe A og F udpeget et medlem til Movias repræsentantskab samt en suppleant 

herfor. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Lis Tribler A, med Ib Larsen F som suppleant 
 
 

 
 
 
 

22. Udpegning til Fredningsnævn 
Sagsnr.:   Kompetence: By Åben sag 

Sagsfremstilling 

Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnets geografiske områ-
de fastlægges af miljøministeren. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dom-
mer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der udpeges af miljøministeren, samt et 
medlem, der vælges af byrådet i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende. 
 
Der skal for hvert medlem udpeges en suppleant. Det medlem der udpeges af byrådet, vælges 
for den kommunale valgperiode. 

Indstilling 

Det indstilles, at valggruppe A og F udpeger 1 medlem og 1 suppleant. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Steen Hansen A, med Benjamin Erichsen A, som suppleant 
 
 
 

 
 
 
 

23. Udpegning af medlemmer til Grundlisteudvalg 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Grundlisteudvalget består af 5 medlemmer, som ikke behøver være byrådsmedlemmer, udpe-
get af byrådet for dennes valgperiode.  
 
Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses for egnede til at virke som doms-
mænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere.  
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Indstilling 

Det indstilles at valggruppe A og F udpeger 3 medlemmer og valggruppe V, O og C udpeger 2 
medlemmer. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Jakob Lesly Larsen A, 
Danny Vøttrup A, 
Arne Pedersen F, 
Fritz Neuman O, 
Helena Vedholm C. 
 
 
 

 
 
 
 

24. Indstilling til Skatteankenævn 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af med-
lemmer af det enkelte skatteankenævn. 
 
Jf. bekendtgørelse nr. 1057 og 1058 af 10. november 2009, er landet opdelt i en række skat-
teankenævnskredse. 
 
Skatteankenævnet for Sydvestsjælland, består af Slagelse og Sorø, og har 7 medlemmer. 
 
Slagelse Byråd skal indstille 5 kandidater og 5 suppleanter.  
 
Der kan indstilles både byrådsmedlemmer og ikke byrådsmedlemmer. De indstillede personer 
skal være valgbare til kommunalbestyrelsen. 

Indstilling 

Det indstilles, 
 
at valggruppe A og F indstiller 3 personer og 3 suppleanter. 
at valggruppe V, O og S indstiller 2 personer og 2 suppleanter. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Ebbe Henriksen A, med Benjamin Erichsen A som suppleant 
Tony B. Rasmussen A, med Bjarne Balodis Olsen A som suppleant 
Bent Carlsen F, med Kirsten Rasmussen A, som suppleant 
Jytte Knuth V, med Pia Lund Christiansen V som suppleant 
Dorthe Røhmann Tofting O, med Helena Vedholm C som suppleant 
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25. Indstilling til Vurderingsankenævn 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i vurderingsankenævnskredse og antallet af 
medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn. 
 
Jf. bekendtgørelse nr. 1057 og 1058 af 10. november 2009, er landet opdelt i en række skat-
teankenævnskredse. 
 
Vurderingsankenævnet for Vestsjælland, består af Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Slagelse 
og Sorø, og har 5 medlemmer. 
 
Slagelse Byråd skal indstille 1 kandidat og 1 suppleant.  
 
Der kan indstilles både byrådsmedlemmer og ikke byrådsmedlemmer. De indstillede personer 
skal være valgbare til kommunalbestyrelsen. 

Indstilling 

Det indstilles, 
 
at valggruppe A og F indstiller 1 person og 1 suppleant. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Kirsten Kildegaard Rasmussen A, med Carl Erik Hansen A som suppleant 
 
 

 
 
 
 

26. Udpegning til hegnssyn og vurderingsmænd 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af 3 medlemmer, jf. Lov om hegn §§ 27-
32, af hvilket den ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig sup-
pleant.  
 
Der skal jf. Lov om mark- og fred, §§ 21-23 endvidere beskikkes 3 vurderingsmænd. 
 
Slagelse Kommune har tidligere besluttet at opgaverne omkring mark- og vejfredslov vareta-
ges af hegnssynsmændene. 
 
Medlemmerne og disses suppleanter beskikkes af byrådet for en periode, der svarer til byrå-
dets valgperiode. Mindst et medlem skal være plantningskyndigt, og et medlem skal være 
bygningskyndigt. 
 
Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke.  
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Indstilling 

Det indstilles, 
at der udpeges 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem skal være plantesagkyndig og 1 medlem 

skal være bygningssagkyndig, 
at valggruppe A og F udpeger 2 medlemmer og 2 suppleanter, at valggruppe V, O og C ud-

peger 1 medlem og 1 suppleant. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Thorben Herum Pedersen A, med Henning Blok Madsen A, som suppleant 
Claus Dudzinsky A, med Poul Landsvig A, som suppleant 
Carl Henriksen V, med Jan Møller Pedersen V, som suppleant 
 
 

 
 
 
 

27. Udpegning til KAVO / FASAN 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

KAVO og FASAN er fusioneret i 2009, med henblik ikrafttræden den 1. januar 2010. 
 
I den forbindelse er der udarbejdet og vedtaget nye vedtægter. 
 
Bestyrelsen sammensættes af 2 repræsentanter fra hver interessentkommune. Hvert bestyrel-
sesmedlem er udstyret med en stemmevægt, som relaterer sig til den repræsentative interes-
sentkommunes indbyggertal. 

Indstilling 

Det indstilles, 
at valggruppe A og F udpeger et medlem og valggruppe V, O og V udpeger et medlem. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Niels O. Pedersen A 
Niels Jørgensen C 
 
 

 
 
 
 

28. Udpegning af medlemmer til Klageråd vedr. hjemmehjælp 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Byrådet sørger for at der vælges medlemmer til klagerådet mindst hver fjerde år, og fastsætter 
i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan medlemmerne skal vælges. 
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Klagerådets opgaver er at drøfte, vurdere og videreformidle klager, der forelægges rådet over 
afgørelser om tilbud om praktisk og personlig hjælp efter §§ 83 og 84 i lov om social service, 
samt at følge udviklingen på området og medvirke til, at hjemmehjælpsopgaverne løses i over-
ensstemmelse med byrådets målsætninger. 
 
Klageråd vedr. hjemmehjælp består af 6 medlemmer. 
Tre medlemmer vælges af kommunens ældreråd blandt dets medlemmer. 
To medlemmer vælges af byrådet blandt dets medlemmer. 
Et medlem vælges af invalideorganisationerne i kommunen. 
 
Der er modtaget indstilling fra Danske Handicaporganisationer. 
PTU, Mariann Christensen 
 
Der er valg til ældrerådet i februar 2010, hvorfor ældrerådet først udpeger til Klagerådet for 
hjemmehjælp efter ældrerådsvalget. De nuværende ældrerådsmedlemmer fortsætter indtil nye 
medlemmer er udpeget. 
 
Der skal for hvert medlem vælges en stedfortræder. 

Indstilling 

Det indstilles,  
at valggruppe A og F udpeger 1 medlem samt 1 stedfortræder og at valggruppe V, O og C 

udpeger et medlem samt en stedfortræder. 
at indstillingen fra Danske Handicaporganisationer godkendes. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Kurt Rasmussen A, med Anders Nielsen A som stedfortræder 
Jens Jørgensen V med Peter Lotinga O som stedfortræder 
2. at godkendt 
 
 
 

 
 
 
 

29. Udpegning til taksationskommissionen, lov om offentlige veje 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Lov om offentlige veje, § 57, § 58a og § 60, består en taksationskommission af tre med-
lemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministe-
ren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra 
en kommunal liste. 
 
I hver kommune udpeger byrådet to personer, der for byrådets funktionstid optages på en liste 
over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. 
 
Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørigt indsigt i vurdering af ejendomme. 
 
Det bemærkes, at der ikke vil være noget til hinder for, at der udpeges medlemmer af regions-
råd og byråd. Dog henledes opmærksomheden på, jf. vejlovens § 60, stk. 2, nr. 3, hvorefter 
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medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, ikke må 
være medlemmer af de vejbestyrelser, dvs. byråd, der har truffet beslutning om ekspropriati-
on. 
 
Det bemærkes, at det samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksations-
kommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til 
begge hverv. 

Indstilling 

Det indstilles,  
at valggruppe A og F udpeger en person og valggruppe V, O og C udpeger en person til op-

tagelse på liste over kommunale medlemmer til taksationskommissionen. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Peter Konradsen A, 
Knud Vincent V. 
 
 

 
 
 
 

30. Udpegning til taksationskommissioner, ekspropriationsloven 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, §§ 7-7a. 
 
Der nedsættes en taksationskommission bestående af 5 medlemmer. Formanden, der skal ha-
ve juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager 
til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfær-
diget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. 
 
I hver kommune udpeger byrådet en person, der for byrådets funktionstid optages på en liste 
over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. 
 
Det bemærkes, at det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksations-
kommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til 
begge hverv. 

Indstilling 

Det indstilles,  
at valggruppe A og F udpeger en person til optagelse på en liste over kommunale medlem-

mer af taksationskommissionen. (fast ejendom). 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Thorben Herum Pedersen A 
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31. Udpegning til overtaksationskommissionen 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Lov om offentlige veje, §§ 55-58a og § 60, består en overtaksationskommission af fem 
medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportmini-
steren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere to faste medlemmer. Formanden 
udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. 
 
