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Forord

”Blå bog 2018 – 2021 Gribskov Kommune Udkast” er en samlet oversigt over 
de forskellige råd, nævn, bestyrelser og andre organer, som Byrådet skal 
udpege de politiske repræsentanter til i forbindelse  med konstituering efter 
kommunevalg 2017.

Hvor mange forskellige poster skal Byrådet udpege til?

Byrådet skal udpege Antal i alt Byrådsmedlemmer 
skal udpeges til 
(antal)

Andre end byråds-
medlemmer kan 
eller skal udpeges 
til (antal)

Medlemmer 96 - 102 38 - 43 58 - 59

Stedfortrædere 53 - 60 30 - 35 23 - 25

I alt 149 - 162 68 - 78 81 - 84

De endelige antal afhænger af en række konkrete beslutninger, som Byrådet 
skal træffe om de udpegninger, hvor Byrådet for eksempel skal udpege 2 til 3 
medlemmer eller kan, men ikke skal udpege en stedfortræder. Byrådet 
træffer disse beslutninger i forbindelse med konstituering. 

Opbygning af oversigten

Oversigten er delt op i fire grupper:

Gruppe 1 omfatter udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal foretage 
på sit konstituerende møde  som følge af lovgivning

Gruppe 2 omfatter udpegninger og indstillinger, som Byrådet kan behandle i 
forbindelse med konstituerende møde

Gruppe 3 omfatter udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal behandle 
på konstituerende møde og som følger af vedtægterne i forskellige selskaber 
og institutioner, hvor flere kommuner deltager

Gruppe 4 omfatter udpegninger og indstillinger, som Byrådet skal behandle 
på konstituerende møde og som følger af vedtægterne i forskellige lokale 
selskaber og institutioner
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Virkning for hele 
funktionsperioden 

Byrådet vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og 
lignende, hvori byrådet eller kommunen i henhold til andre bestemmelser  
skal være repræsenteret.

Valg (udpegninger eller indstillinger) finder sted umiddelbart efter valg af 
kommunalbestyrelsens formand og næstformand.

Ordet ”udpegning” bruges om valg til de poster, hvor Byrådet har beslutnings-
kompetencen. Ordet ”indstilling” bruges  om de poster, hvortil Byrådet 
indstiller, men en anden, for eksempel en minister, har beslutningskompe-
tencen til at afgøre den endelige sammensætning.

Medlemmerne af byrådet er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner,
bestyrelser og lignende samt udføre øvrige hverv, som byrådet måtte tildele 
dem.

Byrådet kan også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til 
andre af kommunens borgere, som er villige og egnede dertil.

Valgene har virkning for byrådets funktionsperiode.

Der tilkommer ikke de enkelte grupper nogen ret til at fritage de personer  fra
hvervet, som de har indstillet eller udpeget til et hverv.

Byrådet kan på begæring fritage en person for hvervet for resten af 
funktionsperioden, når byrådet skønner, at der er rimelig grund dertil.

En fritagelse kræver, at den pågældende anmoder Byrådet om fritagelse for 
hvervet og afventer Byrådet beslutning.

Fritagelsen må ske uden anmodning fra den pågældende i tilfælde, hvor 
vedkommende er valgt til udadtil at varetage kommunens interesser og 
udviser grov forsømmelighed.
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Habilitet og inhabilitet

At være inhabil som byrådspolitiker betyder, at man ikke må deltage i en sags
behandling, fordi man har en særlig tilknytning til sagen ud over arbejdet i 
byrådet. 

Der findes to former for inhabilitet. Special inhabilitet, som betyder, at man 
ikke må deltage i behandlingen af en specifik sag, og generel inhabilitet, som 
betyder, at man ikke kan varetage en bestemt post, fordi man har interesser, 
et job eller en post, der vil føre til en række specielle inhabilitetstilfælde.

Spørgsmål om habilitet/inhabilitet skal man forholde sig til i forbindelse med 
konstituering og udpegninger/indstillinger til forskellige poster.

Et byrådsmedlem er som udgangspunkt inhabil i forhold til en konkret sag, 
når:
 

• Medlemmet har en personlig eller økonomisk interesse på spil i en sag
• Medlemmets nære familie og ægtefælle har personlige eller 

økonomiske interesser på spil i en sag
• Medlemmet tidligere har repræsenteret en part i sagen
• Medlemskab af en interesseorganisation eller forening fører ikke til 

inhabilitet, med mindre sagen omhandler foreningen. 
• Varetager man en bestyrelsespost i en virksomhed, institution eller 

lignende, er man inhabil, når kommunen behandler sager, hvor der er 
involveret. En vigtig undtagelse er dog, at man ikke er inhabil, hvis 
man er udpeget af byrådet til at sidde i den pågældende bestyrelse.

• Sagen vedrører klage overudøvelse eller kontrol- eller tilsysnsvirk-
somhed over for en anden offentlig myndighed, og medlemmet 
tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller 
gennemførelsen af de foranstaltninger, som sagen angår.

• Der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække 
tvivl om medlemmets upartiskhed.

Byrådsmedlemmer, som er udpeget af byrådet til at deltage i selskabsbesty-
relser, vil i almindelighed ikke være i deres arbejde i byrådet. Men der kan 
opstå inhabilitet i følgende  situationer:

• Når byrådet skal tage stilling til det pågældende medlems varetagelse 
af sit bestyrelseshverv

• Når byrådet udøver tilsyn eller kontrol med selskabet, der rækker 
videre end det overordnede økonomiske tilsyn, der følger med 
kommunens ejerskab
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• Når det pågældende medlem er bestyrelsesformand for det det 
kommunale selskab og der kan opstå tvivl om, hvorvidt han/hun alene 
ville varetage saglige offentlige interesser

• når kommunen og det kommunale selskab indgår privatretlige aftaler

Organer, hvor der kan opstå inhabilitet i forhold til udøvelsen af hvervet i 
byråd og stående udvalg er for eksempel bestyrelsen for Gribskov 
Ungdomsskole, bestyrelsen for Gribskov Produktionsskole, bestyrelserne for 
Gribvand og Gribvand Spildevand A/S og bestyrelserne for de selvejende 
haller.
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Udpegninger og 
indstillinger – gruppe 1

Børn- og Ungeudvalg
Børn- og Ungeudvalg træffer afgørelse i sager vedrørende børn og unge i 
henhold til § 74 i lov om social service.

Sammensætning
§ 19. Børn og Ungeudvalget består af
1) 2 medlemmer, der vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens 
medlemmer,
2) byretsdommeren i retskredsen, dog således at hvis der er flere dommere i 
retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage 
hvervet, og
3) 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen 
for en periode, som svarer til den kommunale valgperiode.
Stk. 2. Efter samme regler vælges og udpeges tillige for hvert medlem en 
stedfortræder, der indkaldes til at møde, når medlemmet er forhindret i at 
deltage.

Udpegning
Byrådet udpeger 2 medlemmer blandt byrådsmedlemmer .

Byrådet udpeger 2 stedfortrædere, én for hvert af de af Byrådet udpegede 
medlemmer. Stedfortrædere udpeges blandt byrådsmedlemmer.

Honorar 
Vederlag fastsættes i styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune, jævnfør 
kapitel VI, §19, stk. 7. ”Formanden for Børn- og Ungeudvalget, der nedsættes
efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 
oppebærer et vederlag, det udgør 5,35 % af borgmestervederlaget”.

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de af Byrådet 
udpegede medlemmer.

Opmærksomhedspunkt
Møder i Børn- og Ungeudvalget indkaldes efter behov og med kort varsel. 
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Distriktudvalg for hjemmeværnet
Landet er opdelt i et antal distriktsområder, for hvilke der oprettes distrikts-
udvalg. Distriktudvalgene træffer afgørelse om optagelse af frivillige i 
hjemmeværnet. Udvalgenes afgørelser kan ikke indbringes for anden admini-
strativ myndighed. 

Sammensætning
Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges 
for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også 
udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunal-
bestyrelser.

Indstilling
Byrådet indstiller 1 medlem til distriktsudvalget. Indstillingen er ikke 
bindende for forsvarsministeren. Den indstillede behøver ikke at være medlem
af byrådet.

Honorar 
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.
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Ekspropriationskommission
Ekspropriationskommissionen medvirker ved gennemførelse af ekspropriation 
vedrørende fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når 
der i lovgivningen er hjemlet ekspropriation til formålet. 

