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Forretningsorden for Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm og dets formandskab 
5. december 2022 
  
________________________________________________________________ 

 

 

Kontaktrådet er nedsat af daværende transportminister i henhold til aftale af 28. juni 2001 mellem 

ministeriet og Bornholms Regionskommune. Aftalen er vedlagt denne forretningsorden som bilag. 

 

Kontaktrådets forretningsorden fastsættes i henhold til § 4 og formandskabets forretningsorden i 

henhold til § 5 i Vedtægter for Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm af 5. december 2022. 

 

§ 1 

Kontaktrådet fastsætter selv sin og formandskabets forretningsorden, jf. vedtægternes § 4 og § 5. 

 

§ 2 – Valg og nyvalg 

Stk. 1.  Transportministeren udpeger alle medlemmer og suppleanter til Kontaktrådet efter indstil-

ling af de berørte organisationer. 

 

Stk. 2. Kontaktrådsmedlemmerne samt disses suppleanters funktionsperiode er af transportmini-

steren fastsat til den gældende kommunale valgperiode. dvs. fire år.  

 

Stk. 3. Valg af de 2 medlemmer til formandskabet, som ikke er fødte medlemmer, foretages af de 

øvrige medlemmer. De 5 medlemmer af formandskabet, som automatisk er medlem, er ikke 

stemmeberettiget ved valget af de sidste 2 medlemmer af formandskabet.  

 

Formandskabets og formandens og næstformandens funktionsperiode følger ligeledes den gæl-

dende kommunale valgperiode. 

 

§ 3 – Kontaktrådets møder 

Stk. 1. Kontaktrådets møder indkaldes af formanden og afholdes normalt 4 gange om året, men 

kan i øvrigt afholdes så ofte formanden bestemmer det. Formanden er pligtig at indkalde til møde, 

hvis mindst 5 medlemmer ønsker dette. Der lægges på formandens foranledning en mødeplan for 

et år ad gangen. Efter formandens vurdering kan møder indkaldes med digital afholdelse. Dette 

gælder både møder indkaldt med kort varsel og ordinære møder.  

 

Stk. 2. Indkaldelse samt dagsorden med bilag skal udsendes 8 dage inden mødets afholdelse. 

Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. Kopi sendes til 

Transportministeriet og Bornholms Regionskommune. 

 

Stk. 3. Ethvert medlem samt Transportministeriet har ret til at få sager på Kontaktrådets dagsor-

den. 
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Stk. 4. Referat, som udformes som et beslutningsreferat, udsendes senest 8 dage efter mødets af-

holdelse. Mindretalsudtalelser skal fremgå af referat og rådets udtalelser. Kopi af referat sendes til 

medlemmerne, Transportministeriet og Bornholms Regionskommune. 

 

Stk. 5. Formanden og ved dennes forfald næstformanden leder Kontaktrådets møder. 

 

Stk. 6. Kontaktrådet er beslutningsdygtigt, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne inkl. formand 

eller næstformand er til stede, eller er repræsenteret ved fuldmagt.  

  

Stk. 7. Et medlem i Kontaktrådet indkalder egen suppleant, hvis den pågældende ikke kan deltage 

i et møde. 

 

Stk. 8. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er forman-

dens stemme afgørende. I formandens fravær er næstformandens stemme afgørende. 

 

Stk. 9. Ved tvivlsspørgsmål om formandens dispositionsret inden for de specifikke områder, som er 

nævnt nedenfor i § 4 stk. 5, skal spørgsmålene afklares i Kontaktrådet, hvis mindst 5 medlemmer 

rejser krav herom. 

 

Stk. 10. Kontaktrådets møder er lukkede. Dog kan Transportministeriet og kommunens embeds-

mænd deltage som observatør efter aftale med formanden. Formandskabet afgør i øvrigt hvilke 

personer, der herudover kan være til stede på møderne som observatør. 

 

Stk. 11. Kontaktrådets møder og forhandlinger er omfattet af offentlighedslovens bestemmelser. 

Rådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, jf. offentlighedslovens 

bestemmelser i kapitel 3. Formanden informerer om Rådets beslutninger. 

 

§ 4 – Formandskabets møder 

Stk. 1. Kontaktrådet har 21 medlemmer, hvoraf 7 medlemmer udgør et formandskab. Sammen-

sætningen fremgår af Kontaktrådets vedtægters § 3. 

 

Stk. 2.  Borgmesteren på Bornholm er formand for Kontaktrådet og dets formandskab. Næstfor-

manden vælges af Kommunalbestyrelsen blandt de 3 øvrige medlemmer udpeget af Kommunal-

bestyrelsen. 

 

Stk. 3. Formandskabets opgave er at sammenfatte og formulere de bornholmske ønsker til trafik-

betjeningen. 

 

Stk. 4. Formandskabet kan mødes med transportministeren halvårligt, dels i foråret på baggrund af 

regnskabstal fra året før og dels op til fastsættelsen af bevillingsrammerne for det følgende år til en 

drøftelse af ønsker og behov samt de muligheder de forventede bevillingsmæssige rammer giver. 

 

Stk. 5. Formanden kan disponere, og i dennes fravær næstformanden, på formandskabets hen-

holdsvis Kontaktrådets vegne.  
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Stk. 6. Ved tvivlsspørgsmål om formandens dispositionsret inden for de specifikke områder, som er 

nævnt i § 4 stk. 5, skal spørgsmålene afklares i formandskabet, hvis mindst 3 medlemmer rejser 

krav herom.  

 

Stk. 7. Der afholdes møder i formandskabet efter behov, ligesom der kan indkaldes til møder i for-

mandskabet inden der tages kontakt med Transportministeriet.  

 

Stk. 8. Der skal afholdes møde i formandskabet, hvis mindst 3 medlemmer ønsker dette. 

 

Stk. 9. Indkaldelse samt dagsorden med bilag skal udsendes 8 dage inden mødets afholdelse. 

Varslet kan dog afkortes af formanden, når særlige forhold gør det nødvendigt. Kopi sendes til 

Transportministeriet og Bornholms Regionskommune. 

 

Stk. 10. Formandskabets møder er lukkede. Dog kan Transportministeriet deltage som observatør. 

Formandskabets møder og forhandlinger er omfattet af offentlighedslovens bestemmelser. For-

mandskabets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, jf. offentligheds-

lovens bestemmelser i kapitel 3. Formanden informerer om formandskabets beslutninger. 

 

Stk. 11. Referat, som udformes som et beslutningsreferat, udsendes senest 8 dage efter mødets 

afholdelse. Mindretalsudtalelser skal fremgå af referat og rådets udtalelser. Kopi af referat sendes 

til medlemmerne Transportministeriet og Bornholms Regionskommune. 

 

§ 5 – Udtræden af Kontaktrådet 

Hvis et medlem eller en suppleant ønsker at udtræde, udpeger transportministeren efter indstilling, 

jf. vedtægterne, et nyt medlem fra samme organisation som medlemmet repræsenterer. 

 

§ 6 – Ikrafttræden 

Stk. 1. Denne forretningsorden er vedtaget på Kontaktrådets møde den 5. december 2022 og træ-

der i kraft fra samme dato. 

  

Stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsorden skal behandles og vedtages i Kontaktrådet. 

 

      

 

 


