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Overvejelser om udvalgsstruktur 

Som led i arbejdet med kommunens økonomiske situation har 
Kommunalbestyrelsen ønsket, at administrationen udarbejder et notat, 
der belyser den aktuelle udvalgsstruktur i Hørsholm Kommune samt 
vederlæggelsen herfor. Notatet skal endvidere indeholde forslag til 
alternative modeller for udvalgsstruktur – herunder udvalgenes 
sammensætning og antal. 

Indledningsvist i notatet beskrives den kommunale styrelseslovs 
udgangspunkt for udvalgsstyret.

1. Styreformer og deres udbredelse
Den normale styreform, der gælder som styrelseslovens udgangspunkt, er 
det traditionelle udvalgsstyre, jf. § 17. Herefter nedsætter 
kommunalbestyrelsen et økonomiudvalg og et eller flere stående udvalg. 
Derudover skal der nedsættes et børn og unge-udvalg, jf. den sociale 
retssikkerhedslov.
 
De stående udvalg kan være sektoropdelte efter fx sundhed, 
arbejdsmarked, børn og unge m.v., som er det mest almindelige (jf. 
oversigten nedenfor), og/eller de kan være tværgående organiseret efter 
fx emner som innovation, nærdemokrati, borgerinddragelse m.v.

Efter styrelseslovens § 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte 
særlige ad hoc-udvalg (”17-4-udvalg”) til varetagelse til bestemte opgaver 
eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner. Dette er en 
del udbredt i landets kommuner, jf. oversigten nedenfor. Der kan indgå 
medlemmer i 17-4-udvalgene, som ikke er medlemmer af 
kommunalbestyrelsen. Der skal ikke optages bestemmelser om 17-4-
udvalg i kommunens styrelsesvedtægt.  

Kommunalbestyrelsen kan som nævnt tillægge 17-4-udvalg forberedende 
eller rådgivende funktioner, men der må ikke gøres indskrænkninger i 
økonomiudvalgets og de stående udvalgs kompetence. 17-4-udvalg skal 
derfor nedsættes under et udvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare 
forvaltning af det pågældende område. Er der tale om et tidsbegrænset 
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hverv vedrørende spørgsmål, som ikke er udvalgsplacerede, kan det 
særlige udvalg dog nedsættes direkte under kommunalbestyrelsen. 

Et 17-4-udvalg kan ikke have ansvaret for den umiddelbare forvaltning 
(driften), men kan fx anvendes i opstartsfasen, når nye strategier og 
politikker skal formuleres, eller der skal ske en evaluering og 
dokumentation af, hvordan politikområder virker i hverdagen for brugere 
og borgere. Adgangen til at tillægge et 17-4-udvalg 
beslutningskompetence er særdeles begrænset.

Den traditionelle udvalgsstyreform er den absolut mest benyttede i landet, 
dog i vidt omfang suppleret med benyttelse af 17-4-udvalg, jf. 
inspirationskataloget ”Variationer i udvalgsstyret - Den politiske 
organisering i syv kommuner” (Ulrik Kjær og Niels Opstrup, 2016): 

Som det fremgår af oversigten, som omfatter de 93 kommuner, hvor der 
ikke er særlige styrelsesforhold – dvs. uden Frederiksberg, København, 
Odense, Aalborg og Århus, har hele 96 % af kommunerne traditionelle 
sektoropdelte (48 %) eller tværgående (5 %) stående udvalg, eller de har 
(43 %) en udvalgsstruktur, som er suppleret med anvendelse af 17-4-
udvalg.

I bilag 1 kortlægges udvalgsstrukturen i de omkringliggende kommuner 
(ifølge de respektive kommuners hjemmesider suppleret med anden 
information fra kommunerne).

