
Sammenskal Fredericia videre

Konstitueringsaftale i Fredericia Byråd (2022-2025)

| forlængelse af kommunalvalget den 16. november 2021 er der mellem Socialdemokratiet,

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti og

Dansk Folkeparti indgaet aftale om konstituering af Fredericia Byrad medvirkning fra den 1.

januar 2022 og indtil udgangen af 2025.

Konstitueringspartierne indgar i et tillidsfuldt samarbejde, hvor det med respekt for

partiernes forskellige holdninger tilstræbes at nå politiske beslutninger til Fredericias bedste.

Politikerens rolle i forhold til forvaltningen

Konstitueringspartierne ønsker et øget fokus på samarbejdet mellemforvaltning og politikere,

samt den gensidige respekt og forståelse for hinandens roller og ansvarsområder.

Byrådet godkender ansættelser af direktører, men forestår ikke yderligere ansættelser i den

kommunale organisation.

Det er direktionens ansvar og kompetence at organisere kommunensforvaltning og øvrige

organisation, så byrådets visioner og konkrete beslutninger mest effektivt gennemføres.

Fredericia Kommuneer medsine mere end 4.000 medarbejdere kommunens suverænt

største arbejdsplads. Medarbejderne løser velfærdssamfundets kerneopgaverog er helt

uundværlige.

Konstitueringspartiernevil via dialog med de engagerede medarbejdere og i respekt for deres

faglighed og kompetencefortsætte udviklingen af den kommunale organisation.

Konstitueringspartierne forpligter sig til at drive kommunen som en ordentlig arbejdsplads

baseretpåtillid, ordentlighed og ordholdenhed- og ikke mindst med fokus på et godt

arbejdsmiljø.

Deter vigtigt for konstitueringspartierne, at der udarbejdes et megetfyldestgørende

introduktionsforløb for hele det nye byråd, og at der i videst muligt omfang er mødepligti

dette forløb. Der forventes ligeledes mødepligt ved eventuelle løbende opfølgende seancer.

Alle nyvalgte byrådsmedlemmerorienteres i introduktionsforløbet om de redegørelserforrige

byråd har fået udarbejdet. Konstitueringspartierne er enige om,at nu skal Fredericia videre

og handler på eventuelle afgørelser fra andre myndigheder.



Der skal fremadrettet fokuseres på en lærende og evaluerende politisk kultur med en høj

grad af borgerinvolvering og gensidigtillid.

Konstitueringspartierne forpligter sig til - med anerkendelsenaf retten til politiske uenigheder

- at indgå i et respektfuldt og tillidsfuldt samarbejde partierne imellem.

Åbenhed

Konstitueringspartierne ønsker et øget fokus på åbenhedi det politiske arbejde.

Umiddelbart forud for de stående fagudvalgsmøder vil der være træffetid ved

udvalgsformændene.

| byrädsperiodenvil konstitueringspartierne afholde en række ordinære byrådsmøderrundti

lokalsamfundene.

Efter hvert byrådsmødeskal der være spørgetid (som dog suspenderes 4 månederfør det

kommende kommunalvalg).

Byrådet kan ligeledes afvikle tematiserede møder rundt i kommunenogvedinteressenter.

Visionsarbejde

Konstitueringspartierne ønskerat afslutte den forgangnevision med en evaluering for

herefter at udarbejde en ny vision for Fredericia for de kommende 10-20 år.

Visionsarbejdet skal inkludere flest mulige interessenter, sætte nogle tydelige pejlemærker og

fyrtårne. Hvorefter der løbende skal udarbejdes handlingsplaner som understøttelse.

Økonomi og erhverv

Konstitueringspartierne ønskeret stærkt fokus på at sikre en fortsat sund økonomi i

Fredericia Kommune.Derfor er udvalgenes formandskab ansvarlige for, at udvalgene løbende

følger op på økonomieni diverse udvalg, og så vidt muligt leverer et budget i balance.

Konstitueringspartiernevil i et tæt samarbejde med erhvervslivet, organisationerne,

uddannelsesinstitutionerne og jobcentret sætte et skarpt fokus på inkludering af udsatte

grupperpå arbejdsmarkedet samt opkvalificering, således at byens ledige i højere grad

matcher virksomhedernes behov- både i dag og de kommendeår.
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Økonomiudvalget kommerfremover til at hedde "”Økonomi- og Erhvervsudvalget” og skal

dermed også overordnet beskæftige sig med erhvervsområdet. Med reference til Økonomi-

og Erhvervsudvalget nedsættes et rådgivende 817 stk. 4-udvalg, som skal fokusere på

udfordringerne på erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Udover politisk deltagelse inviteres

erhvervslivet, fagbevægelsen, uddannelsesinstitutionerne og jobcentret også ind.

Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber

Konstitueringspartierne ønsker i byrådsperioden at revidere ejerstrategien for de kommunalt
ejede selskaber, startende med ADP.

Byrådetskal årligt have en tæt kontakt (informationsmøde) med de kommunalt ejede
selskaber.

