
Kommunalbestyrelsens 
Forrretningsorden 2022-2025 

Godkendt af kommunalbestyrelsen 26/ 

Indhold 

Kommunalbestyrelsens moder 2 

Udsendelse af dagsorden og sagernes frernIwggelse 2 

Beslutningsdygtighed, modeledelse og sagernes forelwggelse. 3 

Udvalg. 4 

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning. 4 

Afstemninger, aendrings- og underaendringsforslag. 5 

Flertalsvalg 6 

Forholdstalsvalg. 6 

Beslutningsprotokol my  7 

Sporgsmal vedrorende forretningsordenens forstaelse 7 

/Endringer i forretningsordenen.  7 

HEDENSTED 
KOMMUNE 

Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 

1 og 23/2 2022 



Kommunalbestyrelsens moder 

§ 1. 
Kommunalbestyrelsens moder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at 
enkelte sager behandles for lukkede dare jaevnfor lov om kommunernes styrelse § 10. 

Stk. 2. 
Folgende sager skal - med mindre Kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfaelde trffer 
anden bestemmelse - behandles for lukkede dare: 

• Sager, hvis afgorelse forudstter en bedommelse af personlige forhold. 
• Sager om kob og salg af faste ejendomme. 
• Overslag og tilbud vedrorende bygningsarbejder og leverancer. 

Stk. 3. 
Sporgsmglet om hvorvidt en sag giver grundlag for dorlukning, skal dog forud forhandles 
for lukkede dare, hvis dette bestemmes af Kommunalbestyrelsen eller Borgmesteren 
jvnfor lov om kommunernes styrelse § 10. 

Stk. 4. 
Sager, der behandles for lukkede dare, foretages sg vidt muligt sidst. 

Stk. 5. 
Enhver har adgang til at overvre Kommunalbestyrelsens offentlige moder under iagta-
gelse af god ro og orden. Sgfremt en tilhorer forstyrrer forhandlingerne, kan Borgmeste-
ren udelukke den phaeldende eller i fornodent fald samtlige tilhorere fra modet. Borg-
mesteren kan reservere saerlige pladser for pressens reprsentanter. 

§ 2.  
Er et medlem forhindret i at deltage i et af Kommunalbestyrelsens meddeler han 
Borgmesteren dette inden modets afholdelse. 

Borgmesteren indkalder stedfortraederen, rigr Borgmesteren fgr meddelelse om eller 
kendskab til, at et medlem vil v.re forhindret i at deltage i et mode pg grund af sin hel-
bredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, for-
retninger eller lignende. Medlemmerne skal hurtigt og sg vidt muligt give Borgmesteren 
meddelelse om deres forfald. 

I beslutningsprotokollen anfores for hvert enkelt mode hvilke medlemmer, der har vret 
fravrende. 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlaeggelse. 

§ 3.  
Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinrt mode har indgivet skriftlig an-
modning om behandling af en sag, stter Borgmesteren denne sag pg dagsordenen for 
forstkomnnende mode. 

Stk. 2. 
Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinrt modes afholdelse 
tilsendes hvert af Kommunalbestyrelsens medlemmer en dagsorden og det fornodne ma-
teriale, herunder eventuelle udvalgserklringer, til bedommelse af sagerne (3f. styrelses-
lovens § 8 stk. 4). Dagsordenen frigives digitalt via dagsordensystemet First Agenda. 



Stk. 3. 
Kan en sag ikke udsttes, kan Kommunalbestyrelsen trffe beslutning, selvom dagsor-
denen og det fornodne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden modet. En 
enig Kommunalbestyrelse kan endvidere trffe beslutning i sager, selvom fristen for ud-
sendelse ikke er overholdt ( jf. styrelseslovens § 8. stk. 5). 

Beslutningsdygtighed, modeledelse og sagernes forelmg-
gelse. 
§ 4.  
Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, ngr mindst halvdelen af medlemmerne er 
tilstede. 

