Taxinævnet i Region Hovedstaden
Frederiksberg Rådhus – Smallegade 1 – 2000 Frederiksberg
Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749
Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00
Mail: taxi@frederiksberg.dk - www.taxinaevn.dk

29. oktober 2012/ HO
J.nr. 1.01 / 513 - 110

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed ”Taxinævnet i Region Hovedstaden”.

1.
Taxinævnet (herefter Nævnet) er et kommunalt fællesskab oprettet i henhold til § 2a i lov
nr.1591 af 10. december 2006 om ændring af lov om taxikørsel mv., jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.
Nævnets virksomhed er underlagt reglerne i den kommunale styrelseslov.
2.
De deltagende kommuner i Region Hovedstaden1 overfører de beføjelser, der er tillagt
kommunalbestyrelsen efter taxiloven eller efter regler udstedt i medfør af loven, til Nævnet,
jf. dog punkt 11.
3.
Nævnet vælger selv sit hjemsted.
4.
Nævnet består af 13 medlemmer valgt af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser
blandt disses medlemmer, således at 3 medlemmer vælges af Københavns Borgerrepræsentation, 1 medlem vælges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 1 medlem vælges i
fællesskab af Frederikssund-, Gribskov- og Halsnæs Kommunalbestyrelser, og 8 medlemmer vælges af de øvrige 23 kommunalbestyrelser.
Valget af de 8 medlemmer af Nævnet, der kommer fra de øvrige 23 kommunalbestyrelser,
foretages af disse kommunalbestyrelser efter koordineret indstilling fra Kommunekontaktrådet Hovedstaden.
5.
Nævnet vælges for 4 år ad gangen. Første gang dog for perioden indtil den 31. december
2009. Det fratrædende nævn forbliver i funktion indtil et nyt nævn er valgt og tiltrådt.

_______________________________
1

Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup, Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Herlev
Kommune, Hillerød Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune, Vallensbæk Kommune, Helsingør Kommune. Bornholms Regionskommune deltager ikke.

6.

Nævnet konstituerer sig selv med formand og næstformand og kan fastsætte en forretningsorden med nærmere bestemmelser for sit virke.
Nævnet er beslutningsdygtigt, når et flertal af dets medlemmer er til stede. Beslutninger
træffes ved stemmeflerhed.
7.
Nævnets formand oppebærer et vederlag på 30.000 kr. årligt, der reguleres i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1461 af 19. december
2005). Nævnets øvrige medlemmer modtager diæter efter § 16, stk. 1, litra b i kommunestyrelsesloven i overensstemmelse med de satser, der er gældende i henhold til vederlagsbekendtgørelsen nuværende § 4.
De nævnte ydelser afholdes af Nævnets budget.
8.
I tilknytning til Nævnet oprettes et sekretariat til betjening af Nævnet, bestillingskontorer,
vognmænd, førere og taxibranchens kunder.
Sekretariatet er tilknyttet hjemstedskommunen, jf. punkt 3. Hjemstedskommunen er ansættelsesmyndighed for sekretariatets medarbejdere.
Nævnets sekretariatschef ansættes i samarbejde med hjemstedskommunen og Nævnets
formand. Sekretariatets øvrige personale ansættes i samarbejde med hjemstedskommunen og sekretariatschefen.
9.
Nævnets drift finansieres af de deltagende kommuner efter indbyggertal pr. 1. januar, det
år budgettet vedtages (året forud for udgiftsåret). Endvidere oppebærer Nævnet indtægter
fra salg af trafikbøger samt afholdelse af førerkortprøver mv.
Nævnet kan opkræve a conto bidrag hos de deltagende kommuner på grundlag af et af
Nævnet vedtaget budget. Efter afslutning af regnskabsåret hver den 31. december afregnes årets bidrag endeligt med de deltagende kommuner.
10.
Nævnet tegnes af formanden (eller i dennes fravær næstformanden) og sekretariatschefen
i forening.
11.
Beføjelsen til at oprette taxiholdepladser og fastsætte regler om antallet og benyttelse af
disse, jf. dog punkt 12, udøves af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor holdepladsen er beliggende.