Sammensætning
Hver ekspropriationskommission består af 5 medlemmer. Formanden er en af 
kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager 4 medlemmer
til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf 2 medlemmer 
fra en af transportministeren udfærdiget liste og 2 medlemmer fra en 
kommunal liste.

Udpegning
I hver kommune udpeger byrådet 1 person for byrådets funktionstid. De 
kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes 
forretningsområder. Den udpegede behøver ikke at være medlem af byrådet.

Kompetencekrav
Medlemmer af ekspropriationskommission skal have indsigt i vurdering af 
ejendomme.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Transportministeren har hjemmel til at fastsætte nærmere regler om udgifts-
dækning.
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Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme – 
Gilleleje Fjernvarme A.m.b.a. - bestyrelse
Bestyrelsen har den daglige ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Den 
antager og afskediger varmemester og andet personale og træffer alene 
aftale om lønninger og øvrige ansættelsesvilkår. Bestyrelsen bestemmer selv 
sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder.

Sammensætning
Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvor 
alle medlemmer skal være andelshavere. Derudover kan kommunalbesty-
relsen udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis kommunen har ydet kommune-
garanti for selskabets lån. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen
har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Vælger 
kommunalbestyrelsen kun at udpege 1 bestyrelsesmedlem, reduceres 
bestyrelsens antal tilsvarende med 1 medlem.

Udpegning
Byrådet kan udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis kommunen har ydet 
kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlem behøver ikke at være 
medlem af byrådet.

Honorar 
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune. 

Eventuelle vederlag/honorar med videre udbetales af selskabet. 
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Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme – 
Græsted Fjernvarme A.m.b.a. - bestyrelse
Bestyrelsen skal på bedste måde varetage andelsselskabets anliggender og er
ansvarlig for andelsselskabets drift i øvrigt, teknisk såvel som økonomisk

Sammensætning
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf minimum 6 er general-
forsamlingsvalgte medlemmer, som alle skal være andelshavere. Derudover 
kan kommunalbestyrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har
ydet kommunegaranti for selskabets lån. Det bestyrelsesmedlem, som 
kommunalbestyrelsen har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunal-
bestyrelsen. Vælger kommunalbestyrelsen ikke at udpege 1 bestyrelses-
medlem, erstattes medlemmet af 1 generalforsamlingsvalgt medlem.

Udpegning
Byrådet kan udpege  1 bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet 
kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlem behøver ikke at være 
medlem af byrådet.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune. 

Eventuelle vederlag/honorar med videre udbetales af selskabet. 
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Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme – 
Helsinge Fjernvarme A.m.b.a.
Medlemmet af bestyrelsen skal have indseende med fjernvarmeselskabets 
forvaltning af midler, der er stillet kommunegaranti for.

Sammensætning
Selskabets bestyrelse består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, 
hvoraf
mindst 4 medlemmer skal være andelshavere. Derudover kan kommunalbe-
styrelsen udpege et bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet kommune-
garanti for selskabets lån. Selskabets bestyrelse består således af i alt 
maksimalt 6 medlemmer. Det bestyrelsesmedlem, som kommunalbestyrelsen 
har udpeget, kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen. Vælger 
kommunalbestyrelsen ikke at udpege et bestyrelsesmedlem, reduceres 
bestyrelsens antal tilsvarende med et medlem.

Udpegning
Byrådet  kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet 
kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlemmet behøver ikke at 
være medlem af byrådet. 

Honorar 
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune. 

Eventuelle vederlag/honorar med videre udbetales af selskabet. Jævnfør 
vedtægtens § 8.10 "For hvervet som bestyrelsesmedlem oppebæres et 
vederlag. Bestyrelsens samlede vederlag kan ikke overstige 0,6 % af de årlige
indtægter".
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Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme – 
Vejby-Tisvilde Fjernvarme A.m.b.a. - bestyrelse
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets 
anliggender. 

Sammensætning
Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, 3 valgt fra hvert distrikt og 1 
udpeget af Helsinge kommune*.

Udpegning
Byrådet kan udpege  1 bestyrelsesmedlem, hvis kommunen har ydet 
kommunegaranti for selskabets lån. Bestyrelsesmedlem behøver ikke at være 
medlem af byrådet.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune. 

Ifølge vedtægtens § 8.6 kan bestyrelsen oppebære honorarer, der 
efterfølgende skal godkendes af generalforsamlingen. Det fremgår af 
årsrapport 2011-12 at der udbetales bestyrelseshonorarer og diæter. 

*I dag Gribskov Kommune
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Forsyningsselskaber for elektricitet, gas og varme – HMN-
naturgas I/S – repræsentantskab
Repræsentantskabet er selskabets øverste myndighed. For kompetencer se § 
8 i selskabets vedtægt.

Sammensætning
§ 6 Repræsentantskabets sammensætning 
Stk. 1. Selskabets øverste myndighed er repræsentantskabet. Antallet af 
personer i repræsentantskabet svarer til antallet af interessenter med tillæg 
af 50 % oprundet til nærmeste ulige tal, jfr. stk. 2. 
Stk. 2. Hver interessent udpeger forlods 1 repræsentant, mens resten 
udpeges af interessenterne ved forholdstalsvalg efter d’Hondts metode i 
forhold til interessenternes ejerandele efter § 5., stk. 1. 
Der kan ikke indgås valgforbund mellem interessenterne. 
Stk. 3. For hver repræsentant udpeges en personlig stedfortræder, der under 
ethvert forfald træder i dennes sted. En repræsentant kan ikke lade sig 
repræsentere ved fuldmagt. 
Stk. 4. Kun kommunalbestyrelsesmedlemmer kan være medlemmer af og 
suppleanter til repræsentantskabet. Repræsentanter og suppleanter udpeges i
forbindelse med kommunalbestyrelsernes konstituerende møder. 
Stk. 5. Funktionsperioden for repræsentantskabet svarer til den kommunale 
valgperiode. Repræsentantskabet fungerer indtil et nyt repræsentant-skab er 
konstitueret. 

Udpegning
Byrådet skal udpege 1 repræsentant og 1 stedfortræder, som begge skal 
vælges blandt byrådsmedlemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.
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Fredningsnævnet for Nordsjælland
Fredningsnævnet træffer afgørelse om gennemførelse af fredning samt 
dispensation fra eksisterende fredninger. Fredningsnævnet behandler sager i 
følgende kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, 
Frederiksværk-Hundested, Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm.

Sammensætning
Miljø- og fødevareministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver 
region. Miljø- og fødevareministeren fastlægger det geografiske område for 
hvert fredningsnævn. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være 
dommer, og som udpeges af miljø- og fødevareministeren, et medlem, der 
udpeges af miljø- og fødevareministeren, og et medlem, der vælges af 
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er 
beliggende. Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for 
den kommunale valgperiode.

Udpegning
Byrådet vælger 1 medlem og 1 suppleant. De udpegede behøver ikke at 
være medlemmer af byrådet.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Vederlag til nævnsformænd betales af staten. 

Til nævnets øvrige medlemmer ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt 
arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse med videre. Udgifterne betales 
af den eller de kommuner, som fredningssagen angår.
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Grundlisteudvalget
Grundlisteudvalget udarbejder en grundliste. En grundliste er en liste over 
personer, der må anses egnede til at virke som nævninger eller domsmænd i 
strafferetsplejen. Grundlisterne bruges af landsrettens præsident til at 
udarbejde listerne over nævninger og domsmænd. Nævninge og domsmand 
kaldes under ét for lægdommere. 

Sammensætning
Grundlisteudvalget består af fem medlemmer udpeget af kommunalbesty-
relsen. Medlemmerne behøver ikke at være kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udpegning
Byrådet udpeger 5 medlemmer. Ingen Suppleanter. De udpegede behøver 
ikke at være medlemmer af byrådet.

Honorar
Det har været sædvanlig praksis, at der for de medlemmer af Grundliste-
udvalget, der ikke er medlemmer af byrådet, ydes diæter for deltagelse i 
Grundlisteudvalgets møder (Byråds beslutning den 02-02-2015 punkt 8).

Både medlemmer og ikke-medlemmer af byrådet har ret til udgiftsgodtgørelse
(befordringsgodtgørelse, dokumenterede udgifter forbundet med handicap og 
nødvendige udgifter til pasning af syge børn).
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Grundvandsrådet for Gribskov Kommune
Grundvandsrådet har til opgave at bistå kommunen med rådgivning i 
forbindelse med kommunens arbejde med indsatsplaner for grundvandsbe-
skyttelse.