Stk. 2. 
Borgmesteren og i borgmesterens forfald forste nstformand leder Kommunalbestyrel-
sens moder. P eggIdende trffer bestemmelse i alle sporgsmgl vedrorende forhandlin-
gernes ledelse og iagttagelse af god orden under modet. Endvidere formulerer pggl-
dende de punkter, om hvilke der skal stemmes. 

Stk.3. 
Enhver der onsker ordet, skal henvende sig til Borgmesteren, der giver ordet til medlem-
merne i den orden, hvori de har begret det. Hvis flere begrer ordet pg en gang, be-
stemmer Borgmesteren den orden, hvori de fgr adgang til at tale. Ingen mg tale uden at 
rejse sig fra sin plads, og talerne mg ikke afbrydes af andre end Borgmesteren. 

Stk. 4. 
Ethvert medlem skal efterkomme Borgmesterens afgorelser anggende overholdelsen af 
den fornodne orden. Ngr et medlem i samme mode to gange er kaldt til orden, kan Kom-
munalbestyrelsen efter Borgmesterens forslag ngte ham ordet i dette mode. 

Stk. 5. 
Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til Borgmesteren. Ngr Borgmesteren finder 
anledning dertil, eller ngr det begres af 3 medlemmer, skal det sttes under afstem-
ning, om afslutning af en forhandling skal finde sted. 

Stk. 6. 
Borgmesteren kan lade sporgsmgl, der henhorer under hans afgorelse, afgore af Kommu-

 

nalbestyrelsen. 

§ 5.  
Sagerne foretages i modet i den rkkefolge, som Borgmesteren bestemmer og han kan 
herved fravige den i dagsordenen angivne rkkefolge. Kommunalbestyrelsen 
afgor dog i hvilken rkkefolge sagerne skal behandles, ngr mindst 3 medlemmer fordrer 
afstemning herom. 

Stk. 2. 
Hvis en sag onskes overfort fra forenklet til almindelig dagsorden, skal det 
for sg vidt muligt meddeles mandag kl. 17 forud for gruppernoderne sg det 
kan diskuteres i grupperne. 

Stk. 3. 
Ethvert medlem kan dog ved modets begyndelse begre ordet til 
dagsordenen, herunder med henblik pg sporgsmglet om sagers 
overflytning fra; 



• forenklet sagsbehandling til almindelig sagsbehandling samt 
• behandling for lukkede dare til behandling for gbne dare og omvendt. 

§ 6.  
En sag undergives kun en behandling, med mindre andet er bestemt i Lovgivningen 
eller Kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger. 
Arsbudgettet skal undergives 2. behandlinger jvnfor born kommunernes styrelse § 
38. 

Stk. 2. 
Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. 
behandling. Ethvert medlem har ret til at fg ordet for at ytre sig over den foreliggende 
sag forinden, der af Kommunalbestyrelsen trffes beslutning om sagens overgang til 2. 
behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengg mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. 
behandling af grsbudgettet skal dog hengg 3 uger jvnfor lov om kommunernes styrelse 
§ 38. 

Udvalg. 

§ 7.  
Dersom Kommunalbestyrelsen finder, at en sag bor overvejes i et srligt udvalg, forin-
den sagen afgores af Kommunalbestyrelsen, nedsttes et sgdan udvalg med det antal 
medlemmer, som Kommunalbestyrelsen faststter i det enkelte 

Stk. 2. 
Udvalget, der selv vIger sin formand med mindre Kommunalbestyrelsen beslutter an-
derledes, skal afgive en skriftlig betnkning, det tilstilles Borgmesteren, som bringer den 
til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3. 

Stk. 3. 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henhorer under et be-

 

stemt udvalgs forretningsomrgde, til et af de bestgende udvalg. 

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning. 