2. Hørsholm Kommunes aktuelle udvalgsstruktur
Hørsholm Kommunes udvalgsstruktur består p.t. af Økonomiudvalget med 
9 medlemmer og 6 stående udvalg med hver 5 medlemmer samt et § 17-
4-udvalg. I indeværende valgperiode har der endvidere været nedsat et 
Ældreudvalg efter bestemmelserne i styrelseslovens § 17, stk. 4.:

 Økonomiudvalget (ØU)
 Børne- og Skoleudvalget (BSU)
 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU)
 Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU)
 Social- og Seniorudvalget (SSU)
 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU)
 Sundhedsudvalget (SU)
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 17-4-udvalget vedrørende Tryghed

Hørsholms udvalgsmodel ligner således meget de omkringliggende 
kommuners, bortset fra Gentoftes, jf. bilag 1.

I forhold til den nuværende vederlæggelse henvises til bilag 2.

3. Modeller for ændret udvalgsstruktur
En mulighed for at imødegå silotænkning og fremme tværgående 
helhedssyn og koordinering er at se på mulighederne for at sammenlægge 
de stående udvalg og/eller omfordele eller redefinere deres opgaver 
og/eller ændre deres medlemstal.

Der er i sagens natur mange muligheder for at udmønte dette. Nedenfor 
beskrives nogle eksempler på mulige scenarier.

Ændring i de stående udvalg forudsætter ændring af styrelsesvedtægten, 
som i henhold til styrelseslovens § 2, stk. 2, skal vedtages ved to 
behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. En 
ændring kan gennemføres når som helst i valgperioden, men det er et 
krav, at det skal være den samme kommunalbestyrelse, som vedtager 
ændringen, hvilket er aktuelt i forbindelse med kommunalvalg. 
Konstituering af en nyvalgt kommunalbestyrelse skal altid ske på grundlag 
af en endeligt vedtaget styrelsesvedtægt. 

I alle de nedenfor beskrevne scenarier (og andre mulige scenarier) kan der 
samtidig arbejdes med mulighederne for at etablere 17-4-udvalg i større 
eller mindre omfang vedrørende relevante emner/opgaver. 

Det er også relevant at overveje udvalgenes mødefrekvens, fx om der som 
i Gentofte måske kun er behov for kvartalsmæssige møder. Dette kan evt. 
kombineres med en overvejelse om, hvorvidt de stående udvalg ikke eller 
kun inden for visse af deres områder skal varetage den umiddelbare 
forvaltning af deres respektive områder, jf. styrelseslovens § 64 b, for at 
bevare et smidigt og effektivt beslutningsapparat (da beslutninger i så fald 
træffes af kommunalbestyrelsen, som bevarer den ordinære månedlige 
mødefrekvens). 

Hørsholm Kommune har i sidste valgperiode arbejdet med et § 17, stk. 4 
udvalg, hvis opgave var at finde egnede boliger til kommunens flygtninge.

I indeværende periode har kommunen nedsat et ældreudvalg, der har 
udarbejdet en ældrepolitik samt et tryghedsudvalg, der arbejder med 
tryghed. Begge udvalg er nedsat efter § 17, stk. 4.

Alle 3 17-4-udvalg har været/er en succes, idet muligheden for inddrage 
borgere, interessenter og videns personer i arbejdet har været positivt. 

I forbindelse med overvejelserne om eventuel øget anvendelse af 17-4-
udvalg er det vigtigt at tage højde for de betydelige administrative 
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ressourcer, som alt andet lige vil medgå til etablering og håndtering heraf. 
Derfor kan det være relevant at overveje ikke at have mere en 2-3 § 17, 
stk. 4-udvalg på én gang. Hvis antallet overstiger dette, bør man skele til 
Gentoftes hyppighed på fagudvalgsmøderne. 

Scenarie A – nedlæggelse af EBU og SU

I denne ”minimal-model” reduceres de stående udvalg til 4, ved at SU-
opgaverne lægges ind i det nuværende SSU, som ligeledes tilføres 
beskæftigelsesopgaverne fra EBU. Der skal i den forbindelse findes et nyt 
navn til udvalget (medmindre det fulde navn Social-, Senior-, Sundheds- og 
Beskæftigelsesudvalget vælges). 

