
Den 17. december 2019 

Kommissorium for Borgerrådgiverudvalget 

Kapitel 1 

Borgerrådgiverudvalgets sammensætning og funktions-
periode 

§ 1. Der nedsættes et Borgerrådgiverudvalg efter lov om
kommunernes styrelse § 17, stk. 4.
Stk. 2. Borgerrådgiverudvalget består af 7 medlemmer af
Borgerrepræsentationen, som vælges efter reglerne i § 24,
stk. 3 i lov om kommunernes styrelse.
Stk. 3. Udvalgets medlemmer er udpeget for den kommu-
nale valgperiode.
Stk. 4.  Overborgmesteren og de øvrige borgmestre kan
ikke have sæde i Borgerrådgiverudvalget.

§ 2. På det første møde i den kommunale valgperiode væl-
ger Borgerrådgiverudvalget en formand og en næstfor-
mand.

Kapitel 2 

Borgerrådgiverudvalgets opgave 

§ 3. Borgerrådgiverudvalget varetager de opgaver i forhold
til borgerrådgiverfunktionen, som fremgår af Vedtægt for
borgerrådgiverfunktionen.
Stk. 2. Borgerrådgiverudvalget skal ved udøvelsen af sine
opgaver i særlig grad have fokus på følgende forhold:
1) at borgerrådgiverfunktionen i sit virke medvirker til at
forvaltningerne kan drage læring af konstaterede fejl samt
medvirker til konkret og generel forbedring vedrørende
sagsbehandlingen hos forvaltningerne.
2) at borgerrådgiverfunktionen i sit virke sikrer tilbagemel-
ding til forvaltningen om overordnede konstateringer, yder
vejledning til forvaltningerne vedrørende forvaltningsret
samt yder bistand i forbindelse med projekter til forbed-
ringer af sagsbehandlingen samt bistår med implemente-
ring af nye procedurer og bidrager til konstruktive fremad-
rettede initiativer.



 

 

 
3) at borgerrådgiverfunktionen varetager sine opgaver i 
overensstemmelse med de kompetencer, der er fastlagt i 
Vedtægt for borgerrådgiverfunktionen. 
 
§ 4. Borgerrådgiverudvalgets formand udarbejder i samråd 
med næstformanden indstilling til udvalget om erklæring til 
Økonomiudvalget om borgerrådgiverens ansættelse og af-
skedigelse.  
 
 

Kapitel 3 

Sekretariatsbetjening og mødevirksomhed  
 

 
§ 5. Borgerrådgiverfunktionen sekretariatsbetjener Borger-
rådgiverudvalget og forbereder Borgerrådgiverudvalgets 
møder i samråd med formanden for Borgerrådgiverudval-
get. 
 
§ 6. Borgerrådgiverudvalget kan anmode borgerrådgiveren 
om at overvære møderne i udvalget.  
Stk. 2. Borgerrådgiveren kan ikke overvære behandlingen af 
sager efter § 4 samt efter § 33 i Vedtægter for borgerrådgi-
verfunktionen.  
Stk. 3. Udgifterne til udvalgets mødevirksomhed afholdes af 
borgerrådgiverfunktionens budget. 
 
§ 7. Borgerrådgiverudvalget fastlægger på baggrund af 
rammerne i nærværende kommissorium selv sin forret-
ningsorden. 

 
 

Kapitel 4 

Ikrafttrædelse 
 

 
§ 8. Dette kommissorium træder i kraft den 1. januar 2020.  
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