Sammensætning
Grundvandsrådet for Gribskov Kommune består af to medlemmer af Teknisk 
Udvalg, herunder udvalgsformanden, som Byrådet skal udpege i forbindelse 
med konstitueringen, samt to repræsentanter for vandværkerne i kommunen,
én repræsentant fra Landboforeningen, én repræsentant fra Dansk Industri og
én repræsentant fra Naturfredningsforeningen.

Udpegning
Byrådet skal udpege 2 medlemmer blandt medlemmer af Teknisk Udvalg, 
herunder udvalgsformand, samt 2 suppleanter blandt medlemmer af 
Teknisk Udvalg.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

Øvrige medlemmer udpeges af andre uden at Byrådet har indflydelse på, 
hvem det er, hvorfor der ikke ydes diæter eller andre ydelser fra kommunen.
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Handicaprådet
Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål 
og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om 
lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap. Byrådet 
hører rådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med 
handicap.

Sammensætning
Byrådet har besluttet, at Handicaprådet i Gribskov Kommune består af:

• 4 medlemmer, som Byrådet udpeger efter indstilling af Danske 
Handicaporganisationer (DH) Gribskov

• 4 medlemmer, to politikere og to embedsmænd, udpeget af Byrådet, 
så de repræsenterer forskellige sektorer i kommunen. 

Efter reglerne i Ligestillingsloven, skal handicaporganisationerne indstille et 
ligeligt antal kvinder og mænd. 

Udpegning
Byrådet udpeger 8 medlemmer samt 8 stedfortræder,  en personlig 
stedfortræder for hvert medlem af Handicaprådet.

2 medlemmer og 2 stedfortræder skal udpeges blandt byrådsmed-
lemmer. Øvrige udpeges efter indstilling fra DH Gribskov og administra-
tionen.

Honorar
Kommunen yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste 
og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse 
til medlemmer af rådet udpeget efter indstilling fra DH Gribskov.
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Hegnsyn

Hegnsynet tager ved hegnssynsforretninger blandt andet stilling til tvister i 
forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af 
hegn, samt hegnens vedligeholdelse.

Når hegnsynet også varetager opgaver efter lov om mark- og vejfred, skal 
hegnsynet også vurdere skader forvoldt af husdyr efter nærmere angivne 
bestemmelser i lov om mark- og fred.

Sammensætning
For hver kommune nedsættes et hegnsyn bestående af 3 medlemmer, af 
hvilke det ene beskikkes til formand. Mindst ét af medlemmerne skal være 
plantningskyndigt. I kommuner med bymæssig bebyggelse på 1.000 
indbyggere eller derover skal der tillige være et bygningskyndigt medlem.

Der kan i en kommune nedsættes to eller flere hegnsyn med hvert sit distrikt 
– hvis nødvendigt.

Udpegning
Byrådet skal udpege  3 medlemmer og 3 suppleanter, én for hvert af de 
udpegede medlemmer. De udpegede behøver ikke at være medlemmer af 
byrådet.

Kompetencekrav
Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt. Der skal også 
være et bygningskyndigt medlem.

Honorar
Der ydes fast vederlag for afholdelse af åstedsforretning jævnfør bekendt-
gørelse om vederlag til hegnsynsmænd samt til vurderingsmænd i henhold til 
mark- og vejfredsloven. 

Særskilt betaling for udgifter til telefon-, porto- og befordringsudgifter kan 
ikke dækkes. 
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KL's Kommunalpolitisk Topmøde – stemmeberettigede 
delegerede
Delegerede deltager i Kommunalpolitisk Topmøde, hvor de blandt andet 
vælger bestyrelsen for KL. 

Sammensætning
Hver af landsforeningens medlemskommuner vælger 1 stemmeberettiget 
delegeret for hver påbegyndt 8.000 indbyggere i kommunen. Kommunalbe-
styrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsvalg-
metoden.

Udpegning
Gribskov Kommune har seks delegerede. Borgmesteren er født medlem. 

Byrådet skal udpege 5 delegerede og vælge 6 stedfortrædere, én for hver 
af de delegerede. De delegerede og deres stedfortrædere skal udpeges  
blandt medlemmer af byrådet.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.
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KL's repræsentantskab – stedfortræder for borgmesteren
KLs repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i 
øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne. 

Sammensætning
KL's repræsentantskab består af borgmestrene i KL's medlemskommuner 
samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. 

Udpegning
De enkelte kommunalbestyrelser udpeger 1 stedfortræder for borgmestrene
til repræsentantskabet. Stedfortræderen udpeges blandt medlemmer af 
kommunalbestyrelsen. 

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.
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Kredsråd vedrørende politiets virksomhed – stedfortræder
for borgmesteren
I hver politikreds oprettes et Kredsråd vedrørende politiets virksomhed. 
Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelige karakter vedrørende politiets 
virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende 
kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet

Sammensætning
Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som 
politikredsen omfatter. 

Udpegning
Borgmester er født medlem.  Byrådet skal udpege 1 stedfortræder for 
borgmesteren blandt byrådsmedlemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.
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Kulturskolen Gribskov - bestyrelse
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Kulturskolens virksomhed inden 
for de mål og rammer der er fastsat i lovgivning, i styrelsesvedtægten og 
besluttet af Kultur- og Idrætsudvalget og Byrådet. 

Endvidere har bestyrelsen til opgave:
• at bidrage til Kulturskolens opfyldelse af samarbejde med folkeskolen, 

daginstitutioner og hjem
• at bidrage til styrkelse af det lokale musikmiljø
• at medvirke til Kulturskolens arbejde med inddragelse af brugere og 

andre
• samarbejdspartnere
• at medvirke til styrkelse af Kulturskolens økonomiske og fysiske 

udfoldelsesrammer
• at afgive høringssvar til Økonomiudvalgets forslag til budget
• at godkende udkast til skolens budget, herunder forslag til elevbe

taling, inden det, godkendt af den administrative chef på området, 
fremsendes som ansøgning til Statens Kunstfond

• at deltage med to repræsentanter i ansættelsesudvalg ved ansættelse 
af overordnet leder af Kulturskolen,

• at godkende musikafdelings læreplaner

Sammensætning
Bestyrelsen af 7 medlemmer, hvor 2 medlemmer vælges af og blandt 
forældre, heraf mindst det ene fra musiklinien, 2 medlemmer vælges af og 
blandt Kulturskolens lærere, heraf mindst det ene fra musiklinien, 1 elevre-
præsentant vælges af og blandt Kulturskolens elever og 2 ledelsesrepræsen-
tanter fra Folkeskolen og fra Ungdomsskolen udpeges af Byrådet.

Udpegning
Byrådet udpeger 2 ledelsesrepræsentanter fra Folkeskolen og fra 
Ungdomsskolen samt 2 suppleanter, én for hvert medlem.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra kommunen.
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Overtaksationskommission (vejloven)
Transportministeren nedsætter overtaksationskommissioner til at efterprøve 
taksationskommissionernes afgørelser og fastsætter deres forretnings-
områder.

Sammensætning
En overtaksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren 
udnævner for en 6-årig periode 1 formand, der skal have juridisk kandida-
teksamen, og 2 faste medlemmer med suppleanter. Formanden udtager til 
den enkelte sag yderligere 2 medlemmer fra en kommunal liste.

Udpegning
Byrådet skal udpege 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid 
optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, som 
kommunen er omfattet af. Den udpegede behøver ikke at være medlem af 
byrådet.

Kompetencekrav
Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have indsigt 
i vurdering af ejendomme.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Udgift til vederlag til formænd og sekretærer afholdes af staten. Alle andre 
udgifter ved kommissionernes virksomhed afholdes af vedkommende vejmyn-
dighed. Ministeren fastsætter regler for vederlag til formænd og sekretærer 
for kommissioner samt til kommissionsmedlemmer.
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Taksationskommission (ekspropriation fast ejendom)
Transportministeren nedsætter en eller flere taksationskommissioner til at 
efterprøve kendelser, hvorved erstatning gives eller nægtes samt efterprøve 
de fastsatte godtgørelser.