At lægge SSUs og SUs opgaver i samme udvalg vil være en fordel ift. at der 
er stort overlap mellem social- og sundhedsopgaverne. Derudover har SU 
pt. en lille opgaveportefølje. Ydermere vil der kunne opnås en 
administrativ optimering bl.a. pga. mindre mødevirksomhed, og der vil 
være bedre mulighed for koordinering af områderne.

Ift. SUs nuværende opgavemængde er der en forventning om, at denne vil 
blive forøget, hvorfor det kan være relevant at fastholde SU som et 
selvstændigt udvalg.

I modellen foreslås beskæftigelsesområdet fra EBU overført til et nyt 
udvalg med opgaver fra SSU og SU. Fordelen med dette kan være at der er 
overlap mellem opgaverne fra SSU, SU og beskæftigelsesopgaverne.
Som eksempel herpå er ”Tværgående borgerforløb”. Flere kommuner har 
et lign. udvalg, hvor det kaldes for ”Velfærdsudvalget”.

Ulempen kan være, at man mister sammenhængen mellem 
beskæftigelses- og erhvervspolitikken og der er risiko for nedprioritering af 
disse politikker ved at de bliver en lille del af noget større.

Desuden kan det overvejes, om erhvervspolitikkens sammenhæng med 
ØUs opgaver er minimal – og bedre kan finde sammenhæng med 
Planområdet, som er forankret i MPU.

Generelt set kan det være uhensigtsmæssigt, at faglig drift skal behandles i 
Økonomiudvalget.
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Scenarie B – 3 stående udvalg:

I denne model arbejdes der, som det fremgår, med sammenlægning af de 
6 stående udvalg til 3, mens forholdet mellem ØU og de stående udvalg 
bevares uændret, ligesom MPU bevares uændret. Sammenlægningerne af 
SSU-EBU-SU har samme fordel som ovenfor, og den anførte ulempe om at 
adskille erhverv og beskæftigelse forsvinder. 

Ift. SFKU-BSU vurderes at kunne styrke det tværgående aspekt i de 
beslægtede sagsområder for at imødegå sektorisering/silotænkning. 
Fordelen er bl.a. andet, at der kan skabes et bredere perspektiv og 
tværgående politiks syn på de positive effekter som et aktivt sports-
/fritidsliv har for børnenes læring. Det tværgående arbejde vil blive 
fremmet. 

Ulempen kan være, at sport- og fritidsdelen vil få mindre fokus på de 18+ 
årige. Derudover er der risiko for, at den konkrete faglighed forsvinder. Og 
lovgivningen fylder i dag meget på BSUs område og meget lidt på SFKUs 
område.

Begge udvalg har i dag mange sager – så udvalget kan bliver meget 
”sagstungt”, medmindre der uddelegeres yderligere til administrationen, 
og at udvalgene ikke beskæftiger sig med ”driftssager”.

Det kan overvejes, om det vil kræve en tilpasning af den administrative 
organisering, hvis denne politiske model vælges.

Der er ligeledes behov for navneændringer for de nye udvalg.
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Scenarie C – 2 stående udvalg:

I dette scenarie ændres der på alle udvalgene – de stående udvalg 
reduceres til to, og erhvervs- og beskæftigelsesopgaverne lægges direkte 
ind under ØUs resort. Der er behov for navneændringer.  

Ovenstående model vil reducere den samlede mødetid. 

I forhold til at EBU lægges under ØU ses der ingen fordele. 
Ved sammenlægning af de 2 udvalgsområder til erhvervs- og 
beskæftigelsespolitikken miste fokus. Tidligere har mange kommuner 
anvendt denne organisering, idet opfattelsen var, at området ikke var 
styrbart. Efter refusionsreformen er der ud fra en styringsvinkel ikke 
længere argumenter for denne model og de øvrige kommuner er også 
gået bort herfra.

