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Rev. 4. juni 2020

Overblik over Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i
selskaber, udvalg, råd og nævn
for perioden 1. januar 2018- 31. december 2021
I listen nedenfor er byrådets repræsentation i selskaber, udvalg, råd og nævn grupperet under
følgende overskrifter:
1. Forsyning
2. Kultur- og Uddannelsesinstitutioner
3. Rådgivning (Nedsatte råd med bl.a. rådgivende funktion)
4. Legater
5. Fonde
6. KL
7. Valg
8. Myndighedsopgaver

Det er endvidere angivet i listen om der er lovbestemt, at byrådet skal eller kan udpege repræsentanter til området.
De udpegede repæsentanter er såvel byrådsmedlemmer som øvrige medlemmer af partiorganisationerne.
I nogle selskaber har FK ydet en garantiforpligtelse, hvorfor kommunen også har en tilsynsforpligtelse.
Tilsynsforpligtelsen opfyldes ved, at et eller flere byrådsmedlemmer sidder i bestyrelsen.
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1. Forsyning
Området

Kort om opgaven

Udpegede
repræsentanter
John Schmidt Andersen
(V), Tina Tving
Stauning (A)

Den
selvstændige
offentlige
virksomhed,
Fjordforbindelsen
Frederikssund
(SKAL)

Lov nr. 1519 af 27. december 2014 om ny
fjordforbindelse ved Frederikssund.
Fjordforbindelsen Frederikssunds formål er at
etablere anlæg, jævnfør § 1, stk. 1, i lov om
en ny fjordforbindelse ved Frederikssund og et (Udpeget af ministeren
betalingsanlæg. Fjordforbindelse
efter indstilling fra
Frederikssund har endvidere til formål at
byrådet).
optage lån, jævnfør samme lovs § 14, og har i
forlængelse heraf desuden til formål at
opkræve betaling for passage af biler, jævnfør
nævnte lovs § 17, til brug for tilbagebetaling
af lånet, og at etablere, drive og vedligeholde
et betalingsanlæg.

Bestyrelsen
Fjordforbindelsen
Frederikssund ledes af en
bestyrelse på fem
medlemmer, der bistås af
Vejdirektoratet som
forretningsfører til
varetagelse af den daglige
ledelse.

Bemærkninger
vedr. Økonomi
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E.ON Varme
Danmark
(SKAL)

Selskabets formål er at drive
varmedistributionsnet samt sælge varme til
slutbrugere inden for rammerne af den til
enhver tid gældende lovgivning for sådanne
aktiviteter.
Selskabet kan endvidere udøve anden
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i
forbindelse med den i forrige punktum nævnte
virksomhed, såfremt sådan virksomhed kan
udøves i et
selvstændigt selskab med begrænset ansvar.
Ekstraordinære beslutninger skal godkendes af
generalforsamlingen, fx.
a) omstruktureringer og frasalg af hele eller
dele af virksomheden
b) etablering og nedlæggelse af
datterselskaber mv.
c) køb og salg af fast ejendom, væsentlige
driftsmidler og andre ejendele
d) indgåelse/ophævelse af længerevarende
samarbejdsaftaler
e) fastsættelse og ændring af almindelige
leveringsbetingelser
Bestyrelsen ansætter en direktion til
varetagelse af den daglige ledelse af
selskabet.

Lars Thelander Bostrøm
(O) med Inge
Messerschmidt (O) som
suppleant

Bestyrelsen består af 1-2
medlemmer valgt af
generalforsamlingen på den
ordinære generalforsamling.
Ud over de
generalforsamlingsvalgte
bestyrelsesmedlemmer består
bestyrelsen af indtil tre
medlemmer valgt af én eller
flere kommunalbestyrelser i
forsyningsområdet, jævnfør
varmeforsyningslovens § 23
h. Valget skal tilrettelægges
således, at de kommunalbestyrelsesvalgte
bestyrelsesmedlemmer udgør
flertallet af bestyrelsen,
jævnfør
varmeforsyningslovens § 23
h.
Bestyrelsens formand vælges
af generalforsamlingen.

Selskabets
anpartskapital er
kr. 1.200.000,
fordelt på
anparter á kr.
100.000 eller
flere af disse.
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HMN Naturgas
I/S bestyrelse

John Schmidt Andersen Selskabets øverste
(V), Tina Tving
myndighed er
Stauning (A)
repræsentantskabet.
Hvert år afholdes
repræsentantskabsmøde
senest 1. juni med henblik på
godkendelse af det
reviderede årsregnskab for
det forudgående regnskabsår
og senest den 15. november
med henblik på vedtagelse af
års-budgettet for det
kommende regnskabsår.

HMN Naturgas
Selskabets formål er at forestå ledelse og drift
I/S repræsentant- af naturgasaktiviteter, herunder distribution af
skab
naturgas, anlæg og drift af distributionsnet,
(SKAL)
salg af naturgas mv.
Selskabets øverste myndighed er
repræsentantskabet.
HMN Naturgas er et fælleskommunalt
interessentskab, der ejes af 32 kommuner i
Hovedstadsområdet og 25 kommuner i Midtog Nordjylland.
Der er sat en proces i gang hvor en del af
interessentselskabet allerede er frasolgt og der
arbejdes på en egentlig afvikling i
indeværende byrådsperiode.

John Schmidt Andersen
(V) med Hans
Andersen som
personlig suppleant,
Tina Tving Stauning (A)
med Kenneth Jensen
(A) som personlig
suppleant
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Jægerspris
Kraftvarmeværk
(SKAL)

Selskabet er et lokalt kraftvarmeværk.
Tina Tving Stauning (A) Selskabets bestyrelse består
Selskabets formål er at etablere
af seks
kraftvarmeanlæg og gennem disse anlæg at
generalforsamlingsvalgte
medlemmer og et medlem
drive fjernvarmeforsyning i Jægerspris og
omegn, fortrinsvis til andelshavere, samt at
udpeget af Byrådet.
sælge elproduktion for på bedste og billigste
Mindst fire medlemmer skal
måde at sikre fjernvarmeforsyning, eventuelt i
være andelshavere.
samarbejde med andre energiselskaber.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af
selskabet og alle dets anliggender.

Skuldelev
Energiselskab
A.M.B.A.
(SKAL)

Selskabet er et lokalt energiselskab.
Selskabets formål er at etablere og drive
fjernvarme-distributionsnet samt el/fjernvarmeproduktionsanlæg
for gennem disse anlæg at drive
fjernvarmeforsyning i Skuldelev. Selskabets
forsyningsområde fastsættes til enhver tid af
selskabets bestyrelse i samarbejde med
Frederikssund Byråd under hensyntagen til
såvel tekniske som økonomiske forhold. Ved
fastsættelse af forsyningsområde skal
gældende kommuneplan og varmeplan
respekteres.

Nicolai Pandorff (C)

Bestyrelsen består af syv
medlemmer, heraf et medlem
udpeges af Frederikssund
Byråd. Mindst fire
medlemmer af bestyrelsen
skal være andelshavere.

