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FORORD

Tillykke med valget og dit hverv som kommunalbestyrelsesmedlem i Billund Kommune. I denne håndbog
finder du vejledning og oplysninger om en lang række
forhold vedrørende dit arbejde som kommunalpolitiker i
Billund Kommune.
Hvis du ikke finder svaret her, er du altid velkommen til at
kontakte Byrådssekretariatet via
Byradssekretariat@billund.dk.
Version 3.0
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1
DET POLITISKE
ARBEJDE OG
ROLLEFORDELING
I KOMMUNEN
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1.1

GODE VILKÅR FOR DET POLITISKE
ARBEJDE

Når stemmerne er talt op, og de nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer skal i gang med det
politiske arbejde, kan der være mange spørgsmål der trænger sig på – både for politikerne, den
kommunale administration og kommunens medarbejdere, og ikke mindst for de borgere, der
med deres stemme har sat deres lid til en politisk retning i kommunalbestyrelsens arbejde.
Hvem gør hvad? Hvordan er rollefordelingen mellem kommunalbestyrelsen, udvalgene og administrationen og hvordan udmøntes det politiske arbejde?
Håbet med denne håndbog er at besvare nogle af de spørgsmål og forhåbentlig sætte en
ramme, som kan give kommunalpolitikken og arbejdet som medlem af kommunalbestyrelsen i
Billund Kommune de bedste vilkår.
Hvis du som medlem af kommunalbestyrelsen kender spillereglerne, er det også lettere at flytte
de politiske brikker, som du arbejder for og vil have i mål.

1.2

ROLLEFORDELINGEN I KOMMUNEN

Din rolle som kommunalbestyrelsesmedlem er først og fremmest at være et politisk valgt medlem af kommunens øverste myndighed – kommunalbestyrelsen. Herudover kan du læse mere
om arbejdet i udvalgene, herunder rollen som udvalgsformand og borgmester længere fremme i
håndbogen.
I kommunalbestyrelsen træffes der beslutninger. Det kan være beslutninger om kommunens
økonomi, styringen i kommunen og de overordnede strategier og visioner for kommunens
udvikling. En stor del af de beslutninger, der træffes i kommunalbestyrelsen, har forinden været
behandlet i et eller flere udvalg. Sagerne fødes typisk i administrationen, som udarbejder en
beskrivelse af sagen med et eller flere forslag til beslutning.
Men det er ikke alle kommunens beslutninger, der kommer forbi kommunalbestyrelsen. Der
træffes hver dag mange beslutninger i en kommune, eksempelvis i form af konkrete afgørelser overfor den enkelte borger. Arbejdsdelingen i kommunen mellem administration, udvalg og
kommunalbestyrelse er fastsat i en delegationsplan, som fastsætter, hvem der kan træffe hvilke
beslutninger i kommunen.
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1.3

ENKELTSAGER OG
KOMMUNALPOLITIK

Der er ofte stort fokus på enkeltsager i medier og fra borgernes side, fordi det er i de enkelte sager de politiske beslutninger bliver synlige. Det er derfor også helt almindeligt, at borgerne tager
fat i borgmesteren eller de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, når de er utilfredse med
konsekvenserne af en beslutning i en konkret enkeltsag.
Kommunalpolitik kan på den måde hurtigt blive oversvømmet af enkeltsager, og det er også
både demokratisk og naturligt, at enkeltsager fylder i den politiske debat. Men som medlem af
kommunalbestyrelsen kan det være vigtigt at finde en balance imellem enkeltsager og det politiske perspektiv, så man ikke drukner i henvendelser om konkrete sager.
Som kommunalbestyrelsesmedlem kan du godt videregive konkrete henvendelser og klager fra
borgere vedrørende kommunens beslutninger til den kommunale administration via borgmesteren. I forhold til den konkrete sag, vil administrationen sørge for at se på henvendelsen og vejlede borgeren om sine muligheder. Samtidig kan henvendelsen give anledning til politiske overvejelser i forhold til de overordnede beslutninger, der er truffet i udvalg eller kommunalbestyrelsen.
I den proces skal man som kommunalbestyrelsesmedlem være meget opmærksom på, hvilken
rolle man har i den konkrete sag, da borgeren hurtigt kan få indtryk af, at man som medlem af
kommunalbestyrelsen optræder på kommunens vegne og har kompetence til at ændre en konkret afgørelse.
I Billund Kommune har vi herudover oprettet en borgerrådgiverfunktion, hvor borgerne kan få
hjælp til at forstå de breve og afgørelser der er modtaget fra kommunen, og vejledning om klagemuligheder mv.

9
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2
RAMME FOR
KOMMUNALBESTYRELSENS
ARBEJDE
Kommunalbestyrelsen er kommunens øverste myndighed med det overordnede ansvar for hele kommunens
virksomhed. Det er derfor vigtigt som medlem at sætte
sig grundigt ind i rammerne for kommunalbestyrelsens
arbejde.
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2.1

DEN KOMMUNALE STYRELSESLOV

Den kommunale styrelseslov (styrelsesloven) er den lovmæssige ramme, som landets kommuner fungerer under. Styrelsesloven er altså dine juridiske spilleregler som kommunalbestyrelsesmedlem. Den gældende styrelseslov kan altid findes på retsinformation.dk. Du kan
også se loven bagerst i håndbogen som bilag 1.

2.2

STYRELSESVEDTÆGTEN

Styrelsesvedtægten refererer til styrelsesloven og er Billund Kommunes beskrivelse af, hvordan
kommunalbestyrelsen forvalter styrelsen her i kommunen - herunder blandt andet styreformen,
antallet af medlemmer i kommunalbestyrelsen, og hvilke stående udvalg, der er nedsat. Styrelsesvedtægten for Billund Kommune findes på kommunens hjemmeside og bagerst i håndbogen
som bilag 2.
Styrelse og udvalg i Billund Kommune
I styrelsesvedtægten for Billund Kommune er det fastsat, at der under kommunalbestyrelsen er
nedsat et økonomiudvalg, teknik-, plan- og kulturudvalg, børn- og familieudvalg, unge-,
uddannelse- og beskæftigelsesudvalg og voksenudvalg. Udvalgene er ansvarlige for hver deres
fagområde.
Medlemmer og arbejdet i udvalgene
Udvalgenes medlemmer vælges af byrådets partier efter forholdstalsvalg, sådan at den politiske
repræsentation i udvalgene afspejler repræsentationen i kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsens beslutninger forberedes i udvalg. Udvalget drøfter det materiale, som
administrationen har fremlagt og kommer med en indstilling til kommunalbestyrelsen. Derudover
træffer udvalgene også selvstændigt beslutninger uden at forelægge sagerne for
kommunalbestyrelsen.
Udvalgsformanden
Udvalgene vælger selv deres formand, og et hvert medlem er forpligtet til at modtage valg til
formand.
Formanden forbereder, indkalder til og leder udvalgets møder og sørger for at udvalgets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Udvalgsformanden kan beslutte, at en sag skal sættes
på dagsorden, men det er den ansvarlige direktør på området, der i samarbejde med administrationen udarbejder indstillingen. Udvalgsformanden kan ikke pålægge administrationen at
afgive en bestemt indstilling.
Herudover forberedes udvalgsmøder på formøder mellem udvalgsformanden, den ansvarlige
direktør på området og evt. områdechefen/cheferne.
Udvalgsformanden er dermed i praksis mødeleder på udvalgsmødet og har derudover kompetencen til at få en sag på dagsorden til udvalgsmødet. De øvrige udvalgsmedlemmer har ikke
denne mulighed, da initiativretten alene gælder i forhold til kommunalbestyrelsesmøderne jf. pkt.
2.8. Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke kan udsættes eller ikke giver
anledning til tvivl.
Udvalgsformandens rolle er beskrevet i styrelseslovens § 22.
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KOMMUNALBESTYRELSEN

ØKONOMIUDVALGET

TEKNIK, PLAN
OG KULTUR

BØRN OG
FAMILIE

UNGE,
UDDANNELSE OG
BESKÆFTIGELSE

VOKSNE
UDVALGSSTRUKTUR
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2.3

FORRETNINGSORDEN

Forretningsordenen beskriver regelsættet for, hvordan arbejdet i kommunalbestyrelsen skal
foregå. Den gældende forretningsorden kan findes bagerst i håndbogen som bilag 3. I Billund
Kommune er der ikke vedtaget særskilt forretningsorden for de enkelte udvalg, som i stedet
læner sig op ad forretningsordenen for kommunalbestyrelsen i Billund Kommune.

2.4

DELEGATIONSPLAN

Delegationsplanen beskriver hvem der kan beslutte hvad, herunder hvem der kan fremsætte
forslag til vedtagelse, dvs. foretage indstilling om en beslutning.
Det fremgår af delegationsplanen, hvorvidt en given sag skal behandles og afgøres i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, et udvalg eller af administrationen.
Delegationsplanen er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside og er derudover vedlagt
som bilag 4 bagerst i håndbogen.
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3
MØDER I
KOMMUNALBESTYRELSEN OG
UDVALG
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3.1 MØDEPLAN
Kommunalbestyrelsen og udvalgene holder ordinære møder ca. en gang om måneden. Inden
årets begyndelse udarbejdes en mødeplan for det kommende år for henholdsvis fagudvalgene
og kommunalbestyrelsen, som skal godkendes af det enkelte fagudvalg eller kommunalbestyrelsen. Mødeplanen skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.