Politisk udvalgsstruktur

Borgmesterskabetinkluderer borgmester, 1. viceborgmester og 2. viceborgmester som

løbende holder møder meddirektionen og forbereder økonomiudvalgsmøderne.

Konstitueringspartierne ønsker følgende stående udvalg nedsat:

e Økonomi- & Erhvervsudvalget (9 medlemmer)

e« Borne og Skoleudvalget (5 medlemmer)

e Unge- og Uddannelsesudvalget (5 medlemmer)

e Bosetnings- og Turismeudvalget (5 medlemmer)

e Kultur- og Idraetsudvalget (5 medlemmer)

e Teknisk udvalg (5 medlemmer)

e  Klima-, Energi- og Miljaudvalget (5 medlemmer)

e  Beskaftigelses- og Sundhedsudvalget (5 medlemmer)

e Senior- og Socialudvalget (7 medlemmer)

Der skal årligt være 10 ordinære udvalgsrul (fagudvalgsmøder, økonomi udvalgsmøde og

byrådsmøde).

Fagudvalgsmøderneskal fortrinsvist afholdes rundti fagforvaltningernes

områder/institutioner. Disse ønskes yderligere suppleret med temamøder, hvor

byrådsmedlemmernedels bliver introduceret for fagområdet, dels bliver inspireret og

fokuserer på den længere strategiske bane.



Alle stående udvalg betjenes af en direktør og en jurist, som deltager i udvalgsmøderne.

Konstitueringspartierne ønsker, at der midtvejs i valgperioden gennemføres en evaluering af
udvalgsstrukturen med henblik på en eventuel justeringeller tilpasning af denne. Der

nedsættes et 817, stk. 4-udvalg til denne evaluering.

Konstitueringspartierne nedsætter et Børn og unge-udvalg med en formand og en

næstformand.

Konstitueringspartierne anskerfolgende rädgivende8 17, stk. 4-udvalg nedsat:

Forste är i byrädsperioden:

e “Kultur Kasernen”.

e "Erhverv og Beskæftigelse”.

Andetår i byrådsperioden:

e “Evaluering af udvalgsstrukturen”.

Det vurderes årligt i 4. Kvartal, hvorvidt der skal nedlægges/oprettes nye § 17, stk. 4-udvalg.

Konstitueringspartierne er enige om, at der nedsættes en politisk

koordinationsgruppe bestående af borgmesteren og samtlige gruppeformændfra

konstitueringspartierne.

Konstitueringspartiernetilkendegiver, at gruppen har et vejledende politisk ansvar for

organisering af byrådets ”indre liv”, som for eksempel samarbejdsrelationer, debatformer og
omgangstone samt organisering af temamøder og budgetseminarer.

Sammensætningen af gruppen aftales derudover ved de årlige budgetforhandlinger.

Koordinationsgruppen koordinerer overordnet det politiske samarbejde imellem de

forskellige fagudvalg.

Koordinationsgruppen udarbejder en overordnet arbejdskalender for hele byrådsperioden og
en mere specifik for det forestående år, som forligspartierne forpligter sig til at stemmefor.

Konstituering

Konstitueringspartierne forpligter sig til at stemme på Steen Wrist (Socialdemokratiet) som
borgmester.



Konstitueringspartierne forpligter sig til at stemme på Søren Larsen (Socialdemokratiet) som

1. viceborgmester og Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti) som 2. viceborgmester.

Konstitueringspartierneforpligter sig til at stemme i overensstemmelse med nedenstående
ift. udvalgssammensætning, formandskaberog poster.

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

Formand: Steen Wrist (Socialdemokratiet)

Næstformand: Søren Larsen(Socialdemokratiet)

Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)

Christian Bro (Socialdemokratiet)

Ole Steen Hansen (Socialdemokratiet)

TommyRachlitz Nielsen (Det Konservative Folkeparti)

SusanneEilersen (Dansk Folkeparti)

Peder Tind (Venstre)

Pernelle Jensen (Venstre)

Børne- og Skoleudvalget:

Formand: Ole Steen Hansen (Socialdemokratiet)

Næstformand: Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)

Connie M. Jørgensen (Socialistisk Folkeparti)

Pernelle Jensen, (Venstre)

Palle Dahl (Dansk Folkeparti)

Bosætnings- og Turismeudvalget:

Formand: Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti)



Næstformand: John Nyborg (Socialdemokratiet)

Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)

Niels Martin Vind (Venstre)

Christian Bro (Socialdemokratiet)

Kultur- og Idrætsudvalget: 

Formand: PederTind (Venstre)

Næstformand: David Gulløv (Socialdemokratiet)

Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige)

Bente Ankersen (Socialdemokratiet)

Turan Savas (Socialdemokratiet)

Teknisk udvalg:

Formand: Christian Bro (Socialdemokratiet)

Næstformand: Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige)

David Gulløv (Socialdemokratiet)

Kenny Bruun Olsen (Venstre)

Palle Dahl (Dansk Folkeparti)

Klima-, Energi- og Miljøudvalget:

