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BORGERREPRÆSENTATIONEN

3.  Delegation af kompetence til henholdsvis overborgmesteren, Økonomiudvalget og
Økonomiforvaltningen (2021-0392860)

Der skal tages stilling til, hvilke kompetencer der skal delegeres fra Økonomiudvalget til henholdsvis
overborgmesteren og Økonomiforvaltningen, samt fra Borgerrepræsentationen til henholdsvis
overborgmesteren, Økonomiudvalget og Økonomiforvaltningen. Delegation af kompetence foreslås
på en række områder for at sikre en effektiv sagsbehandling og for at fremme en hensigtsmæssig
fordeling af sagerne mellem Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget, overborgmesteren og
Økonomiforvaltningen.

Indstilling

Indstilling om,

1. at de beskrevne delegationer fra Borgerrepræsentationen til overborgmesteren godkendes, jf.
bilag 3,

2. at de beskrevne delegationer fra Borgerrepræsentationen til Økonomiudvalget godkendes, jf.
bilag 4,

3. at de beskrevne delegationer fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen godkendes,
jf. bilag 5,

4. at de beskrevne delegationer fra Borgerrepræsentationen vedrørende personalemæssige
forhold godkendes, jf. bilag 6.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Der er praksis for, at Borgerrepræsentationen henholdsvis Økonomiudvalget, ved en ny valgperiodes
begyndelse delegerer beslutningskompetencen på en række områder. Dette sker med henblik på at
sikre en smidig og effektiv sagsbehandling og en hensigtsmæssig fordeling af sagerne mellem
Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget, overborgmesteren og Økonomiforvaltningen.

Økonomiforvaltningen har i den forbindelse opdateret de gældende delegationer grundet allerede
vedtagne beslutninger i Borgerrepræsentationen samt redaktionelle ændringer og præciseringer i de
gældende delegationsfortegnelser.

De gældende delegationer er vedlagt i bilag 1-6. Her er der markeret med rødt, hvor der er foreslået
ændringer i de gældende delegationer. I bilag 7 er der en samlet oversigt over forslag til ændringer,
som er sammenholdt med de nugældende formuleringer.
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Løsning

Det følger af lov om kommunernes styrelse § 2 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01/2019), at
kommunernes anliggender styres af kommunalbestyrelsen.

Borgerrepræsentationen er ikke afskåret fra at overlade udøvelsen af sin kompetence til udvalg og
den kommunale administration, medmindre andet er fastsat eller forudsat i lovgivningen. Den
umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender varetages af Økonomiudvalget og de stående
udvalg, jf. Københavns Kommunes styrelsesvedtægt.

Dette indebærer, at udvalgene afgør alle sædvanlige sager inden for det pågældende udvalgs
sagsområde, medmindre andet følger af lovgivningen eller af Borgerrepræsentationens beslutning.

Delegation af kompetence foretages af praktiske grunde for at begrænse sagsmængden, sikre en
effektiv sagsbehandling og for at fremme en hensigtsmæssig fordeling af sagerne mellem
Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget, overborgmesteren og Økonomiforvaltningen.

Borgerrepræsentationen henholdsvis Økonomiudvalget kan vælge at delegere
beslutningskompetence til forvaltningen. Dette sker ved almindelig flertalsbeslutning.

Formanden for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan på udvalgets henholdsvis
Borgerrepræsentationens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til
tvivl, jf. lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 2, og § 31, stk. 1.

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan vælge at delegere yderligere kompetence til
formanden. En sådan delegation kræver enighed i udvalget henholdsvis Borgerrepræsentationen.

De foreslåede delegationer kan altid tilbagekaldes eller ændres ved fremlæggelse af en ny sag, hvis
der viser sig behov herfor. For så vidt angår delegation til overborgmesteren i egenskab af formand
for Økonomiudvalget henholdsvis Borgerrepræsentationen bortfalder denne, såfremt blot et enkelt
medlem af Økonomiudvalget henholdsvis Borgerrepræsentationen ønsker at tilbagekalde
delegationen. Det kræver derimod et flertal at tilbagekalde delegationer fra Økonomiudvalget til
Økonomiforvaltningen samt fra Borgerrepræsentationen til henholdsvis Økonomiudvalget og
Økonomiforvaltningen.