3.2 DAGSORDENER OG
TILLÆGSDAGSORDEN
Der udsendes elektroniske dagsordener til alle politiske møder fire hverdage før et møde. Det
er administrationen, der udarbejder punkter og samler dagsordner til kommunalbestyrelsen og
udvalg før det pågældende møde. Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan også stille forslag
til dagsorden, læs mere herom under pkt. 2.8 om initiativret.
Dagsordenen skal publiceres senest fire hverdage før et ordinært møde. Lørdage og dagen for
udsendelse tæller med som en hverdag. Dagen for selve mødet tæller ikke med.
Dagsordenssamleren publicerer dagsordenen elektronisk i First Agenda til politikerne. Desuden
bliver dagsordenen offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Tillægsdagsorden
Det kan forekomme, at en sags behandling ikke kan vente til et kommende kommunalbestyrelsesmøde eller udvalgsmøde. Borgmesteren eller udvalgsformanden kan i de tilfælde udsende
en tillægsdagsorden, der så vidt muligt skal være modtaget af medlemmerne senest dagen før
mødet. Kommunalbestyrelsen eller udvalget kan også ved mødets begyndelse optage en sag
på dagsordenen, hvis der er enighed blandt medlemmerne, eller hvis en sag ikke kan udsættes.
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3.3 BORGMESTEREN
Borgmesteren er formanden for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen vælger borgmesteren på det konstituerende møde efter hvert kommunalvalg. Borgmesteren forbereder og
leder kommunalbestyrelsens møder.
At borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen, betyder ikke, at borgmesteren kan
bestemme mere end de andre medlemmer af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens
beslutninger træffes ved stemmeflertal, og borgmesterens stemme vejer ikke tungere end de
øvrige medlemmers stemmer.
Borgmesteren er fuldtidsansat politiker og har sin daglige gang på rådhuset. Det er borgmesteren, der er den øverste leder af kommunens administration. I praksis leder borgmesteren ikke
kommunen alene, men i samarbejde med kommunaldirektøren og kommunens andre direktører.
Borgmesteren varetager den politiske ledelse, imens kommunaldirektøren varetager den administrative ledelse.
Borgmesteren kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager af hastende karakter, og
sager som ikke giver anledning til tvivl jf. styrelseslovens § 31. Sager, der efter lovgivningen kun
kan afgøres på et kommunalbestyrelsesmøde, kan borgmesteren dog ikke afgøre som utvivlsomme eller hastende. Borgmesteren orienterer kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet
efter § 31 senest på førstkommende ordinære kommunalbestyrelsesmøde.
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3.4

EN SAGS VEJ GENNEM UDVALG OG
KOMMUNALBESTYRELSE

I langt de fleste tilfælde er det administrationen, der tager initiativ til at bringe en sag op i kommunalbestyrelsen. Det sker ved, at administrationen i første omgang indstiller til det ansvarlige
udvalg.
Både administrationens og udvalgets indstilling fremgår herefter af sagen, når den lægges op til
kommunalbestyrelsen.
Nogle sager er tværgående og behandles af flere udvalg. Hvert udvalgs indstilling vil fremgå af
sagen, når den skal behandles i kommunalbestyrelsen.
Sager som vedrører kommunens økonomiske og administrative forhold, skal altid forelægges
for økonomiudvalget, inden de forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.
I enkelte sager, fx sager vedrørende ændring af kommunens styrelsesvedtægt, er det borgmesteren, der indstiller sagen til kommunalbestyrelsen.

3.5

PROCEDUREFORSLAG

Et procedureforslag handler om sagens behandling og ikke om sagens udfald.
Det kan fx være:
Spørgsmål om overflytning af en sag fra den del af dagsordenen, der
behandles for lukkede døre, til behandling for åbne døre eller omvendt.
Tilbagesendelse af en sag til et udvalg eller administrationen
Spørgsmål om habilitet
Udsættelse af en sag
Forslag om en bestemt fremgangsmåde ved behandling og afstemning af
fremsatte ændringsforslag.
Hvis der fremsættes et procedureforslag under behandlingen af en sag, skal procedureforslaget sættes til afstemning med det samme, uanset om alle medlemmer har haft lejlighed til at få
ordet vedrørende sagens indhold.
Derimod kan ethvert medlem forlange at få ordet vedrørende selve procedureforslaget, inden
det sættes til afstemning. Medlemmerne har også ret til at få deres afvigende mening om et
procedureforslag tilført beslutningsprotokollen.
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3.6

ORIENTERINGSSAGER

Udover sager til beslutning og procedureforslag kan der også optages orienteringssager på
dagsorden til både kommunalbestyrelse og udvalg.
En orienteringssag indstilles og protokolleres med ”til efterretning.”
En orienteringssag kan som udgangspunkt ikke gøres til genstand for forhandling eller beslutning. En eventuel henvisning af en orienteringssag til udvalgsbehandling eller fremsættelse af
beslutningsforslag i forbindelse med behandlingen af en orienteringssag kræver efter tilsynspraksis, at der er enighed blandt udvalgs- eller kommunalbestyrelsesmedlemmerne.
Det samme gælder i forhold til dagsordenspunkter til gensidig orientering.
Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem på baggrund af en orienteringssag ønsker en sag optaget
på dagsorden til beslutning i kommunalbestyrelsen, må medlemmet benytte sig af sin initiativret
jf. afsnit 2.8.
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3.7

OFFENTLIGHED OG BEHANDLING AF
SAGER FOR LUKKEDE DØRE

Udgangspunktet er offentlighed
Kommunalbestyrelsesmøderne er offentlige jf. styrelseslovens § 10. Det betyder, at borgerne
har adgang til at møde op og overvære kommunalbestyrelsesmøderne fysisk, ligesom møderne
live streames og kan ses på kommunens facebookside og hjemmeside. Dagsordner og referater offentliggøres derudover på kommunens hjemmeside.
Behandling for lukkede døre
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en sag skal behandles for lukkede døre, hvis det er nødvendigt på grund af sagens karakter.
Følgende sager skal i henhold til forretningsordenen for Billund byråd behandles for lukkede
døre, medmindre kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde beslutter andet;
Sager, som indeholder en bedømmelse af personlige forhold
Sager om køb og salg af fast ejendom
Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.
Behandling af sager, som indeholder fortrolige oplysninger, der er
omfattet af tavshedspligten
Sager, der behandles for lukkede døre, og fortrolige oplysninger i øvrigt, kan ikke behandles på
gruppemøder, hvor der deltager personer, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Virkningen af at en sag behandles for lukkede døre er, at offentligheden er udelukket fra at være
til stede under forhandlingerne, og at offentligheden ikke har krav at få oplyst, hvad der er sket
under forhandlingerne. Det vil derudover kun være overskriften og beslutningen fra dagsordenspunktet, der vil blive offentliggjort, og dermed ikke sagsfremstillingen.
Udvalgsmøder ikke offentlige
Udvalgsmøder er i modsætning til kommunalbestyrelsesmøder ikke offentlige. Udvalgene kan
tillade, at kommunens ansatte overværer udvalgsmøder med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner, modtagelse af oplysninger, mundtlige redegørelser og lignende. Det følger af
styrelseslovens § 20, stk. 4.
Forhandlingerne i udvalgene er fortrolige. Der gælder tavshedspligt for så vidt angår oplysninger
om de synspunkter, vurderinger og argumenter, der fremføres af andre mødedeltagere under
udvalgsmøderne. Et udvalgsmedlem kan derimod frit referere egne udtalelser, når der ikke er
tale om en fortrolig sag eller fortrolige oplysninger.
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3.8

INITIATIVRETTEN

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til at komme med beslutningsforslag om kommunens
anliggender i kommunalbestyrelsen. Det kaldes initiativretten. Når et medlem af kommunalbestyrelsen bruger sin initiativret, skal medlemmets forslag på dagsordenen til kommunalbestyrelsens næste møde.
Borgmesteren kan ikke afvise at optage en sag fra et medlem af kommunalbestyrelsen på dagsordenen.
Kommunalbestyrelsen kan på mødet beslutte at afvise sagen, hvis den fx er identisk med en
sag, der tidligere har været behandlet, og der ikke er nye oplysninger. Der kan også ske henvisning til behandling i et udvalg eller udsættelse til et senere kommunalbestyrelsesmøde.
Initiativretten er alene en ret for kommunalbestyrelsesmedlemmer i relation til kommunalbestyrelsen, og der gælder derfor ikke en tilsvarende ret for udvalgsmedlemmer i forhold til de
udvalg, de er medlem af.
Initiativretten fremgår af styrelseslovens § 11.