Sammensætning
En taksationskommission består af 5 medlemmer. Transportministeren 
udpeger 8 personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over 
statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger 
kommunalbestyrelsen 1 person, der for kommunalbestyrelsens funktionstid 
optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som 
omfatter kommunen.

Udpegning
Byrådet skal udpege 1 person. Den udpegede behøver ikke at være medlem
af byrådet.

Opmærksomhedspunkt
Ingen må deltage som medlem  i en sag for en taksationskommission, når 
han eller hun har medvirket ved spørgsmålets behandling for vedkommende 
ekspropriationskommission. 

Kompetencekrav
Medlemmer af taksationskommission skal have indsigt i vurdering af 
ejendomme.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Transportministeren har hjemmel til at fastsætte nærmere regler om udgifts-
dækning.
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Taksationskommission (Vejloven)
Til afgørelse af erstatningsspørgsmål ved ekspropriation nedsætter transport-
ministeren taksationskommissioner.

Sammensætning
En taksationskommission består af 3 medlemmer. Transportministeren 
udnævner for en 6-årig periode 1 formand, der skal have juridisk kandida-
teksamen. Formanden vælger til den enkelte sag 2 medlemmer fra en 
kommunal liste.

Udpegning
Byrådet udpeger 2 personer, der for kommunalbestyrelsens funktionstid 
optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som 
kommunen er omfattet af. De udpegede behøver ikke at være medlemer af 
byrådet.

Kompetencekrav
Medlemmer af taksations- og overtaksationskommissioner skal have indsigt i 
vurdering af ejendomme.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Udgift til vederlag til formænd og sekretærer afholdes af staten. Alle andre 
udgifter ved kommissionernes virksomhed afholdes af vedkommende vejmyn-
dighed. Ministeren fastsætter regler for vederlag til formænd og sekretærer 
for kommissioner samt til kommissionsmedlemmer.
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Trafikselskabet Movia
Trafikselskabet Movia er etableret af Region Hovedstaden og Region Sjælland 
i henhold til Lov om Trafikselskaber. 

Repræsentantskabets opgaver:
• Udpege de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse.
• Godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling 

af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. 
• Godkende bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
• Træffe beslutninger i sager, som bestyrelsen forelægger. 

Sammensætning
Repræsentantskabet  består af ét medlem fra hver kommune.

Udpegning
Byrådet vælger 1 medlem af repræsentantskabet blandt byrådsmed-
lemmer. Byrådet vælger på samme vis 1 stedfortræder for det valgte 
medlem. Stedfortræderen vælges af og blandt byrådsmedlemmer. 

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.
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Ungdomsskolen - bestyrelse
Ungdomsskolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for lov om ungdoms-
skoler og inden for de mål og rammer, som fastsættes af Byrådet.

Sammensætning
Ungdomsskolens bestyrelse består af 9 medlemmer .

Udpegning
Byrådet skal udpege 6 medlemmer:

• 1 medlem efter indstilling fra Byrådet
• 1 medlem efter indstilling fra arbejdsmarkeds parter
• 1 medlem efter indstilling fra Kulturrådet
• 1 medlem efter indstilling fra folkeskolen
• 1 medlem efter indstilling fra privatskolerne
• 1 medlem efter indstilling fra Idrætsrådet

samt en stedfortræder for hvert af disse.

1 medarbejderrepræsentant vælges af og blandt disse
2 elevrepræsentanter vælges til bestyrelsen af og blandt eleverne. Valg af 
elevrepræsentanter sker en gang om året.

Honorar
Byrådet kan beslutte at der for deltagelse i bestyrelsesmøder ydes diæter og 
befordringsgodtgørelse til medlemmer indstillet af Byrådet.

Opmærksomhedspunkt
Udpegning af medlemmer og stedfortræder efter indstilling fra Idrætsrådet og
Kulturrådet finder sted i 2018, når rådene har konstitueret sig og foretaget 
indstillingen. 
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Vandselskaber, Gribvand A/S
Gribsvand A/S er en selvstændig forsyningsenhed, som er ejet af Gribskov 
Kommune. 

Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsynings-
virksomhed. 

Selskabet kan levere serviceydelser i form af bistand til drifts- og anlægs-
opgaver, økonomistyring, administration med videre til de koncernforbundne 
selskaber. 

Selskabet kan dog udøve anden virksomhed med nær tilknytning til spilde-
vandsforsyningen efter reglerne herom i lov om vandsektorens organisering 
og økonomiske forhold. 

Selskabet skal i sin virksomhed medvirke til at sikre en vand- og spildevands-
forsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til 
forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er 
gennemsigtig for forbrugerne.

Selskabet ledes af en bestyrelse.

Sammensætning
Bestyrelsen består af 3 – 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Ud over
de generalforsamlingsvalgte medlemmer kan selskabets medarbejdere vælge 
medarbejdernes repræsentanter til bestyrelsen.

Udpegning
Byrådet skal udpege 3 – 5 medlemmer  blandt byrådsmedlemmer og 3 – 5 
suppleanter, én for hvert medlem, blandt byrådsmedlemmer .

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

Eventuel honorar udbetales af selskabet. 
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Vandselskaber, Gribvand Spilevand A/S
Selskabets formål er at udøve kloak- og spildevandsaktiviteter i Gribskov 
Kommune. 

Selskabet kan dog udøve anden virksomhed med nær tilknytning til spilde-
vandsforsyningen efter reglerne herom i lov om vandsektorens organisering 
og økonomiske forhold. 

Selskabet skal i sin virksomhed medvirke til at sikre en vand- og spildevands-
forsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til 
forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er 
gennemsigtig for forbrugerne.

Selskabet ledes af en bestyrelse.

Sammensætning
Bestyrelsen består af 3 – 6 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Ud over
det har har selskabets forbrugere ret til at vælge 2 forbrugerrepræsenanter 
og 2 suppleanter.

Udpegning
Byrådet skal udpege 3 – 6 medlemmer  blandt byrådsmedlemmer og 3 – 6 
suppleanter, én for hvert medlem, blandt byrådsmedlemmer .

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

Eventuel honorar udbetales af selskabet. 
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Vestforbrændning I/S – bestyrelse
Bestyrelsen varetager interessentens interesser i fællesskabet.

Sammensætning
Hver af de deltagende kommuner vælger et medlem til bestyrelsen tillige med
en personlig suppleant, der er berettiget til at indtræde ved et medlems 
lovlige forfald. Bestyrelsens medlemmer og disses suppleanter udpeges af og 
blandt medlemmerne af interessentkommunernes kommunalbestyrelser.
Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Udpegning
Byrådet skal udpege 1 medlem til bestyrelsen og 1 suppleant blandt 
medlemmer af byrådet.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

Bestyrelsen fastsætter, i det omfang dette ikke fremgår af vedtægten, de 
nærmere regler for sit virke, herunder - med tilsynsmyndighedernes 
godkendelse - størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelse til bestyrelsens 
og arbejdsudvalgets medlemmer.

August  2017 33



Vestforbrændning I/S – delegerede til generel forsamling
Delegerede har til opgaven at varetage interessentens interesser i fælles-
skabet.

Sammensætning
På generalforsamlingen udøves stemmeretten af delegerede. Hver interessent
udpeger 1 delegeret for hver påbegyndt 20.000 indbyggere i kommunen. 
Indbyggertallet er registerfolketallet pr. 1. januar det pågældende år. Hver 
delegeret har 1 stemme. De delegerede udpeges af og blandt medlemmerne 
af interessentkommunernes kommunalbestyrelser. Valgperioden følger den 
kommunale valgperiode.

Udpegning
For Gribskov Kommune gælder det, at Byrådet udpeger 3 delegerede blandt
kommunalbestyrelsens medlemmer .

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.
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Udpegninger og 
indstillinger - gruppe 2

Institutioner for almengymnasiale uddannelse – 
bestyrelse for Gribskov Gymnasium
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen, ansætter og 
afskediger lederen og er over for ministeren ansvarlig for institutionens drift, 
herunder forvaltningen af de statslige tilskud.

Sammensætning
Bestyrelsen består af 6-10 medlemmer, flertallet af medlemmer skal være 
udefrakommende, primært fra den enkelte institutions lokalområde.  1 
medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 

Efter aftalen i KKR Hovedstaden foretages udpegningen til bestyrelsen af 
kommunalbestyrelsen i gymnasiets beliggenhedskommune.

