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Kommissorium for Udvalget for Ballerup Kommu-
nes Kultur og Talentpris

Efter kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte 
særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende 
eller rådgivende funktioner for Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller de 
stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensæt-
ning og fastsætter regler for deres virksomhed. 

Adgangen til at nedsætte særlige udvalg bruges navnlig i tilfælde, hvor kommunal-
bestyrelsen ønsker, at sagkyndige eller borgere inddrages i udvalgsbehandlingen af 
en bestemt sag, eller hvor der ønskes repræsentation af interesser, som ellers ikke 
er repræsenteret i det kommunale styre. Udvalgets funktion er af forberedende el-
ler rådgivende karakter og har til formål at kvalificere grundlaget for politikudvikling 
og senere politiske beslutningsprocesser i Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget 
og/eller de stående udvalg. 

I forbindelse med udvalgets nedsættelse, tages der stilling til dets funktionsperiode. 
Funktionsperiodens længde afhænger af opgavens omfang/karakter og kan variere 
fra udvalg til udvalg. Udvalget bortfalder automatisk, når funktionsperioden udlø-
ber, eller når Kommunalbestyrelsen beslutter at nedlægge det. 

I forbindelse med udvalgets nedsættelse tages der stilling til, hvor sekretariatsbe-
tjeningen for udvalget skal ligge. Det center eller sekretariat, der har sekretærfunk-
tionen for udvalget, indkalder til møderne i udvalget og udarbejder referater af de 
afholdte møder.

Som udgangspunkt er dagsordenerne for og referaterne af udvalgets møder ikke 
offentlige, men dette afgøres konkret i forhold til udvalgets formål og kan variere 
fra udvalg til udvalg.  

I forbindelse med udvalgets nedsættelse tages der stilling til udvalgets økonomiske 
ramme. De økonomiske ressourcer, der afsættes til udvalgets virke, findes inden 
for rammen for det politiske udvalg, som det midlertidige udvalg refererer til. 

BALLERUP KOMMUNE
  

Dato: 24. januar 2018

Sagsid: 00.22.04-P24-6-18



Side 2

§ 1 Udvalgets navn
Udvalget for Ballerup Kommunes Kultur og Talentpris.

§ 2 Formål
Formålet med udvalget er at uddele Ballerup Kommunes Kultur og Talentpris.

Kulturprisen gives for at påskønne kulturelle ildsjæle, som skaber kulturelle eller 
kunstneriske oplevelser, der gør Ballerup Kommune til en spændende by at besøge, 
bo og arbejde i. Prisen kan tildeles en gruppe, forening, institution, organisation, 
der er hjemmehørende i Ballerup Kommune, eller til en borger der bor i eller uden 
for kommunen. Kulturprisen er på 20.000 kr.

Talentprisen gives til et talent, som bor i Ballerup Kommune, for at anerkende og 
synliggøre de af Ballerup Kommunes unge, som viser særlige evner og talenter på 
kulturområdet.

Anerkendelsen kan være med til at styrke vækstlaget på området ved at unge ta-
lenter kommer til at fungere som positive og inspirerende forbilleder for andre un-
ge. Talentprisen er på 5.000 kr.
 

§ 3 Udvalgets kompetencer og opgaver
Udvalget refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og har til opgave at bedømme for-
slag til og kåre en modtager af kulturprisen og en modtager af talentprisen. 

§ 4 Funktionsperiode
Senest i forbindelse med begyndelsen af en ny kommunal valgperiode tager Kom-
munalbestyrelsen stilling til udvalgets fortsættelse. 

Udvalgets funktionsperiode er fra den 1. marts 2018 til den 31. december 2021.

§ 5 Sammensætning
Udvalget består af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune, 
foreninger og virksomheder med henblik på at sikre repræsentation af relevante in-
teresser, kompetencer og viden i forhold til udvalgets formål.  

Udvalget er sammensat på følgende måde:
 Borgmesteren
 Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget
 2 medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget
 1 medlem der repræsenterer den virksomhed som sponsorerer priserne
 1 medlem fra Musisk Samråd, udpeget af Musisk Samråd

Der kan indkaldes andre personer ad hoc.

Der udpeges ikke stedfortræder.
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§ 6 Formand og næstformand
Borgmesteren er formand for udvalget.

§ 7 Mødeafvikling
Center for Skoler, Institutioner og Kultur har sekretærfunktionen for udvalget og 
indkalder til møderne i udvalget. Der afholdes 2 årlige møder.

Udvalgets møder ledes af formanden.
Udvalgets møder er ikke offentlige

§ 8 Dagsorden
Dagsordenen til udvalgets møder udarbejdes af sekretæren og formanden i fore-
ning.

Dagsordenen sendes ud pr. e-mail senest 1 uge før mødet.

Dagordenerne til udvalgets møder er ikke offentlige.

§ 9 Mødereferat
Der udarbejdes ikke referat af møderne.

§ 10 Indstillinger 
Udvalget kan ikke træffe beslutninger, der er bindende for det politiske udvalg, det 
refererer til, men medvirker til politikudvikling ved sin forberedende og rådgivende 
funktion. Omfanget af udvalgets beslutningsrum er afgrænset under § 2 om formå-
let.

§ 11 Sekretariatsbetjening
Sekretariatsbetjeningen håndteres af Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

§ 12 Økonomi 
Udvalget har ikke en selvstændig økonomisk ramme. Kulturprisen og Talentprisen 
sponsoreres af en erhvervsvirksomhed.

§ 13 Diæter
Der ydes ikke diæter for deltagelse i udvalgets møder.

§ 14 Ændring af kommissorium 
Kommissoriet kan ændres af Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune.

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den XX. XX. XXXX

Jesper Würtzen Eik Møller
Borgmester kommunaldirektør