3.9

TALERET OG TALERÆKKE

Når kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsker at få ordet i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet, skal de give tegn til borgmesteren, som herefter giver ordet til medlemmerne i den
rækkefølge, de har anmodet om det. Et medlem har ret til at få ordet mindst én gang inden et
forslag sættes til afstemning. En sag kan derfor ikke sættes til afstemning, før de kommunalbestyrelsesmedlemmer der ønsker det, har haft mulighed for at udtale sig.
Borgmesteren styrer debatten i byrådssalen og kan henstille til, at medlemmerne fatter sig i
korthed.
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3.10

STANDSNINGSRET

Alle udvalgsmedlemmer kan standse udførelsen af en udvalgsbeslutning. Denne ret kaldes
standsningsret.
Medlemmet skal på mødet erklære til beslutningsprotokollen, at medlemmet ønsker sagen
indbragt til afgørelse i kommunalbestyrelsen. Standsningsretten gælder dog ikke afgørelser, der
ved lov er henlagt til udvalget.
Brugen af standsningsretten skal ske inden mødet hæves og skal herefter skrives i beslutningsprotokollen.
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling
Konsekvensen af standsningsretten er, at udførelsen af beslutningen standses. Kommunalbestyrelsen har herefter pligt til at træffe beslutning om, hvorvidt den standsede beslutning skal
udføres.
Kommunalbestyrelsen kan træffe følgende beslutninger ved brug af standsningsretten;
Godkende udførelse af en udvalgsbeslutning
Ophæve beslutning om udførelse fra udvalget
Henvise sagen til fornyet behandling i udvalget
Gælder kun egentlige udvalgsbeslutninger
For at standsningsretten kan benyttes, skal der være tale om en egentlig udvalgsbeslutning.
Udvalget skal have truffet en endelig beslutning i henhold til en beslutningskompetence, som er
tillagt det pågældende udvalg. Det vil sige, at beslutninger om at indhente oplysninger fra administrationen, beslutninger om et udvalgsmedlems habilitet, eller beslutninger om en indstilling til
kommunalbestyrelsen ikke er omfattet af standsningsretten.
Krav om tilstedeværelse
Et udvalgsmedlem, som ønsker at benytte sig af sin standsningsret, skal være til stede under
udvalgets behandling af sagen. Det er ikke en betingelse, at medlemmet har stemt imod beslutningen, og der kræves i øvrigt ingen begrundelse for at gøre brug af standsningsretten. Et
udvalgsmedlem kan ikke standse beslutninger, som medlemmet pga. inhabilitet ikke kan deltage i behandlingen af.
Mulighed for at frafalde standsning
Et udvalgsmedlem kan frafalde standsningen, når som helst inden kommunalbestyrelsesmødet
med den virkning, at udvalgsbeslutningen herefter straks kan udføres.
Selvom en beslutning er standset, kan udvalget tage sagen op på ny med henblik på ophævelse af beslutningen, eller med henblik på afgivelse af ændret indstilling til kommunalbestyrelsen.
Standsningsretten fremgår af styrelsesloven § 23.
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3.11

AFSTEMNING

Kommunalbestyrelsen og udvalg træffer beslutninger gennem afstemning og er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal,
medmindre andet er særligt bestemt. Hvis der er stemmelighed, bortfalder forslaget. Kravet om
stemmeflertal er ikke til hinder for, at afgørelserne træffes stiltiende.

3.12

BESLUTNINGSPROTOKOL

Efter hvert kommunalbestyrelses- eller udvalgsmøde skal alle beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, med notering af fraværende eller inhabile medlemmer. Det skal derudover fremgå, hvem der har stemt for eller imod, eller undladt at stemme.
Beslutningsprotokollen skal underskrives af de tilstedeværende kommunalbestyrelses- eller udvalgsmedlemmer. Protokollen underskrives elektronisk via First Agenda. Hvis et medlem mener,
at protokollens gengivelse af en beslutning er urigtig, må medlemmet ved underskriften tage et
forbehold herfor. Medlemmet kan ikke undlade at underskrive protokollen.
Formålet med beslutningsprotokollen er at give dokumentation for beslutningerne.
Ret til afvigende mening
Medlemmer, der stemmer imod et forslag eller undlader at stemme har ret til at få protokolført
sin afvigende stemme. Medlemmet har herudover ret til at få tilført en ganske kort begrundelse
for den afvigende mening. Retten til at få noteret sin afvigende mening gælder både realitetsspørgsmål og procedurespørgsmål. Retten fremgår af styrelseslovens § 13, stk. 2.
Retten til at få ført sin afvigende mening til beslutningsprotokollen gælder også i udvalgene jf.
styrelseslovens § 20, stk. 3.
For, imod eller undladt at stemme
Sager kan nogle gange blive afgjort uden afstemning, fordi ingen har indvendinger imod administrationens eller udvalgets indstilling. I det tilfælde vil mødelederen erklære sagen for afgjort, og
alle deltagere bliver betragtet som ansvarlige for beslutningen.
Er du modstander af en beslutning skal du aktivt sige fra, og bede om at få det noteret i beslutningsprotokollen.
Hvis et medlem har undladt at stemme, har medlemmet ikke taget stilling til sagens realitet.
Medlemmet kan derfor ikke få en afvigende mening om sagens realitet tilført protokollen.
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3.13

MØDEPLIGT

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har som udgangspunkt mødepligt, hvilket indebærer en
pligt til at deltage i kommunalbestyrelses- og udvalgsmøder mv.
Undtagelser: Medlemmerne har ret til fravær i følgende tilfælde:
Medlemmets sygdom
Graviditet, barsel eller adoption (gælder både kvindelige og mandlige
medlemmer)
Barns eller anden nærtståendes sygdom
Varetagelse af andet offentligt hverv (fx hverv som regionsrådsmedlem,
nævning, domsmand, militærindkaldelse mv.)
Pligter som følge af byrådsmedlemmets arbejdsforhold
Ferie, mærkedage m.v.
Der er mødepligt, men ikke stemmepligt.
Et medlem som er forhindret i at deltage i et møde i forbindelse med hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem, skal meddele dette inden mødet med en kort begrundelse for fraværet.

3.14

AFBUD OG STEDFORTRÆDER

Afbud til kommunalbestyrelsesmøder skal meddeles med begrundelse til borgmesteren, der
også sørger for indkaldelsen af en eventuel stedfortræder, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Indkaldelse af stedfortræder
Stedfortræder kan indkaldes ved et medlems fravær i en længerevarende periode, til det konstituerende møde, samt møder vedr. 2. behandling af budgetforslaget.
Den pågældende kandidatliste kan også forlange stedfortræder indkaldt til enkelte møder, hvis
et medlem har forfald grundet sygdom. Stedfortræder indkaldes blandt kandidaterne på det
fraværende medlems kandidatliste. Borgmesteren har også pligt til at indkalde stedfortræderen
for et medlem, der har lovligt forfald til sine kommunale erhverv, når dette må forventes at vare
mindst en måned.
Fravær pga. inhabilitet
Ved fravær på grund af inhabilitet kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling, når et medlem må
forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag.
Medlemmerne kan også kræve sagen udsat til efterfølgende møde, hvis kommunalbestyrelsen
træffer beslutning om et medlems inhabilitet uden at stedfortræderen er indkaldt. Udsættelse
kan dog ikke ske, hvis 2/3 af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis
udsættelse vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder.
Der er ikke ved udvalgsmøder adgang til at indkalde en stedfortræder ved inhabilitet. Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er inhabile i forhold til en sag, kan heller ikke deltage i udvalgsbehandlingen af sagen.
Reglerne om indkaldelse af stedfortræder fremgår af styrelseslovens § 14.
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4
RETTIGHEDER OG
PLIGTER FOR
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER
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4.1

SAGSINDSIGT

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til at gennemse sagsmateriale, som findes i endelig
form i forbindelse med deres arbejde som medlem af kommunalbestyrelsen.
Hvilket materiale
Det gælder også internt materiale, men ikke dokumenter, der reelt har status af en kladde.
Medlemmer kan ikke kræve, at der bliver fremskaffet eller udarbejdet nyt materiale. Der er heller
ikke ret til løbende at få sagsindsigt i kommende materiale.
Anmodningens form
Anmodningen om sagsindsigt skal gives til borgmesteren, og anmodningen skal være skriftlig
og formuleret på en måde, der gør det muligt af afgrænse hvilket materiale der søges sagsindsigt i.
Fortrolige oplysninger og tavshedspligt
Sagsindsigten er videre i sin udstrækning end aktindsigten efter offentlighedsloven, fordi sagsindsigten også omfatter interne dokumenter og fortrolige oplysninger. Dette er ikke tilfældet for
aktindsigt efter offentlighedsloven. De fortrolige oplysninger, kommunalbestyrelsesmedlemmer
på denne måde får indsigt i, er selvfølgelig omfattet af tavshedspligten efter forvaltningslovens §
27, jf. og straffelovens § 152.
Begrænsning af sagsindsigt
Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes
ekspedition, eller hvis det er forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder at efterkomme
en anmodning, fx ved et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug.
Reglerne om sagsindsigt fremgår af styrelseslovens § 9.
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4.2