Udpegning
I praksis betyder det, at Gribskov Byråd skal udpege 1 medlem , som skal 
udpeges blandt byrådsmedlemmer. 

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

Men i henhold til LBK nr 750 af 21/06/2016 om institutioner for almengym-
nasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. §16. Stk. 6. kan der 
ydes vederlag til medlemmerne af bestyrelsen, herunder til medlemmer uden 
stemmeret, efter regler, der fastsættes af ministeren for børn, undervisning 
og ligestilling efter forhandling med finansministeren".
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Skatteankenævn Fredensborg
Nævnet afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser om skat. 
Skatteankenævn Fredensborg omfatter Allerød, Fredensborg, Furesø, 
Gribskov, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommune.

Sammensætning
Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner 
medlemmer af skatte- og vurderingsankenævn og en suppleant for hvert af 
disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, 
som skatte- eller vurderingsankenævnskredsen omfatter. Kun personer, der
er valgbare til en kommunalbestyrelse, kan indstilles af den 
pågældende kommunalbestyrelse. Hver kommunalbestyrelse skal 
indstille én person til hver af kommunens pladser i nævnet og én 
person som suppleant for denne. Ved indstillingen finder § 25 i lov om 
kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse. Skatteministeren eller den, 
som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til 
henholdsvis medlem og suppleant. Ministeren kan dog under særlige omstæn-
digheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode kommunalbe-
styrelsen om at indstille en anden person.

Indstilling
Gribskov Byråd skal indstille 2 medlemmer og 2 suppleanter. Kun 
personer, der er valgbare til kommunalbestyrelsen, kan indstilles; men de 
indstillede behøver ikke at være medlemmer af byrådet.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

Der ydes vederlag og anden godtgørelse efter regler
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Valgbestyrelse ved valg til Folketinget og folkeafstem-
ninger - kredsvalgbestyrelse
Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den 
endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Sammensætning
Valgkreds består af Gribskov Kommune og Hillerød Kommune.  Bestyrelsen 
består af 4 medlemmer fra hver kommune. Hillerød er kredskommune og 
vælger formand og næstformand.

Borgmesteren er født medlem. De øvrige 3 medlemmer vælges af og blandt 
byrådets medlemmer.

Udpegning
Byrådet skal udpege 3 medlemmer, udover borgmesteren, som er født 
medlem, blandt medlemmer af byrådet samt 4 stedfortræder, én for hvert 
medlem, blandt medlemmer af byrådet. 

Honorar
Byrådet  besluttede den 9. marts 2015, at medlemmer af valgbestyrelsen 
(minus borgmesteren), valgstyrere og -tilforordnede vælgere modtager 
diæter med kr. 405,00 og 810,00 kr. (2015-tal) pr. dag for henholdsvis 
møder indtil 4 timer og over 4 timer i forbindelse med afholdelse af valg og 
folkeafstemninger i Gribskov Kommune.

Opmærksomhedspunkt
Ingen kan være medlem af to valgbestyrelser. Hvis der er folkeafstemning 
samtidig med valg til Folketinget, vil sagen om udpegning af valgbestyrelse til
folkeafstemning forelægges for Byrådet til fornyet behandling. 
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Vurderingsankenævn Nordsjælland
Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens 
afgørelser. Vurderingsnævn Nordsjælland omfatter Allerød, Egedal,
Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød 
og Hørsholm Kommune.

Sammensætning
Skatteministeren eller den, som ministeren bemyndiger dertil, udnævner 
medlemmer af skatte- og vurderingsankenævn og en suppleant for hvert af 
disse medlemmer efter indstilling fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, 
som skatte- eller vurderingsankenævnskredsen omfatter. Kun personer, der
er valgbare til en kommunalbestyrelse, kan indstilles af den 
pågældende kommunalbestyrelse. Hver kommunalbestyrelse skal 
indstille én person til hver af kommunens pladser i nævnet og én 
person som suppleant for denne. Ved indstillingen finder § 25 i lov om 
kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse. Skatteministeren eller den, 
som ministeren bemyndiger dertil, udnævner de indstillede personer til 
henholdsvis medlem og suppleant. Ministeren kan dog under særlige omstæn-
digheder undlade at udnævne en indstillet person og anmode kommunalbe-
styrelsen om at indstille en anden person.

Indstilling
Gribskov Byråd indstiller 1 medlem og 1 suppleant. Kun personer, der er 
valgbare til en kommunalbestyrelse, kan indstilles. 
 
Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune. 

Der ydes vederlag og anden godtgørelse efter regler.
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Udpegninger og 
indstillinger – gruppe 3

Fishing Zealand - styregruppe
Den bærende idé er at forbedre naturen, vandmiljø og fiskemulighederne på 
Sjælland og Øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som 
oplevelseserhverv - oplevelsesturisme.

Samarbejdspartnerne forventes at medvirke til:
• at naturgrundlaget styrkes, 
• at der sker kvalitetsløft af tilbud og faciliteter, der formidler og 

understøtter lystfiskeriet
• at der sker en indsats i forhold til at udvikle aktiviteter, der involverer 

unge
• at tilgængeligheden til fiskeområder kan forbedres
• at der sker deltagelse i såvel en politisk styregruppe som en admini-

strativ projektgruppe under hvilken, der er en række arbejdsgrupper, 
som sikrer fremdrift i projektet. 

Den politiske styregruppe udstikker retningen for projektet, mens projekt-
gruppe (sekretariatet) bearbejder disse og sørger for fremdriften i de enkelte 
temagrupper. Mødefrekvens 1-2 møder pr. år. 

Sammensætning
Styregruppen består af repræsentanter for Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Gribskov Kommune, Guldborgsund Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør 
Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Lejre Kommune, 
Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Roskilde Kommune, Stevns 
Kommune, Vordingborg Kommune

Udpegning
Gribskov Kommune  skal udpege 1 medlem til styregruppen  blandt byråds-
medlemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.
Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

Opmærksomhedspunkt
Udpegning sker med virkning for hele perioden med mindre styregruppen 
nedlægges på et tidligere tidspunkt.
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Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S – Rednings-
udvalget
Interessentskabet Livredningstjenesten i Nordsjælland I/S omfatter Halsnæs, 
Helsingør og Gribskov Kommune. Interessentskabets formål er gennem 
samvirket at medvirke til at forebygge / sikre badesikkerheden på udvalgte 
strækninger langs Sjællands nordkyst. 

Sammensætning
Hver kommune i interessentskabet udpeger af og blandt byrådsmedlemmer 1 
medlem til Redningsudvalget, som er interessentskabets øverste myndighed. 

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege 1 medlem og 1 suppleant blandt byrådsmed-
lemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

Medlemskab af Redningsudvalget ulønnet.
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Lokal aktionsgruppe (LAG) Gribskov og Halsnæs – 
bestyrelse
Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har blandt andet ansvaret for 
følgende opgaver:
1) Udarbejde og gennemføre en lokal udviklingsstrategi.
2) Opbygge lokale aktørers kompetencer til at udvikle og gennemføre 
projekter.
3) Udarbejde gennemsigtige udvælgelsesprocedure og objektive udvælgelses-
kriterier for indstilling af projekter til tilskud.
4) Indkalde projektansøgninger ved højest 4 årlige ansøgningsrunder. Indkal-
delsen skal være offentlig tilgængelig.
5) Modtage og vurdere om ansøgninger om tilskud til projekter er i 
overensstemmelse med den lokale aktionsgruppes lokale udviklingsstrategi.
6) Dokumentere sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de 
projekter den lokale aktionsgruppe indstiller til tilskud med henvisning til 
relevante mål i strategien.
7) Prioritere ansøgninger inden for en given ansøgningsrunde 
8) Kvalitetssikre projektansøgninger, der indstilles til tilskud, og udbetalings-
ansøgninger, før de sendes til legalitetskontrol og afgørelse i NaturErhvervsty-
relsen.
9) Meddele begrundede afslag til ansøgere.
10) Fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer og initiere 
innovative lokale projekter med henblik på at gennemføre den lokale 
udviklingsstrategi.
11) Sørge for en effektiv drift af den lokale aktionsgruppe.
12) Dokumentere bestyrelsens prioritering af ansøgninger om tilskud til 
projekter og bestyrelsesmedlemmernes habilitet, samt andre personers 
habilitet når de udfører opgaver for bestyrelsen i forbindelse med beslutning 
om indstilling af ansøgninger til tilskud.
13) Arbejde for at sikre fremdrift i støttede projekter.
14) Overvåge og evaluere gennemførelsen af den lokale udviklingsstrategi 
med årlig rapportering til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og til den 
lokale aktionsgruppes medlemmer gennem den årlige generalforsamling.
15) Varetage den overordnede ledelse af den lokale aktionsgruppes 
virksomhed og føre tilsyn med den lokale aktionsgruppes daglige ledelse.
16) Føre tilsyn med at betingelserne for tilsagn om driftstilskud overholdes, 
herunder at tilskudsmidlerne alene anvendes til betaling af udgifter, der kan 
henføres direkte til oprettelse og drift af den lokale aktionsgruppe.
17) Afsyne projekter i forbindelse med anmodning om udbetaling af tilskud.
18) Føre tilsyn med at det udbetalte driftstilskud
19) I de tilfælde hvor en lokal aktionsgruppe dækker et område, der var 
dækket af en lokal aktionsgruppe , overtager og opbevarer den lokale 
aktionsgruppe relevante dokumenter og anvender indkøbte materialer og 
udstyr fra denne.
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Sammensætning
Bestyrelsen for LAG Gribskov og Halsnæs består af 8 medlemmer fra det 
lokale forenings- og erhvervsliv i de to kommuner. Desuden af to medlemmer 
fra hver kommune udpeget af Byrådet i kommunerne.

