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FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Byrådets møde den 6.
februar 2018

------«—

Ekstraordinært møde Jægerspris Administrationscenter, mødelokale J 3 kl. 08.00

Referat

3a Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Jens Jørgensen (V)
Niels Martin Viuff(A)
Ole Frimann Hansen (F)
Pelle Andersen-Harild ( 0 )

ao Udpegning af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning mv. jr jr 34-40.
Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommunes Folkeoplysningsudvalg vedtaget
14. december 2011.

Sagsfremstilling
Byrådet skal med denne sag udpege fem medlemmer til Folkeoplysningsudvalget
efter indstilling fra en række paraplyorganisationer indenfor det folkeoplysende
område. Derudover skal Byrådet udpege i. og 2. suppleanter for de fem
medlemmer.

Folkeoplysningsudvalget har til opgave at varetage Frederikssund Kommunes
forpligtelser i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 574 af 7. juni 2011 om støtte til
folkeoplysning inden for de retningslinjer, regler og økonomiske rammer, der
fastsættes af Byrådet.

Folkeoplysningsudvalget består af syv stemmeberettigede medlemmer:

• To medlemmer vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Disse medlemmer varetager desuden de
selvorganiseredes interesser på det folkeoplysende område.
• Byrådet udpeger formand for Folkeoplysningsudvalget blandt de to politisk valgte medlemmer.
• Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra aftenskoler og andre foreninger, hvis virksomhed
hovedsagelig omfatter undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed for voksne.
• Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale idrætsklubber og -foreninger.
• Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale klubber og foreninger, hvis virksomhed
er af kulturel, hobbybetonet eller almennyttig karakter.
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• Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale uniformerede børne- og
ungdomsforeninger
• Et medlem udpeges af Byrådet efter indstilling fra de lokale handicapforeninger. Såfremt der ikke
findes lokale handicapforeninger - eller disse ikke ønsker at lade sig repræsentere - overgår
mandatet til en repræsentant under folkeoplysningslovens kapitel 4 eller 5, i henhold til § 2 stk. 3, 4,
5 eller 6.
• For hvert medlem udpeges en 1. og 2. suppleant.

På Byrådets møde den 30. januar 2018, sag nr. 33 blev følgende medlemmer og
suppleanter valg af Byrådet blandt dets medlemmer:
Anne Sofie Uhrskov (V) med Michael Tøgersen (V) som i. suppleant og Charlotte
Drue (V) som 2. suppleant.
Kenneth Jensen (A) med Anne-Lise Kuhre (A) som i. suppleant og Tina Tving
Stauning (A) som 2. suppleant.

Som formand blev valgt Anne Sofie Uhrskov (V).

Ligestillingslovens bestemmelser
I henhold til Ligestillingslovens jr 10a skal en organisation, der stiller forslag om et
medlem af et udvalg m.v., der skal udpeges af byrådet, foreslå både en kvinde og
en mand. Hvis der stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange
kvinder og mænd, og Byrådet beslutter herefter, hvem der skal udpeges. Dette er i
overensstemmelse med den generelle forpligtelse for offentlige myndigheder til at
arbejde for at fremme ligestilling i al planlægning og forvaltning.

Indstillingskravet i ligestillingsloven kan fraviges, hvis der foreligger særlige
grunde. Den indstillede organisation skal i så fald begrunde fravigelsen. Særlige
grunde kan fx være, at hvis der til det pågældende udvalg stilles krav om særlige
fagkundskaber, som gør, at det ikke er muligt konkret, at indstille lige mange
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kvinder og mænd. Det kan også være, hvis foreningen ikke har mulighed for at
indstille både kvinder og mænd, fordi det ene køn ikke er repræsenteret i de fora,
som foreningen skal vælge fra.

Hvis der er tale om et udvalg, der - som i dette tilfælde - træffer generelle eller
konkrete afgørelser, må der ikke være tomme pladser, uanset om der er indstillet
både kvinder og mænd og uanset om der er givet en konkrete begrundelse eller
ej.

Indstilling af kandidater
De fem paraplyorganisationer på det folkeoplysende område har indstillet
følgende kandidater til Folkeoplysningsudvalget:

Aftenskolernes Samråd indstiller:

• Jens Jørgen Andersen, FOF Frederikssund og Johanna Gadgaard, DOF Krop og Bevægelse som
medlem.
• Søren Holmgaard, FOF Frederikssund og Jette Pekilidi, DOF Skibby Aftenskole som suppleanter.

Frederikssund Idrætsråd indstiller:

• Søren Højlyng, Skibby Badminton som medlem.
• Lis Lunn, Frederikssund gymnastik og Henrik Kyvsgaard, Skibby Badminton som suppleanter.

Idrætsrådet har i deres indstilling ikke forholdt sig til Ligestillingslovens
bestemmelser.

Kulturrådet i Frederikssund indstiller:
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• Peter Kjeldsen, Selsø Slots vennersom medlem.
• Erik Zangerberg, Senior Rejseklub Frederikssund og Verner Bylov Larsen, Folkeuniversitet som
suppleanter.

Kulturrådet har i deres indstilling ikke forholdt sig til Ligestillingslovens
bestemmelser.

Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Frederikssund indstiller:

• Alice Linning, Ege Division Det Danske Spejderkorps og Brian Petersen, Ræven, Skibby Trop og
Flok, Det Danske Spejderkorps som medlem.
• Bente Christensen, De Grønne Pigespejdere/ Set. Georgs Gilderne og Brian Petersen, Ræven,
Skibby Trop og Flok, Det Danske Spejderkorps som suppleanter.

Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Frederikssund anbefaler, at
Alice Linning indtræder som medlem af Folkeoplysningsudvalget.

Danske handicaporganisationer Frederikssund indstiller:

• Tommy Fritzen, LEV som medlem.
• Dorte Hammer, Spastikerforeningen og Susanne Schwaner Ottesen, Autismeforeningen som
suppleanter.

Danske handicaporganisationer har i deres indstilling ikke forholdt sig til
Ligestillingslovens bestemmelser.

Organisationernes indstilling inklusiv eventuelle bemærkninger er vedlagt som
bilag.
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På baggrund af organisationernes indstillinger og henset til, at offentlige
myndigheder har en generel forpligtigelse til at arbejde for at fremme ligestilling,
anbefaler administrationen, at Johanne Gadgaard, DOF udpeges som medlem
efter indstilling fra aftenskoler o. I.

Økonomi
Økonomi har ingen bemærkninger.

Indstilling
Sekretariatschefen indstiller til Byrådet, at:

1. Udpege Johanna Gadgaard, DOF Krop og Bevægelse som medlem med Søren Holmgaard,
FOF Frederikssund og Jette Pekilidi, DOF Skibby Aftenskole som henholdsvis 1. og 2.
suppleant.
2. Udpege Søren Højlyng, Skibby Badminton som medlem med Lis Lunn, Frederikssund
gymnastik og Henrik Kyvsgaard, Skibby Badminton som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
3. Udpege Peter Kjeldsen, Selsø Slots venner som medlem med Erik Zangerberg, Senior
Rejseklub Frederikssund og Verner Bylov Larsen, Folkeuniversitet som henholdsvis 1. og 2.
suppleant.
4. Udpege Alice Linning, Ege Division Det Danske Spejderkorps som medlem med Bente
Christensen, De Grønne Pigespejdere/ Set. Georgs Gilderne og Brian Petersen, Ræven,
Skibby Trop og Flok, Det Danske Spejderkorps som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
5. Udpege Tommy Fritzen, LEV som medlem med Dorte Hammer, Spastikerforeningen og
Susanne Schwaner Ottesen, Autismeforeningen som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
Beslutning
Indstillingspunkt 1-5 tiltrådt.

Fraværende:
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Anne-Lise Kuhre (A)
Jens Jørgensen (V)
Niels Martin Viuff(A)
Ole Frimann Hansen (F)
Pelle Andersen-Harild ( 0 )
• Organisationernes indstilling af kandidater til FQU

FREDERIKSSUND
KOMMUNE

Tillægsreferat - sag 41 - sag 42

41 Godkendelse af dagsorden

Beslutning
Godkendt.

Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Jens Jørgensen (V)
Niels Martin Viuff(A)
Ole Frimann Flansen (F)
Pelle Andersen-Harild ( 0 )

42 Indkaldelse af stedfortræder i Byrådet

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Sagsfremstilling
Som følge af sygdom er Lars Thelander Bostrøm (O) forhindret i at varetage sit
hverv som byrådsmedlem. Byrådet skal derfor tage stilling til indkaldelse af en
stedfortræder i Lars Thelander Bostrøms fravær.

I henhold til jr 15, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven) skal
borgmesteren, når han får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at
et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af for
eksempel sin helbredstilstand, indkalde stedfortræderen til førstkommende møde
i Byrådet. Det er ifølge styrelseslovens jr 15, stk. 4 Byrådet, der træffer beslutning
om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Lars Thelander Bostrøm (O) har den 5. februar 2018 meddelt borgmesteren, at han
er syg og ønsker midlertidigt at træde ud af Byrådet med umiddelbar virkning.
Lars Thelander Bostrøm (O) forventer umiddelbart, at der kan gå op til tre
måneder, førend han er tilbage. Lars Thelander Bostrøm er ved kommunalvalget
den 2i. november 2017 valgt på Dansk Folkepartis liste, hvor i. stedfortræder er
Tobias Weische (O).

Lars Thelander Bostrøm (O) er medlem af Plan- og Miljøudvalget samt Ad hoc
udvalget, der er nedsat efter styrelselovens jr 17, stk. 4. Det fremgår af
styrelseslovens jr 28, stk. 2, at når et udvalgsmedlem har forfald i mindst en
måned, kan den (valg)gruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et
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andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. Dansk Folkepartis
gruppe har meddelt, at de ønsker at Tobias Weische (O) indtræder som medlem
af Plan- og Miljøudvalget samt Ad hoc udvalget med umiddelbar virkning.

Lars Thelander Bostrøm (O) er derudover udpeget som i. viceborgmester. 2.
viceborgmester Tina Tving Stauning (A) er fungerende viceborgmester i den
periode, hvor Lars Thelander Bostrøm (O) er fraværende.

Økonomi
Sagen medfører øgede udgifter til vederlag. Finansieringen hertil vil blive
identificeret indenfor eksisterende rammer.

Indstilling
Sekretariatschefen indstiller overfor Byrådet, at:

1. Tobias Weische (O) indtræder som stedfortræder for Lars Thelander Bostrøm (O) i Byrådet i
den periode, hvor han er fraværende på grund af sygdom.
2. Tobias Weische (O) i Lars Thelander Bostrøms (O) fravær indtræder som medlem af Plan- og
Miljøudvalget samt som medlem af Ad hoc udvalget nedsat efter styrelseslovens § 17, stk. 4.

Beslutning
Indstillingspunkt 1-2 tiltrådt.

Fraværende:
Anne-Lise Kuhre (A)
Jens Jørgensen (V)

Niels Martin Viuff(A)
Ole Frimann Hansen (F)
Pelle Andersen-Harild ( 0 )

