
Kursusregulativ 2022-2025 

 

Regulativ for Borgerrepræsentationens medlemmers deltagelse i 

kurser og kursuslignende arrangementer. 

 

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastlægger herved 

rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer, der 

for medlemmer af Borgerrepræsentationen anses for omfattet af § 

16, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 

47 af 15. januar 2019.  
 

Anvendelsesområde 

§ 1. Regulativet gælder alene for deltagelse i kurser, som afholdes i 

Danmark. 

Stk. 2. Deltagelse i kurser uden for Danmark forelægges Økonomiud-

valget til vurdering i hvert enkelt tilfælde. 

 

§ 2. Ved kurser forstås arrangementer, hvori der som en ikke uvæ-

sentlig del indgår egentlig undervisningsvirksomhed. 

Stk. 2. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, 

årsmøder og orienteringsmøder m.v. anses tillige som kurser. 

Stk. 3. Et kursus er karakteriseret ved at være af almen karakter og i 

udgangspunktet uden direkte sammenhæng med konkrete sager i 

kommunen. 

 

§ 3. Borgerrepræsentanter kan deltage i kurser der anses for at have 

betydning for borgerrepræsentantens mulighed for kvalificeret at 

varetage deres hverv i Borgerrepræsentationen og dennes udvalg 

samt underudvalg, jf.  kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra a. 

Stk. 2. Borgerrepræsentanter kan deltage i kurser der anses for at 

have betydning for borgerrepræsentantens mulighed for kvalificeret 

at varetage kommunale hverv, der udføres efter valg af Borgerre-

præsentationen, jf. kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra b.  

Stk. 3. Et kursus anses for at være omfattet af stk. 1 og 2 såfremt det i 

væsentligt omfang vedrører: 

- kommunens styrelse, lovgivning og aftaler på det kommunale om-

råde, kommunens budgetlægning og økonomistyring, kommunens 

planlægning, prioritering og omstilling indenfor de områder, Borger-

repræsentationen og dets udvalg varetager, jf. Københavns Kommu-

nes styrelsesvedtægt.  

 

Stk. 4. Kurser, der er udbudt af følgende instanser anses for omfattet 

af stk. 1 og 2: Københavns Kommune, Komponent – Kommunernes 

Udviklingscenter, Kommunernes Landsforening (KL), og ministerier 

og andre offentlige myndigheder/institutioner. 

 



10. marts 2022 

 

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordrings-

godtgørelse m.v. 

§ 4. Deltagelse i kurser er omfattet af Borgerrepræsentationens 

medlemmers faste vederlag, jf. kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1. 

Stk. 2. For medlemmer af Borgerrepræsentationen, der har valgt er-

statning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. kommunesty-

relseslovens § 16, stk. 5, ydes erstatning for dokumenteret tabt ar-

bejdsfortjeneste ved deltagelse i kurser, som er omfattet af §§ 2-3. 

Stk. 3. Der ydes a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær 

fra hjemstedet, b) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgif-

ter forbundet med et fysisk handicap og c) godtgørelse af dokumen-

terede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende, jf. 

kommunestyrelseslovens § 16, stk. 10 i forbindelse med deltagelse i 

kurser, som er omfattet af §§ 2-3. 

Stk. 4. Såfremt der skal betales kursusgebyr for deltagelse i et kursus 

omfattet af §§ 2-3 dækkes dette af kommunen, jf. kommunestyrel-

seslovens § 16, stk. 1. 

 

Administration 

§ 5. Borgerrepræsentationens Sekretariat og de relevante fagforvalt-
ninger tager stilling til om et kursus er omfattet af ordlyden i §§ 2-3.  
 
Stk. 2. Kursustilbud, som ikke umiddelbart er omfattet af §§ 2-3, fo-

relægges Økonomiudvalget, som vurderer, om kurset er omfattet af 

§ 16, stk. 1 i kommunestyrelsesloven.  

Stk. 3. Borgerrepræsentationens medlemmers kursusdeltagelse re-

gistreres i en oversigt, som forelægges for Borgerrepræsentationen 

og Økonomiudvalget én gang årligt til orientering. 

 

Ikrafttræden 

§ 6. Regulativet gælder for den kommunale valgperiode 2022-2025. 

§ 7. Dette regulativ træder i kraft ved Borgerrepræsentationens ved-

tagelse heraf den 20. januar 2022.  

 