TAVSHEDSPLIGT

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, som de bliver
bekendt med ved gennemgang af sagsmateriale, ved at deltage i møder eller på anden måde i
forbindelse med hvervet. Det betyder, at oplysningerne ikke må videregives til uvedkommende.
Eksempler på fortrolige oplysninger kunne være:
Enkeltpersonernes rent private forhold, herunder økonomiske forhold,
helbredsforhold, strafbare forhold, arbejds-, uddannelses- og
ansættelsesmæssige forhold.
Selskabers eller foreningers rent interne forhold
Det offentliges økonomiske interesser, fx hemmeligholdelse af det
offentliges fremstillings- og forretningsmetoder, besiddelse af tekniskog forretningsmæssige viden (knowhow), det offentliges indgåelse af
kontrakts forhold, samt deltagelse i forhandlinger mv.
Gennemførelse af offentlig kontrol, regulering- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og
afgiftslovgivningen, fx en myndigheds interne kontrolforanstaltninger i
form af revision, en myndigheds kontrolvirksomhed med hensyn til
virksomheder og enkeltpersoner, interne overvejelser om en myndigheds
fysiske planlægningsvirksomhed samt den politiske og økonomiske
planlægning i videre forstand
Oplysninger der ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som
fortrolige
Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser
Tavshedspligten gælder både under og efter varetagelsen af hvervet.
Hvis et medlem af kommunalbestyrelsen bryder sin tavshedspligt, kan medlemmet straffes i
medfør af straffelovens § 152.
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4.3

ERSTATNINGS- OG
STRAFFEANSVAR

Erstatningsansvar
Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan gøres erstatningsansvarlige, hvis de med vilje eller ved
uagtsomhed træffer afgørelser, der er i strid med love eller planer, og som betyder at kommunen lider et økonomisk tab.
Grov pligtforsømmelse
Medlemmer af kommunalbestyrelsen er undergivet et individuelt strafansvar for grove pligtforsømmelser. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der forsætligt eller groft uagtsomt gør sig skyldig i
grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes hverv medfører, kan straffes med bøde.
Strafansvaret omfatter ikke kun de pligter som påhviler medlemmet som medlem af kommunalbestyrelsen og dens udvalg, men også de pligter, som er pålagt det enkelte medlem som medlem af kommissioner, bestyrelser og lignende. Det er anklagemyndigheden, der vurderer, om
der kan rejses tiltale.
Reglerne om straffeansvar for kommunalbestyrelsesmedlemmer findes i styrelseslovens § 61.
Personligt ansvar
Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan også gøres personligt ansvarlige, hvis de overtræder
straffelovens regler om bestikkelse, tavshedspligt eller injurier.
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4.4

INHABILITET

Reglerne om inhabilitet skal sikre, at sager i kommunen afgøres upartisk og uden inddragelse af
usaglige hensyn, og at tilliden til den offentlige administration bevares.
Der findes to former for inhabilitet: Speciel inhabilitet, som betyder, at medlemmet ikke må deltage i behandlingen af en specifik sag, og generel inhabilitet, som betyder, at medlemmet ikke kan
varetage en bestemt post, fordi medlemmet har interesser, et job eller en position, der vil føre til
en række inhabilitetstilfælde.
Generel inhabilitet
Reglerne om generel inhabilitet skal kommunalbestyrelsesmedlemmerne forholde sig til i forbindelse med kommunens konstituering og ved udpegelse til tillidsposter undervejs i valgperioden.
Regler om generel inhabilitet findes i styrelseslovens § 29.
Eksempler på generel inhabilitet;
Kommunaldirektøren kan ikke samtidig sidde i kommunalbestyrelsen i den kommune,
han arbejder i. Bliver han valgt, må han fratræde stillingen som
kommunaldirektør.
Borgmesteren må ikke være ansat i kommunen, og vedkommende kan
ikke samtidig være formand for Regionsrådet. Dette følger af styrelseslovens § 6, stk. 3. Alle andre medlemmer af kommunalbestyrelsen må godt være ansat i
kommunen.
Et medlem kan ikke sidde i et udvalg, hvis medlemmet samtidig enten
selv – eller medlemmets ægtefælle – er ansat som chef med ledelsesansvar på området jf. styrelseslovens § 29.
Fx kan en skoleleder ikke sidde i kommunens børn- og familieudvalg.
Dette er for at forhindre, at et medlem vælges til en post, hvor
medlemmet i realiteten er sin egen eller sin ægtefælles chef. Har
medlemmet orlov fra stillingen, kan medlemmet godt sidde i udvalget.
Et medlem må ikke sidde i økonomiudvalget, hvis medlemmet er ansat i
kommunens økonomi- eller personaleadministration eller har en lederstilling, der er underlagt administrationen jf. styrelseslovens § 29.
Desuden er de øverste embedsmænd i de enkelte områder udelukket fra
økonomiudvalget. Reglen gælder også, hvis det er medlemmets ægtefælle, der bestrider posten.
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Speciel inhabilitet
Et kommunalbestyrelsesmedlem kan have en sådan interesse i en konkret sag, at medlemmet
er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsen eller udvalgets forhandling og afstemning
om sagen. Afgørelsen af inhabilitetsspørgsmål sker efter en samlet vurdering, hvor forskellige
hensyn skal afvejes over for hinanden.
Et kommunalbestyrelsesmedlem er som udgangspunkt inhabilt i forhold til en konkret sag, når:
medlemmet har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens
udfald eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der
har en sådan interesse,
medlemmets nærtstående(familie mv.) har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagen eller er repræsentant for nogen, der har en
sådan interesse,
medlemmet deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til
et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en
særlig interesse i sagens udfald,
sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og medlemmet tidligere hos
denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, som sagen angår, eller
der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl
om medlemmets upartiskhed.
Jo mere generel en sag er, desto stærkere skal et medlems interesse i sagens udfald imidlertid
være for, at inhabilitet kan komme på tale.
Beslutning om inhabilitet
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en
sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
Spørgsmålet om et medlems inhabilitet må bringes på det rene, inden behandlingen af sagen
påbegyndes, da inhabiliteten betyder, at vedkommende medlem er udelukket fra at deltage i
sagens behandling i alle stadier af sagens behandling.
Hvis et medlem er erklæret inhabilt, skal medlemmet forlade mødelokalet under forhandlingerne
også selvom disse foregår for åbne døre. Det enkelte medlem deltager selv i kommunalbestyrelsens behandling og afgørelse af spørgsmålet om vedkommendes inhabilitet.
Underretningspligt
Det er medlemmets eget ansvar at gøre opmærksom på eventuelle forhold, som kan betyde
inhabilitet i forhold til en konkret sag.
Det følger af den såkaldte underretningspligt efter styrelsesloven, hvorefter et medlem skal
underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om
medlemmets habilitet.
Hvis et medlem er usikker på, om han eller hun kan være inhabil i forhold til behandlingen af en
sag, kan medlemmet indhente en forhåndsvurdering af forholdet fra administrationen allerede
inden mødet.
Reglerne om inhabilitet og underretningspligt fremgår af styrelseslovens § 14.
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4.5

PLIGT TIL AT MEDVIRKE

Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse i alle sager vedrørende kommunen, og har dermed
det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer har pligt til at reagere, hvis der konstateres ulovligheder i den
kommunale administration. Det betyder, at du som medlem kan være forpligtet til at tage stilling
til sager og kan blive mødt med et ansvar, hvis du ikke handler.
I de særlige tilfælde, hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen har pligt til at tage stilling, kan
medlemmet ikke undlade at stemme for eller imod en sag. Medlemmer er ansvarlige for kommunalbestyrelsens beslutninger, og kan ikke uddrage sig dette ansvar, ved at undlade at stemme.

4.6

VALGBARHED OG UDTRÆDELSE AF
KOMMUNALBESTYRELSEN

Hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem er borgerligt ombud.
Medlemmer er forpligtet til at varetage hvervet i hele valgperioden og til at modtage de pladser i
udvalg, bestyrelser, kommissioner o.l., som de bliver valgt til.
Et medlem af kommunalbestyrelsen er valgt for hele valgperioden medmindre medlemmet mister sin valgbarhed eller opnår fritagelse for medlemshvervet. Det gælder også, selvom medlemmet forlader sit parti eller den liste, som vedkommende er valgt for. Valg til udvalgshverv har
også virkning for hele valgperioden.
Straf og valgbarhedsnævn
Hvis et medlem af kommunalbestyrelsen bliver straffet for en lovovertrædelse, skal det oplyses
til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen er via borgmesteren forpligtet til at indberette
enhver straf, der overgår et kommunalbestyrelsesmedlem til valgbarhedsnævnet. Nævnet afgør
herefter, om medlemmet skal miste sin valgbarhed og dermed udtræde af kommunalbestyrelsen.
Bopælspligt og fraflytning
Det er en pligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer at have bopæl i kommunen.
Lov om kommunale og regionale valg indeholder regler om, at man ikke længere kan sidde i
kommunalbestyrelsen, hvis man fraflytter kommunen.
Ved midlertidig fraflytning på op til 6 måneder kan man indtage sin plads igen, når man vender
tilbage. Dette kræver dog, at medlemmet inden sin midlertidige fraflytning underretter kommunalbestyrelsen om, at han/hun ønsker at genindtræde jf. lov om kommunale og regionale valg §
102, stk. 2.
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4.7

VEDERLAG OG BEFORDRING

Der ydes et fast årligt vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen, samt udvalgsvederlag
for medlem af udvalgene. Herudover ydes der særskilt vederlag til udvalgsformændene samt
viceborgmesteren.
Der kan mod reduceret vederlag ydes erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, dog
max. 5 gange diætsatsen.
Der er oplysningspligt om modtagelse af vederlag for hverv, som medlemmerne er valgt eller
udpeget til af kommunen, og oplysningerne offentliggøres hvert år på kommunens hjemmeside.
Der ydes skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil efter statens takster ved kørsel
i forbindelse med varetagelse af det kommunale hverv. Der kan kun udbetales skattefri befordringsgodtgørelse i 60 dage indenfor 12 på hinanden følgende måneder for kørsel mellem
hjemmet og Rådhuset.
Vederlag og befordringsgodtgørelse bliver udbetalt via NemKonto.
Befordringsgodtgørelse skal indberettes via Billund Kommunes kørselsapp ”min kørsel” af det
enkelte kommunalbestyrelsesmedlem.

