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Kommunalbestyrelsens møder 
 

§ 1. 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog 
bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre. 

Stk. 2. Følgende sager skal - medmindre Kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde 
træffer anden bestemmelse - behandles for lukkede døre.  

1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.  

2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.  

3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.  

Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud 
forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Kommunalbestyrelsen eller 
Borgmesteren. 

Stk. 4. Enhver har adgang til at overvære Kommunalbestyrelsens offentlige møder 
under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, 
kan Borgmesteren udelukke den pågældende eller, hvis det er nødvendigt, samtlige 
tilhørere fra mødet.  

Stk. 5. Borgmesteren kan reservere særlige pladser til pressens repræsentanter.  

Stk. 6. Lydoptagelse af Kommunalbestyrelsens forhandlinger for åbne døre er tilladt. 
På samme måde er det tilladt at foretage direkte lokalradio/TV-transmissioner samt 
optagelse til offentliggørelse på Rudersdal Kommunes hjemmeside og/eller til brug 
for Rudersdal Kommune i øvrigt.   
Såfremt optagelse sker til andre formål end TV-udsendelse, kan ethvert medlem ned-
lægge forbud herimod.  

§ 2. 

Stk. 1. Er et medlem forhindret i at deltage i et kommunalbestyrelsesmøde, meldes 
afbud til Borgmesteren inden mødet. 

Stk. 2. Indkaldelse af stedfortræder sker i overensstemmelse med reglerne i lov om 
kommunernes styrelse § 15. 

 

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 
 

§ 3. 

Stk. 1. Har et medlem senest 8 dage før et ordinært møde skriftligt anmodet om be-
handling af en sag, sætter Borgmesteren sagen på dagsordenen. 
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Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herun-
der eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på 
dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbesty-
relsens møder. 

Stk. 3. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver Borgmesteren så vidt muligt 
medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.  

 

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 
 

§ 4. 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlem-
merne er til stede.  

Stk. 2. Borgmesteren og i dennes fravær første (anden) viceborgmester leder Kom-
munalbestyrelsens møder. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål om 
forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formu-
lerer Borgmesteren de punkter, der skal stemmes om. 

Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til Borgmesteren, der giver ordet 
til medlemmerne i den rækkefølge, de har bedt om det. Hvis flere beder om ordet på 
én gang, bestemmer Borgmesteren hvem, der får ordet først. Ingen må tale uden at 
rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end Borgmesteren.  

Stk. 4. Ethvert medlem skal rette sig efter Borgmesterens afgørelser om overholdelse 
af den nødvendige orden. Hvis et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, 
kan Kommunalbestyrelsen efter Borgmesterens forslag nægte pågældende ordet i 
dette møde.  

Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til Borgmesteren. Når Borgmeste-
ren eller 3 medlemmer anmoder om det, sættes forslaget under afstemning, således 
at forhandlingen afsluttes. 

Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans/hendes kompe-
tence, afgøre af Kommunalbestyrelsen.  

 

§ 5. 

Stk. 1. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som Borgmesteren bestemmer, 
og han/hun kan således ændre på rækkefølgen i dagsordnen. Hvis mindst 3 med-
lemmer ønsker afstemning om rækkefølgen, skal denne dog afgøres af Kommunal-
bestyrelsen. 

Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse bede om ordet til dagsordnen, 
herunder stille spørgsmålet om sagens overflytning fra behandling for lukkede døre til 
behandling for åbne døre og omvendt.  
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§ 6. 

Stk. 1. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgiv-
ningen, eller Kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den 2 behandlinger.  

Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet men kun om sagens 
overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig i den 
foreliggende sag, forinden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om sagens over-
gang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer.  

 
 

Udvalg 
 

§ 7. 

Stk. 1. Hvis Kommunalbestyrelsen finder en sag bør overvejes i et særligt udvalg, 
inden den afgøres af Kommunalbestyrelsen, nedsættes et udvalg med det antal 
medlemmer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde. Hvis ikke 
Kommunalbestyrelsen beslutter andet, vælger udvalget selv sin formand. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at henvise en sag, der ikke hører under et 
bestemt udvalgs fagområde, til et af de bestående udvalg.  