§ 8.  
Kommunalbestyrelsen trffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er 
af en sgdan beskaffenhed, at den pggIdende er udelukket fra at deltage i Kommunalbe-
styrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekrftende fald skal den pggIdende 
under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod den pggIdende 
ikke er afskgret fra at deltage i Kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, 
den pggIdende mg anses for at vre inhabil. 

Stk. 2. 
Et medlem skal underrette Kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan 
give anledning til tvivl om den pggIdendes habilitet. 

Stk. 3 
Ngr et medlem mg forventes at blive erklret for inhabilt i forhold til en sag der skal be-
handles i Kommunalbestyrelsens mode, jvnfor. stk. 1., kan de medlemmer, der er valgt 
pg den pggeeldende kandidatliste, krve stedfortrderen indkaldt til at deltage i sagens 
behandling (jf. Styrelseslovens § 14 stk. 3.). 



§ 9.  
Medlemmerne kan kun deltage i Kommunalbestyrelsens afstemninger, ngr de personligt 
er til stede i salen under disse. 

Afstemninger, mndrings- og undermndringsforslag. 
§ 10.  
Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser, ved digital afstem-

 

ning eller hgndsoprkning, og kontraprove (kontroltlling) foretages. 

Stk. 2. 
Alle besiutninger tages ved stemmeflerhed, for sg vidt andet ikke er foreskrevet i lovgiv-

 

ningen. 

Stk 3 
Skonner Borgmesteren, at en sags udfald er sg utvivlsom, at afstemning vil v.re over-
flodig, udtaler Borgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, Borgmesteren har 
med hensyn til sagens afgorelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, 
kan Borgmesteren erklaere sagen for afgjort i overensstemmelse med den af Borgmeste-
ren angivne opfattelse. 

Stk. 4. 
Valg til udvalg, bestyrelse my. kan foregg ved skriftlig afstemning pg stemmesedler, der 
tilvejebringes og udleveres af Borgmesteren. Finder Borgmesteren det sandsynligt, at 
Kommunalbestyrelsen vil vwlge eller genylge en bestemt kandidat, kan Borgmesteren 
stille forslag om, at den pggIdende vIges uden skriftlig afstemning. Dersom intet 
medlem herefter forlanger sgdan afstemning, er den foreslgede kandidat vaigt. 

§ 11.  
fEndrings- og underndringsforslag kan fremsttes, sg Iwnge afstemning ikke er pgbe-
gyndt, og behover ikke at fremsaettes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, 
der skal undergives 2 behandlinger, jvnfor stk. 2. 

Stk. 2. 
Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, ved-
tage at foreskrive en frist for fremsttelse af ndringsforslag og efter omstndighe-
derne ogsg af underndringsforslag, og i sg fald kan de ikke fremsttes efter fristens 
udlob, medmindre Kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri. 

Stk. 3. 
Hvis wndrings- og underwndringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab for-
end 2. behandling, giver Borgmesteren ved forhandlingens begyndeise meddelelse om 
forslagene, for sg vidt de da foreligger. 

Stk. 4. 
Borgmesteren bestemmer i hviiken orden, der skal stemmes over wndringsforslagene, 
men sg afstemningen om disse altid sker for afstemningen om hovedforslaget. 

Stk. 5. 
Forslag om nedsttelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg 
eller til fortsat behandling i et udvalg kan fremsttes, sg Inge afstemning om sagen 
ikke er begyndt. Ngr sgdant forslag fremsttes efter, at forhandlingerne om sagen er be-
gyndt, standses disse, hvorefter Kommunalbestyrelsen afgor sporgsmglet om udvalgsbe-
handling 



Flertalsvalg 
§ 12.  
Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnar absolut flertal af de afgivne stemmer. 
Opnas sadant flertal ikke ved forste afstemning, foretages ny afstemning. Opnar en kan-
didat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages 
bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har faet flest stemmer, sa det ved 
stemmelighed afgores ved lodtrkning pa hvilke to, der ved det bundne valg (tredje af-
stemning) skal stemmes. Star stemmerne lige ved tredje afstemning, trffes afgorelsen 
ved lodtrkning, der foretages af Borgmesteren. 

