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Kommunalbestyrelsens moder

§ 1 .

Kommunalbestyrelsens moder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog be- 
stemme, at enkelte sager behandles for lukkede dore, jf. Styrelsesloven, § 10.

Stk. 2. Sager om hjaelp til enkeltpersoner pa det sociale omrade skal behandles for 
lukkede dore, jf. lov om retssikkerhed og administration pa det sociale omrade §
17.

Stk. 3. Folgende sager skal - medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfael- 
de traeffer anden bestemmelse - behandles for lukkede dore:

1. Sager, hvis afgorelse forudsaetter en bedommelse af personlige forhold
2. Sager om kob og salg af faste ejendomme
3. Overslag og tilbud vedrorende bygningsarbejder og leverancer

Stk. 4. Spprgsmalet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dorlukning, skal dog 
forud forhandles for lukkede dore, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen 
eller borgmesteren, jf. Styrelsesloven, § 10.

Stk. 5. Sager, der behandles for lukkede dpre, foretages sa vidt muligt forst pa mo- 
det.

Stk. 6. Enhver har adgang til at overvaere kommunalbestyrelsens offentlige moder 
under iagttagelse af god ro og orden. Safremt en tilhorer forstyrrer forhandlinger-



ne, kan borgmesteren udelukke den pagaeldende eller om fomodent samtlige tilho- 
rere fra modet. Borgmesteren kan reservere saerlige pladser til p’ressens repraesen- 
tanter.

Stk. 7. Forud for forste punkt pa dagsordenen til hvert ordinaert kommunalbestyrel- 
sesmode afsaettes sporgetid af maksimalt V2 times varighed. Sporgsmalene, der 
skal vaere skriftlige, kan stilles til kommunalbestyrelsen af enhver interesseret. 
Sporgsmalene skal vaere kommunalbestyrelsen i haende senest 7 hverdage for mp- 
dets afholdelse. Borgmesteren besvarer et fremsat sporgsmal og giver ordet til an- 
dre medlemmer af kommunalbestyrelsen, der matte onske at give udtryk for afvi- 
gende synspunkter. Borgmesteren kan beslutte, at en besvarelse udsaettes til et 
senere mode.

Sporgeren far mulighed for replik til uddybning af sporgsmalet.

Stk. 8. Efter sidste punkt pa dagsordenen pa kommunalbestyrelsesmoderne kan 
der stilles sporgsmal med tiiknytning til de behandlede sager. Borgmesteren - eller 
pa dennes anmodning en udvalgsformand - besvarer sporgsmalene pa kommunal- 
bestyrelsens vegne og bestemmer i ovrigt sporgetidens varighed.

Stk. 9. Medmindre kommunalbestyrelsen traeffer beslutning om andet, kan der fo- 
retages lyd- og tv-optagelser under abne kommunalbestyrelsesmoder

§ 2 .

Er et medlem forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmode, meddeler pa-
gaeldende borgmesteren dette inden modets afholdelse. I beslutningsprotokollen 
anfores for hvert enkelt mpde, hvilke medlemmer der har vaeret fravaerende.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlaeggelse

§ 3.

Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinaert mpde har indgivet skriftlig 
anmodning om behandling af en sag, saetter borgmesteren denne sag pa dagsorde-
nen for fprstkommende mpde.

Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinaert mo-
des afholdelse tilsendes hvert af kommunalbestyrelsens medlemmer en dagsorden.

Stk. 3. Nar en sag er optaget pa dagsordenen for et ordinaert mode, skal det for- 
nodne materiale til sagens bedommelse - medmindre det forinden er tilsendt med- 
lemmerne - vaere tilgaengeligt i mindst 3 hverdage inden modet.

Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinaert mode giver borgmesteren i videst muligt 
omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles pa modet.



Beslutningsdygtighed, modeledelse og sagernes forelaeggelse

§ 4 .

Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af medlemmerne 
er til stede.