4.8

MODTAGELSE AF GAVER

Politikere må som det klare udgangspunkt ikke modtage gaver fra borgere eller virksomheder,
hvis gaven har sammenhæng med den pågældendes hverv som politiker.
Politikere kan som udgangspunkt deltage i arrangementer m.v., hvor politikerens deltagelse
tjener et repræsentativt formål. Denne type arrangementer er ofte kendetegnet ved, at de ikke
er målrettet den enkelte politiker, men derimod generelt er rettet mod fx kommunens lokale erhvervs- eller kulturliv.
Hvis en politiker tager imod en gave i strid med gavereglerne, kan det føre til, at vedkommende
bliver inhabil over for gavegiveren. Efter straffeloven kan politikere, der modtager bestikkelse,
desuden straffes med bøde eller fængsel.
Der kan ikke opstilles en beløbsmæssig bagatelgrænse for, hvornår politikere kan modtage en
gave. Der må i alle tilfælde foretages en konkret vurdering.
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5
KOMMUNENS
ØKONOMI
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5.1

ØKONOMISK POLITIK

Med den økonomiske politik er du som politiker med til at sætte de økonomiske mål - for eksempel omkring kommunes likviditet, lånoptagelse, anlægsinvesteringer og -niveau, garantier,
leasing, råderum, samt effektiviseringer.

5.2

BUDGET

Hvert år bliver budgettet for det kommende år, samt overslag for flere år, vedtaget. Budgetforslaget skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.
Du kan også finde budgettet på Billund Kommunes hjemmeside.
Gennem den årlige budgetlægning prioriteres de forskellige områder, og midlerne fordeles.

5.3

REGNSKAB REVISION

Billund Kommune aflægger regnskab hvert år. Kommunens regnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Når regnskabet er godkendt af kommunalbestyrelsen, sendes
det til revision.
Det er lovpligtigt for kommunen med ekstern revision, der skal omfatte alle regnskabsområder
under kommunen.
Revisionen skal varetages af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen foretager
både en systematisk gennemgang af kommunens regnskaber og en stikprøvekontrol af enkeltområder.
Dette fremgår af styrelsesloven § 42. Ankestyrelsen skal godkende revisionsselskabet.
Revisionen efterprøver bl.a., om indtægter og udgifter på kommunens årsregnskab er korrekt
indgået henholdsvis afholdt, og at afholdte udgifter stemmer overens med love og regler og med
kommunens beslutninger, herunder med de bevillinger, som kommunen har meddelt på årsbudgettet eller i øvrigt.
Når revisionens årsberetning forligger tager kommunalbestyrelsen på mødet stilling til revisionens bemærkninger, og træffer afgørelse om regnskabets endelige godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt revisionens bemærkninger giver anledning til at
foretage videre og i givet fald hvad.

5.4

INDKØB OG UDBUD

Som offentlig myndighed er kommunen forpligtet af udbudsreglerne i den danske tilbudslov og
i EU-udbudsdirektivet. Det betyder, at kommunen skal udbyde de opgaver, der er omfattet af
udbudsreglerne.
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6
RAMMER FOR
KOMMUNENS
OPGAVER
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6.1

KOMMUNALFULDMAGTEN

En lang række af kommunens opgaver er fastsat i forskellige love, fx planloven, serviceloven
mv. Men udover disse lovbestemte opgaver, har kommunerne mulighed for at varetage visse
opgaver på grundlag af de såkaldte kommunalfuldmagtsregler.
Kommunalfuldmagtsreglerne er en samlet betegnelse for de uskrevne regler om kommunernes
ulovbestemte opgaver. Hvis en kommunal opgavevaretagelse er reguleret i den skrevne lovgivning (love, bekendtgørelser), skal opgavevaretagelsen ikke også vurderes i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Kommunalfuldmagtsreglerne viger altså for den skrevne lovgivning.
Den nærmere afgrænsning af, om en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne har mulighed
for at varetage en bestemt opgave, er ofte en kompliceret øvelse. Det skyldes, at kommunalfuldmagtsreglerne består af en række upræcise regler, der ofte overlapper hinanden.
Reglerne indebærer blandt andet, at de opgaver, som kommunen ønsker at varetage eller støtte, skal være af en vis nytte for kommunens indbyggere. Kommunen må ikke varetage opgaver,
der er henlagt til andre myndigheder, og der må ikke ydes støtte til enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder uden specifik hjemmel i lovgivningen.
Et klassisk eksempel på opgaver, som kommuner kan varetage efter kommunalfuldmagtsreglerne, er for eksempel tiltag inden for fritids-, kultur- og idrætsområdet. Det antages også, at
kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne må producere til eget brug, for eksempel i form af
vaskeri tilknyttet kommunens institutioner.

6.2

FORVALTNINGSLOV OG
OFFENTLIGHEDSLOV

Forvaltningsloven er en central lov i forbindelse med udførelse af kommunens opgaver. Forvaltningsloven fastsætter en række generelle regler for sagsbehandlingen i forbindelse med sager,
hvor der skal træffes en afgørelse. Det er fx regler om inhabilitet, partshøring, begrundelse og
klagevejledning. I loven findes også reglerne om aktindsigt for parter og regler om vejledningspligt mv.
Offentlighedsloven fastsætter regler om offentlighed med administrationen, herunder reglerne
om aktindsigt for borgere og pressen.

6.3

ANKESTYRELSEN

Tilsynet med kommunerne udføres i dag af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen fører tilsyn med, at
kommuner og regioner overholder den lovgivning, der gælder for offentlige myndigheder. Det
kan for eksempel være styrelsesloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Ankestyrelsen
afgør selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en sag. Afgørelser fra ankestyrelsen kan
af kommunalbestyrelsen indbringes for Indenrigs- og boligministeriet.
Reglerne om tilsynet fremgår af kapitel 6 i styrelsesloven.

40

6.4

FOLKETINGETS OMBUDSMAND

Folketingets Ombudsmand behandler klager over offentlige myndigheder. Ombudsmanden kan
ikke selv træffe afgørelse i en sag, men kan udtale kritik og anbefale en myndighed at behandle
en sag igen eller ændre en afgørelse.
Alle borgere kan klage til Folketingets Ombudsmand over en kommunal afgørelse, sagsbehandling eller undladelse. Hvis der er en administrativ klagemulighed, skal denne være udnyttet
inden der klages til Folketingets Ombudsmand.
Ombudsmanden har i øvrigt ret til at foretage inspektioner i offentlige
institutioner.

6.5

KOMMUNERNES LANDSFORENING

Kommunernes Landsforening(KL) er en interesse- og medlemsorganisation for de 98 kommuner. KL varetager kommunernes interesser og yder rådgivning, vidensdeling og serviceydelser
til kommunerne. KL er ledet af en bestyrelse, som er udpeget af kommunerne.
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7
IT OG GDPR
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7.1

IT-UDSTYR, SYSTEMER
OG SUPPORT

Udstyr
Kommunalbestyrelsesmedlemmer tilbydes;
iPad inkl. tastatur
Telefon (iPhone)
Printer efter behov
IT-systemer
Der arbejdes i;
FirstAgenda (dagsordener)
Office365 (mail, kalender, OneDrive, Word m.v., Teams)
Koncernstyring (Ledelsesinformation)
KMD Apps (Min Kørsel)
Support (IT, dagsordner m.v.)
IT-support (iPad, telefon, printer, mail, Office365)
Byrådspolitikere kan møde op på rådhuset, eller ringe, i forhold til support i
åbningstiden. Uden for åbningstid kontakter de IT-chefen
De tilbydes adgang til læringsportal i forhold til Office365
FirstAgenda-Support og Dagsordner
First Agenda: Lena Andersen 7972 7215 lean@billund.dk
Spørgsmål omkring mødeindkaldelser, dagsordener til kommunalbestyrelsen
m.v.: Susanne Illum 2825 5303 sil@billund.dk
Support på KMD Apps og Koncernstyring
Vivi Skaarup Karstensen 7972 7225 VSK@Billund.dk
Hanne Lund 7972 7226 HLK@Billund.dk
IT Support: Kontakt
79727913
servicedesk@billund.dk
IT Support: Kontakttid
Mandag-onsdag: 8.00 til 15.40
Torsdag: 8.00 til 17.00
Fredag: 8.00 til 12.30
Uden for åbningstid: IT-chef (79727513 // afi@billund.dk)
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7.2