6
Movias
repræsentantskab
(SKAL)

Hvert regionsråd etablerer et eller flere
Tina Tving Stauning (A)
trafikselskaber, og hver kommune deltager i ét med Niels Martin Viuff
trafikselskab.
(C) som stedfortræder
Trafikselskabet Movia er ejet af de 45
kommuner og to regioner som dækker
Sjælland, Lolland, Falster og Møn.
Trafikselskabet Movia skal varetage følgende
opgaver:
• Offentlig servicetrafik i form af almindelig
rutekørsel,
• Fastsættelse af takster og
billetteringssystemer,
• Koordinering og planlægning af offentlig
servicetrafik,
• Individuel handicapkørsel for svært
bevægelseshæmmede og privatbaner.
Buslinjernes fordeling på buslinjer af regional
betydning og lokale buslinjer fastlægges med
virkning fra 2016 af bestyrelsen efter
forhandling med kommunerne og regionerne.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette
gælder dog ikke for beslutninger vedrørende
finansiering, fordeling af buslinjer på regionale
og lokale buslinjer, budget og regnskab, som
kræver 2/3 flertal.

Movia ledes af en bestyrelse
på ni medlemmer, heraf er et
medlem udpeget af
regionsrådet for Region
Sjælland og et medlem for
regionsrådet for Region
Hovedstaden. Desuden
udpeges et medlem af
Byrådet i den kommune, der
yder det største årlige tilskud
til Movias finansiering, dvs.
Københavns Kommune. De
øvrige seks
bestyrelsesmedlemmer
udpeges af de øvrige
kommuner i Movias
repræsentantskab. Movias
bestyrelse vælger selv i
henhold til vedtægten
formand og næstformand.
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Novafos Holding
A/S (Fælles
forsyningsselskab)
(SKAL)

I/S
Vestforbrændings
bestyrelse
(SKAL)

NOVAFOS Holding A/S selskab varetager en
fælles kommunalopgave. Selskabets formål er
gennem datterselskaber at drive
forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning
og spildevandshåndtering samt at varetage
dermed beslægtede opgaver, herunder
levering af administrations og driftsydelser til
forsyningsvirksomheder.
Selskabet skal sikre, at datterselskaberne
driver forsyningsvirksomhed af høj sundhedsog miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til
forsyningssikkerhed og naturen og drives på
en effektiv måde, der er gennemsigtig for
forbrugerne, og samtidig understøtter
innovativ udvikling.

John Schmidt Andersen
(V) med Tina Tving
Stauning (A) som
suppleant

Vestforbrænding er et fælleskommunalt
interessentskab ejet af 19 kommuner.
Vestforbrændingen tilbyder kommunerne alle
de nødvendige løsninger inden for indsamling
og behandling affald fra borgere og
virksomheder.
Interessentskabet driver bl.a.
jordrensningsvirksomhed, inden for
affaldsbehandling - alt under hensyntagning til
miljøet. Endvidere kan interessentskabet
varetage andre kommunale forsyningsopgaver
end opgaver inden for affaldsbehandling.

Tina Tving Stauning (A)
med Poul Erik Skov
Christensen (A) som
personlig suppleant

Til at forestå interessentskabets daglige
ledelse ansætter bestyrelsen en direktør.

Bestyrelsen i NOVAFOS
Holding A/S består af 10-12
medlemmer:
Hver aktionær har ret til at
indstille et bestyrelsesmedlem
og en personlig suppleant.
Ejerkredsen består på
nuværende tidspunkt af ni
kommuner repræsenteret ved
deres borgmester i
bestyrelsen.
Det er aftalt kommunerne
imellem, at borgmesteren
skal være repræsenteret i
bestyrelsen.
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
interessent-kommunernes
kommunalbestyrelser.

Selskabets
aktiekapital udgør
kr. 200.000.000
fordelt på aktier à
kr. 1,00 eller flere
af disse.
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I/S
Vestforbrændings
delegerede
(SKAL)

Det følger af § 8 i Vestforbrændings vedtægt,
at interessenterne på generalforsamlingen er
stemmeberettigede i forhold til indbyggertallet
i de enkelte kommuner. Stemmeretten udøves
af delegerede, der udpeges af og blandt
medlemmerne af interessentkommunernes
kommunalbestyrelser. Der udpeges en
delegeret for hver påbegyndt 20.000
indbyggere. Hver delegeret har én stemme.

Mad Til Hver Dag Der er fem interessenter i selskabet:
I/S
Frederikssund, Hillerød, Halsnæs, Allerød og
(SKAL)
Albertslund Kommuner. Selskabets hjemsted
er Hillerød Kommune.

Jørgen Bech (V),
Kenneth Jensen (A),
Lars Thelander Bostrøm
(O)

Poul Erik Skov
Christensen (A) med
Susanne Bettina
Jørgensen (A) som
stedfortræder, Inge
Selskabet skal producere sund mad med mest Messerschmidt (O) med
Morten Skovgaard (V)
mulig økologi i madproduktionen i
som stedfortræder
overensstemmelse med de officielle
retningslinjer for madservice til de forskellige
målgrupper.
Parterne forpligter sig til, at selskabet
varetager deres samlede madproduktion med
afsæt i de ydelser, som er omfattet af
leveringsaftalen.
Selskabets øverste ledelse er bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 10
medlemmer, hvoraf hver
interessent udpeger to
medlemmer blandt Byrådets
medlemmer.

Hver interessent
indskyder
250.000 kr. i
selskabet,
således at den
samlede
indskudskapital
udgør 1.250.000
kr.
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Fælles
beredskabskommission
(§60 selskab)

Som en del af økonomiaftalen mellem
John Schmidt Andersen Beredskabet er en væsentlig
regeringen og KL for 2015 blev det aftalt at
(V)
organisation i en kommune.
beredskaberne skulle reduceres til højst 20
Det er derfor fastsat i
nye beredskaber med iværksættelse senest 1.
beredskabsloven, at der skal
januar 2016.
være en
(SKAL)
Der blev med derfor virkning fra 1. januar
Beredskabskommission.
2016 dannet et § 60 selskab kaldet
Gribskov
"Frederiksborg brand og redning".
Kommissionen består af
ønsker at
Beredskabet er et fælles beredskab for de
borgmestrene for de seks
udtræde af §
seks
kommuner,
60 selskabet.
kommuner i den vestlige del af Nordsjælland:
politidirektørembedet, en
Udtrædelse
Hillerød, Halsnæs, Gribskov, Egedal, Furesø og
frivillig valgt af og blandt de
kan tidligst ske Frederikssund.
frivillige og en medarbejdefra 31.12.2020 Gribskov har i 2019 meddelt at de ønsker at
rrepræsentant valgt af og
udtræde af Frederiksborg brand og redning.
blandt medarbejderne i
Der er i 2020 fremlagt sager til politisk
Frederiksborg Brand &
beslutning på januar og maj møderne vedr.
Redning.
Gribskovs udtræden.
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Hjælpemiddeldepot
(§ 60 selskab)
(SKAL)

Selskabets formål er at drive et
fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for
Egedal og Frederikssund kommuner samt
udføre opgaver i tilknytning hertil, som efter
lovgivningen kan varetages af selskabet.
Hjælpemiddeldepotet sikrer anskaffelse,
udbringning, reparation og returnering af
hjælpemidler.
Byrådet godkendte på mødet d. 29.4.2020
ændringer til vedtægterne for § 60-selskabet
Hjælpemiddeldepotet I/S samt tilknyttet
serviceaftale og administrationsaftale.
Vedtægtsændringen gælder fra 2020.
Ændringerne omfatter blandt andet
nedlæggelse af stillingen som direktør i
selskabet. Nedlæggelse af direktørstillingen vil
medføre en effektivisering på ca. 0,2 mio. kr.
årligt for begge kommuner.
Egedal Kommune varetager administrationen
af selskabet. I aftalen om videreførelse af
Hjælpemiddeldepotet vil Egedal Kommunen
opkræve betaling for administrationen, en
nettoudgift for Frederikssund Kommune på ca.
0,2 mio. kr. årligt.

