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1. Valg af borgmester
Sagstype: Åben
Type:
Sagsnr.: 13/21992

Baggrund
Valg af borgmester ledes af Svend-Erik Hermansen, der er det medlem, som har været længst
medlem af Byrådet.
Sagsfremstilling
Valg af borgmester afgøres ved flertalsvalg.
Valg af borgmester foregår ved skriftlig afstemning, hvis samtlige medlemmer ikke kan blive
enige om andet.
Til valg af borgmester kræves ved første afstemning, stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer.
Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning.
Ved anden afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal
af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende.
Hvis den anden afstemning heller ikke bringer nogen afgørelse, foretages der bundet valg mellem de to kandidater, der ved den anden afstemning fik flest stemmer, således at det ved
stemmelighed (ved anden afstemning) afgøres ved lodtrækning på hvilke to, der ved bundne
valg (tredje afstemning) skal stemmes.
Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.
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2. Valg af viceborgmestre
Sagstype: Åben
Type:
Sagsnr.: 13/21992

Baggrund
Valget af de 2 viceborgmestre ledes af den nyvalgte borgmester og foregår efter forholdstalsvalgmetoden.
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3. Valg til Økonomiudvalget
Sagstype: Åben
Type:
Sagsnr.: 13/21992

Baggrund
Dette valg foretages efter forholdstalsvalgmetoden.
Økonomiudvalgets medlemmer vælges blandt Byrådets medlemmer og borgmesteren er formand for udvalget.
Sagsfremstilling
Der vælges 9 medlemmer til Økonomiudvalget.
Hvis der er 2 valggrupper, vil der være 5 pladser til valggruppe 1 (C, O og V) og 4 pladser til
valggruppe 2 (A, F og Ø).
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4. Valg til stående udvalg
Sagstype: Åben
Type:
Sagsnr.: 13/21992

Baggrund
Valgene foregår efter forholdstalsvalgmetoden.
Sagsfremstilling
Der skal vælges medlemmer til:
Teknisk Udvalg (7 medlemmer):
Plan– og Miljøudvalget (7 medlemmer):
Socialudvalget (7 medlemmer):
Institutions- og Skoleudvalget (9 medlemmer):
Fritids – og Kulturudvalget (7 medlemmer):
Ældre- og Sundhedsudvalget (7 medlemmer):
Arbejdsmarkedsudvalget (7 medlemmer):

Hvis udvalget består af 7 medlemmer får valggruppe 1(C, O og V) fire pladser og valggruppe
(A, F og Ø)2 tre pladser.
Hvis udvalget består af 9 medlemmer får valggruppe 1 (C, O og V) fem pladser og valggruppe
2 (A, F og Ø) fire pladser.
Udpegning af medlemmer til de nævnte udvalg sker under forudsætning af den fornødne ændring af styrelsesvedtægten, der skal behandles af Byrådet på to møder med mindst 6 dages
mellemrum.
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5. Valg til råd, nævn, kommissioner m.m.
Sagstype: Åben
Type:
Sagsnr.: 13/21992

Baggrund
I forbindelse med det nyvalgte Byråds konstituering skal der ske udpegning af medlemmer og
stedfortrædere i en række hverv.
Indstilling
Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at modtage og godkende partiernes indstillinger, herunder foretage de nødvendige valg i henhold til lov om ligestilling.
Sagsfremstilling
Langt de fleste hverv, har en valgperiode svarende til den kommunale, dvs. med start 01-012014 og indtil 31-12-2017, men enkelte afviger herfra.
Det gælder:
- Det lokale Beskæftigelsesråd
- Hjemmeværnets distriktudvalg
- Bestyrelsen for Høje-Taastrup Gymnasium
- Skatteankenævnet for Vestkøbenhavn
- Vurderingsankenævnet for Vestkøbenhavn.
Der er en række hverv, der er omfattet af Ligestillingslovens krav om, at der skal indstilles såvel en mand som en kvinde inden udpegning af medlem kan finde sted.
Det gælder for følgende hverv:
- Huslejenævnets lejer og udlejer-repræsentanter
- Handicaprådets organisationsrepræsentanter
- Høje-Taastrup Ungdomsskole
- Folkeoplysningsudvalgets organisationsrepræsentanter
- Beboerrepræsentanterne i de 2 bestyrelser for ældreboliger
- Kommunens repræsentation i bestyrelsen for Høje-Taastrup Gymnasium
- Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
Der ydes ikke vederlag til byrådsmedlemmers deltagelse i diverse råd og udvalg, idet det faste
vederlag forudsættes også at dække disse hverv.
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Der ydes diæter til de ikke-byrådsmedlemmer, der er udpeget af Byrådet, og til de medlemmer, som ikke modtager vederlag fra den organisation/forening, der har indstillet vedkommende.
Valg til Beboerklagenævnet foretages på en særskilt sag til Byrådets møde i januar.
Bilag:
1 Åben Bilag til konst.møde Råd,nævn, kommissioner
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