Udpegning
Byrådet skal udpege  2 bestyrelsesmedlemmer og kan udpege 2 
suppleanter. Medlemmer behøver ikke at være medlemmer af byrådet.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.
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Lokaltog A/S – repræsentant til generalforsamling

Gribskov Kommune er aktionær/medejer af Lokaltog A/S (tidligere 
Lokalbanen A/S. Selskabets formål er at udføre person- og godsbefordrings-
virksomhed på jernbaner samt hermed beslægtet virksomhed og besiddelse af
ejerandele heri. 

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender 
inden for de af lovgivningen og vedtægten fastsatte grænser.

Sammensætning
Hver aktionær berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, 
sammen med en rådgiver - eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret 
på hans vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt.

Udpegning
Byrådet udpeger 1 repræsentant blandt byrådsmedlemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.

August  2017 43



Museum Nordsjælland – bestyrelse

Bestyrelsen leder Museum Nordsjælland (MNS) og er ansvarlig for museets 
drift. 

Sammensætning
Bestyrelsen består af 10 medlemmer. 1 repræsentant fra hver af de lokale 
tilskudsgivende myndigheder, som vælges blandt byrådenes medlemmer i 
Gribskov, Hillerød og Hørsholm Kommune. 

MNS´ faste medarbejdere kan vælge 1 repræsentant fra deres midte. 

Lokalhistoriske foreninger, som via deres vedtægter har til formål at støtte 
MNS, udpeger i alt 3 medlemmer (lokalhistoriske foreninger i Gribskov 
udpeger 1 medlem, Nordsjællandsk Museumsforening i Hillerød 1 medlem og 
Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn udpeger 1 medlem. 

Bestyrelsen udpeger yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer. Disse udpeges 
således, at bestyrelsen for MNS samlet set får en sammensætning, der sikrer 
relevante kompetencer. Sammensætningen af bestyrelsen skal reflektere 
principperne i ligestillingsloven og Kulturministeriets anbefalinger om god 
ledelse i selvejende institutioner (2011). 

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege  1 bestyrelsesmedlem blandt byrådsmed-
lemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Ifølge museums vedtægtens § 10, stk. 9. kan hvert medlem af bestyrelsen 
efter bestyrelsens beslutning modtage et årligt vederlag, der fastsættes i 
henhold til hvervets art og omfang. Det årlige vederlag for det kommende år 
fastsættes af bestyrelsen. 
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Visit Nordsjælland F.M.B.A. - bestyrelse
Foreningen skal samle og udvikle turismeindustrien i Nordsjælland. Bestyrelsen 
forvalter foreningens midler til fremme af foreningens formål. Bestyrelsen påser i øvrigt,
at foreningen drives i overensstemmelse med gældende love og med størst mulig 
hensyntagen til medlemmernes interesser. Bestyrelsen er berettiget til at anvende 
midler til erhvervsfremmende initiativer, der ligger inden for foreningens formål.

Sammensætning
Foreningens bestyrelse består af 8 bestyrelsesmedlemmer. Medlemskom-
munerne udpeger efter hvert kommunalvalg. Der udpeges medlemmer som 
følger:
- To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Helsingør Kommune
- To bestyrelsesmedlemmer udpeges af Gribskov Kommune
- Et bestyrelsesmedlem udpeges af Fredensborg Kommune
- Et bestyrelsesmedlem udpeges af Hillerød Kommune
- Et bestyrelsesmedlem udpeges af Halsnæs Kommune
Herudover udpeger Wonderful Copenhagen et bestyrelsesmedlem.

Såvel medlemskommunerne som Wonderful Copenhagen udpeger en 
personlig suppleant for hvert udpeget bestyrelsesmedlem.

Det skal tilstræbes at en væsentlig del af bestyrelsesmedlemmerne har 
professionel indsigt i turismen.

Ud af den udpegede bestyrelse vælger medlemskommunerne i fællesskab og 
senest i forbindelse med den førstkommende generalforsamling formanden for
bestyrelsen.

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege  2 bestyrelsesmedlemmer og 2 personlige 
suppleanter for hvert udpeget bestyrelsesmedlem.  

De udpegede behøver ikke at være medlem mer af byrådet.

Kompetencekrav
Professionel indblik i turisme.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Formanden for bestyrelsen modtager et vederlag, hvis størrelse fastsættes af 
bestyrelsen på grundlag af, hvad der anses for sædvanlig efter hvervets art 
og arbejdets omfang.
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Visit Nordsjælland F.M.B.A. – repræsentantskab

Foreningen skal samle og udvikle turismeindustrien i Nordsjælland. 
Foreningens repræsentantskab fungerer udelukkende som rådgivende organ.

Sammensætning
Foreningens repræsentantskab sammensættes af fem personer fra hver af de 
deltagende kommuner. Byrådene i de deltagende kommuner udpeger hver en
person, der udpeges for byrådets valgperiode. De øvrige fire personer 
udpeges af byrådet i den pågældende kommune, som også kan vælge at 
delegere udpegningsretten til en anden tilsvarende relevant organisation. 

Det er imidlertid forudsat, at det primære turisterhverv og øvrige erhverv i de 
respektive kommuner til enhver tid er repræsenteret i repræsentantskabet. 

De udpegede repræsentantskabsmedlemmer vælges for en periode på 4 år, 
der følger kommunernes valgperiode.  I repræsentantskabet deltager også 
det bestyrelsesmedlem, der er udpeget af Wonderful Copenhagen. 

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege 5 personer til repræsentantskabet. 

De udpegede behøver ikke at være medlemmer af byrådet. Men to ud af de 
fem skal være identiske med de to personer, som Byrådet udpeger til 
bestyrelsen.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.
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Udpegninger og 
indstillinger – gruppe 4

Fonden Esrum Kloster og Møllegård – bestyrelse
Fondens formål er

• at drive Esrum Kloster & Møllegaard for derigennem at bevare og 
formidle kultur- og naturarven, der knytter sig til bygninger, natur og 
landskaber, samt den åndelige kulturarv vedr. klostervæsenet i dansk 
og international sammenhæng, så det er relevant for vor tid

• at være en innovativ kulturinstitution, der gennem forretningsmæssige
aktiviteter samt netværk og samarbejder skaber et mangfoldigt tilbud 
af oplevelser til gavn for de besøgende, det omgivende samfund og 
bygningsejerne

Bestyrelsen skal virke for at fondens formål i videst mulig omfang fremmes.

Sammensætning
Fondens bestyrelse består af seks til otte medlemmer. Valg til bestyrelsen bør
tilgodese en dækning af fondens indsatsområder. 

Bestyrelsesmedlemmer bør i videst muligt omfang have tilknytning til Region 
Hovedstaden. 

Udpegning
Gribskov Byråd udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Fonden kan eventuelt udbetale vederlag. 
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Fonden Fredbogård – bestyrelse
Fonden er erhvervsdrivende.