Formanden for
Byrådet beslutted d.
Velfærdsudvalget Inge 29.4.2020 at det ønskes at
Messerschmidt (O)
der indgår to repræsentanter
fra hver kommune i
bestyrelsen fra næste
valgperiode, samt at der
udpeges nye suppleanter til
disse. Det undersøges om de
udpegede suppleanter kan
indgå i bestyrelsesarbejdet på
nuværende tidspunkt.
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2. Kultur- og Uddannelsesinstitutioner
Området

Kort om opgaven

Udpegede
repræsentanter

Forberedende
Grunduddannelsesinstitution
(FGU)

Ifølge Lov om institutioner for forberedende
grunduddannelse etableres en første
bestyrelse for FGU institutionen, som skal
varetage de indledende opgaver. Bestyrelsen
har virkning fra 24. august 2018.

John Schmidt Andersen Bestyrelsen skal bestå af en
(V)
repræsentant fra hver af
kommunerne i
institutionsområdet.
Derudover består bestyrelsen
af en række repræsentanter
(som er nærmere beskrevet i
vedtægterne).

(SKAL)
Bestyrelsen iværksætter og gennemfører de
lovbestemte opgaver, som bestyrelsen har.

Bestyrelsen

Frederikssund
Gymnasium
(KAN)

Frederikssund Gymnasiums formål er at
udbyde gymnasiale uddannelser.

Jette Christensen (V)

Bestyrelsen består af syv
medlemmer med stemmeret
og to medlemmer uden.

Frederikssund
Idrætsråd
(KAN)

Idrætsrådets hjemsted er Frederikssund
Kenneth Jensen (A),
Kommune. Idrætsrådets formål er, gennem
Michael Tøgersen (V)
samarbejde mellem idrætsforeninger/ klubber
i Frederikssund Kommune, at:
- Fremme idrætslivet i kommunen.
Arbejde for at skabe de bedst mulige forhold
for forenings/klubliv og udøvelse af forskellige
idrætsgrene.
- Virke for et godt forhold mellem
medlemsforeningerne/ klubberne.
- Varetage den samlede idræts interesser
overfor kommunen og andre offentlige
myndigheder og samarbejdspartnere.

Bestyrelsen består af 11
medlemmer:
Ni medlemmer der vælges af
årsmødet. To medlemmer
udpeget af og blandt
Byrådets medlemmer.
Ved valget af bestyrelse bør
det tilstræbes, at hele
kommunen er repræsenteret
– både geografisk og
idrætsmæssigt.

Bemærkninger
vedr. Økonomi
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Willumsens
Kunstmuseum
(KAN)

Willumsens museum er et statsanerkendt
museum, der ejes og drives af Frederikssund
Kommune. Museet er underlagt
museumsloven og de deri til enhver tid
gældende bestemmelser.
Seneste vedtægtsændring - herunder
navneændring - er vedtaget januar 2020

Ole Find Jensen (A),
Andreas Ryge (B)

Museet skal gennem indsamling, registrering,
forskning, bevaring og formidling, med
udgangspunkt i J.F. Willumsens samlinger,
belyse billed-kunstens historie og aktuelle
udtryk samt dens æstetiske og
erkendelsesmæssige dimensioner. Museet skal
ligeledes gøre sine samlinger og sin viden
tilgængeligt for offentligheden og stille dem til
rådighed for forskningen samt udbrede
kendskabet til resultatet af såvel museets
egen forskning som anden forskning baseret
på museets samlinger.
Kulturhuset
Elværket
(KAN)

Elværksforeningen er en lokal forening, der via Susanne Bettina
driftsoverenskomst med Frederikssund
Jørgensen (A), Gert
Kommune har råderet over kommunal
Løfgren (O)
bygning.
Elværksforeningen har via Kulturhuset
Elværket til formål at skabe en ramme om
åbne kulturelle og kunstneriske arrangementer
og aktiviteter, etableret og gennemført af
kommunens borgere og at fungere som et
åbent kulturelt mødested for byens borgere.
Herudover skal Elværksforeningen, såfremt
mulighederne gives, stilles Kulturhuset til
rådighed for andre kulturelle arrangementer
og aktiviteter.

Bestyrelsen er sammensat
således:
To medlemmer udpeges af
Frederikssund Byråd. Et
medlem vælges af
Akademirådet. Et medlem
vælges af Advokatsamfundet.
To medlemmer vælges af
bestyrelsen for Frederikssund
Erhverv og Turistcenter. Et
medlem skal repræsenterer
den lokale finanssektor og et
medlem skal repræsentere
det øvrige erhvervsliv i
kommunen. Et medlem
vælges af Frederikssund
Kunstforening.

Bestyrelsen for Kulturhuset
Elværket et sammensat
således:
Fem medlemmer vælges af
Elværksforeningen.
To medlemmer vælges af
Byrådet.
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Musikskolen
(SKAL)

Frederikssund Musikskole er en kommunal
institution med hjemsted i Frederikssund
Kommune.
Frederikssund Musikskole har til formål at
udvikle elevernes kreative evne inden for
musikalske udtryk, såsom at skabe
forudsætninger for livslang, aktiv, deltagelse i
musiklivet som udøvere og lyttere. Formålet er
desuden at virke til fremme af det lokale
musikmiljø.

Rejsestalden
(KAN)

En stor del af Kulturhuset Rejsestaldens
arbejde består i at skabe fokus på det lokale
kulturliv. Et iværksætterhus med mange stolte
traditioner, men også et hus med nytænkning
i højsædet. Huset er i en rivende udvikling og
flere arrangementer, projekter og idéer
kommer løbende til. Husets kerneopgave er
at:
"Være vært og inspirator for udvikling af
Frederikssund Kommunes lokalkultur gennem
nærvær, rummelighed og samarbejde".
Rejsestalden står gratis til rådighed for
foreninger, institutioner og borgere i
Frederikssund Kommune, men udlånes ikke til
fester og private formål.
Rejsestalden er en kommunal institution.

Jesper Wittenburg (A)
med Anne-Lise Kuhre
(A) som suppleant,
Tina Tving Stauning (A)
med Kenneth Jensen
(A) som suppleant

Bestyrelsen for musikskolen
består af ni medlemmer:
To medlemmer udpeget af og
blandet Byrådets medlemmer.
Fire medlemmer udpeges af
og blandt musikskolens
forældre, heraf et medlem af
og blandt støttekredsens
medlemmer. Et medlem
udpeges af og blandt
musikskolens medarbejdere.
Et medlem udpeges af og
blandt musikskolens elever.
En repræsentant for
folkeskolen.