DATABESKYTTELSE OG DPO

I Billund Kommune har vi fokus på at beskytte de data vi behandler, både fra borgere, ansatte,
virksomheder og samarbejdspartnere. Som kommunalbestyrelsesmedlem er det også vigtigt at
være opmærksom på reglerne om databeskyttelse og GDPR.
Helt generelt anses mail ikke for at være en sikker måde at kommunikere med borgere på, da
uvedkommende potentielt kan opnå uretmæssig adgang til personoplysninger, som sendes
gennem en almindelig mail.
Som kommune har vi ikke kontrol over, hvad der bliver sendt til os. Vi bliver dog ansvarlige for
de oplysninger som borgerne sender i det øjeblik, hvor en mail med personoplysninger ligger i
indbakken eller en sådan mail besvares.
Som kommunalbestyrelsesmedlem får du stillet en @billund.dk mailadresse til rådighed i forbindelse med varetagelse af hvervet. Billund Kommune er ansvarlig for, at udvekslingen af oplysninger gennem mailtjenesten sker på en forsvarlig og sikker måde.
Kommunikation imellem @billund.dk mailadresser sker via en sikker forbindelse, men vær
særligt opmærksom på modtagelse af mails fra andre mailadresser, eksempelvis fra borgere og
virksomheder. Se nærmere herom nedenfor.
Hvad er personoplysninger?
Overordnet kan personoplysninger inddeles i to kategorier;
Almindelige personoplysninger, som ikke er følsomme
Følsomme personoplysninger
Når man definerer almindelige oplysninger, er reglen, at alle oplysninger, som ikke er følsomme, er almindelige personoplysninger. Almindelige personoplysninger kan yderligere inddeles i
ikke-fortrolige og fortrolige oplysninger.
Hvis kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager mails fra borgere eller andre via almindelig
mail, bør medlemmet kun besvare den, hvis der udelukkende findes almindelige ikke fortrolige
personoplysninger i indholdet.
Hvis der er fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefales det, at medlemmet opfordrer afsenderen til at skrive til den sikre postkasse til kommunalbestyrelsen via afsenderens e-Boks. Ved
besvarelse af mails fra e-Boks er det vigtigt, at det sker via ”svar e-Boks” funktionen og ikke den
almindelige ”besvar” funktion.
Databeskyttelsesrådgiver/DPO
Alle offentlige myndigheder skal udpege en Databeskyttelsesrådgiver (DPO), der skal understøtte kommunen i at efterleve de databeskyttelsesretlige regler, og dermed håndtere personoplysninger på lovlig og sikker vis.
Billund Kommunes Databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på 7972 7243 eller via
DPO@billund.dk
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ALMINDELIGE
PERSONOPLYSNINGER
Ikke-fortrolige
Navn
Adresse
Fødselsdato
E-mailadresse
Telefonnummer
Fortrolige
Sociale problemer
Personlighedstest
Bortvisning fra jobbet
Økonomi, skat og gæld
Sygedage
Karakterer
Ansøgning
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FØLSOMME
PERSONOPLYSNINGER
Race og etnisk oprindelse
Politisk, religiøs og filosofisk
overbevisning
Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
Genetiske oplysninger – fx
blodprøve
Biometriske oplysninger – fx
fingeraftryk
Helbredsoplysninger
Seksuelle forhold og seksuel
orientering
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8
PRAKTISKE
OPLYSNINGER
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8.1

BRUG AF RÅDHUSET

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan frit benytte rådhuset og mødelokaler som led i deres
kommunale hverv. Det vil fx være til forberedende gruppemøder forud for et kommunalbestyrelsesmøde, møder med relation til kommunalt udpegede poster i bestyrelser, råd og nævn, eller
møder med borgere og virksomheder.
Partipolitiske møder kan ikke afholdes i kommunens lokaler.

8.2

BESØG PÅ KOMMUNENS INSTITUTIONER
OG ARBEJDSPLADSER

Billund Kommune er som udgangspunkt åben over for besøg fra alle, der er interesseret i kommunen og vores opgaveløsning.
Kommunalbestyrelsesmedlemmer har i kraft af deres hverv ret til at besøge kommunale institutioner. Retten er dog betinget af, at besøget sker som led i hvervet som medlem og efter forudgående aftale med borgmesteren, som er den øverste daglige leder af den kommunale administration.
Besøg på kommunens institutioner og arbejdspladser skal herudover altid ske under hensyn til
forholdene på stedet, den pågældende institutions drift, og der skal udvises behørig hensyntagen til brugerne af institutionen og de ansatte under afviklingen af hele besøget.
Anmodning og behandling heraf
Enhver henvendelse om besøg skal ske til borgmesteren. I forbindelse med anmodningen skal
formål, antal deltagere og ønsket tidspunkt oplyses. Det gælder både ved besøg fra kommunalbestyrelsesmedlemmer, kandidater til kommunalvalget, samt øvrige besøg af eksterne politikere
mv.
Borgmesteren vil herefter i samråd med direktionen planlægge besøget.
Foto-, video- eller lydoptagelser under besøget skal aftales forudgående, og altid ske i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.
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Et besøg kan afslås, hvis formålet med besøget alene er at varetage interesser, som er uden
sammenhæng med kommunalbestyrelseshvervet, fx varetagelse af rent partipolitiske interesser,
valgagitation eller private interesser.
Det er ikke tilladt at foretage valgagitation i forbindelse med besøget, herunder uddele valgmateriale.
Kommunalbestyrelsen skal orienteres, hvis Billund Kommune via kommunalbestyrelsesmedlemmer, borgmester eller administrationen modtager anmodninger om besøg fra medlemmer
af Folketinget, ministre eller personer på tilsvarende officielt niveau, hvis afviklingen af besøget
sker i en to måneders periode før afholdelsen af et valg.
Orienteringen sker med henblik på at tilbyde gæsten og kommunalbestyrelsen den mest hensigtsmæssige afvikling af besøget.
Formålet med ovenstående retningslinjer er at afgrænse besøg i valgperioden, der kan have et
politisk formål i form af markedsføring af lokale kandidater. Omvendt ønsker Billund Kommune
at være åben over for besøg på kommunens institutioner og arbejdspladser - også i en evt.
valgperiode.

8.3

FORSIKRING

Der er tegnet ansvarsforsikring og en rejseforsikring for medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Ansvarsforsik-ringen dækker repræsentation i diverse bestyrelser, nævn og råd, som
kommunalbestyrelses-medlemmet er udpeget af kommunalbestyrelsen til at varetage hvervet
på kommunens vegne.
Derudover er kommunalbestyrelsesmedlemmer omfattet af den lovpligtige forsikring mod
følger af arbejdsskade, der dækker ulykker under udførelse af arbejdet i kommunalbestyrelsen.

8.4

KURSER OG UDLANDSREJSER

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage i udlandsrejser, kurser og konferencer for kommunens regning, når det har betydning for udførelse af hvervet.
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8.5

KONTAKT MED ADMINISTRATIONEN

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne kan altid kontakte administrationen med spørgsmål. Medlemmer har dog ingen ledelsesmæssige beføjelser overfor administrationen og kan ikke pålægge medarbejdere i administrationen at handle på en bestemt måde. Kontakt til administrationen
bør altid at ske via direktøren eller områdechefen for området.
Hvis du som medlem af kommunalbestyrelsen modtager klager eller henvendelser fra kommunens borgere vedrørende konkrete afgørelser eller sager i kommunen, kan det være relevant at
bringe klagen videre til borgmesteren, som vil sørge for at klagen bliver besvaret via den ansvarlige direktør på området.
Som kommunalbestyrelsesmedlem, har du ikke mandat til at træffe afgørelser eller ændre
tidligere afgørelser fra den kommunale administration. Hvis henvendelsen giver anledning til
generelle politiske overvejelser eller beslutninger, kan du udnytte din initiativret til at få sagen
behandlet af kommunalbestyrelsen.

8.6

BRUG AF BYVÅBEN OG VISITKORT

Billund Kommunes byvåben må ikke bruges uden tilladelse fra kommunen. Det gælder også for
kommunalbestyrelsesmedlemmers brug af byvåbnet i forbindelse med valgmateriale eller anden
personlig markedsføring.
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9
CASES POLITISKE
DILEMMAER
De politiske dilemmaer kan være mange, og det kan
være svært at komme helt ud i alle tænkelige problemstillinger i en generel håndbog som denne.
Som afslutning kan du læse nogle mere konkrete cases, som illustrerer nogle af de politiske dilemmaer
politikere i kommunalbestyrelsen kan stå overfor i forbindelse med deres hverv og gode råd til håndteringen
heraf.
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9.1

