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Valg af medlem og suppleant til Movias repræsentantskab og bestyrelse

Til byrådssekretariaterne i kommunerne og regionsrådssekretariaterne,

I forbindelse med konstitueringerne i de nyvalgte kommunalbestyrelser efter valget 16. november 
2021 skal hver kommunalbestyrelse udpege et medlem og en suppleant til Trafikselskabet Movias re-
præsentantskab. 

Det nye repræsentantskab holder ifølge Movias vedtægt det første møde senest 15. januar 2022. Re-
gionsrådenes medlemmer af Movias bestyrelse deltager i repræsentantskabsmøderne. Oplysning om 
det præcise mødetidspunkt vil tilgå sekretariaterne og de enkelte repræsentanter. I den forbindelse 
skal vi anmode om at få oplysning om kommunens udpegede repræsentant og suppleant, inklusiv 
kontaktoplysninger, snarest muligt efter konstitueringen.

Oplysningerne bedes omfatte: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail samt fødselsdato af hensyn til 
oprettelse i Movias lønsystem for udbetaling af honorar, mødediæt mv. Movias administration trækker 
de sidste nødvendige oplysninger direkte i cpr-registeret.

Repræsentantskabet skal på det første møde vælge seks medlemmer blandt repræsentantskabets 
medlemmer til Movias bestyrelse samt personlige suppleanter for disse. Valget foregår efter de almin-
delige bestemmelser i den kommunale styrelseslov. Repræsentanten fra Københavns Kommune del-
tager ikke i valget, fordi Københavns Kommune som største tilskudsyder til Movia foruden et medlem 
af repræsentantskabet udpeger et medlem og en stedfortræder direkte til bestyrelsen.

Regionsrådene for Region Hovedstaden og Region Sjælland udpeger ligeledes hver et medlem og en 
stedfortræder direkte til Movias bestyrelse. Movias administration skal anmode om meddelelse fra Kø-
benhavns Kommune og regionerne, så snart udpegningen er sket, inklusiv de ovenfor nævnte bag-
grundsoplysninger omkring de udpegede personer. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Til brug for kommuner og regioners valg- og konstitueringsforberedelser kan Movias vedtægt ses via 
følgende link: https://www.moviatrafik.dk/om-os/regler-og-vedtaegter 

Venlig hilsen

Thomas Dethlefsen
Direktionskonsulent
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