Ændringer til de nugældende delegationer og nye delegationer

Delegation af kompetence til henholdsvis overborgmesteren, Økonomiudvalget og
Økonomiforvaltningen er gennemgående blevet forkortet og gjort mere læsevenlige med
redaktionelle ændringer. De redaktionelle ændringer består af præciseringer af, hvad delegationerne
indeholder, samt forkortelser af beskrivende tekst, som ikke har betydning for delegationerne.
Derudover er enkelte delegationer udgået, da de ikke længere er relevante. Delegationer, som
Borgerrepræsentationen har godkendt i perioden siden sidste godkendelse af
delegationsfortegnelsen, er blevet tilføjet.

Der er desuden tilføjet et nyt afsnit til den samlede delegationsfortegnelse med titlen ”Delegation fra
Borgerrepræsentationen vedrørende personalemæssige forhold” jf. bilag 6. Dette afsnit indeholder en
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nugældende delegation, som overflyttes fra bilag 5, punkt 28 og vedrører kompetencen til at
overborgmesteren eller vedkommende borgmester kan ansætte og afsætte medarbejdere
(tjenestemænd og overenskomstansatte), dog bortset fra direktionsmedlemmer og ansatte på løntrin
53 og derover, hvor Borgerrepræsentationen er ansættende myndighed. Den nugældende delegation
ændres således ikke, men flyttes til et selvstændigt bilag.

Bemyndigelse af personer til at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom
efter lov om kommunernes styrelse § 32, stk. 1, fremgår af den nuværende delegationsfortegnelse,
men vil fremover fremgå af en separat indstilling, og er derfor taget ud af de beskrevne delegationer
fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen, bilag 5. Det skyldes, at der rettelig ikke er tale
om en delegation, men om en bemyndigelse efter kommunestyrelsesloven.

Der er ingen ændringer til delegation af kompetencer fra Økonomiudvalget til overborgmesteren som
formand for Økonomiudvalget, bilag 1. Det samme gør sig gældende for delegation af kompetencer
fra Borgerrepræsentationen til overborgmesteren, bilag 3.

I forhold til delegation af kompetencer fra Økonomiudvalget til Økonomiforvaltningen er delegation til
KL vedrørende forhandlinger og indgåelse af aftaler om kompensation for de kommunaløkonomiske
konsekvenser for kommunerne efter Det udvidede Totalbalanceprincip udgået, da der i praksis ikke
er tale om en egentlig delegation, men en del af den aftale, som Københavns Kommune indgik i
forbindelse med godkendelse af medlemskab af KL i 2005, jf. bilag 2.

Delegationer vedrørende Københavns Kommunes Solcelleselskab ApS er udgået af delegation af
kompetencer fra Borgerrepræsentationen til Økonomiudvalget, jf. bilag 4, og delegation af
kompetencer fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen, jf. bilag. 5, eftersom selskabet i
sommeren 2021 blev nedlagt. Det samme gør sig gældende for delegation af kompetence til at
håndtere administrative opgaver, der følger med sekretariatsbetjeningen af Naturrådet, jf. bilag 5,
med afslutning af Naturrådets opgave i juli 2018.

Derudover er der behov for to tilføjelser til de nuværende delegationer fra Borgerrepræsentationen til
Økonomiforvaltningen, som følge af allerede vedtagne beslutninger i Borgerrepræsentationen. Det
drejer sig om følgende:

- ”Kompetencen til ved et medlems forfald i en forventet periode på mindst en måned på grund af
sygdom, graviditet, barsel eller adoption, hvor der gælder et dokumentationskrav for forsat at have ret
til vederlag i op til ni måneder, at beslutte, hvorvidt dokumentationskravet i det enkelte tilfælde er
åbenbart ubegrundet, hvorvidt dokumentationskravet er opfyldt og hvornår der skal indhentes fornyet
dokumentation” vedtaget den 21. januar 2021 samt 

- ”Kompetence til at afslå frikøb eller udskydelse af kommunens tilbagekøbsrettigheder, når det
vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til opfyldelse af kommunale ejendomsbehov” vedtaget den 2.
december 2021.