CASE 1
HENVENDELSER OM KONKRETE SAGER

Som politiker i kommunalbestyrelsen kan du opleve, at borgere kontakter dig direkte vedrørende en konkret sag eller afgørelse fra kommunen.
GODE RÅD:
Dine handlemuligheder som kommunalbestyrelsesmedlem
Som medlem af kommunalbestyrelsen kan du ikke ensidigt ændre en afgørelse fra kommunen.
Kommunens administration og medarbejdere træffer afgørelser i henhold til delegationsplanen,
og hvis afgørelsen er truffet i overensstemmelse med lovgivningen og gældende praksis, er
dine handlemuligheder i den konkrete sag begrænsede.
Du kan via borgmesteren få nærmere oplysninger om området, lovgivning og praksis fra den
relevante direktør. Du har herudover ret til fuld sagsindsigt i den konkrete sag.
Du kan i forbindelse med sagen udnytte din initiativret som kommunalbestyrelsesmedlem til at
få optaget en generel sag på kommunalbestyrelsens dagsorden med forslag til eksempelvis
ændring af kommunens praksis eller andre generelle tiltag.
Din rolle – politiker eller bisidder
Hvis du vælger at hjælpe borgeren som bisidder eller partsrepræsentant i sagen, kan du ikke
gøre det som medlem af kommunalbestyrelsen, men du vil i stedet optræde som privat person.
Vær opmærksom på, at du som bisidder eller partsrepræsentant ikke har samme rettigheder
som anført ovenfor, men at du i stedet opnår rettigheder i henhold til forvaltningsloven. Du bør
herudover være opmærksom på, at du ikke optræder som kommunalbestyrelsesmedlem i forbindelse med sagen, både ved brug af mail og kontakt til kommunens administration.
Dine forpligtelser – tavshedspligt og GDPR
Som medlem af kommunalbestyrelsen skal du i forbindelse med kontakten om den konkrete
sag være opmærksom på, at du har tavshedspligt om de oplysninger du har fået indsigt i – både
fra den enkelte borgere og/eller via sagsindsigt.
Du skal herudover være opmærksom på din håndtering af eventuelle oplysninger modtaget på
en privat mail, og sørge for at en eventuel dialog sker sikkert via e-Boks.
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9.2

CASE 2
DU HAR EN SAG VED KOMMUNEN

Som politiker i kommunalbestyrelsen og borger i kommunen kan du komme i en situation, hvor
du selv eller din nærmeste familie har en sag ved kommunen.
GODE RÅD:
Din rolle – privatperson
Hvis du selv eller din nærmeste familie har en sag ved kommunen, så vær særligt opmærksom
på, at du i den forbindelse indgår i sagen som privat person og ikke som kommunalbestyrelsesmedlem. Det er vigtigt, både for at undgå kritik af dig som medlem for at udnytte din position,
men også som en beskyttelse af kommunens medarbejdere, som ikke bør føle sig udsat for et
pres for at nå et bestemt udfald.
Rettigheder som kommunalbestyrelsesmedlem
I forbindelse med behandling af en privat sag for dig eller din nærmeste familie, har du ikke de
samme rettigheder som kommunalbestyrelsesmedlem i forhold til sagsindsigt, da du i forbindelse med sagen optræder som privat person.
Habilitet og underretningspligt
Du vil være inhabil i forbindelse med en eventuel politisk behandling af sagen både som udvalgsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem, og kan ikke deltage i sagens behandling. Vær
opmærksom på, at du har en underretningspligt, hvis du har kendskab til forhold, som kan give
anledning til tvivl om din habilitet i forhold til behandlingen af en sag. Du kan i øvrigt indhente en
forhåndsvurdering fra kommunens administration vedrørende evt. inhabilitet forinden mødet.
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9.3

CASE 3
NÅR VIRKSOMHEDER KONTAKTER
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEMMER

Som kommunalbestyrelsesmedlem kan du blive kontaktet af forskellige virksomheder, som
byder på gaver og middag, og som gerne vil have hjælp, oplysninger eller din opbakning til en
konkret sag.
GODE RÅD:
Gaver kan som udgangspunkt ikke modtages
Som medlem af kommunalbestyrelsen bør du sige nej tak til gaver fra borgere eller virksomheder, hvis de gives til dig i din egenskab af kommunalbestyrelsesmedlem. Der er enkelte undtagelser fra dette udgangspunkt, eksempelvis lejlighedsgaver og bagatelagtige gaver. Invitationer
til arrangementer og lignende bør kun accepteres, hvis din deltagelse tjener et repræsentativt
formål for kommunen. Overvej derfor altid, om du kan modtage gaver og invitationer.
Lighedsprincippet – alle får samme behandling
En god dialog med kommunens virksomheder er helt naturligt og relevant, men i tilknytning til
ovenstående vedrørende modtagelse af gaver, så vær altid særligt opmærksom på, at alle borgere og virksomheder får samme behandling, og at du ikke agerer på en måde, der kan få andre til at sætte spørgsmålstegn ved din habilitet og lige behandling af virksomheder og borgere.
Delegationsplan
Som kommunalbestyrelsesmedlem kan du ikke ensidigt træffe afgørelse i konkrete sager, og
ofte vil sagsbehandlingen være delegeret til kommunens administration via delegationsplanen.
Din indflydelse som kommunalbestyrelsesmedlem er som beskrevet i case nr. 1 via sagsindsigt
og initiativret.
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LBKG 2019-01-15 nr 47

Lovbekendtgørelse 2019-01-15 nr. 47
om kommunernes styrelse
Lovteksten er konsolideret af Karnov den 2019-01-01, som er ikrafttrædelsesdato for den seneste
ændring.

Kap. I. Almindelige bestemmelser
§1
Loven gælder for alle kommuner, medmindre andet følger af denne lov.
Stk. 2. Lovens bestemmelser finder anvendelse på alle forhold i den kommunale styrelse, medmindre andet særligt
er hjemlet i lovgivningen.
§2
Kommunernes anliggender styres af kommunalbestyrelser, der vælges efter reglerne i lov om kommunale og
regionale valg.
Stk. 2. De nærmere regler om kommunens styrelse fastsættes i en styrelsesvedtægt, der vedtages af
kommunalbestyrelsen. Forslag til styrelsesvedtægt samt til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i
kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.
Stk. 3. I kommuner med magistratsordning, jf. § 64, skal styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer stadfæstes af
økonomi- og indenrigsministeren. I alle kommuner skal kommunalbestyrelsen underrette Ankestyrelsen om
vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer. Styrelsesvedtægten skal være tilgængelig for kommunens
beboere.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.
§3
Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune benævnes Borgerrepræsentationen. For de øvrige kommuner
fastsættes kommunalbestyrelsens benævnelse i styrelsesvedtægten.
Stk. 2.Bornholms Kommune benævnes Bornholms Regionskommune.
Stk. 3.Kommunalbestyrelsens formand betegnes borgmester.
§4
Ændring af en kommunes navn kan kun ske med økonomi- og indenrigsministerens samtykke.

Stk. 2.Kommunevåben og -segl, der er registreret i Patent- og Varemærkestyrelsen, er forbeholdt de kommunale
myndigheder i den pågældende kommune.
Stk. 3.Kommunevåben og -segl, der indtil en kommunes ophør den 31. december 2005 eller senere var forbeholdt
denne kommunes myndigheder efter stk. 2, er ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen som historiske
forbeholdt den eller de kommuner, som den ophørte kommune er indgået i en sammenlægning med.
Kommunevåben og -segl, der indtil en amtskommunes ophør den 31. december 2006 var forbeholdt denne
amtskommunes myndigheder efter stk. 2, er ved registrering i Patent- og Varemærkestyrelsen som historiske
forbeholdt Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Stk. 4.Erhvervsministeren fastsætter regler om ansøgning, registrering, udslettelse m.v. af kommunevåben og -segl
samt regler om gebyrer for indlevering af ansøgninger og for udskrifter af registeret.

Kap. II. Kommunalbestyrelsen
§5
Kommunalbestyrelsens medlemstal fastsættes i styrelsesvedtægten. Medlemstallet i kommuner med over 20.000
indbyggere skal være ulige og mindst 19 og højst 31, i Københavns Kommune dog højst 55, jf. dog stk. 3.
Medlemstallet i kommuner med under 20.000 indbyggere skal være ulige og mindst 9 og højst 31.
Stk. 2.Antallet af indbyggere, jf. stk. 1, opgøres pr. 1. april i det år, hvor der afholdes valg til kommunalbestyrelsen.
Stk. 3.Økonomi- og indenrigsministeren kan med henblik på at fremme det tyske mindretal i Sønderjyllands
repræsentation fastsætte regler om, hvilket antal medlemmer der mindst skal vælges til en kommunalbestyrelse.
Stk. 4.Økonomi- og indenrigsministeren kan endvidere fastsætte regler om det tyske mindretal i Sønderjyllands valg
af en tilforordnet til kommunalbestyrelsen og til et af den tilforordnede valgt stående udvalg. Den tilforordnede har
ikke stemmeret. Den tilforordnede har i øvrigt de rettigheder, der i lovgivningen er knyttet til medlemskab af
kommunalbestyrelsen henholdsvis udvalget.
§6
Den nyvalgte kommunalbestyrelse afholder sit konstituerende møde i tidsrummet 1.-15. december i det år, hvori
valget afholdes, dog tidligst efter at den hidtidige kommunalbestyrelse har truffet afgørelse vedrørende eventuelle
valgklager og begæringer om fritagelse for at modtage valg. Indkaldelse til mødet foretages af det medlem, der
længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af
disse.
Stk. 2. På det konstituerende møde vælger kommunalbestyrelsen sin formand blandt sine medlemmer efter
reglerne i § 24, stk. 1. Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet.
Stk. 3.Ingen, der er ansat i kommunen, kan være formand for kommunalbestyrelsen. Endvidere kan
kommunalbestyrelsens formand ikke samtidig være formand for regionsrådet.
Stk. 4.Så snart valget af formand har fundet sted, vælger kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en
næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det
medlem, der har ledet formandsvalget, og foregår i øvrigt efter samme regler som dette.
Stk. 5.Det kan i styrelsesvedtægten bestemmes, at kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer vælger en første
og en anden næstformand til i den nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald. Valget ledes som angivet i
stk. 4 og foretages under ét som forholdstalsvalg, jf. § 24, stk. 3.