Ved sammenlægning af SSU, SU og BSU ses en fordel i, at der skabes 
sammenhæng i den social- og sundhedspolitiske dagsorden. Det vil blive 
en stor økonomi, som udvalget skal administrere. Det kan sikre 
sammenhæng og mindskelse af silotænkningen. 

SSU og BSU er i dag 2 store områder med en i forvejen stor portefølje. Det 
forventes, at sammenlægning vil skabe lange tunge møder.
Det forventes ligeledes, at den social- og sundhedspolitiske dagsorden vil 
være meget omfattende og vil påvirke ind i BSU-områdets almen del over 
mod social- og sundhed. Og dette er der administrativt sikret mod ved at 
specialområdet er flyttet fra Børn- og Voksne til Dagtilbud og Skole, hvor 
det netop  handler om at anskue det ud fra et almenperspektiv.

Ved at sammenlægge opnås der en fordel ved at der sikres større 
sammenhæng og tværgående tænkning – specielt omkring 
anlægsprojekter, hvor der allerede i dag er et stort tværgående 
samarbejde administrativt. Der ses i dag også et overlap på friluftsområdet 
og idrætsområdet.
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Dagsorden og møder vil bliver mere omfattende og det vil fordre til, at der 
politiks fokuseres på udvikling af området frem for drift. En 
sammenlægning kan kræve, at den administrative organisering tilpasses.

Ulempen kan være, at den konkrete faglighed forsvinder – lovgivning 
fylder meget på MPUs område og meget lidt på SFKUs område.

Generelt set kan det være uhensigtsmæssigt, at faglig drift skal behandles i 
Økonomiudvalget.

Scenarie D – 1 stående udvalg:

Endelig kan der Inden for rammerne af styrelsesloven – medmindre man 
vil overgå til udvalgsløst styre – overvejes at overgå til lovens 
”minimalmodel”, jf. § 17, stk. 1, med et økonomiudvalg og ét stående 
udvalg, som kunne sammensættes, som det fremgår af figuren ovenfor. 
Der er også her behov for navneændringer. 

Fordelen ved et samlet ØU og MPU vil være, at de fleste anlæg behandles i 
samme udvalg, hvilket giver en god sammenhæng. Der må nok overvejes 
en anden administrativ organisering til denne politiske betjening. Det 
politiske fokus forventes at være rette mod udvikling frem for drift.

Ulempen kan være, at fagligheden forsvinder og et ØU, der også har de 
tekniske sager vil blive meget lovtungt.

Eet samlet fagudvalg for velfærdsområderne vil sikre den tværgående 
politiske prioritering. 

Rent administrativt kan det være en fordel med et ”stort” ØU og eet 
fagudvalg.
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Ulempen kan være, at KBs autoritet undermineres, idet udvalget vil 
fungere som et ”mini-KB” for velfærdsområderne.

Modellen kræver, at de sager, der skal fremlægges politisk prioriteres. Det 
kan overvejes, om der skal gives yderligere delegering til administrationen.
Alternativt kan der nedsættes flere § 17, stk. 4-udvalg, under fagudvalget.

Generelt set kan det være uhensigtsmæssigt, at faglig drift skal behandles i 
Økonomiudvalget.

Scenarie E – 5 stående udvalg:

Endelig kan man fastholde en organisering der ligner den nuværende, hvor 
Tryghedsudvalget nedlægges og opgaverne lægges i MPU i stedet for. Da 
der er stor sammenhæng mellem Tryghedsudvalgets fokus på forebyggelse 
af indbrud og tryghed i lokalmiljøer og MPUs arbejde, vil dette være en 
fordel. Derudover kan SSU og SU med fordel sammenlægges, jf. ovenfor.