Endelig skal Borgerrepræsentationen på mødet den 20. januar 2022 behandle indstillingen
”Kursusregulativ for samling 2022-2025”, hvori der er indstillet en delegation fra
Borgerrepræsentationen til Økonomiudvalget. Såfremt indstillingen om ”Kursusregulativ for samling
2022-2025” godkendes, vil denne delegation tillige blive indarbejdet i delegationsfortegnelsen, bilag
4.
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Der henvises i øvrigt til bilag 1-6, hvor alle ændringer er markeret med rødt. Derudover henvises til
bilag 7, hvor de gældende delegationer er sammenstillet over for de nye formuleringer, hvor de
konkrete ændringer er markeret med rød skrift.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen behandles i Borgerrepræsentationen den 20. januar 2022.

Delegationsfortegnelsen vil efterfølgende blive publiceret på www.kk.dk.

 

Søren Hartmann Hede           / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at de beskrevne delegationer fra Økonomiudvalget til overborgmesteren som formand for
Økonomiudvalget godkendes, jf. bilag 1,

2. at de beskrevne delegationer fra Økonomiudvalget til Økonomiforvaltningen godkendes, jf.
bilag 2.
 
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen
anbefaler,
 

3. at de beskrevne delegationer fra Borgerrepræsentationen til overborgmesteren godkendes, jf.
bilag 3,

4. at de beskrevne delegationer fra Borgerrepræsentationen til Økonomiudvalget godkendes, jf.
bilag 4,

5. at de beskrevne delegationer fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen godkendes,
jf. bilag 5,

6. at de beskrevne delegationer fra Borgerrepræsentationen vedrørende personalemæssige
forhold godkendes, jf. bilag 6.

 
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 11. januar 2022
 
Indstillingens 1.-2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.
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Indstillingens 3.-6. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.
 

Beslutning
Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 20. januar 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten forudsætter at formuleringen i delegation om, at ”KEID kun må indgå aftale om
erhvervslejemål på almindelige markedsvilkår” ikke ændrer på, at kommunen fortsat kan indgå aftaler
om erhvervslejemål, som ikke er på almindelige markedsvilkår, f.eks. når lejemålet skal bruges til
kommunale formål som f.eks. skole, børnehave, kultur, idræt, klima-/miljøindsats eller socialt tilbud.”

 

 

Alternativet afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Alternativet støtter uddelegering af kompetence i høj grad, sådan at magten ikke sidder fast i snævre
flaskehalse, men kan tages i brug, hvor der er behov for den. Især på baggrund af den store
betydning for byudvikling, som By & Havn har opnået i København er Alternativet dog bekymret for,
at en for stor del af kompetencen er blevet centraliseret i og omkring det selskab, hvilket kan have
negative betydning for transparens, borgerinddragelse og et bæredygtigt demokrati. Vi kommer i det
kommende år til at følge udviklingen nært med henblik på før næste samling at foreslå eventuel
revidering af kompetence delegering vedr. især By & Havn."

 

Bilag
Bilag 1 - Delegation af kompetencer fra Økonomiudvalget til overborgmesteren som formanden for
Økonomiudvalget med rettelsesmarkeringer
Bilag 2 - Delegation af kompetencer fra Økonomiudvalget til Økonomiforvaltningen med
rettelsesmarkeringer
Bilag 3 - Delegation af kompetencer fra Borgerrepræsentationen til overborgmesteren med
rettelsesmarkeringer
Bilag 4 - Delegation af kompetencer fra Borgerrepræsentationen til Økonomiudvalget med
rettelsesmarkeringer
Bilag 5 - Delegation af kompetencer fra Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen med
rettelsesmarkeringer
Bilag 6 - Delegation af kompetencer fra Borgerrepræsentationen vedr. personale med
rettelsesmarkeringer
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Bilag 7 - Oversigt over de foreslåede ændringer sammenholdt med ordlyden af de gældende
delegationer
Bilag 8 - Svar på politikerspørgsmål fra Line Barfod (Ø) vedr. delegationssagens bilag 5
Bilag 9 - Svar på politikerspørgsmål fra Line Barfod (Ø) vedr. delegation om erhvervslejemål
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Oversigt over kompetencer, der delegeres fra Økono-
miudvalget til overborgmesteren som formand for 
Økonomiudvalget 

 

 

Afgivelse af § 12-erklæring 
 

1. Kompetence til at afgive en erklæring på vegne af Økonomiud-
valget i ukomplicerede sager, jf. Styrelsesvedtægtens § 12, stk. 5. 