Andreas Ryge (B) med
Nadia Frederiksen (B)
som suppleant,
Susanne Bettina
Jørgensen (A) med
Jesper Wittenburg (A)
som suppleant

Bestyrelsen består af syv
medlemmer:
To medlemmer udpeget af
Byrådet.
Tre personer fra
Frederikssund Kommunes
kulturområder (folkelige,
kulturelle foreninger/grupper,
samt enkeltpersoner).
Et medlem udpeget af
erhvervsområdet via FETC.
Et medlem udpeget af
Jægerspris Turistforening.
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John Schmidt Andersen
Roskilde Museum ROMU udspringer af Roskilde Museum, der
(V), Tina Tving
(SKAL)
blev etableret i 1929. I dag har ROMU 10
Stauning (A)
museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund
Kommuner. ROMU ønsker at være en markant
aktør i kulturlivet og ROMU har ambition om at
aktualisere viden om kulturarv og at gøre
denne relevant og vedkommende.
ROMU er et af 10 museer, der på landsplan er
udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at
varetage tilsynet med landets fredede
fortidsminder. Museet forestår tilsynet i det
centrale og vestlige Sjælland.
Museets formål er gennem indsamling,
registrering, forskning, bevaring og formidling
inden for sit ansvarsområde at virke for
sikringen af Danmarks kulturarv og belyse
såvel forandring, variation og kontinuitet i
menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu.
Museet vil arbejde for at integrere sin viden i
samfundets daglige liv og virke for, at denne
viden nyttiggøres i samfundets daglige
forvaltning. Museet vil virke for at udbrede
kendskabet til sit virkeområde nationalt og
internationalt.

Bestyrelsen består af 11
medlemmer, der vælges for 4
år ad gangen
Borgmesterene for
Frederikssund, Roskilde, og
Lejre Kommuner er født
medlem.
1 medlem valgt af Byrådet i
Frederikssund Kommune
blandt Byrådets medlemmer,
2 medlemmer valgt af
Byrådet i Roskilde Kommune
blandt Byrådets medlemmer,
1 medlem valgt af Byrådet i
Lejre Kommune blandt
Byrådets medlemmer.
1 medlem valgt af rektoratet
for Roskilde Universitet.
1 medlem med indsigt i
kommerciel virksomhedsdrift.
1 medlem med indsigt og
netværk i fonds- og
sponsorsamarbejde.
1 medlem vælges af ROMU’
støtteforeninger i Roskilde,
Frederikssund og Lejre
kommuner.
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Skovrejsningsrådet
(KAN)

Skovrejsningsrådets formål er, at drøfte
indretning og tilplantning i forbindelse med
anlæggelse af en ca. 27 hektar ny skov ved
Skibby. Tilplantningen begyndte i april 2018.

Jørgen Bech (V), Tina
Tving Stauning (A)

Skovrejsningsrådet:
En repræsentant fra
Frederikssund Museum.
En lokal repræsentant fra
Danmarks
Naturfredningsforening.
En lokal repræsentant fra
Dansk Idrætsforbund.
En lokal repræsentant fra
Friluftsrådet.
En repræsentant Skibby
Aktive.
En repræsentant Det Danske
Spejderkorps i Skibby.
En repræsentant fra
Frederikssund Byråd.

Ungdomsskolen
(KAN)

Ungdomsskolen er en kommunal institution
med tilbud om undervisnings- og
fritidsaktiviteter til unge mellem 14-25 år.
Ungdomsskolen er en central del af
kommunens ungdomspolitik.

Morten Skovgaard (V)
med Kenneth Jensen
(A) som suppleant

Bestyrelsen består af 10
medlemmer.
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Frederikssund
Erhverv
(KAN)

Frederikssund Erhverv er en selvstændig
enhed med egen bestyrelse og sekretariat,
som yder erhvervsservice, rådgivning og
arrangerer konferencer samt seminarer for
erhvervslivet og turismeaktører.
Foreningen er registreret i Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen ifl. Lov om anden
erhvervsdrivende aktivitet.
Som medlemmer kan optages virksomheder,
organisationer, attraktioner,
uddannelsesinstitutioner, foreninger og
enkeltpersoner, fortrinsvis hjemmehørende i
Frederikssund Kommune.
Frederikssund Erhverv hovedformål er at
styrke udviklingen af erhverv, turisme, handel
og kultur i Frederikssund Kommune.
Foreningen opnår dette bl.a. ved at drive
erhvervskontor og turistinformation i
Frederikssund Kommune.
Byrådet har i juni måned 2019 besluttet , at
Fjordlandet skal udvikles henimod en
selvstændig juridisk enhed, hvor
turismeindsatsen løbende vil overgå fuldt og
helt til Fjordlandet.

Tina Tving Stauning (A) Bestyrelsen består af
, Niels Martin Viuff (C) minimum ni medlemmer og
maks. 11 medlemmer:
Syv medlemmer og eventuelt
to suppleanter vælges af
generalforsamlingen blandt
foreningens medlemmer.
To medlemmer udpeges af
Byrådet.

Frederikssund
Erhverv
finansieres af et
kommunalt
bidrag, der
forhandles årligt i
form af en
resultatkontrakt.
Samtidig rejser
Frederikssund
Erhverv en stor
del af
finansieringen i
form af
kontingentindtægter fra
medlemsvirksom
hederne.
Yderligere rejses
finansiering ved
gennemførsel af
projekter samt
salg i
turistbureauet
med videre.
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Folkeoplysnings- Folkeoplysningsudvalget har til opgave at
udvalget
varetage Frederikssund Kommunes
(SKAL)
forpligtelser i henhold til lovbekendtgørelse nr.
574 af 7. juni 2011 om støtte til folkeoplysning
inden for de retningslinjer, regler og
økonomiske rammer, der fastsættes af
Byrådet.

Anne Sofie Uhrskov (V)
med Michael Tøgersen
(V) som 1. suppleant
og Charlotte Drue
Aagaard (V) som 2.
suppleant
Kenneth Jensen (A)
med Anne-Lise Kuhre
Udvalget uddeler lokale- og aktivitetstilskud til (A) som 1. suppleant
foreninger og aftenskoler jf.
og Tina Tving Stauning
Folkeoplysningsloven.
(A) som 2. suppleant
Udvalget udgiver også Aktiv Fritid og
Fritidspas, uddeler fritids-, idræts- og
lederpriser og er ansvarlig for fordeling af
lokaler og baner i kommunen til fritidsbrug.