For de scenarier, hvor der mindskes i antallet af udvalg, vil der kunne 
opnås administrative lettelser, idet færre udvalg vil medføre mindre antal 
dagsordener, der skal produceres og Direktionen, Chefforum og 
nøglemedarbejdere vil ligeledes skulle deltage i færre antal møder.

4. Vederlæggelse ved de foreslåede scenarier

Afgørende for opnåelse af besparelser ift. den nuværende vedlæggelse er, 
at der tages udgangspunkt i at formandsvedlæggelsen svarer til den 
nuværende vedlæggelse med 25% af borgmestervederlaget for de 
nuværende ”store” udvalg, at EBU honoreres med 15% hvis det fortsætter 
som i dag, og at antallet af udvalgsmedlemmer er det samme som i dag, og 
at disse honoreres med 26.933 kr. pr. år pr. udvalg. 
En sådan forudsætning vil medføre, at der sker en ny fordeling af 
udvalgspladserne, og ikke alle KBmedlemmer vil få plads i et fagudvalg i de 
scenarier, hvor der f.eks. kun er 1-2 fagudvalg.

Honoreringen vi derfor se således ud ved en borgmesterløn på 935.588 kr.

ØU

BSUEBUSSU
SU

MPU
Incl. Tryghed

SFKU
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Scenarie A

Formandshonorar 
1/1 2019-niveau

Medlemshonorar
1/1 2019-niveau

Besparelse i alt

ØU - 215.464
(8 medl.)

SSU/SU/EBU 233.897 107.732 
(4 medl.)

SFKU 233.897 107.732 
(4 medl.)

BSU 233.897 107.732 
(4 medl.)

MPU 233.897 107.732 
(4 medl.)

B og U 46.779 26.933 
(1 medl.)

Tryghed 93.558 -

I alt 1.075.925 673.325

Nuværende 
honorering

1.403.380 888.789

Besparelse 327.455 215.464 542.919

Scenarie B

Formandshonorar 
1/1 2019-niveau

Medlemshonorar
1/1 2019-niveau

Besparelse i alt

ØU - 215.464
(8 medl.)

SSU/SU/EBU 233.897 107.732 
(4 medl.)

SFKU/BSU 233.897 107.732 
(4 medl.)

MPU 233.897 107.732 
(4 medl.)

B og U 46.779 26.933 
(1 medl.)

Tryghed 93.558 -

I alt 842.028 565.593

Nuværende 
honorering

1.403.380 888.789

Besparelse 561.352 323.196 884.548

Scenarie C
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Formandshonorar 
1/1 2019-niveau

Medlemshonorar
1/1 2019-niveau

Besparelse i alt

ØU/EBU - 215.464
(8 medl.)

SSU/SU/BSU 233.897 107.732 
(4 medl.)

SFKU/MPU 233.897 107.732 
(4 medl.)

B og U 46.779 26.933 
(1 medl.)

Tryghed 93.558 -

I alt 608.131 457.861

Nuværende 
honorering

1.403.380 888.789

Besparelse 795.249 430.928 1.226.177

Scenarie D

Formandshonorar 
1/1 2019-niveau

Medlemshonorar
1/1 2019-niveau

Besparelse i 
alt

ØU/MPU/SFKU - 215.464
(8 medl.)

SSU/SU/BSU/EBU 233.897 107.732 
(4 medl.)

B og U 46.779 26.933 
(1 medl.)

Tryghed 93.558 -

I alt 374.234 350.129

Nuværende 
honorering

1.403.380 888.789

Besparelse 1.029.146 538.660 1.567.806
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Scenarie E

Formandshonorar 
1/1 2019-niveau

Medlemshonorar
1/1 2019-niveau

Besparelse i alt

ØU - 215.464
(8 medl.)

SSU/SU 233.897 107.732 
(4 medl.)

EBU 140.338 107.732
(4 medl.)