 
 
Udmøntning af budget 
 

2.  Kompetence til at udmønte budgettet i overensstemmelse med 

bevillingsbemærkningerne, herunder aftaler om køb, leje, lea-

sing m.v. inden for bevillingsrammen. I budgetforslagets afsnit 

om bevillingsregler fastlægges de nærmere retningslinjer. 

 

20. januar 2022 

Sagsnummer 

2021-0141018  

 

Dokumentnummer 

2021-0141018-4 

 

 

Borgerrepræsentationens 

Sekretariat 

Københavns Rådhus, 

Rådhuspladsen 1  

1550 København V 

 

EAN-nummer 

5798009800275 

 

Borgerrepræsentationens Sekretariat 

Økonomiforvaltningen 

  

Bilag 1 



 
   

 
Oversigt over kompetencer, der delegeres fra 
Økonomiudvalget til Økonomiforvaltningen 

 

 

Høringssvar  
 

1. Kompetence til at afgive udtalelse vedrørende udkast til lovforslag, 
bekendtgørelser, cirkulærer mv. som ministerier og styrelser sender 
i høring i det omfang, der er behov herfor. Udtalelser vedrørende 
vidtrækkende lovforslag vedrørende styrelseslovgivningen, 
forelægges efter praksis for Borgerrepræsentationen. 

 

Personalemæssige forhold 

 
2. Kompetence til at oprette og nedlægge tjenestemandsstillinger. 

 
3. Kompetence til at indgå lokale aftaler om løn, arbejdstid og 

fratrædelsesordninger med henblik på videredelegation til 
forvaltningerne i et vist omfang. 
 

4. Kompetence til at afgøre sager vedrørende fastsættelse og 

fortolkning af løn- og ansættelsesvilkår, herunder fastsættelse af 

generelle regler for hele kommunen. 

 

Lejeaftaler 

 
5. Kompetence til at Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID) 

indgår lejeaftaler samt lejefastsættelse på almindelige 

markedsvilkår for så vidt angår diverse erhvervslejemål. 

 
6. Kompetence til at KEID indgår lejeaftaler for så vidt angår boliger.  

Idet såvel lejens størrelse som øvrige lejevilkår i omfattende grad er 

reguleret ved ufravigelige lovbestemmelser, er forvaltningen 

bemyndiget til at indgå lejeaftaler for så vidt angår beboelseslejemål. 

 
  

20. januar 2022 

Sagsnummer 

2021-0141018  

 

Dokumentnummer 

2021-0141018-4 

 

 

Borgerrepræsentationens 

Sekretariat 

Københavns Rådhus, 

Rådhuspladsen 1  

1550 København V 

 

EAN-nummer 

5798009800275 

 

Borgerrepræsentationens Sekretariat 

Økonomiforvaltningen 

  

Bilag 2 
 



 

Borgerrepræsentationens Sekretariat  2/2 

 

 

Udbudsforretninger 

 
7. Kompetence til at BYK og KEID forestår, inden for de rammer der er 

fastlagt i det vedtagne budget og af eventuelle andre beslutninger i 
Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget, udbudsforretninger 
ved anskaffelser eller bygningsarbejder mv. der er nødvendige for 
udførelsen af vedligeholdelsesopgaver og den daglige drift, i det 
omfang de ikke rummes af forvaltningens øvrige aftaler. 

 

Finansielle forretninger 

 
8. Kompetence til at fastsætte generelle retningslinjer (rammebilag) 

for kommunens kasse- og regnskabsvæsen, kommunens 

budgetplanlægning samt tekniske retningslinjer for indberetning af 

budgetoplysninger mv. (cirkulærer). 