Udvalget har syv medlemmer:
Anne Sofie Uhrskov (V),
formand
Tommy Fritzen, næstformand
Kenneth Jensen (A)
Alice Linning
Søren Højlyng
Peter Kjeldsen
Johanna Gadgaard

Udgifterne ved
Folkeoplysningsudvalgets og dets
eventuelle
underudvalgs
virksomhed
afholdes af
kommunen, der
stiller sekretariatsbistand til
rådighed.
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3. Rådgivning
Området

Kort om opgaven

Bedømmelseskomité –
Bygningspræmiering
(KAN)

Maria Vedby Kristensen Bedømmelseskomiteen består
af fire personer: Et medlem
(C)
udpeget af Byrådet,
Museumsinspektøren på
Egnsmuseet Færgegården,
Et medlem udpeget af
Danske Arkitekters
Landsforbund, Et i
kommunen bosiddende
medlem af
Sammenslutningen for
Bygnings- og
Landskabskultur.
Klimarådet skal være et rådgivende organ, der Jørgen Bech (V), Anne- Klimarådet består af op til 22
skal give inspiration til og kvalificere
Lise Kuhre (A)
medlemmer, som alle har
Frederikssund Kommunes klimaindsats –
bred ekspertise
herunder medvirke til fastsættelsen af
indenfor energi, produktion,
klimamålsætning. Det skal ske gennem et tæt
landbrug, miljø/natur, erhverv
samarbejde omkring klima- og energiløsninger
og økonomi. Teknisk Udvalg
vælger for en 4-årig periode,
mellem kommune,
hvilke organisationer,
erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner.
virksomheder og foreninger,
Rådet skal fungere som lokal initiativtager
samt sparringspartner/ høringspartner for
der skal være repræsenteret i
rådet. De
administrationen og Teknisk Udvalg.
enkelte organisationer og
Klimarådet holder møde to gange årligt.
foreninger besætter selv
Mødernes struktur og indhold fastlægges af
pladserne.
klimarådet.
Der udpeges 2
repræsentanter fra Teknisk
Udvalg.

Klimarådet
(KAN)

Efter udgangen af hvert kalenderår foretager
bedømmelseskomiteen bedømmelse og
præmiering af egnede byggearbejder i
Frederikssund Kommune. Byggearbejderne
skal være afsluttet i det foregående
kalenderår.

Udpegede
repræsentanter

Bestyrelsen
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Kredsrådet
vedrørende
politiets
virksomhed
(SKAL)

Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig
karakter vedrørende politiets virksomhed og
organisation i politikredsen samt spørgsmål
vedrørende kriminalitetsudviklingen og
samarbejdet mellem politiet og
lokalsamfundet, herunder en lokal
samarbejdsplan. Politidirektøren udarbejder
hvert år en plan for samarbejdet mellem
politiet og kommunerne, andre offentlige
myndigheder, interesseorganisationer,
foreninger m.v. i politikredsen.
Samarbejdsplanen offentliggøres af
politidirektøren efter forudgående drøftelse i
kredsrådet.

John Schmidt Andersen
(V) med Hans
Andersen (V) som
stedfortræder

Kredsrådet består af
politidirektøren, der er
formand, og borgmestrene i
de kommuner, som
politikredsen
omfatter.
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Handicapråd
(SKAL)

Handicaprådets formål er at rådgive Byrådet i
handicappolitiske spørgsmål og kan behandle
alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører
mennesker med handicap. Samarbejdet
mellem Frederikssund Kommune og
Handicaprådet har yderligere til formål at
fremme lige muligheder for mennesker med
handicap i forhold til kommunens tilbud til
borgerne.

Signe Sysse GrünfeldBierre (V) med
Charlotte Drue som
personlig
stedfortræder, AnneLise Kuhre (A) med
Jesper Wittenburg som
personlig
stedfortræder, Inge
Messerschmidt (O) med
Lars Thelander Bostrøm
(O), Anna Poulsen med
Ole Frimann Hansen
som personlig
stedfortræder som
personlig stedfortræder

Handicaprådet er nedsat af
Byrådet:
Byrådet udpeger fire
medlemmer, efter indstilling
af Danske
Handicaporganisationer (DH)
til bestyrelsen. DH kan kun
indstille personer, som har
bopæl i kommunen.
Byrådet udpeger et medlem
blandt Byrådets medlemmer
til bestyrelsen.
Byrådet udpeger tre
medlemmer blandt Byrådets
medlemmer, ansatte i
kommunen, ansatte i
selvejende institutioner eller
ansatte hos andre private
leverandører, som udfører
relevante
opgaver for kommunen.
Der udpeges en personlig
stedfortræder for hvert
medlem.
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4. Legater
Området
Werdelins
mindelegat
(KAN)

Olga Kirstine
Jensine Roed's
mindefond
(KAN)

Kort om opgaven

Udpegede
repræsentanter
Legatets årlige renteindtægt skal anvendes på Poul Erik Skov
følgende måder:
Christensen (A), Jens
Forlod afholdes udgifterne ved bevarelse og
Jørgensen (V)
den forsvarlige og sømmelige vedligeholdelse
af farvermester J.P. Wedelins og hustrus
gravsted, isenkræmmer Vilh. Madsens
familiegravsted og frøken Vera Madsens
gravsted, alle på Frederikssund Kirkegård.
Hvad der derefter er tilovers af
renteindtægterne skal uddeles i legatportioner
på hver 4.000 kr. til værdige, trængende
personer, der er fyldt 65 år og som har bopæl
indenfor den nuværende Frederikssund
købstadskommunes grænser.
Legatportionerne skal fortrinsvis tildeles
sådanne personer, som er fødte i
Frederikssund – indenfor den nævnte
kommunegrænse – eller i en årrække har
været bosiddende der.
Fondens årlige nettooverskud skal anvendes til Therese Hejnfelt (C)
bedste for De Gamles Hjem i Skibby og
Plejehjemmet Nordhøj, subsidiært tilsvarende
institutioner i Skibby Kommune.
Fondsbestyrelsen foretager en gang årligt, den
1. oktober, en uddeling af legatmidler efter
fælles beslutning til et eller flere formål, som
man finder bør støttes.

Bestyrelsen
Bestyres af Frederikssund
Byråd og administreres af et
nedsat udvalg, som er
sammensat således:
To medlemmer af Byrådet.
Et medlem som skal være
bekendt med sociale forhold.

Bestyrelsen består af tre
medlemmer:
Et medlem valgt af Byrådet.
To medlemmer vælges af
advokatkontoret, Herbst
Thoregaard advokater
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Mejerist Chresten
Marius Olsen og
hustrus
mindelegat
(KAN)

Frederikssund
Kommunes
Fælleslegat for
værdigt
trængende
(KAN)
Ophørt med
udgangen af
2019

Mejerist Chresten Marius Olsen og hustrus
mindelegat bestyres af Frederikssund Byråd
Legatkapitalen er på 1.343.197,43 kr., og
afkastet skal hvert år anvendes til almennyttigt
formål ved udbetalinger i én eller flere
portioner til hjælp og opmuntring til langvarigt
eller på anden måde syge personer i
(daværende) Skuldelev-Selsø Kommune.

Legatet er i de sidste 10 år blevet uddelt til
værdigt trængende. Kriterierne for at
modtage julelegatet har været afhængige af
modtagerens indtægt, formue og antal
hjemmeboende børn.
Legatbestyrelsen, har besluttet at opløse
legatet, da renteindtægterne (der bruges til
uddeling) er blevet for lave. I 2017 var der
7000 kroner til uddeling og i 2018 var der kun
2000 kroner at fordele til de mange ansøgere.