SFKU 233.897 107.732 
(4 medl.)

BSU 233.897 107.732 
(4 medl.)

MPU
Incl. Tryghed

233.897 107.732 
(4 medl.)

B og U 46.779 26.933 
(1 medl.)

I alt 1.122.705 781.057

Nuværende 
honorering

1.403.380 888.789

Besparelse 280.675 107.732 388.407
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BILAG 1

I Gentofte Kommune har man siden august 2015 arbejdet i en markant 
anderledes udvalgsstruktur som er baseret på omfattende brug af 17-4-
udvalg (i Gentofte betegnet ”opgaveudvalg”) bestående af 5 politikere og 
10 borgere, kombineret med, at den umiddelbare forvaltning er flyttet fra 
de 6 stående udvalg til kommunalbestyrelsen (med hjemmel i 
styrelseslovens § 64b som beskrevet ovenfor). De stående udvalg er i 
stedet politikudviklende, igangsættende og koordinerende, og 
mødefrekvensen er samtidig skåret ned til 4 årlige møder. Der arbejdes 
løbende med ca. 8 opgaveudvalg.

Udvalgssammensætningen i Gentofte:

Stående udvalg:

 Bygnings- og Arkitekturudvalget
 Børneudvalget
 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
 Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
 Skoleudvalget
 Teknik- og Miljøudvalget
 Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
 Økonomiudvalget

Opgaveudvalg:

 NYT – Fremtidens transport
 Unges Sundhed og Trivsel
 Byens Hus – vi skaber sammen
 Det internationale Gentofte
 Flere i arbejde eller uddannelse
 FN´s verdensmål i Gentofte
 Tryghed for Borgerne
 Vi Skaber Sammen

Hertil kom 11 afsluttede opgaveudvalg, således at der siden overgangen til 
den nye udvalgsstruktur i alt har været 23 opgaveudvalg.

De øvrige omkringliggende kommuner er alle struktureret mede 
traditionelt med 6 (i Furesø dog 5) overvejende sektoropdelt stående 
udvalg og for nogle kommuners vedkommende enkelte 17-4-udvalg.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der 6 stående udvalg (ingen 17-4-udvalg):

 Beskæftigelses- og integrationsudvalget
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 Byplanudvalget
 Børne- og ungdomsudvalget
 Kultur- og fritidsudvalget
 Social- og Sundhedsudvalget
 Teknik- og Miljøudvalget

I Rudersdal Kommune er der 7 stående udvalg:

 Byplanudvalget
 Børne- og Skoleudvalget
 Erhvervsudvalget
 Kultur- og Fritidsudvalget
 Miljø- og Teknikudvalget
 Social- og Sundhedsudvalget
 Sårbare Børn- og Ungeudvalget

Desuden er der nedsat et 17-4-udvalg:

 Skolestrukturudvalget

Og et midlertidigt udvalg:

 Bycenterudvalget

I Fredensborg Kommune er der 7 stående udvalg:

 Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
 Børne- og Skoleudvalget
 Fritids- og Idrætsudvalget
 Kulturudvalget
 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
 Social- og Seniorudvalget
 Infrastruktur- og Teknikudvalget

Der er desuden nedsat to 17-4-udvalg:

 Udvalget for Byrum og Boligsocial indsats
 Udvalget for infrastruktur og Trafik

I Hillerød Kommune er der 7 stående udvalg:

 Arkitektur, byplan. Og Trafikudvalget
 Natur, Miljø og Klimaudvalget
 Omsorg og Livkraftsudvalget
 Kultur og Fritidsudvalget
 Idræt og Sundhedsudvalget
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 Børn, Familie og Ungeudvalget
 Erhverv, Beskæftigelses og Turismeudvalget

Der er herudover nedsat to 17-4-udvalg:

 Udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel
 Udvalget for borgerinvolvering

I Allerød Kommune er der 4 stående udvalg (og ingen 17-4-udvalg):