Formand: TommyRachlitz Nielsen (Det Konservative Folkeparti)

Næstformand: John Nyborg (Socialdemokratiet)

Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)



Turan Savas (Socialdemokratiet)

Kenny Bruun Olsen (Venstre)

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget:

Formand: Connie M. Jørgensen (Socialistisk Folkeparti)

Næstformand: Turan Savas (Socialdemokratiet)

Kirsten Hassing Nielsen (Det Konservative Folkeparti)

John Nyborg (Socialdemokratiet)

Louis Lindholm (Venstre)

Unge- og Uddannelsesudvalget:

Formand: Pernelle Jensen (Venstre)

Næstformand: Vibe Dyhrberg (Socialdemokratiet)

David Gulløv (Socialdemokratiet)

Ole Steen Hansen (Socialdemokratiet)

Palle Dahl (Dansk Folkeparti)

Senior- og Socialudvalget: 

Formand: Søren Larsen (Socialdemokratiet)

Næstformand: Kirsten Hassing Nielsen (Det Konservative Folkeparti)

SusanneEilersen (Dansk Folkeparti)

Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)

Bente Ankersen (Socialdemokratiet)



Vibe Dyhrberg (Socialdemokratiet)

Louis Lindholm (Venstre)

Børn og unge-udvalget:

Formand: Bente Ankersen (Socialdemokratiet)

Næstformand: Kirsten Hassing Nielsen (Det Konservative Folkeparti)

817, stk. 4 - Kultur Kasernen:

Formand: Turan Savas (Socialdemokratiet)

Næstformand: Niels Martin Vind (Venstre)

Kirsten Vad Knudsen (Radikale Venstre)

Øvrige medlemmerudpegesaf Byrådet efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget.

8 17, stk. 4 - Erhverv og beskæftigelse: 

Nedsættes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

8 17, stk. 4 - Evaluering af udvalgsstrukturen:

Formand: Kirsten Hassing Nielsen (Det Konservative Folkeparti)

Næstformand: Søren Larsen (Socialdemokratiet)

Niels Martin Vind (Venstre)

Øvrige medlemmer udpegesaf Byrådetefter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.



Ekstern repræsentation

ADP:

Næstformand, Steen Wrist (Socialdemokratiet)

Bestyrelsesmedlem, TommyRachlitz Nielsen (Det Konservative Folkeparti)

Fredericia Spildevand og Energi:

Formand, Christian Bro (Socialdemokratiet)

Næstformand, Turan Savas (Socialdemokratiet)

Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)

Kenny Bruun Olsen (Venstre)

Nanna Nørholm (Radikale Venstre)

MesseC: 

Næstformand: SusanneEilersen (Dansk Folkeparti)

Bestyrelsesmedlem: Ole Steen Hansen (Socialdemokratiet)

TVIS:

John Nyborg (Socialdemokratiet)

Bente Ankersen(Socialdemokratiet)

SkærbækFiskerihavn:

Næstformand: Christian Bro (Socialdemokratiet)

Bestyrelsesmedlem: Niels Martin Vind (Venstre)
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Fredericia Fjernvarme:

Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige)

FGU Trekanten:

Vibe Dyhrberg (Socialdemokratiet)

Fredericia Musical Teater:

David Gulløv (Socialdemokratiet)

Kenny Bruun Olsen (Venstre)

Futura:

Henning Due Lorentzen (Socialdemokratiet)

Henning Hartmeyer (Enhedslisten)

Energnist:

John Nyborg (Socialdemokratiet)

Fredericia Gymnasium:

Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)

Sosu-skolen:

Soren Larsen (Socialdemokratiet)
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Kanalbyen:

Steen Wrist som næstformand(Socialdemokratiet)

Karsten Byrgesen (Nye Borgerlige)

FælleskøkkenetElboI/S: 

Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)

IBC Lillebælt:

Vibe Dyhrberg (Socialdemokratiet)

Motas:

Turan Savas (Socialdemokratiet)

Sydtrafik:

John Nyborg (Socialdemokratiet)

Vurderingsankenævnet. 

Karsten Cordtz (Socialdemokratiet)

Skatteankenævn:

Lone Thomhav(Socialdemokratiet)

Kirsten Vad Knudsen (Radikale Venstre)



Beredskabskommissionen:

Steen Wrist (Socialdemokratiet)

Søren Larsen (Socialdemokratiet)

Ung Fredericia:

Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten)

Business Fredericias bestyrelse:

Steen Wrist (Socialdemokratiet)

Niels Martin Vind (Venstre)

Udtræder et byrådsmedlem af byrådeti løbet af periodeneller skifter et byrådsmedlem
politisk parti, besættes vedkommendes udvalgsposter og øvrige byrådsudpegede posteraf

det politiske parti som oprindeligtfik tildelt posterne under hensyntil byrådsmedlemmets

rettigheder,jf. styrelsesloven.

Konstitueringspartierne er enige om at fortsætte fordelingen af øvrige eksterne poster under

ledelse af borgmesteren.



Fredericia, den 18. november 2021
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