Charlotte Drue (V),
Susanne Bettina
Jørgensen (A)

Administreres af en af
Byrådet nedsat bestyrelse
som består af tre
medlemmer, valgt for
Byrådets valgperiode, hvoraf
mindst to skal være
medlemmer af Byrådet, mens
det tredje medlem skal være
en person, som er bekendt
med sociale forhold. Dette
har hidtil være en ledende
medarbejder fra Ældre og
Social Service.
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5. Fonde
Området

Kort om opgaven

Ejendomsfonden Hammergården tilbyder mulighed for
Hammergården overnatning midt i naturen ved Isefjordens
(KAN)
bred. Her er der mulighed for at ro, sejle,
fiske, ride og vandre på det 22ha store
naturskønne område.
Fondens formål er at eje og drive enten selv,
eller via tredjemand, og at udvikle
ejendommen matr. nr. 12 a,
Vejleby, beliggende Hammer Bakke 13.
Hammergården varetager bl.a. formål som at,
offentligheden sikres adgang til arealet
omkring Hammergården, frilufts-, sports,jordbrugs- og kulturaktiviteter sikres adgang i
bæredygtigt omfang til området omkring
Hammergården samt øvrige lignende
aktiviteter.

Udpegede
repræsentanter

Bestyrelsen

Jesper Wittenburg (A),
Ole Frimann Hansen
(F), Signe Sysse
Grünfeld-Bierre (V)

Bestyrelsen består af:
Tre repræsentanter udpeget
af Byrådet
To medlemmer valgt af
Friluftsrådet.
To medlemmer valgt at
Friluftsforeningen.
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Frederikssund
Vikingeboplads
(KAN)

Fonden ”Den selvejende Institution
Tina Tving Stauning (A) Bestyrelsen består af syv
Frederikssund Vikingeboplads
medlemmer:
Forsøgscenter for vikingetidens teknologi”.
Et medlem udpeges af
Fondens formål er på lejet grund at opføre og
Frederikssund Byråd.
eje arkæologisk og historisk korrekte
Et medlem udpeges af
bygninger fra vikingetiden, således at
Frederikssund Erhverv.
bygningerne kan tjene som arbejdende
Tre medlemmer udpeges af
forsøgscenter for vikingetidens teknologi,
Frederikssund Vikingespil.
ligesom bygningerne i de perioder, der årligt i
Et medlem udpeges af
Frederikssund afholdes vikingespil, skal udlejes
Vikingegruppen "Bifrost".
til disse spil. Ved det arbejdende forsøgscenter
Et medlem udpeges af
tilsigtes at give publikum indsigt i vikingetidens
Frederikssund
levevis, herunder specielt
Symfoniorkester.
de bygninger, vikingerne boede i, samt i
datidens byggeteknik.
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Nationalpark
Skjoldungernes
Land
(SKAL)

Nationalparkens bestyrelse udpeges i henhold John Schmidt Andersen
(V), Tina Tving
til nationalparklovens § 12, og
Stauning (A)
udpegningen gælder for en 4-årig
funktionsperiode gældende til og med 28. april
2023.
Det er bl.a. nationalparkbestyrelsens opgave
at udvikle nationalparken i overensstemmelse
med den gældende nationalparkplan for
Nationalpark Skjoldungernes Land.
Nationalparkplanen og yderligere oplysninger
om nationalparkens arbejde findes på
nationalparkskjoldungernesland.dk
Nationalpark Skjoldungernes Land er juridisk
set en fond og et selvstændigt organ indenfor
den statslige forvaltning. Fonden ledes af en
bestyrelse, som har 15 medlemmer.
Medlemmerne er udpeget af miljø- og
fødevareministeren for en fireårig periode.
Bestyrelsen har ansvaret for at etablere og
udvikle nationalparken.

Nationalparkens bestyrelse
består af en repræsentant
indstillet fra hver af følgende
myndigheder, organisationer
og foreninger: Roskilde
Kommune, Lejre Kommune,
Frederikssund Kommune,
Danmarks
Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Foreningen af
Lodsejere i Nationalpark
Skjoldungelandet, Landbrug &
Fødevarer, Dansk
Skovforening, Kulturstyrelsen,
VisitDenmark, Dansk
Ornitologisk Forening og
Naturstyrelsen samt to
repræsentanter fra
nationalparkrådet.
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Fonden
Højagergaard
(KAN)

Højagergaard drives pr. 1. januar 2010 af
Kim Bromberg (B),
Frederikssund Kommune, efter i flere år at
Signe Sysse Grünfeldhave været en selvstændig institution med
Bierre (V)
driftsaftale med Region Hovedstaden Handicap. Bygningerne ejes af Frederikssund
kommune.
Da den selvejende institution på tidspunktet
for kommunens overtagelse besad en ganske
stor formue, blev det bestemt, at man
videreførte den selvejende institution, således
at bestyrelsen er garant for, at formuen
anvendes til handicapformål på Højagergaard.
En meget stor del af formuen er anvendt til
byggeriet af spisehuset og en renovering af
gårdspladsen, men der er stadig penge
tilbage, som er op til fondens bestyrelse at
sørge for bliver anvendt efter formålet.

Bestyrelsen består af fem
medlemmer:
To udpeget af Frederikssund
Byråd
Tre udpeget af Danske
Handicaporganisationer
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6. KL
Området
KL’s
delegeretmøde
(SKAL)

KL’s
repræsentantskab
(SKAL)

Kort om opgaven

Udpegede
repræsentanter
John Schmidt Andersen
Delegeretmødet er KL's øverste myndighed.
(V) med Hans
Fra og med 2008 afholdes delegeretmødet
som en del af Kommunalpolitisk Topmøde. Der Andersen (V) som
afholdes delegeretmøde en gang om året.
stedfortræder, Inge
Messerschmidt (O) med
Delegeretmødets formelle dagsorden indgår
Lars Thelander Bostrøm
som en del af Kommunalpolitisk Topmøde.
Delegeretmøder finder sted efter de rammer
(O) som stedfortræder,
og regler, der er fastlagt i KL's love.
Ole Søbæk (C) med
Ordinære delegeretmøder er offentlige i
Maria Katarina Nielsen
henhold til lovenes § 5, stk. 8. Hvis praktiske (B) som stedfortræder,
Pelle Andersen-Harild
grunde gør det nødvendigt, kan bestyrelsen
dog sætte grænser for antallet af deltagere ud (Ø) med Ole Frimann
over de stemmeberettigede delegerede.
Hansen (F) som
stedfortræder, Kenneth
Jensen (A) med Jesper
Wittenburg som
stedfortræder, Tina
Tving Stauning (A) Poul
Erik Skov Christensen
(A) som stedfortræder

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende
organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål
at fremme forbindelsen mellem KL og
medlemskommunerne.
KL's repræsentantskab består af borgmestrene
i KL's medlemskommuner samt yderligere
repræsentanter for
de politiske partier og listesamarbejder.

John Schmidt Andersen
(V) med Hans
Andersen (V) som
stedfortræder

Bestyrelsen
Hver medlemskommune
vælger en stemmeberettiget
delegeret samt en
stedfortræder for hver
påbegyndt 8.000 indbyggere i
kommunen. På baggrund af
tal fra Danmarks Statistik
udført 3. kvartal 2017 tildeles
Frederikssund Kommune seks
delegerede mandater.