 Børn- og Skoleudvalget
 Kultur- og Idrætsudvalget
 Sundhed-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget
 Teknik, Erhverv, Plan- og Miljøudvalget

I Furesø Kommune er der 8 stående udvalg og ingen 17-4-udvalg (seneste 
17-4-udvalg har omhandlet flyvestationen, folkeskolereformen og ny 
rådhusløsning):

 Udvalg for beskæftigelse og erhverv
 Udvalg for byudvikling og bolig
 Udvalg for dagtilbud go familier
 Udvalg for digitalisering og innovation
 Udvalg for kultur, fritid og idræt
 Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
 Udvalg for skole- og ungdomsuddannelse
 Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv



Vedrørende Politiske arbejdsformer Notat

Sagsnr:  

15/17

BILAG 2.

Vederlag

Lovbestemte regler og maksima, der skal overholdes
Vederlagsbekendtgørelsen fastsætter følgende maksima ift. udvalg:

 De samlede vederlag til udvalgsformænd og –næstformænd 
(herunder formænd og næstformænd for 17-4-udvalg, som er 
kommunalbestyrelsesmedlemmer) samt menige 
udvalgsmedlemmer må ikke overstige 245% af 
borgmestervederlaget , idet Hørsholm Kommunes indbyggertal 
ligger mellem 25.001-30.000 indbyggere, jf. bekendtgørelsens § 7, 
stk. 4. 

 Vederlaget for det enkelte formands-/næstformandshverv kan 
maksimalt udgøre 40% af borgmestervederlaget, jf. 
bekendtgørelsens § 7, stk. 5.

 Vederlaget til formanden for børn og unge-udvalget kan dog 
maksimalt udgøre 10% af borgmestervederlaget, jf. 
bekendtgørelsens § 7, stk. 6.

Menige udvalgsmedlemmer i samme udvalg skal altid have det samme 
vederlag, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 9. Der kan derimod godt 
være forskel mellem de enkelte udvalg afhængigt af arbejdsbyrden i hvert 
enkelt udvalg. 

Det er op til kommunalbestyrelsen at træffe konkret beslutning om, 
hvorvidt der skal ske vederlæggelse ift. udvalg indenfor ovennævnte regler 
og maksima og i øvrigt i henhold til vederlagsbekendtgørelsen. 

Aktuel vederlæggelse pr. 1. april 2019
I Hørsholm Kommune har vi praksis for, at Løn og Personale forelægger 
sag til politisk behandling om vederlag i januar efter kommunalvalget. 
Denne sag indeholder bl.a. forslag om kommunalbestyrelsens stillingtagen 
til, om den samlede maksimale udvalgspulje på 245% af 
borgmestervederlaget skal anvendes.

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2018 (og den 26. februar 2018 
fsva. 17-4-udvalget vedrørende Tryghed) besluttet vederlag for varetagelse 
af kommunale hverv som følger, jf. også kommunens hjemmeside: 
https://www.horsholm.dk/politik/kommunalbestyrelsen/vederlag. 

Vederlag Procentfordeling Vederlag i kr. 
pr. 1. april 2019

Formand MPU 25% 233.897
Formand BSU 25% 233.897
Formand SFKU 25% 233.897
Formand SSU 25% 233.897
Formand SU 20% 187.117



Vedrørende Politiske arbejdsformer Notat

Sagsnr:  

16/17

Formand EBU 15% 140.338
Formand børn og unge-udvalg 5% 46.779
Formand 17-4-udvalg –Tryghed 10% 93.558
I alt 150% 1.403.380

Vederlagstallene er baseret på et årligt borgmestervederlag på 935.588 kr. 
pr. 1. april 2019. 

