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Side 1 

 

1. Godkendelse af Kommunalbestyrelsesvalget afholdt den 17. no-
vember 2009 

Sagsnr.:   Kompetence:  BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Jf. den kommunale valglov skal Kommunalbestyrelsen godkende valget. Enhver vælger i kom-
munen kan klage over valget. Klager skal indgives skriftligt til den siddende kommunalbesty-
relse senest ugedagen efter valgdagen – altså den 24. november 2009. Klager afgøres på et 
møde, der afholdes snarest efter klagefristens udløb. 
 
Såfremt der modtages klager i forbindelse med det afholdte valg, vil disse blive fremlagt på 
mødet. 

Indstilling 

Ledelsessekretariatet indstiller, 
at byrådet forholder sig til eventuelle klager 
at byrådet godkender valget. 

Beslutning 

 
 
 

 
 
 
 

2. Styrelsesvedtægt – 2. behandling 
Sagsnr.:  2008-023155 Kompetence: BY Åben sag 

Sagsfremstilling 

Forslag til ny styrelsesvedtægt har været behandlet ved flere lejligheder i styrelsesvedtægts-
udvalget, og senest har styrelsesvedtægtsudvalget haft møde den 28. september 2009. 
 
Styrelsesvedtægtsudvalget fremsender på grundlag af dette møde følgende til byrådets be-
handling. 
 
Styrelsesvedtægtsudvalget indstiller  
 
at der oprettes følgende udvalg: 
 
Økonomiudvalg    7 medlemmer 
Erhvervs-, turisme og udviklingsudvalg 5 medlemmer 
Udvalg for Børn og Unge (<25 år)  5 medlemmer 
Voksen- og ældreudvalg (>25 år)  5 medlemmer 
Kultur- og fritidsudvalg   5 medlemmer 
Handicap- og socialpsykiatriudvalg  5 medlemmer 
Teknik- og miljøudvalg   5 medlemmer 
 
Suppleret med følgende styrelsesvedtægtsmæssige forhold, 
  
at sundhed – herunder den tværgående indsats - forankres i kultur/fritidsudvalget 
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Side 2 

at arbejdsmarkedsopgaverne henføres til økonomiudvalget 
at udvalgsformandsvederlagene deles lige mellem de 6 udvalg, svarende til et formandsve-

derlag på 25% af borgmestervederlaget 
at der afsættes 10% til formanden for det særlige børn/ungeudvalg 
at der afsættes 5% til formanden for Folkeoplysningsudvalget 
at tidligere forslag til ny styrelsesvedtægt tilpasses ovennævnte 
at sagen forelægges byrådet til 1. behandling på mødet den 26. oktober 2009 og til 2. be-

handling den 23. november 2009.  
 
Herudover blev det politisk tilkendegivet (kan ikke skrives ind i styrelsesvedtægten), 
at at der oprettes relevante § 17,4 udvalg, bl.a. et agenda 21 udvalg, Integrationsudvalg, 

evt. et landdistriktsudvalg, 
at at der oprettes et Folkeoplysningsudvalg, og i den forbindelse, at der reserveres 5% til 

formandshvervet, 
at at den til en hver tid siddende borgmester er formand/medlem i Erhvervs-, turisme- og 

udviklingsudvalget. 
 
Det skal som supplement til ovennævnte bemærkes, at misbrugsområdet er placeret i Handi-
cap- og socialpsykiatriudvalget. 

Indstilling 

Styrelsesvedtægtsudvalget indstiller,  
at forslag til ændring af styrelsesvedtægten oversendes til byrådets 2. behandling. 
 
Byrådet besluttede på sit møde den 26. oktober 2009 at oversende sagen til 2. behandling. 
Forslag til ændringer til styrelsesvedtægten til byrådets 2. behandling skal være fremsendt 
senest 8 dage før byrådsmødet. 
 
Henrik Brodersen O og Jørgen Christensen V, fraværende. 
 
Der er til Byrådets 2. behandling indkommet ændringsforslag fra A og F, som foreslår, at der 
oprettes et arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg, at formandsvederlaget i dette udvalg udgør 
20 % af borgmestervederlaget. Herudover foreslås, at reducere fagudvalgsformandsvederlaget 
i de øvrige fagudvalg fra 25 % til 24 % af borgmestervederlag. Endvidere foreslås det, at der 
flyttes opgaver fra Teknik- og miljøudvalget til Erhvervs-, turisme- og udviklingsudvalget, 
nemlig landdistriktsudvalg herunder LAG samt særlige udviklingsprojekter vedr. yder- og land-
distrikter. 

Beslutning 

 
 
Bilag 
Forslag til ny styrelsesvedtægt for Slagelse Kommune (version 2.2) af 19. oktober 2009. 
Ændringsforslag fra A og F. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