 
9. Kompetence til at placere likviditet via aftaleindskud. 

Aftaleindskud placeres i danske pengeinstitutter samt udenlandske 

pengeinstitutter med filial beliggende i Danmark. 

Økonomiforvaltningen sikrer sig ved placeringerne, at modparten 

har en høj kreditværdighed. 

 
10. Kompetence til at indgå fremtidige renteaftaler til dækning af 

betalinger på kommunens lån. Løbetid op til 1 år. 

Økonomiforvaltningen sikrer sig ved placeringerne, at modparten 

har en høj kreditværdighed. 

 
11. Kompetence til at indgå valutaterminsforretninger til dækning af 

fremtidige valuta ind- og udbetalinger. Løbetid op til 1 år. 

Økonomiforvaltningen sikrer sig ved placeringerne, at modparten 

har en høj kreditværdighed. 

 
12. Kompetence til at købe og sælge værdipapirer som beskrevet i 

styrelseslovens § 44 om tilladte investeringsaktiver.  
 

 

 



 
   

 
Oversigt over kompetencer, der delegeres fra Borger-
repræsentationen til overborgmesteren 

 

 

Personalemæssige forhold 

 
1. Kompetence til at beslutte konstitution og suspension af medarbej-

dere (tjenestemænd og overenskomstansatte) for hvem Borgerre-
præsentationen er ansættende myndighed, dog kan konstitution ud 
over 4 måneder kun ske med Borgerrepræsentationens samtykke. 

 
2. Kompetence i forhold til en række bestemmelser i KL’s tjeneste-

mandsregulativ og pensionsregulativ (fx fastsættelse af regler om 
lønforskud for tjenestemænd), således at hidtidige delegationskom-
petencer i Københavns Kommunes Tjenestemandsvedtægt og Pen-
sionsvedtægt opretholdes. 
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Bilag 3 
 



 
   

 
Oversigt over kompetencer, der delegeres fra 
Borgerrepræsentationen til Økonomiudvalget 

 

 

Plansager 

 
1. Kompetence til at træffe afgørelse om høringssvar til andre 

myndigheders planlægning, der indebærer anvendelsen af 

muligheden for at nedlægge veto mod en anden kommunes 

planlægning i henhold til planlovens § 29b. 

 
2. Kompetence til at træffe afgørelse om kommunens stillingtagen til 

fredningsforslag fremsat af en anden part (Miljøministeriet eller 
Danmarks Naturfredningsforening) i henhold til 
naturbeskyttelseslovens kapitel 6. 

 

Trafikplanlægning 

 
3. Kompetence til at ændre trafikselskabet Movias eksisterende ruter 

inden for det vedtagne budget. 

 

Selskaber 

 
4. HOFOR 

Generalforsamlingskompetencen i topselskaberne i HOFOR: 

HOFOR Forsyning Holding P/S og  

HOFOR Forsyning Komplementar A/S.  

 

Beslutninger af overordnet principiel og økonomisk betydning for 

kommunen skal dog forelægges for Borgerrepræsentationen. 

 

Dispositioner af overordnet principiel og økonomisk betydning for 

kommunen er fx: Indskud af kommunale midler i selskabet, 

dispositioner over selskabets egenkapital, konvertering af gæld til 

egenkapital, likvidation, ændring af ejerforhold, vedtægtsændringer, 

oprettelse af nye forretningsområder, allokering af kapital mellem 

selskaberne i HOFOR koncernen, salg eller delsalg af et eller flere af 

selskaberne i HOFOR koncernen. 
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Bilag 4 
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Kursusdeltagelse 

 

5. Kompetencen til at træffe afgørelser vedr. borgerrepræsentanters 

deltagelse i kurser, jf. kursusregulativet. 