Borgmesteren er et født
medlem til
repræsentantskabet.
Byrådet udpeger en
stedfortræder for
borgmesteren til KL's
repræsentantskab.
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7. Valg
Området

Kort om opgaven

Udpegede
repræsentanter

Valgbestyrelse
ved EuropaParlamentsvalg
(SKAL)

John Schmidt Andersen
Byrådet, skal blandt dets medlemmer, efter
forholdstalsvalg udpege medlemmer til
(V) formand, med Hans
valgbestyrelsen ved Europa-Parlamentsvalg for Andersen (V) som
opstillingskredsen Frederikssund.
stedfortræder, Poul
Frederikssund Kommune er kredskommune
Erik Skov Christensen
ved afholdelse af Europa-Parlamentsvalg.
(A) med Susanne
Bettina Jørgensen (A)
som stedfortræder, Ole
Søbæk (C) med Maria
Katarina Nielsen (B)
som stedfortræder,
Inge Messerschmidt
(O) næstformand, med
Lars Thelander Bostrøm
(O) som stedfortræder

Bestyrelsen
Borgmesteren er født
medlem, og er samtidig
formand for valgbestyrelsen.
Derudover skal der vælges
tre medlemmer blandt
Byrådets medlemmer. Der
skal vælges stedfortrædere
for alle.
Ingen, der er opstillet som
kandidat til EuropaParlamentsvalg, kan vælges
som medlem eller
stedfortræder til
valgbestyrelsen.
Byrådet i kredskommunen
vælger en næstformand
blandt valgbestyrelsens
medlemmer.
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Valgbestyrelse
ved
folketingsvalg
(SKAL)

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler
og opslag og forestår den endelige opgørelse
af afstemningen i
opstillingskredsen. Byrådet skal efter
forholdstalsvalg udpege medlemmer til
valgbestyrelsen ved folketingsvalg for
opstillingskredsen Frederikssund.
Frederikssund Kommune er kredskommune
ved afholdelse af folketingsvalg.

Borgmester John
Schmidt Andersen (A)
formand, med Jørgen
Bech (V) som
stedfortræder, Tina
Tving Stauning (A)
næstformand, med
Lars Jepsen (A) som
stedfortræder, Ole
Søbæk (C) med Maria
Katarina Nielsen (B)
som stedfortræder,
Morten Skovgaard (V)
med Kristian Moberg
(V) som stedfortræder

Borgmesteren er født
medlem, og er samtidig
formand for valgbestyrelsen.
Derudover skal der vælges
tre
medlemmer blandt Byrådets
medlemmer. Der skal vælges
stedfortrædere for alle.
Ingen, der er opstillet som
folketinget kan vælges som
medlem eller stedfortræder til
valgbestyrelsen.
Byrådet i kredskommunen
vælger en næstformand
blandt valgbestyrelsens
medlemmer.

Valgbestyrelse
ved kommunale
valg
(SKAL)

Valgbestyrelsen modtager og godkender
kandidatlister samt anmeldelser om
listeforbund og valgforbund, tilvejebringer
stemmesedler og opslag og forestår den
endelige opgørelse af afstemningen
(fintælling), samt opgørelsen af valget.
For hver kommune vælger Byrådet en
valgbestyrelse senest tirsdagen 8 uger før
valgdagen.

Afventer udpegning

Der skal vælges mindst fem
og højst syv medlemmer til
valgbestyrelsen ved
kommunale valg. I dag
udgøres valgbestyrelsen af
seks medlemmer (inklusiv
Borgmesteren).
Borgmesteren er født medlem
og er formand for
valgbestyrelsen.

Valgstyrerformænd ved
folketingsvalg,
folkeafstemninger, EuropaParlamentsvalg
m.v.
(SKAL)

Tina Tving Stauning
(A), Kenneth Jensen
(A), Ole Søbæk (C),
Morten Skovgaard (V),
Kristian Moberg (V),
Gert Løfgreen (O)
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Valgstyrerformænd ved
kommunale valg
(SKAL)

Der skal blandt valgstyrerne vælges en
formand for hvert afstemningssted. Der er
seks afstemningssteder i Frederikssund
Kommune:
Frederikssundhallen
Ådalens Skole
Græse Bakkeby Skole
Skibby Idrætshal
Jægerspris Skole, Hallen Møllevej 100
Slangerup Idræts- og Kulturcenter, SIK

Morten Skovgaard (V),
Kristian Moberg (V),
Ole Søbæk (C), Poul
Erik Skov Christensen
(A), Susanne Bettina
Jørgensen (A), Gert
Løfgreen (O)
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8. Myndighedsopgaver
Området

Kort om opgaven

Bevillingsnævn
(KAN)

Frederikssund Kommunes Bevillingsnævn
tildeler og fornyer alkoholbevillinger og
tilladelser til udvidet åbningstid, når
virksomheder i kommunen søger om dette i
forbindelse med opstart af virksomhed, eller
ved udløb af nuværende tilladelser.
Midlertidige alkoholbevillinger og bevillinger til
enkeltstående arrangementer bliver udstedt af
Nordsjællands Politi. Den midlertidige bevilling
udsteder politiet efter en konkret vurdering.
For at få en midlertidig tilladelse, skal det
være overvejende sandsynligt, at
Bevillingsnævnet efterfølgende vil godkende
ansøgningen.
Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af,
om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage
samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige,
ordensmæssige og dermed sammenhængende
hensyn.

Udpegede
repræsentanter
Lars Thelander Bostrøm
(O), Johnnie
Falkensteen (C), Tina
Tving Stauning (A),
Mette Bjørn Tange (A)

Bestyrelsen
Bevillingsnævnet består i
henhold til Bevillingsnævnets
Forretningsorden,
underskrevet den 20. juni
2017, af:
Tre repræsentanter udpeget
af Byrådet blandt dets
medlemmer.
Et medlem valgt blandt de
politiske partier.
Et sagkyndigt medlem med
relevant viden om
virksomhedsøkonomi valgt
efter indstilling fra HORESTA
En repræsentant for politiet.
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Ekspropriationsko
mmissionen (1.
instans)
(SKAL)

Ekspropriations- og taksationskommissionerne Marianne Porsborg (I)
afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med
statens eller
koncessionerede selskabers ekspropriation af
fast ejendom. Ekspropriationskommissionen er
1. instans og taksationskommissionen er 2.
instans i sagsbehandlingen.

En taksationskommission
består af fem medlemmer.
Formanden udnævnes af
kongen for en seks-årig
periode. Formanden udtager
til den enkelte sag fire
medlemmer, heraf to
medlemmer fra en af
Transport-, bygnings- og
boligministeren udfærdiget
liste og to medlemmer fra en
kommunal liste.

Fredningsnævn
(SKAL)

Fredningsnævnene behandler fredningssager
og dispensation fra fredning.

Pelle Andersen-Harild
(Ø) med Ole Frimann
Hansen (F) som
suppleant

Fredningsnævnet består af:
En dommer udpeget af
Miljøministeren.
Et medlem udpeget af
Miljøministeren.
Et medlem valgt af Byrådet i
den kommune, hvor det
pågældende areal er
beliggende.