Stk. 2. Borgmesteren og i dennes forfald fprste (anden) viceborgmester leder 
kommunalbestyrelsens mpder. Borgmesteren traeffer bestemmelse i alle spprgsmal 
vedrprende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mpdet. 
Endvidere formulerer borgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes.

Stk. 3. Enhver, der pnsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver or- 
det til medlemmerne i den orden, hvori de har begaeret det. Hvis flere begaerer or-
det pa en gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de far adgang til at ta-
le. Talerne ma ikke afbrydes af andre end borgmesteren.

Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgprelser angaende over- 
holdelsen af den fornpdne orden. Nar et medlem i samme mpde to gange er kaldt 
til orden, kan kommunalbestyrelsen efter borgmesterens forslag naegte pagaelden- 
de ordet i dette mode.

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Nar borgme-
steren finder aniedning dertil, eller nar det begaeres af 3 medlemmer, skal det saet- 
tes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spprgsmal, der henhprer under hans/hendes afgp- 
relse, afgpre af kommunalbestyrelsen.

§ 5.

Sagerne behandles i mpdet i den raekkefplge, som borgmesteren bestemmer, og 
han/hun kan herved fravige den i dagsordenen angivne raekkefplge. Kommunalbe-
styrelsen afgpr dog, i hvilken raekkefplge sagerne skal behandles, nar mindst 3 
medlemmer fordrer afstemning herom.

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mpdets begyndelse begaere ordet til dagsordenen, 
herunder med henblik pa spprgsmalet om sagens overflytning fra behandling for 
lukkede dpre til behandling for abne dpre og omvendt.

§ 6 .

En sag undergives kun en behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen 
eller kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den 2 behandlinger. Arsbudgettet 
skal undergives 2 behandlinger med mindst 3 ugers mellemrum, jf. Styrelsesloven, 
§ 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 fa ordet for at ytre sig i 
den foreliggende sag, forinden kommunalbestyrelsen traeffer beslutning om sagens 
overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der henga mindst 24 
timer.



Stk. 3. Nar en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. be- 
handling sa vidt muligt fremlaegges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere 
blandt disse.

Udvaig

§ 7.

Dersom kommunalbestyrelsen finder en sag b0r overvejes i et saerligt udvaig, for- 
inden sagen afgpres i kommunalbestyrelsen, nedsaettes et sadant udvaig med det 
antal medlemmer, som kommunalbestyrelsen fastsaetter i det enkelte tilfaelde, jf. 
Styrelsesloven, § 17, stk. 4.

Stk. 2. Udvalget, der selv vaelger sin formand, skal afgive en skriftlig betaenkning, 
der tilstilles borgmesteren, som bringerden til medlemmernes kundskab i overens- 
stemmelse med bestemmelserne i § 3.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke henh0rer 
under et bestemt udvalgs fagomrade, til et af de staende udvaig.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

§ 8 .

Kommunalbestyrelsen traeffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en 
sag er af en sadan beskaffenhed, at pagaeldende er udelukket fra at deltage i 
kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. I bekraeftende fald 
skal den pagaeldende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, 
hvorimod han/hun ikke er afskaret fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhand-
ling og afstemning om, hvorvidt han/hun skal vige sit saede under den pagaeldende 
sags behandling.

Stk. 2. Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold 
til en sag, der kan give anledning til tvivl om hans/hendes habilitet.

§ 9.

Medlemmerne kan kun deltage i kommunalbestyrelsens afstemninger, nar de per- 
sonligt er til stede under disse.

Afstemninger, aendrings- og undersendringsforslag

§ 10 .

Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser eller ved hands- 
opraekning.

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for sa vidt andet ikke er fore- 
skrevet i lovgivningen.



Stk. 3. Sk0nner borgmesteren, at en sags udfald er sa utvivlsom, at afstemning vil 
vaere overfl0dig, udtaler han/hun dette med angivelse af sin opfattelse med hensyn 
til sagens afg0relse.
Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklaere sa- 
gen for afgjort i overensstemmelse med den af ham/hende angivne opfattelse.