12.
Taxier, der kører i henhold til tilladelse udfærdiget af Nævnet, kan benytte taxiholdepladserne overalt indenfor de kommuner, der er nævnt i punkt 2.
13.
De deltagende kommuner hæfter i fællesskab for nævnets forpligtigelser overfor tredjemand.
Låntagning og garantistillelse skal ske i overensstemmelse med de regler, som Velfærdsministeren har fastsat herom.
14.
Budget, regnskab og beretning godkendes af Nævnet. Beretning og regnskab med Revisionsbemærkninger, og eventuelle afgørelser Nævnet har truffet i forbindelse hermed,
sendes til de deltagende kommuner og tilsynsmyndighederne.
Revision foretages af hjemstedskommunens revisor, efter de almindelige kommunale regler. Nævnets regnskabsår er kalenderåret.
15.
Nærværende vedtægter samt ændringer af vedtægterne skal godkendes af tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslov og af samtlige deltagende kommuners kommunalbestyrelser.
Enhver af de deltagende kommuner kan med 1 års varsel til en 31. december udtræde af
Nævnet.
Beslutninger vedrørende ophævelse af samarbejdsaftalen og ind- og udtræden af fællesskabet skal godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. § 60 stk. 2 og 3 i kommunestyrelsesloven, og vedtægterne skal ændres og godkendes i overensstemmelse med stk. 1. Såfremt
fornøden godkendelse ikke opnås, skal Nævnet nedlægges, medmindre Nævnet bliver
enige om at fortsætte i sin nuværende form. Ved Nævnets nedlæggelse tilbageføres myndighedskompetencen efter taxiloven til de respektive kommunalbestyrelser.
I tilfælde af Nævnets nedlæggelse eller en eller flere kommuners udtræden af fællesskabet
kapitaliseres eventuelle værdier og udbetales i overensstemmelse med fordelingsnøglen i
punkt 9, medmindre andet aftales konkret mellem de pågældende kommuner.
Således godkendt:

TAXI-nævn
Oversigt over godkendelse af vedtægtsændringer
Kommune
Albertslund
Allerød
Ballerup
Brøndby
Dragør
Egedal
Fredensborg
Frederiksberg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Gribskov
Halsnæs
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hvidovre
Høje-Taastrup
Hørsholm
Ishøj
København
Lyngby-Taarbæk
Rudersdal
Rødovre
Tårnby
Vallensbæk

Godkendelse
Ja, Kommunalbestyrelsen 9. oktober
Ja, Byrådet 31. maj
Ja, Kommunalbestyrelsen 21. maj
Ja, Kommunalbestyrelsen 9. maj
Ja. Kommunalbestyrelsen, 26. april
Ja, Kommunalbestyrelsen 30. maj
Ja, Byrådet 29. maj
Ja, Kommunalbestyrelsen 14. maj
Ja, Byrådet 29. august 2012
Ja, Byrådet 30. maj
Ja, Kommunalbestyrelsen 29. maj
Ja, Byrådet 13. juni
Ja, Kommunalbestyrelse 13. juni
Ja, Byråd 18. juni
Ja. Byråd, 17. april
Ja, Byrådet 21. maj
Ja, Kommunalbestyrelsen 9. maj
Ja, Byrådet 29. august
Ja, Kommunalbestyrelsen 21.maj
Ja, Byrådet 22.maj
Ja. Kommunalbestyrelsen, 30. april
Ja. Byrådet, 6.juni
Ja. Borgerrepræsentationen 31. maj
Ja, Kommunalbestyrelsen, 21. maj
Ja, Kommunalbestyrelsen 29. august
Ja, Kommunalbestyrelsen 28. august
Ja, Kommunalbestyrelsen 28. august
Ja, Kommunalbestyrelsen 30. maj