 



 
   

 
Oversigt over kompetencer, der delegeres fra 
Borgerrepræsentationen til Økonomiforvaltningen  

 

 

Finansielle forretninger 

 
1. Kompetence til at foretage låneomlægning vedr. egne lån samt 

godkende omlægning af lån og til at godkende regaranti i 
forbindelse med omlægning af lån vedr. eksterne parter under 
følgende forudsætninger: 
 

• Det nye lån har en lavere effektiv rente, og optages som fast-
forrentet lån, 

• Det nye lån har en lavere ydelse, 

• Der er intet nettoprovenu ved konverteringen, 

• Restløbetiden forlænges ikke, 

• Nutidsværdien af det nye lån må ikke overstige nutidsværdien af 
det gamle lån. 
 

Formålet med delegationen er at kunne indgå aftaler om låne-

omlægning vedr. kommunens lån, der vurderes økonomisk 

fordelagtig og opfylder de opstillede kriterier, samt at undgå 

forelæggelse for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen hver 

gang en selvejende institution ønsker at omlægge et lån med henblik 

på en ydelses-besparelse. Delegationen indbefatter, at forvaltningen 

kan underskrive dokumenter, der skal tinglyses. 

 
2. Kompetence til at indgå og til at udtræde af kapitalforvaltningsaftaler 

med eksterne kapitalforvaltere om investering i aktiver, beskrevet i 
styrelseslovens § 44 om tilladte investeringsaktiver. 
Økonomiforvaltningen (ØKF) får kompetence til at formulere den 
enkelte kapitalforvaltningsaftales investeringsmandat, under 
hensyntagen til bl.a. investeringens tidshorisont. 
 

3. Kompetence til at godkende anmodning fra ekstern part om 
kommunens rykningspåtegning ved omlægning af dennes lån. 
Kompetencen vedrører alene forhold, hvor kommunen har en 
tinglyst økonomisk rettighed over fast ejendom, der ejes af ekstern 
part, og omfatter ikke forhold, hvor låntagningen skal henregnes til 
kommunens låntagning. Godkendelse kan ske, såfremt forvaltningen 
samlet vurderer, at omlægningen af lånet medfører en for 
kommunen uændret eller forbedret retsstilling. Ved denne 
vurdering vil der bl.a. blive lagt vægt på følgende forhold: 
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• Det nye lån har en lavere effektiv rente, og optages som et 
fastforrentet lån, 

• Der er intet væsentligt nettoprovenu ved konverteringen, 

• Restløbetiden forlænges ikke, 

• Nutidsværdien af det nye lån overstiger ikke nutids-værdien af 
det gamle lån. 

 

Delegationen indbefatter, at forvaltningen kan underskrive 

dokumenter, der skal tinglyses. 

 

Regulering af garantiprovisionssatser 

 
4. Kompetencen til løbende at korrigere/ændre de garantiprovisions-

satser, som kommunens selskaber betaler til Københavns Kommune 
i forbindelse med, at kommunen stiller garanti for selskabernes 

låntagning eller lignende, samt kompetencen til at ændre på 
betalingstidspunkterne for garantiprovisionen. 
 

Borgerrepræsentationen vedtog på møde i 

Borgerrepræsentationen den 28. august 2011 retningslinjerne 

for fastsættelse af garantiprovisionssatser for garantierne til 

HOFOR.  

 

Disse retningslinjer anvendes generelt i forbindelse med 

garantistillelse for selskabers låntagning. 

 

Interessentskaber, hvor kommunen, som interessent, hæfter for 

interessentskabets forpligtelser, er pt. ikke omfattet af 

ovenstående. 
 
 

Plansager 

 
5. Kompetence til at afgøre, om der foreligger kommuneplanpligt i 

henhold til planlovens kapitel 4, samt til at udarbejde 
kommuneplaner (og om nødvendigt afholde forudgående høring) 
for givne projekter og anlæg. 

 
6. Kompetence til at udøve tilsynspligten i henhold til planlovens 

kapitel 12 (om tilsyn med overholdelse af lovens bestemmelser om 
kommuneplanlægningen og de deraf afledte bekendtgørelser mv.) 
samt afgive påbud og forbud mv. efter loven. 

 
7. Kompetence til i øvrigt at udarbejde høringssvar til andre 

myndigheders planlægning, der berører kommunens interesser. 