Stk. 2. 
Ved ansttelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansogere pa den i 
stk. 1 angivne made. 

Forholdstalsvalg. 

§ 13.  
Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, besty-

 

relser og lignende foretages som forholdstalsvalg. 

Stk. 2. 
Forholdstalsvalg foretages efter folgende regler : 
Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt 
for Borgmesteren at ville stemme sammen ved det pagldende valg. Hver gruppes med-
lemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rkke-
folge, i hvilken de enkelte grupper kan vIge deres reprsentanter. Er 2 eller flere kvoti-
enter lige store, afgores raekkefolgen ved lodtrkning, der foretages af Borgmesteren. 
War det antal reprsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grup-
perne straks meddele Borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de/dem tilfaidne 
pladser. Giver en gruppe afkald pa sin ret til at fa en eller flere reprsentanter, fordeles 
de ledigblevne pladser mellem de andre grupper pa den foran angivne made. 

Stk. 3. 
Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages bade 
blandt medlemmer og ikke-medlemmer af Byradet, foretages valget af samtlige de med-
lemmer, Kommunalbestyrelsen skal vaelge, under et. Grupperne kan i den rkkefolge, 
som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af Kommunal-
bestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat. 

Stk. 4. 
Ved Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og 
lignende, hvori Borgmesteren skal have wade, regnes Borgmesterens plads som den ene 
af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for Kommunalbestyrelsen, til hvilken 
Borgmesteren horer. 

Stk. 5. 
Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af 
Kommunalbestyrelsen i enighed eller i ovrigt uden afstemning, skal der samtidig trffes 
beslutning om, hvilken gruppe der ved ledighed skal bestte pagldende plads jvnfor 
stk. 6. 



Steinar Eggen Kristensen 
Kommunaldirektor 

Stk. 6. 
Udtrder et medlem i lobet af valgperioden af et udvaig, en kommission, en bestyrelse 
eller lignende, hvori han/hun er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Kommunalbesty-
relsen, besttes den ledigblevne plads af den samme gruppe. 

Beslutningsprotokol my. 
§ 14.  
Kommunalbestyrelsens beslutninger indfores under moderne i beslutningsprotokollen af 
Kommunalbestyrelsens sekreteer. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indfores. 

Stk. 2. 
Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilfort beslutningsprotokollen og 
ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, krve, at denne samtidig gores be-
kendt med indholdet af protokollen. Dersom det pggIdende medlem ved sagens frem-
sendelse onsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal pggl-
dende meddele dette til Borgmesteren, der faststter en frist for aflevering af begrundel-
sen. 

Stk. 3. 
Beslutningsprotokollen skal ved hvert modes afslutning, efter at det tilforte er oplst, 
underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i modet. Medlemmerne kan ikke 
under henvisning til Beres stemmeafgivning eller andre grunde vgre sig ved at under-
skrive protokollen. 

Sporgsmal vedrorende forretningsordenens forstaelse 

§ 15.  
Ethvert medlem er forpligtet til forelobig at rette sig efter Borgmesterens afgorelse med 
hensyn til forstgelse af forretningsordenens bestemmelser, men sporgsnnglet kan indbrin-
ges for Kommunalbestyrelsen i dennes nste mode. 

/Endringer i forretningsordenen. 

§ 16.  
Denne forretningsorden trder i kraft i Kommunalbestyrelsesperioden 2022-2025. 

Endringer i og tillg til forretningsordenen skal behandles i 2 ordinre Kommunalbesty-
relses wider. 

Forretningsordenen er vedtaget pg Kommunalbestyrelsens mode i januar og februar ma-
ned 2022. 

Kommunalbestyrelsen for Hedensted kommune. 

Ole Vind 
Borgmester 
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