 

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning 
 

§ 8. 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i 
en sag er af en sådan karakter, at medlemmet er udelukket fra at deltage i Kommu-
nalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Hvis Kommunalbestyrelsen 
beslutter, at medlemmet ikke kan deltage i forhandlingen og afstemningen om sagen, 
skal medlemmet forlade lokalet. Medlemmet er imidlertid ikke afskåret fra at deltage i 
Kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt han/hun skal forlade 
lokalet under sagens behandling.  

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

Stk. 3. Når et medlem må forvente at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der 
skal behandles i Kommunalbestyrelsens møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er 
valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i 
sagens behandling.  
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Stk. 4. Hvis Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden 
at stedfortræderen er indkaldt, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende 
kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde. Udsættelse kan dog ik-
ke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis 
udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af 
andre myndigheder.  

 

§ 9. 

Stk. 1. Medlemmerne kan kun deltage i Kommunalbestyrelsens afstemninger, når de 
personligt er til stede.  
 

 

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag 
 

§ 10. 

Stk. 1. Afstemning sker ved håndsoprækning.  

Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, hvis lovgivningen ikke bestemmer 
andet. 

Stk. 3. Skønner Borgmesteren, at der i Kommunalbestyrelsen er flertal eller enighed i 
en sag, således at afstemning vil være overflødig, udtaler han/hun dette. Hvis intet 
medlem herefter forlanger afstemning, kan Borgmesteren erklære sagen for afgjort. 

Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler. Finder Borgmesteren 
det sandsynligt, at Kommunalbestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandi-
dat, kan han/hun stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstem-
ning. Hvis intet medlem herefter forlanger skriftlig afstemning, er den foreslåede kan-
didat valgt.  

 

§ 11. 

Stk. 1. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning 
ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behand-
ling 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 en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighe-
derne også underændringsforslag. I så fald kan de ikke fremsættes efter fristens ud-
løb medmindre Kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker heri. 
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Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes 
kundskab før 2. behandlingen, giver Borgmesteren ved forhandlingernes begyndelse 
meddelelse om forslagene. Borgmesteren bestemmer i hvilken orden, der skal 
stemmes over ændringsforslagene men således, at afstemningen om disse sker før 
afstemningen om hovedforslaget.  

Stk. 4. Der kan fremsættes forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning 
til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, så længe afstem-
ning om sagen ikke er begyndt. 
Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, stand-
ses disse, hvorefter Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet om udvalgsbehand-
ling.  

 

Flertalsvalg 
 

§ 12. 

Stk. 1. Flertalsvalg foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om kommuner-
nes styrelse § 24, stk. 1 og 2. 

 
Forholdstalsvalg 

 
§ 13. 

Stk. 1 Forholdstalsvalg foretages i overensstemmelse med reglerne i lov om kommu-
nernes styrelse § 24, stk. 3 - § 28. 

 

Beslutningsprotokol m.v. 
 

§ 14. 

Stk. 1. Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutnings-
protokollen af Kommunalbestyrelsens sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad 
der skal indføres.  

Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningspro-
tokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne 
samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Hvis det pågældende medlem 
ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit 
standpunkt, skal han/hun meddele dette til Borgmesteren, der fastsætter en frist for 
aflevering af begrundelsen.  

Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter protokollen er 
oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet.  
Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grun-
de vægre sig ved at underskrive protokollen.  
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Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse 
 

§ 15. 

Stk. 1. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter Borgmesterens afgø-
relse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgs-
målet kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i udvalgets næste møde.  

 

Ikrafttræden m.m. 
 

§ 16. 

Stk. 1. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. juni 2019. 

 
Kommunalbestyrelsen for Rudersdal Kommune den 22. maj 2019. 
 
 
 

Jens Ive  
   

   / 
     Bjarne Pedersen 

 