Stk. 4. Valg foregar ved skriftlig afstemning pa stemmesedler, der tilvejebringes og 
udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at kommunalbe- 
styrelsen vil vaelge eller genvaelge en bestemt kandidat, kan han/hun stille forslag 
om, at den pagaeldende vaelges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem 
herefter forlanger sadan afstemning, er den foreslaede kandidat valgt.

§ 11 .

/Endrings- og underaendringsforslag kan fremsaettes, sa laenge afstemning ikke er 
pabegyndt, og behpver ikke at fremsaettes eller forbeholdes under 1. behandling af 
en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behand-
linger, vedtage at foreskrive en frist for fremsaettelse af aendringsforslag og efter 
omstaendighederne ogsa underaendringsforslag, og i sa fald kan de ikke fremsaettes 
efter fristens udlpb, medmindre kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtyk- 
ker heri.

Stk. 3. Hvis aendrings- og underaendringsforslag ikke er bragt til medlemmernes 
kundskab fprend 2. behandling, giver borgmesteren ved forhandlingernes begyn- 
delse meddelelse om forslagene, for sa vidt de da foreligger. Borgmesteren be- 
stemmer, i hvilken orden der skal stemmes over aendringsforslagene, men saledes, 
at afstemningen om disse sker fpr afstemningen om hovedforslaget.

Stk. 4. Forslag om nedsaettelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere 
nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsaettes, sa laenge af-
stemning om sagen ikke er begyndt. Nar sadant forslag fremsaettes, efter at for- 
handlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter kommunalbestyrelsen 
afgpr spprgsmalet om udvalgsbehandling.

Flertalsvaig

§ 12 .

Ved flertalsvaig er den kandidat valgt, som opnar flest stemmer, jf. Sty re I ses I oven, 
§ 24.

Stk. 2. Ved ansaettelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansp- 
gere pa den i stk. 1 angivne made.



Forholdstalsvalg

§ 13.

Kommunalbestyrelsens valg mellem to eller flere medlemmer til udvalg, kommissi- 
oner, bestyrelser og lignende foretages ved forholdstalsvalg for hvert enkelt udvalg 
mv. for sig efter Styrelsesloven, §§ 24-28.

Stk. 2. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse og lignende 
udpeges af kommunalbestyrelsen i enighed eller i pvrigt uden afstemning, skal der 
samtidig traeffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besaette 
den pagaeldende plads.

Beslutningsprotokol mv.

§ 14.

Kommunalbestyrelsens beslutninger indfpres under mpderne i beslutningsprotokol- 
len af kommunalbestyrelsens sekretaer. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal 
indfpres.

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilfprt beslutnings- 
protokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kraeve, at den- 
ne samtidig gpres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pagaeldende 
medlem ved sagens fremsendelse pnsker at ledsage denne med en begrundelse for 
sit standpunkt, skal pagaeldende meddele dette til borgmesteren, der fastsaetter en 
frist for aflevering af begrundelsen.

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mpdes afslutning, underskrives af 
samtlige medlemmer, der har deltaget i mpdet.
Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre 
grunde vaerge sig ved at underskrive protokollen.

Spprgsmdl vedrorende Forretningsordenens forstdelse

§ 15.

Ethvert medlem er forpligtet til forelpbig at rette sig efter borgmesterens afgprelse 
med hensyn til forstaelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spprgsmalet 
kan indbringes for kommunalbestyrelsen i dennes naeste mpde.

Ikrafttraeden m.m.

§ 16.

Denne forretningsorden traeder i kraft den 1. januar 2011.



Stk. 2. Samtidig ophaeves kommunalbestyrelsens forretningsorden af 27. april 
1998.

Saledes vedtaget i Ballerup Kommunalbestyrelse den 20. december 2010.

Ballerup Kommunalbestyrelse, den 21. decembej 2010.

Ove E. Dalsgaard 
Bo rgm ester

Anders Agger/ 
KommunaldireKtpr


