Byrådet

Punkt 2.

Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder for Mai-Britt Iversen samt udpegning af
fungerende råd-mand for perioden
2019-064659
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at 1. stedfortræder på Socialdemokratiets byrådsliste Christian Korsgaard indkaldes som stedfortræder for
Mai-Britt Iversen som byrådsmedlem i hendes fravær, og
at Nuuradiin S. Hussein i Mai-Britt Iversens fravær varetager funktionen som rådmand i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Rådmand Mai-Britt Iversen har i mail af 20. august 2019 oplyst, at hun grundet planlagt knæoperation er
forhindret i at varetage sit hverv som byrådsmedlem og rådmand fra 29. oktober 2019. Det forventes, at
hindringen har en varighed af 2-3 måneder.
I henhold til den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 4 skal byrådet i tilfælde af et byrådsmedlems fravær
godkende, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.
Christian Korsgaard er valgt som 1. stedfortræder på Socialdemokratiets byrådsliste ved kommunalvalget
21. november 2017.
Når stedfortræderen er indtrådt i byrådet, og når fraværet har en forventet varighed af mindst 2 måneder,
tilkommer det i henhold til den kommunale styrelseslovs § 65, stk. 7 den gruppe, der har udpeget
rådmanden, at udpege den, der under fraværet skal varetage funktionen som rådmand.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe har udpeget Nuuradiin S. Hussein til posten som fungerende
rådmand.
Den fungerende rådmand indtræder i de poster, hvortil rådmanden er født formand eller medlem.
I henhold til den kommunale styrelseslovs § 28 kan poster ved fravær besættes af den gruppe, der
oprindeligt udpegede det pågældende medlem.
Den socialdemokratiske byrådsgruppe har som følge af ovenstående i fraværsperioden foretaget følgende
ændring i fordelingen af de politiske poster:


Christian Korsgaard overtager Nuuradiin S. Husseins post i Sundheds- og Kulturudvalget og dermed
også i Folkeoplysningsudvalget.

Den socialdemokratiske gruppe oplyser endvidere, at Lisbeth Lauritsen i fraværsperioden overtager
Nuuradiin S. Husseins post som gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.
Nuuradiin S. Hussein fortsætter i yderligere udpegninger, ligesom han også fortsætter som 2.
viceborgmester i perioden.
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