 
8. Kompetence til at træffe afgørelse om, at en plan ikke skal miljø-

vurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og til at bekendtgøre denne afgørelse i henhold til 
lovens § 4. 
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Fredningssager 

 
9. Kompetence til at nedlægge foreløbigt forbud i fredningssager og til 

at påklage afgørelser heraf i henhold til naturbeskyttelseslovens 
kapitel 6, hvis disse afviger fra kommunens ønsker som besluttet af 
Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen. 

 

Strandbeskyttelseslinje 

 
10. Kompetence til at udpege og ansøge om at få 

strandbeskyttelseslinjen ophævet på havne mv. omfattet af 
strandbeskyttelseslinjen. 

 

Ejendomssager 

 
11. Kompetence til på tvangsauktion at byde på ejendomme, som 

kommunen har tilbagekøbsret til. 

 
12. Kompetence til at meddele tilladelse til altanlukninger uden 

tillægskøbesum.  

 
13. Kompetence til at tilbyde frikøb og udskydelser af kommunens 

tilbagekøbsrettigheder samt varsling af tilbagekøb, når det skønnes 
økonomisk hensigtsmæssigt.  
 

14. Kompetence til at afslå frikøb eller udskydelse af kommunens 
tilbagekøbsrettigheder, når det vurderes hensigtsmæssigt af 
hensyn til opfyldelse af kommunale ejendomsbehov. 
 

15. Kompetence til frikøb af visse tilbagekøbsrettigheder i Gladsaxe, 
Lyngby-Taarbæk og Ballerup kommuner mod betaling af 30 % af 
frikøbsbeløbet til Københavns Kommune. 
 

16. Kompetence til frikøb af subsidiære tilbagekøbsrettigheder i 
Ballerup, Brøndby, Hvidovre, Rødovre og Herlev kommuner mod 
betaling af 40 % af frikøbsbeløbet til Københavns Kommune.  
 

17. Kompetence til at godkende erstatningstilbud i anledning af 
etablering af anlæg på kommunens ejendomme, samt at indgå 
aftaler om betaling af tillægskøbesum ved evt. merbebyggelse på 
eller ændret anvendelse af de af kommunen tidligere solgte 
ejendomme indenfor en beløbsgrænse på 5.000.000 kr.  
 

18. Kompetence til mod betaling at aflyse deklarationer om ret for 
kommunen til at oppebære værdistigninger på visse ejendomme.  

 

Trafikplanlægning 

 
19. Kompetencen til inden for vedtaget budget og ruteføring at 

optimere Trafikselskabet Movias ruter, gennemføre midlertidige 
omlægninger af ruter, samt gennemføre permanente ændringer i 
busdriften, som er vedtaget af Økonomiudvalget eller 
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Borgerrepræsentationen, hvor den konkrete udmøntning skal aftales 
med Trafikselskabet Movia og evt. nabokommuner. 

 

Selskaber 

 
20. Udviklingsselskabet By & Havn I/S 

Kompetencen til at repræsentere Københavns Kommune som 

interessent i Udviklingsselskabet By & Havn I/S. Beslutninger af 

overordnet principiel og økonomisk betydning for kommunen skal 

dog forelægges Borgerrepræsentationen. 

 

Dispositioner af overordnet principiel og økonomisk betydning for 

kommunen er fx:  

Indskud af kommunale midler i selskabet, dispositioner over 

selskabets egenkapital, konvertering af gæld til egenkapital, 

likvidation, ændring af ejerforhold, vedtægtsændringer og 

godkendelse af forretningsstrategi.  

 

ØKF skal som interessent repræsentere Københavns Kommune ved 

interessentskabsmøder, kvartalsmøder og i forbindelse med 

konkrete henvendelser fra selskabet til interessenterne (staten og 

Københavns Kommune), herunder henvendelser om oprettelse af 

joint ventures (udviklingsselskaber) i forbindelse med byudviklingen 

af selskabets områder og lignende. 

 

  
21. Metroselskabet I/S 

Kompetencen til at repræsentere Københavns Kommune som 
interessent i Metroselskabet I/S. Beslutninger af overordnet 
principiel og økonomisk betydning for kommunen skal dog 
forelægges Borgerrepræsentationen. 