Ole Bjørn Tange (A)
med Claus Kuhre (A)
som suppleant, Jan
Sjøstrøm (V) med Knud
Andersen (V) som
suppleant, Inge
Messerschmidt (O) med
Lars Thelander Bostrøm
(O) som suppleant

Byrådet udpeger tre personer
til varetagelse af hegnssyn
samt til vurdering af
erstatningskrav efter markog vejfredsloven:
En plantesagkyndig.
En bygningskyndig.
Et medlem, som ikke behøver
være plantnings- eller
bygningskyndig.

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger
Hegnssyn og
vurderingsmænd bl.a. stilling til tvister i forbindelse med
rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og
(SKAL)
sløjfning af hegn, samt hegnenes
vedligeholdelse.
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Hjemmeværnets Udvalget træffer afgørelser om optagelse af
distriktsudvalg
frivillige i hjemmeværnet.
(SKAL)

Overtaksationskommissionen (2.
instans) –
Vejloven
(SKAL)

Kenneth Johansen (C)

Hjemmeværnets
distriktsudvalg består af en
formand og fire til ti
medlemmer. Formanden
udpeges af
Forsvarsministeren, der også
udpeger de øvrige
medlemmer efter indstilling
fra hvert af landets byråd.
Der indstilles et medlem pr.
kommune til distriktsudvalget.

Taksationsmyndighederne afgør
Jens Ross Andersen (V) En overtaksationskommission
erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om
består af fem medlemmer.
offentlige veje, lov om private fællesveje, lov
Formanden, der skal have
om vintervedligeholdelse og renholdelse af
juridisk kandidateksamen,
veje, lov om planlægning, lov om okker, lov
udnævnes af Transport-,
om betalingsregler for
bygnings- og boligministeren
spildevandsforsyningsselskaber m.v.,
for en seks-årig periode.
vandløbsloven og vandforsyningsloven samt
Regeringen udnævner
en række andre love. Taksationskommissionen
endvidere to faste
er 1. instans og overtaksationskommissionen
medlemmer med suppleanter.
er 2. instans i sagsbehandlingen.
Formanden udtager til den
enkelte sag yderligere to
medlemmer fra en kommunal
liste.
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Skatteankenævn Skatteankenævnene behandler klager over
Frederikssund
told- og skatteforvaltningens afgørelser
(SKAL)
vedrørende fysiske personer og dødsboer.

Taksationskommi
s-sionen (1.
instans) Vejloven
(SKAL)

Tobias Weische (O)
med Gert Løfgreen (O)
som suppleant, Bent
Kurt Christensen (A)
med Niels Jeppesen (A)
som suppleant

Taksationsmyndighederne afgør
Jørgen Olsen (V), Lars
erstatningsspørgsmål m.v. i henhold til lov om Jepsen-Sølvhøj (A)
offentlige veje, lov om private fællesveje, lov
om vintervedligeholdelse og renholdelse af
veje, lov om planlægning, lov om okker, lov
om betalingsregler for
spildevandsforsyningsselskaber m.v.,
vandløbsloven og vandforsyningsloven samt
en række andre love. Taksationskommissionen
er 1. instans og overtaksationskommissionen
er 2. instans i sagsbehandlingen.

Skatteministeren udnævner
medlemmer af skatte- og
vurderingsankenævn og en
suppleant for hvert af
disse medlemmer efter
indstilling fra byrådene
Skatteankenævn
Frederikssund, der dækker
Egedal Kommune, Halsnæs
Kommune og Frederikssund
Kommune består af 5
medlemmer.
En taksationskommission
består af tre medlemmer.
Formanden, der skal have
juridisk kandidateksamen,
udnævnes af Transport-,
bygnings- og boligministeren
for en seks-årig periode.
Formanden udtager til den
enkelte sag to medlemmer fra
en kommunal liste.

35
Taksationskommissionen (2.
instans) –
Ekspropriationsprocesloven
(SKAL)

Ekspropriations- og taksationskommissionerne Lene Boholm (A)
afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med
statens eller koncessionerede selskabers
ekspropriation af fast ejendom.
Ekspropriationskommissionen er 1. instans og
taksationskommissionen er 2. instans i
sagsbehandlingen.

En taksationskommission
består af fem medlemmer.
Formanden udnævnes af
kongen for en seks-årig
periode. Formanden udtager
til den enkelte sag fire
medlemmer, heraf to
medlemmer fra en af
Transport-, bygnings- og
boligministeren udfærdiget
liste og to medlemmer fra en
kommunal liste.

Vurderingsankenævn
(SKAL)

Ole Søbæk (C) med
Funktionsperioden for de nuværende
Hanne Christiansen (C)
medlemmer af vurderingsnævnene er blevet
som suppleant
forlænget frem til den 31.
december 2018 i forbindelse med at
Skatteankestyrelsen lægger op til en ny og
ændret klagestruktur. Det betyder, at de
indstillinger Byrådet foretager nu først vil være
gældende fra 1. januar 2019.
Vurderingsankenævnene afgør klager over
told- og skatteforvaltningens afgørelser efter:
Lov om vurdering af landets faste ejendomme
Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1,
nr. 3.

Vurderingsankenævn
Nordsjælland, der dækker
kommunerne Allerød, Egedal,
Fredensborg, Frederikssund,
Furesø, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør, Hillerød og
Hørsholm har 7 medlemmer.
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Grundlisteudvalg
(SKAL)

Børn og ungeudvalget
(SKAL)

Mikkel Hessner (V),
Jette Henneberg
Sørensen (C), Tobias
Weische (O), Jesper
Wittenburg (A), Kim
Bromberg (B)

Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelser Anne-Lise Kuhre (S),
Kristian Moberg (V)
om tvangsanbringelse og andre
tvangsmæssige indgreb i forholdet mellem
forældre og børn. Det er som udgangspunkt
kommunens Børn og Unge-udvalg, der som 1.
instans træffer afgørelser af tvangsmæssig
karakter om et barn eller en ung.
Børn og unge-udvalget kan bl.a. træffe
afgørelser om:
•tvangsmæssig undersøgelse af et barns eller
en ungs forhold
•tvangsmæssig anbringelse af et barn eller
ung uden for hjemmet
•afbrydelse af samvær eller kontakt mellem
barnet eller den unge og
forældremyndighedsindehaver under en
anbringelse
•overvåget samvær under en anbringelse.
Det er forvaltningen, der beslutter om en sag
skal forelægges for Børn og unge-udvalget.
Forvaltningen sørger for, at sagerne
forelægges for udvalget sammen med sagens
akter samt en indstilling om sagens afgørelse.

Kommunalbestyrelsen
udpeger et grundlisteudvalg
bestående af mindst fem
medlemmer.
Grundlisteudvalget udpeges
for kommunalbestyrelsens
valgperiode, og
medlemmerne behøver ikke
være kommunalbestyrelsesmedlemmer
Børn og unge-udvalget består
af 2 medlemmer valgt af og
blandt kommunalbestyrelsens
medlemmer,1 dommer og 2
pædagogisk-psykologisk
sagkyndige.