Formål er:
• at yde støtte i form af donationer og/eller rentelettede lån til 

foreninger, klubber og lignende samt til personer, som ønsker at 
gennemføre almennyttige, almenvelgørende og kulturelle initiativer i 
forbindelse med bevaring af kulturhistorisk teknik og tekniske anlæg, 
samt støtte til udvikling, planlægning og udførelse af relaterede 
arrangementer, herunder afholdelse af træf, stævner og events,

• at udvide den i formålsbestemmelsen ovenfor omtalte støtte til også at
omfatte andre almennyttige, almenvelgørende og kulturelle initiativer 
efter bestyrelsens skøn, dog først når fonden gennem en årrække har 
vist sig i stand til på grundlag af den ved stiftelsen indskudte kapital at
yde væsentlig støtte til de i første punkt omtalte formål,

• at tilvejebringe og fastholde rammerne for, samt medvirke til, 
gennemførelse af et årligt veterantræf i Gribskov Kommune,

• at drive museumsvirksomhed i og på området Fredbogård, og
• at indgå i et driftssamarbejde om en eventplads i Gribskov Kommune, 

hvilken eventplads, til generel gavn for kommunens borgere og byen 
Græsted i særdeleshed, skal kunne rumme forskellige former for 
almennyttige, kulturelle samt idræts- og turistmæssige arrangementer 
og events.

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være 
myndige, vederhæftige og uberygtede personer.

Sammensætning
Bestyrelsen består af 5 repræsentanter og sammensættes på følgende måde: 
2 medlemmer udpeges af stifteren (Foreningen Græsted Veterantræf) og 2 
medlemmer udpeges af Gribskov Kommune. I forbindelse med stiftelsen 
søger de af stifteren, og af kommunen udpegede medlemmer i enighed at 
pege på 1 yderligere medlem af bestyrelsen, som skal være bestyrelsens 
formand. Kan enighed ikke opnås udpeges formanden af De Danske Advokat-
samfund.

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.
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Fonden Gilleleje Hallen – bestyrelse
Institutionens formål er at drive hallen med eventuelle tilkomne yderligere 
anlæg til idrætsformål og til brug for ungdomsarbejde, udstillinger, kulturelle 
formål med mere.  Bestyrelsen har den fulde ledelse af fondens anliggender.

Sammensætning
Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. To medlemmer udpeges af 
Gribskov Kommune. De udpegede skal enten være bosiddende i Gilleleje eller 
have tilknytning til Gilleleje. Et medlem af bestyrelsen vælges af de idrætsfor-
eninger, der benytter Gilleleje Hallen. Fire medlemmer udpeges af bestyrelsen
for "Gilleleje Strandbakker".

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer. 

De udpegede skal enten være bosiddende i Gilleleje eller have tilknytning til 
Gilleleje.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Opmærksomhedspunkt
Gribskov Byråd forventer af de udpegede , at de sørger for

• at de selvejende haller arbejder i overensstemmelse med deres formål
• at de midler, som hallerne forvalter, anvendes i overensstemmelse 

med formålet, særlig i forhold til de kommunale driftstilskud
• at midlerne forvaltes på en måde, som sikrer en sund økonomi
• at de selvejende haller bidrager til realisering af de værdier og mål, 

som Byrådet fastsætter gennem de vedtagne politikker og strategier
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Gribskov Erhvervscenter A/S – bestyrelse
Gribskov Erhvervscenter A/S er et aktieselskab. Centret skal

• danne ramme for dialog mellem erhvervsliv, politikere og andre 
centrale aktører

• fremme samarbejder mellem erhvervsforeninger og/eller virksomheder
og andre centrale aktører

• fremme samarbejder mellem erhvervslivet og kommunen der 
understøtter Erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæfti-
gelsesmæssige indsatser

• arbejde for at erhverv i en bred forstand bliver sat på dagsordenen i 
Gribskov Kommune

Sammensætning
Bestyrelsen består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer, hvor valg sker 
på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at 
Byrådet har konstitueret sig. Valget har virkning fra 01.01. i året efter valg til 
byrådet er afholdt. 

Byrådet udpeger to medlemmer af og blandt Byrådets medlemmer. Erhverv 
Gribskov udpeger tre medlemmer. Erhverv Gribskov får formandsposten.

Udpegning
Gribskov Byråd udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer  og 2 suppleanter af og
blandt byrådsmedlemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Byrådsmedlemmer modtager fast vederlag, jævnfør loven om kommunernes 
styrelse § 16, stk. 1, litra b, derfor ingen yderligere ydelser fra kommunen.
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Gribskov Erhvervsråd
Gribskov Erhvervsråd har til formål:

• At danne ramme for dialog mellem erhvervsliv, politikere og andre 
centrale aktører

• At fremme samarbejder mellem erhvervsforeninger og/eller 
virksomheder og andre centrale aktører.

• At fremme samarbejder mellem erhvervslivet og kommunen der 
understøtter Erhvervslivets mål og Byrådets erhvervs- og beskæfti-
gelsesmæssige indsatser.

• At erhverv i en bred forstand bliver sat på dagsordenen i Gribskov 
Kommune

Sammensætning
Gribskov Erhvervsråd består af syv medlemmer. Byrådet udpeger tre 
medlemmer. Øvrige medlemmer udpeges henholdsvis af detailhandlen, 
landbrugserhvervet, erhvervslivet og turismeerhvervet.

Udpegning
Byrådet skal udpege 3 medlemmer blandt byrådsmedlemmer.

De udpegede medlemmer skal tilsammen repræsentere udvalg, der arbejder 
med turisme, erhverv, vækst og beskæftigelse.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.
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Gribskov Hallen – bestyrelse
Gribskov Hallen er en selvejende institution beliggende i Græsted. Institu-
tionens formål er drift af Hal 1 til idrætsformål, samt til brug for ungdoms-
arbejde, udstillinger, kulturelle formål med mere, drift af Hal 2 ifølge 
samarbejdsaftalen med Gribskov Kommune og drift af kunstgræsbaner og 
græsbaner efter Gribskovhallens bestyrelses godkendelse.

Institutionen ledes af et repræsentantskab, der af deres midte vælger en 
bestyrelse til, at forestå den daglige ledelse. 

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige ledelse af institutionen, herunder 
administrationen af løst inventar. Bestyrelsen ansætter og afskediger det til 
driften fornødne personale og forhandler disses lønforhold. Den drager 
omsorg for, i samarbejde med Hallens ansatte driftsleder, at udlejning og 
benyttelse af Gribskovhallen sker med fornøden hensynstagen til Hallens faste
brugere.

Sammensætning
Bestyrelsen tiltrædes af to repræsentanter udpeget af Gribskov Kommune.

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommunen.

Opmærksomhedspunkt
Gribskov Byråd forventer af de udpegede , at de sørger for

• at de selvejende haller arbejder i overensstemmelse med deres formål
• at de midler, som hallerne forvalter, anvendes i overensstemmelse 

med formålet, særlig i forhold til de kommunale driftstilskud
• at midlerne forvaltes på en måde, som sikrer en sund økonomi
• at de selvejende haller bidrager til realisering af de værdier og mål, 

som Byrådet fastsætter gennem de vedtagne politikker og strategier
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Gribskov Produktionsskole – bestyrelse
Bestyrelsen varetager skolens overordnet ledelse. Bestyrelsen: 

• udarbejder hvert år en plan for skolens virksomhed 
• udarbejder en strategi for skolens udslusning af deltagere
• fastsætter regler for optagelse af deltagere på skolen
• fastlægger efter forslag fra skolelederen skolens budget og godkender 

dens regnskab
• ansætter og afskediger skolens leder
• ansætter og afskediger lærere og andet personale. Bestyrelsen kan 

bemyndige skolens leder hertil
• skal straks give Ministeriet for Børn og Undervisning og grundtilskud-

sydende kommunalbestyrelser meddelelse, hvis skolen ophører, 
standser sine betalinger, begæres erklæret konkurs, eller der i øvrigt 
er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Sammensætning
Bestyrelsen består af to medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, to 
repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer, tre repræsentanter for 
ungdomsuddannelser i området, herunder en repræsentant for erhvervsud-
dannelser. Desuden udpeger deltagerrådet en tilforordnet (uden stemmeret) 
til bestyrelsen.

Udpegning
Byrådet udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer.