I hver kommune udpeger byrådet en person, der for byrådets funktionstid optages på en liste 
over medlemmer af den overtaksationskommission, som omfatter kommunen. 
 
Medlemmer af taksationskommissioner skal have behørigt indsigt i vurdering af ejendomme. 
 
Overtaksationskommissioner efterprøver i overensstemmelse med lovens §54 de afgørelser, 
der er truffet af taksationskommissionerne nedsat i henhold til lov om offentlige veje. 
 
Det bemærkes, at der ikke vil være noget til hinder for, at der udpeges medlemmer af regions-
råd og byråd. Dog henledes opmærksomheden på, jf. vejlovens § 60, stk. 2, nr. 3, hvorefter 
medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, ikke må 
være medlemmer af de vejbestyrelser, dvs. byråd, der har truffet beslutning om ekspropriati-
on. 
 
Det bemærkes, at det samme medlem ikke kan deltage i både taksations- og overtaksations-
kommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til 
begge hverv. 

Indstilling 

Det indstilles,  
at valggruppe A og F udpeger en person, til optagelse på liste over kommunale medlemmer 

af overtaksationskommissionen.  

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Mogens E. Knudsen A 
 
 

 
 
 
 

32. Udpegning til ekspropriationskommissionen 
Sagsnr.:   Kompetence: By Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom, §§ 4-6 og § 7a. 
 
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 transport-
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ministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. 
 
Hver kommune skal udpege én person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. De kom-
munale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområde. 
 
Det bemærkes, at det samme medlem ikke kan deltage i både ekspropriations- og taksations-
kommissionens behandling af sagen. Det bør derfor undgås, at den samme person udpeges til 
begge hverv. 

Indstilling 

Det indstilles, 
at valggruppe A og F udpeger en person til optagelse på en liste over kommunale medlem-

mer af ekspropriationskommissionerne. 

Beslutning 

Følgende blev valgt: 
Finn Sørensen A 
 
 

 
 
 
 

33. Underskriftsbemyndigelse 
Sagsnr.:   Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. Styrelseslovens § 32, skal dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over 
fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives af byrå-
dets formand eller næstformand og en person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrel-
sen.  

Indstilling 

Det indstilles,  
at der gives bemyndigelse til borgmester og 1. viceborgmester (i borgmesterens fravær) til 

at kunne underskrive i forening med kommunaldirektør Egon Bo og i dennes fravær med 
enten økonomidirektør Tomas Therkildsen, servicedirektør Lars Hansen, udviklingsdirek-
tør Rie Perry eller velfærdsdirektør Lisbeth Mogensen. 

Beslutning 

Godkendt 
 
 

 
 
 
 

34. Medlemmer i Kommunekontaktråd (KKR) 
Sagsnr.:   Kompetence:  Åben sag 

Sagsfremstilling 
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Der er følgende regler for så vidt angår valg af medlemmer til KKR. 
 
Borgmestrene der vælges på det konstituerende møde i første halvdel af december 2009, er 
fødte medlemmer af KKR, med 1. viceborgmesteren som stedfortræder. 
 
For så vidt angår valget af de øvrige KKR-medlemmer sker det efterfølgende som en valgpro-
ces inden for det enkelte parti/listesamarbejde i kommunerne i regionen, hvor gruppen af 
kommunalbestyrelsesmedlemmer af deres midte vælger det antal medlemmer, som det på-
gældende parti/listesamarbejde er berettiget til at vælge til KKR. 
 
Det betyder, at der i forbindelse med kommunernes konstituerende møde, ikke er særskilt valg 
af medlemmer til KKR, og ej heller til nogle af de råd, regionale nævn mv. som KKR udpeger 
medlemmer til. 
 
En af KKR’s hovedopgaver omhandler netop udpegelser og indstillinger af fælleskommunale 
repræsentanter til regionale nævn, udvalg mv., jf. § 14, stk. 3, i KL’s love: ”Kommunekon-
taktrådene varetager, som repræsentanter for kommunerne i de pågældende regioner, valg af 
fælles repræsentanter for kommunerne til nævn, udvalg mv., hvis kompetenceområder falder 
inden for regionen, i de tilfælde, hvor kompetencen hertil ikke er henlagt til KL’s bestyrelse.” 
 
Til orientering kan det oplyses, at der afholdes konstituerende møde i KKR Sjælland, mandag 
den 25. januar 2010 kl. 10.00 – 12.00. 

Indstilling 

Sagen forelægges til byrådets orientering. 

Beslutning 

Taget til efterretning 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