 

Dispositioner af overordnet principiel og økonomisk betydning for 

kommunen er fx: 

Indskud af kommunale midler i selskabet, dispositioner over 

selskabets egenkapital, konvertering af gæld til egenkapital, 

likvidation, ændring af ejerforhold, vedtægtsændringer og 

godkendelse af forretningsstrategi, ændring i anlægsbudgetterne 

for Cityringen, Nordhavnsmetroen og Sydhavnsmetroen. 

 

ØKF skal som interessent repræsentere Københavns Kommune ved 

interessentskabsmøder, kvartalsmøder og i forbindelse med 

konkrete henvendelser fra selskabet til interessenterne (staten, 

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune). 

  
22. Arena CHPX selskaberne 

Kompetencen til at repræsentere Københavns Kommune som 
aktionær i Arena CPHX P/S og Arena CPHX Komplementar A/S. 
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Beslutninger af overordnet principiel og økonomisk betydning for 
kommunen skal dog forelægges Borgerrepræsentationen. 

 

Dispositioner af overordnet principiel og økonomisk betydning for 

kommunen er fx: 

Dispositioner over selskabernes egenkapital, konvertering af gæld til 

egenkapital, ændring af ejerforhold og vedtægtsændringer. 

  

ØKF skal som aktionær repræsentere Københavns Kommune på 

generalforsamlinger og i den løbende dialog om selskabernes 

forhold mellem selskaberne, medaktionæren Realdania og 

Københavns Kommune. 

 

Indgåelse af indkøbsaftaler 

 
23. Kompetence til at KEID forestår udbudsforretninger, indgår 

indkøbsaftaler og udsender retningslinjer til de kommunale 
institutioner, herunder til at forestå den løbende opfølgning på 
indkøbsaftalerne. 

 

Juridisk repræsentant (LEAR) for Københavns Kommune over for EU-

Kommissionen. 

 
24. Kompetencen til at godkende en ansat i Københavns Kommune til at 

varetage funktionen som juridisk repræsentant (LEAR) for 
Københavns Kommune over for EU-Kommissionen i relation til 
administrationen af EU-støttede projekter. Opgaven som LEAR vil 
være af formel karakter og omhandle uddelegering af roller og 
opgaver efter indstilling fra de øvrige forvaltninger involveret i EU- 
projekter. 

 

Bemyndigelse til at ansøge Energistyrelsen om dispensation for 

selskabsdannelse samt nettoafregning for solceller 

 
25. Kompetencen til at direktøren for KEID, ØKF og centerchef i 

Vedligehold, Energi og Teknik, KEID, ØKF hver for sig kan ansøge 
Energistyrelsen om ”Tilsagn til nettoafregning” og ”Afgørelse om 
nettoafregning” for solcelleanlæg samt søge om ”Dispensation for 
krav om selskabsudskillelse”. 
 

Dokumentationskrav ved Borgerrepræsentationens medlemmers 

fravær på grund af helbred m.v. 

 
26. Kompetencen til ved et medlems forfald i en forventet periode på 

mindst en måned på grund af sygdom, graviditet, barsel eller 
adoption, hvor der gælder et dokumentationskrav for forsat at have 
ret til vederlag i op til ni måneder, at beslutte, hvorvidt 
dokumentationskravet i det enkelte tilfælde er åbenbart ubegrundet, 
hvorvidt dokumentationskravet er opfyldt og hvornår der skal 
indhentes fornyet dokumentation. 

 



 
   

 
Oversigt over kompetencer, der delegeres fra Borger-
repræsentationen vedrørende personalemæssige for-
hold 

 

 

Personalemæssige forhold 

 
1. Kompetence til at overborgmesteren eller vedkommende borgme-

ster som øverste chef for den pågældende forvaltning kan ansætte 
og afskedige medarbejdere (tjenestemænd og overenskomstan-
satte), dog bortset fra direktionsmedlemmer og ansatte på løntrin 53 
og derover (hvor Borgerrepræsentationen er ansættende myndig-
hed).   

 

Overborgmesteren eller vedkommende borgmester kan dog i for-

hold til direktionens medlemmer og ansatte på løntrin 53 og derover 

meddele ansøgt afsked. 
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