Efter vederlæggelsen af udvalgsformænd, jf. skemaet ovenfor, er der 95% 
(245%-150%) tilbage af den maksimale udvalgspulje til menige 
udvalgsmedlemmer. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at hele denne  
restsum skal fordeles ligeligt mellem samtlige menige udvalgsmedlemmer 
– dog ikke til medlemmer i 17-4-udvalgene. Der betales aktuelt 
udvalgsvederlag til 33 menige udvalgsmedlemmer (8 i ØU, 24 i de 6 
stående udvalg og 1 i børn og unge-udvalget) med det samme beløb pr. 
udvalgsmedlem på kr. 26.933 kr. pr. 1. april 2019 pr. år eller i alt 888.789 
kr. pr. 1. april 2019 pr. år.

Regler for ændringer
Formandsvederlag ift. stående udvalg og børn- og ungeudvalg:
Ændring af formandsvederlagene i de stående udvalg og i børn- og 
ungeudvalget kræver ændring af styrelsesvedtægten, idet 
formandsvederlagene skal fremgå af styrelsesvedtægten, jf. 
vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 2. 

Der kan fremsættes forslag om ændring af styrelsesvedtægten på et 
hvilket som helst tidspunkt i løbet af regnskabsåret. Forslag om ændring af 
styrelsesvedtægten skal dog undergives 2 behandlinger i samme 
kommunalbestyrelse med mindst 6 dages mellemrum, jf. 
kommunestyrelseslovens § 2, stk. 2. Kravet om 2 behandlinger forhindrer 
ikke, at der ved 2. behandlingen stilles ændringsforslag.

I 2016 har KL udtalt følgende (i forbindelse med konsekvenserne af det 
forhøjede borgmestervederlag):
”Styrelsesvedtægten træder i kraft enten ved kommunalbestyrelsens 2. 
behandling af styrelsesvedtægten den [  ] eller et efterfølgende tidspunkt, 
som kommunalbestyrelsen beslutter, fx den [  ]. Det medfører, at 
udvalgsformændene skal have vederlag i overensstemmelse med den 
”gamle” procentsats i styrelsesvedtægten, indtil den nye styrelsesvedtægt 
træder i kraft. Man kan således ikke lade styrelsesvedtægten få virkning 
med tilbagevirkende kraft.”

Vederlag til menige medlemmer og formandsvederlag i 17-4-udvalg:
Ved overvejelser om ændring af udvalgsformandsvederlagene, jf. ovenfor, 
skal det holdes for øje, at kommunalbestyrelsen også skal træffe 
”almindelig” beslutning om vederlag til menige udvalgsmedlemmer og til 
formænd og næstformænd for 17- 4-udvalg, som er 
kommunalbestyrelsesmedlemmer.
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Udvalgsformandsvederlagene ifølge styrelsesvedtægten er med andre ord 
styrende for, hvilken maksimal restpulje der er tilbage til de menige 
udvalgsmedlemmer og til evt. formænd og næstformænd for 17- 4-udvalg.

Efter vederlagsbekendtgørelsens § 7, stk. 8, skal beslutning om vederlag til 
menige udvalgsmedlemmer og til formænd og næstformænd for 17-4-
udvalg træffes ”forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad 
gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af 
funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i 
måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i 
løbet af regnskabsåret, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.” 

Supplerende bemærkninger om vederlag til viceborgmester 
Styrelsesvedtægten indeholder bestemmelse om, at der i Hørsholm 
Kommune skal vælges både en 1. og 2. viceborgmester.

Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst eet 
regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at Kommunalbestyrelsens 
næstformand/-formænd (viceborgmester/-borgmestre) skal oppebære et 
vederlag på indtil i alt 10% af borgmesterens vederlag, jf. 
vederlagsbekendtgørelsens § 12.

Kommunalbestyrelsen har den 29. januar 2018 truffet beslutning om, at 
der skal udbetales et vederlag på 10% af borgmestervederlaget til 1. 
viceborgmesteren.

Dette vederlag er ikke omfattet af den maksimale udvalgspulje på de 
245%.


