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Læsevejledning til dagsordenen for byrådets konstituerende møde 

På det konstituerende møde vælges borgmester samt 1. og 2. viceborgmester, ligesom 
der vælges medlemmer til Økonomiudvalget og de stående udvalg. Der henvises til lov 
om kommunernes styrelse §§ 6, 17, 18 og 19. 
 
Endvidere sker der udpegning af medlemmer til en lang række meget forskellige udvalg, råd, 
nævn, bestyrelser m.v. 
 
Det fremgår af sagsfremstillingerne hvor mange medlemmer byrådet skal udpege og 
efter hvilken metode. 
 
 
Udpegningsmetode: 
Der er forskel på, om byrådet skal udpege medlemmer til et udvalg m.v. eller om byrådet 
skal indstille medlemmer, som en anden myndighed eller generalforsamling skal vælge.  
 
Indstillinger:  

• Byrådet skal beslutte at indstille et eller flere medlemmer. Beslutning sker ved 
almindelig stemmeflertal, dvs. efter flertalsvalg1.  

 
Udpegelser: 

• Byrådet skal udpege medlemmer. Hvis der kun skal udpeges ét medlem, sker 
det efter flertalsvalg jf. § 24 i kommunestyrelsesloven. Ved flertalsvalg er den 
kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende 
medlemmer. 

 
Hvis der skal vælges både et medlem og en suppleant for medlemmet, er     der tale 
om to selvstændige flertalsvalg.  

 
• Hvis der skal udpeges to eller flere medlemmer til udvalg, bestyrelser og 

lignende, sker det ved det såkaldte forholdstalsvalg, jf. § 25 i 
kommunestyrelsesloven.  
 
Forholdstalsvalgmetoden kan fraviges, hvis der i byrådet er enighed2 om 
anden valgmåde. Det kan fx være efter flertalsvalg, eller således at visse 
medlemmer udpeges i enighed, og resten ved forholdstalsvalg. Enigheden 
skal foreligge hver gang, forholdstalsvalgmetoden fraviges, dvs. også i 
tilfælde af senere omkonstituering.  
 

 
 
1 § 25, stk. 1 i kommunestyrelsesloven om forholdstalsvalg finder alene anvendelse i de tilfælde, hvor byrådet 
skal foretage et valg, derimod ikke i de tilfælde, hvor der alene skal afgives indstilling om besættelse af hverv. 
2 Dvs intet medlem modsætter sig. 
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Forholdstalsvalg sker på grundlag af d'Hondts metode, beskrevet i § 24, stk. 3 i 
kommunestyrelsesloven: 
 
Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt over 
for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg 
(valggrupper). Der skal foretages en gruppeanmeldelse for hvert valg. En 
gruppedeling vedrørende ét valg udelukker således ikke andre 
gruppeinddelinger ved andre valg. Ved valg til Økonomiudvalget og de 
stående udvalg skal der dog foretages samme gruppeanmeldelse for alle disse 
udvalg under ét3. De valggrupper, der anmeldes ved det konstituerende 
møde, har ikke virkning for hele byrådsperioden, men kun for det pågældende 
valg. 
 
Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv., og de herefter fremkomne 
kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte valggrupper kan 
vælge deres repræsentanter. Er to kvotienter ens, foretages lodtrækning. Der 
henvises til kommunestyrelseslovens § 24, stk. 3. Som hjælpeværktøj kan 
anvendes Aalborgs valgberegner App: 
https://apps.aalborgkommune.dk/valgberegner/  

 
Hvis der både skal vælges medlemmer til et udvalg m.v. og suppleanter for dis se, 
er der tale om to selvstændige forholdstalsvalg. Det er således samme 
valggruppe, som vælger medlemmet og suppleanten.  

 
Forholdstalsvalg sker for hvert udvalg mv. for sig.  
Dog kan mindretallet kræve at få anvist yderligere udvalgspladser i de stående 
udvalg, hvis de ved fordelingen af udvalgspladserne efter forholdstal hvert 
udvalg for sig (p.t. 7-9 pladser pr. udvalg), ikke har fået så mange pladser i de 
stående udvalg, som de ville have fået, hvis man havde lavet en fordeling under 
ét af samtlige pladser i de stående udvalg (p.t. 44 pladser). Mindretallet kan i så 
fald kræve at overtage pladser fra den eller de valggrupper, der ved fordelingen 
af udvalgspladser hvert udvalg for sig, har opnået for mange pladser. Hvis en 
valggruppe skal anvises flere pladser, kan den kræve, at det ikke bliver flere 
pladser i samme udvalg. Derimod kan valggruppen ikke modsætte sig at få 
anvist plads i et udvalg, hvor den i forvejen har et medlem. Der henvises til § 27, 
stk. 1 i kommunestyrelsesloven4. Bestemmelsen omfatter alene de stående 
udvalg og ikke økonomiudvalget eller andre udvalg. Omfordelingen sker kun, 
hvis valggruppen fremsætter krav herom på det konstituerende møde.  

 
Hvis borgmesteren eller en udvalgsformand er født medlem af et udvalg, 
bestyrelse m.v., tæller denne plads med i det antal pladser, som 
borgmesterens/udvalgsformandens valggruppe har ret til at udpege. Der 
henvises til § 25, stk. 2 i kommunestyrelsesloven. 

 
Hvis der til et udvalg mv. skal udpeges både byrådsmedlemmer og ikke-
byrådsmedlemmer, eller skal udpeges medlemmer, der skal opfylde forskellige 
kvalifikationskrav, foretages valget ved forholdstalsvalg for hele udvalget. 
Valggrupperne udpeger skiftevis et medlem i den rækkefølge, hvori 

 
 
3 Dette indebærer, at økonomiudvalget må medinddrages, hvis der på grund af ændringer i de stående 
udvalg skal ske nyvalg til disse, og der i den anledning anmeldes nye valggrupper. Kravet om samme 
gruppeanmeldelse ved valg af medlemmer til stående udvalg er endvidere nødvendigt for at foretage den 
samlede fordeling af pladserne i de stående udvalg efter § 27. 
 
4 Såfremt en gruppe ved anvendelsen af den i stk. 1 og 2 angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg, 
kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for 
at bevare flertal i dette, jf. § 27, stk. 3. 

https://apps.aalborgkommune.dk/valgberegner/
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mandaterne tilfalder dem. De kan frit vælge at udpege til enten den ene eller 
den anden art af pladserne, indtil alle pladser er besat. Der henvises til § 26 i 
kommunestyrelsesloven. Dette indebærer, at de valggrupper, som besætter de 
sidste pladser, har færre valgmuligheder, idet en bestemt kategori af medlemmer 
kan være udtømt.  