Honorar
Der ydes et vederlag af skolens midler til bestyrelsens formand og 
næstformand. 
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Helsinge Hallerne – bestyrelse
Den Selvejende Institution Helsinge Hallerne har til formål at opføre en ny hal 
i forbindelse med det eksisterende Idrætsanlæg og at forestå driften af den 
nye Hal, de eksisterende haller og tilhørende Idrætsanlæg.

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse . Bestyrelsen ansætter en 
direktør, der forestår den daglige ledelse af Helsinge Hallerne. Bestyrelsen 
fastlægger kompetencefordelingen mellem bestyrelse og direktøren.

Sammensætning
Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der udpeges således:

Gribskov Byråd - 2 medlemmer
Helsinge Skytte- og Idrætsforening - 5 medlemmer
Team Helsinge Håndbold - 1 medlem
Helsinge Erhvervsforening - 1 medlem

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege 2 bestyrelsesmedlemmer.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Opmærksomhedspunkt
Gribskov Byråd forventer af de udpegede , at de sørger for

• at de selvejende haller arbejder i overensstemmelse med deres formål
• at de midler, som hallerne forvalter, anvendes i overensstemmelse 

med formålet, særlig i forhold til de kommunale driftstilskud
• at midlerne forvaltes på en måde, som sikrer en sund økonomi
• at de selvejende haller bidrager til realisering af de værdier og mål, 

som Byrådet fastsætter gennem de vedtagne politikker og strategier
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Ramløse Hallen – bestyrelse
Ramløse Hallen er en privat, selvejende institution, dens formål er 
almennyttige formål, herunder idrætsformål. Bestyrelsen har den daglige 
ledelse. Bestyrelsen ansætter og afskediger hallens personale. Bestyrelsen 
varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med 
nærværende vedtægter.

Sammensætning
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 5 medlemmer udpeges af Ramløse 
Idrætsforening, og 1 medlem udpeges af byrådet. Byrådet repræsentant 
udpeges for valgperioden.

Udpegning
Gribskov Byråd skal udpege 1 bestyrelsesmedlem.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.

Opmærksomhedspunkt
Gribskov Byråd forventer af de udpegede , at de sørger for

• at de selvejende haller arbejder i overensstemmelse med deres formål
• at de midler, som hallerne forvalter, anvendes i overensstemmelse 

med formålet, særlig i forhold til de kommunale driftstilskud
• at midlerne forvaltes på en måde, som sikrer en sund økonomi
• at de selvejende haller bidrager til realisering af de værdier og mål, 

som Byrådet fastsætter gennem de vedtagne politikker og strategier
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Sankt Helene Center Tisvildeleje – bestyrelse

Formålet med Den selvejende institution Sankt Helene Centeret - Tisvildeleje 
(Fond) er at drive centret og tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper indenfor 
frilufts- og ferieområdet. Centret lægger vægt på at tilbyde aktiviteter, som 
hænger sammen med områdets naturmuligheder, herunder teoretisk/praktisk 
undervisning. Der lægges vægt på et samarbejde med fritids-, handicap- og 
idrætsorganisationer.

Bestyrelsen holder møde mindst fire gange årligt, og har blandt andet til 
opgave at ansætte direktør. 

Sammensætning
Repræsentantskabet vælger af sin midte en bestyrelse på tre personer. 
Gribskov Kommune kan derudover vælge et medlem til bestyrelsen, således 
at bestyrelsen kan bestå af fire personer.

Udpegning
Gribskov Byråd udpeger 1 bestyrelsesmedlem.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune. 

Fonden kan eventuelt udbetale vederlag. Ifølge vedtægtens § 9 skal 
regnskabet for hvert medlem af bestyrelsen og direktøren indeholde 
oplysninger om størrelsen af den samlede sum af løn, honorarer, diæter med 
videre, som den pågældende har modtaget fra den selvejende institution 
hvert enkelt regnskabsår. 
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Sankt Helene Center Tisvildeleje – repræsentantskab
Formålet med Den selvejende institution Sankt Helene Centeret - Tisvildeleje 
(Fond) er drive centret og tilbyde aktiviteter for alle aldersgrupper indenfor 
frilufts- og ferieområdet. Centret lægger vægt på at tilbyde aktiviteter, som 
hænger sammen med områdets naturmuligheder, herunder teoretisk/praktisk 
undervisning. Der lægges vægt på et samarbejde med fritids-, handicap- og 
idrætsorganisationer.

Sammensætning
Institutionens repræsentantskab består af en repræsentant for de stiftende 
organisationer samt én repræsentant for Gribskov Kommune.

Udpegning
Gribskov Byråd udpeger 1 repræsentant til institutionens repræsentantskab.

Honorar
Ingen diæter eller andre ydelser fra Gribskov Kommune.
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Indstillingsblanket

Indstilling til?

Hvem indstiller (parti og valggruppe)?

Hvem er indstillet?

Navn:

Adresse:

Telefonnummer:

Kontaktmail:

Fødselsdato:

Profession:

Øvrige kvalifikationer (udføres ved indstilling til en post, der kræver særlige 
kompetencer; for eksempel inden vurdering af ejendom eller turisme eller 
andet):
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Ingen udpegninger til

Beredskabskommissionen
Den fælles beredskabskommission er den øverste myndighed i Frederiksborg 
Brand og Redning. Den fælles beredskabskommission varetager beredskabs-
opgaver med at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, 
ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller
overhængende fare herfor, samt at varetage de opgaver, der indgås aftale om
med interessenterne og andre offentlige myndigheder. Den fælles 
beredskabskommissions funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. 
Borgmesteren er født medlem. Der ydes ikke diæter eller honorarer til 
medlemmerne af den fælles beredskabskommission (vedtægtens punkt 9).

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet
Begge nævn består af en formand og to nævnsmedlemmer. Formanden, der skal være 
jurist, beskikkes af formanden for Statsforvaltningen efter indstilling fra Byrådet i 
Halsnæs Kommune. De to andre medlemmer udpeges af Byrådet i Halsnæs 
Kommune efter indstilling fra de større lejerforeninger og de større udlejerfore-
ninger i de to kommuner. Medlemmerne i de to nævn er de samme.

Kunstrådet
Kunstrådet blev nedlagt som følge af omprioritering af budgettet den 30. 
november 2016.

Repræsentantskab for Fonden Wonderful Copenhagen
Repræsentantskab for Fonden Wonderful Copenhagen blev nedlagt i 
forbindelse  med vedtægtsændring i Wonderful Copenhagen den 8. juni 2016.

Taxinævn i Regionen Hovedstaden
Nævnet består af 13 medlemmer valgt af de deltagende kommuners 
kommunalbestyrelser blandt kommunalbestyrelsernes medlemmer. 3 
medlemmer vælges af Københavns Borgerrepræsentation, 1 medlem vælges 
af Frederiksberg Kommunes kommunalbestyrelse, 1 medlem vælges i 
fællesskab af kommunalbestyrelserne i Gribskov, Frederikssund og Halsnæs 
Kommuner, og 8 medlemmer vælges af de øvrige kommunalbestyrelser. 

Gribskov Kommune havde den fælles plads for valgperioden 2014-2017; og 
vil overtage pladsen igen for perioden 2026-2029. 
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Folkeoplysningsudvalg
Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud og anviser lokaler til foreninger, 
aftenskoler, ungdomsklubber med videre, der etablerer folkeoplysende 
virksomhed i kommunen. Desuden afgiver udvalget udtalelse til kommunalbe-
styrelsen om en række spørgsmål på folkeoplysningsområdet.

Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale 
forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter 
folkeoplysningsloven, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til 
denne lov.

Gribskov Kommune  har valgt at løse opgaven ved at nedsætte 
• Idrætsrådet og
• Kulturrådet

Valg til Idrætsråd og Kulturråd finder sted i begyndelsen af året efter 
kommunalvalget (januar 2018).

For at kunne indstilles eller vælges  som foreningsrepræsentant til 
Idrætsrådet eller Kulturrådet skal den pågældende  repræsentere en forening,
som i det seneste år op til datoen for valget har gennemført folkeoplysende 
virksomhed med tilskud eller anvisning af et lokale efter loven. 

Derfor ingen udpegninger eller indstillinger i forbindelse med det konstitu-
erende møde.

Ældrerådet
Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler 
synspunkter mellem  borgerne og Byrådet, inden Byrådet træffer beslutninger
om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Ældrerådets medlemmer vælges ved direkte valg.

Derfor ingen udpegninger eller indstillinger i forbindelse med det konstitu-
erende møde.
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