Stk. 6.Valgene af formand og næstformand (næstformænd) har virkning for kommunalbestyrelsens
funktionsperiode.
§7
Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen er pligtig at modtage valg til formand eller næstformand.
Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fritage formand og næstformand for deres hverv for resten af
funktionstiden. Kommunalbestyrelsens formand har krav på fritagelse, dersom vedkommende vælges til
regionsrådsformand.
Stk. 3.Når en formand eller næstformand fritages for sit hverv, dør eller udtræder af kommunalbestyrelsen,
foretages nyt valg efter reglerne i § 24, stk. 1, for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid. Er der valgt flere
næstformænd, besættes den ledigblevne plads dog af den gruppe i kommunalbestyrelsen, som har valgt den
afgående næstformand.
§8
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen
offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang om
måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres.
Stk. 2.Ekstraordinære møder afholdes, når borgmesteren finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af
medlemmerne forlanger det. Borgmesteren fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket
så vidt muligt offentliggøres.
Stk. 3.Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om varigheden af sine møder.
Stk. 4. Borgmesteren sørger for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer,
til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden
kommunalbestyrelsens møder.
Stk. 5.Kan en sag ikke udsættes, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning, selv om dagsordenen og det
fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af
dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at
sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.
Stk. 6.Kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug
for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen.
Stk. 7.En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på kommunalbestyrelsens møde, samt en udskrift
af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt
muligt offentliggøres.
§8a
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere
medlemmer af kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse
godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for
medlemmerne.
§8b
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og

databeskyttelsesloven finder ikke anvendelse på behandling af oplysninger, der foretages som led i varetagelsen
af et kommunalbestyrelsesmedlems hverv.
§9
Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale,
der i endelig form foreligger i kommunens administration.
Stk. 2.Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til borgmesteren.
Stk. 3.Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition,
eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder.
Stk. 4.Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til
sagsindsigt, jf. stk. 1-3. Kommunalbestyrelsen kan dog fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til
at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt.
§9a
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer for kommunalbestyrelsens medlemmer
vedrørende kommunens årsbudget eller andre kommunale anliggender af overordnet betydning.
Kommunalbestyrelsens beslutning herom skal så vidt muligt træffes i forbindelse med fastlæggelsen af
mødeplanen, jf. § 8, stk. 1.
Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer seminarer.
Stk. 3.På seminarer kan der ikke træffes beslutninger.
§9b
Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at afholde bindende folkeafstemning om en beslutning, som
kommunalbestyrelsen træffer i en sag, som kan gøres til genstand for forhandling i kommunalbestyrelsen, jf. dog
stk. 2. Er mere end én behandling af en sag påkrævet efter lovgivningen, er det først kommunalbestyrelsens
endelige beslutning, som kan gøres til genstand for en bindende folkeafstemning.
Stk. 2. Der kan ikke afholdes bindende folkeafstemning om
1) en beslutning om sager, der vedrører statslige eller regionale opgaver, til hvis gennemførelse kommunens
medvirken er nødvendig eller har nær tilknytning ,
2) en beslutning i sager, hvor afholdelsen eller resultatet af en folkeafstemning kan medføre en tilsidesættelse
af lovgivningen eller være i strid med en afgørelse ,
3) en beslutning efter kapitel V og §§ 57-59 og regler fastsat i medfør heraf ,
4) en beslutning om skatter, afgifter og gebyrer og
5) en beslutning, der afgør en sag over for enkelte fysiske eller juridiske personer, herunder om vederlæggelse
og løn- og øvrige ansættelsesforhold, medmindre beslutningen afgør en sag over for kommunen selv eller over
for et selskab, hvori kommunen har bestemmende indflydelse.
Stk. 3.Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om formuleringen på stemmesedlen af det spørgsmål, vælgerne
skal tage stilling til ved den bindende folkeafstemning efter stk. 1. Formuleringen af spørgsmålet skal være
dækkende for den beslutning, der afholdes folkeafstemning om efter stk. 1.

Stk. 4.Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om dagen for folkeafstemningens afholdelse. Folkeafstemningen
afholdes inden for kommunalbestyrelsens funktionsperiode og tidligst 2 og senest 6 måneder efter
kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1.
Stk. 5.Kommunalbestyrelsens beslutning om at afholde folkeafstemning efter stk. 1 og kommunalbestyrelsens
beslutninger efter stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., træffes i samme møde som den beslutning, der skal afholdes
folkeafstemning om. Kommunalbestyrelsen kan ikke ændre de beslutninger, der er nævnt i 1. pkt.
Stk. 6. Forslag om afholdelse af folkeafstemning efter stk. 1 kan stilles senest på det møde, hvor den beslutning,
der skal afholdes folkeafstemning om, vedtages. Stilles der forslag om afholdelse af folkeafstemning efter stk. 1,
kan den beslutning, der foreslås afholdt bindende folkeafstemning om, ikke vedtages, før kommunalbestyrelsen
har behandlet forslaget om afholdelse af folkeafstemning efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning
om et forslag om afholdelse af folkeafstemning efter stk. 1, selv om der ikke er indhentet erklæring om forslaget
fra vedkommende stående udvalg og fra økonomiudvalget, jf. § 18, stk. 2.
Stk. 7.Har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om at afholde folkeafstemning, orienterer
kommunalbestyrelsen straks skriftligt Økonomi- og Indenrigsministeriet herom og om tidspunktet for afholdelsen
af folkeafstemningen.
Stk. 8. Kan afholdelsen eller resultatet af en folkeafstemning efter kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1
komme i strid med lovgivningen eller en afgørelse, eller bliver den beslutning, der holdes folkeafstemning om, efter
kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 omfattet af stk. 2, nr. 1 eller 5, kan folkeafstemningen ikke afholdes,
og kommunalbestyrelsen skal drage omsorg for at aflyse folkeafstemningen og tilintetgøre afstemningsmaterialet.
Stk. 9.Folkeafstemning afholdes efter reglerne i kapitel 11 a i lov om kommunale og regionale valg.
§9c
Den kommunalbestyrelsesbeslutning, der afholdes folkeafstemning om efter § 9 b, stk. 1, er endeligt vedtaget, hvis
flere vælgere stemmer for end imod beslutningen. Ellers er beslutningen bortfaldet.
§9d
Er der afholdt folkeafstemning efter §§ 9 b og 9 c, kan kommunalbestyrelsen ikke træffe en beslutning i strid med
resultatet af folkeafstemningen i kommunalbestyrelsens funktionsperiode uden at afholde en ny folkeafstemning
efter §§ 9 b og 9 c om den pågældende beslutning. Dette gælder dog ikke, hvis resultatet af folkeafstemningen
efter dens afholdelse kommer i strid med lovgivningen eller en afgørelse, eller hvis den beslutning, der holdes
folkeafstemning om, efter dens afholdelse bliver omfattet af § 9 b, stk. 2, nr. 1 eller 5.
§ 10
Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for
lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver
grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af kommunalbestyrelsen eller
formanden.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære behandlingen af
sager for lukkede døre. Kommunalbestyrelsen kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling for
lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.
§ 11
Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender
samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og kommunalbestyrelsens formand skal meddele
kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er - med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen
- i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger.

Stk. 2.Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 3.Beslutninger træffes ved stemmeflertal, hvor intet andet særligt er bestemt.
§ 12
En sags vedtagelse kræver kun én behandling i kommunalbestyrelsen, medmindre andet særligt er bestemt.
§ 13
Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de
medlemmer, der har deltaget i mødet. I Københavns Kommune underskrives protokollen dog alene af
Borgerrepræsentationens formand og sekretær.
Stk. 2.Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført
beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres
bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med
en begrundelse for sit standpunkt.
§ 14
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at han er
udelukket fra at deltage i kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
Stk. 2.Et medlem skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl
om hans habilitet.
Stk. 3.Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i
kommunalbestyrelsens møde, jf. stk. 1, kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve
stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling.
Stk. 4.Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om et medlems inhabilitet, uden at stedfortræderen er indkaldt,
kan de medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve sagen udsat til det efterfølgende møde.
Udsættelse kan dog ikke ske, hvis ⅔ af de tilstedeværende medlemmer modsætter sig dette, eller hvis udsættelse
vil medføre overskridelse af frister, der er fastsat i lovgivningen eller af andre myndigheder.
§ 15
Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan de
medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet. Til
det konstituerende møde, jf. § 6, eller 2. behandling af forslaget til årsbudget, jf. § 38, stk. 2, kan stedfortræderen
også kræves indkaldt ved et medlems forfald af anden grund. Er der ikke et på den pågældende kandidatliste valgt
medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt.
Stk. 2.Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem
vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin
helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende,
indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan
i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at formanden ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i 1.
pkt., indkalder stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.
Stk. 3.Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af
kommunalbestyrelsen.
Stk. 4.Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til
stede.

Stk. 5.Når stedfortræderen for kommunalbestyrelsens formand eller næstformand er indtrådt i henhold til stk. 2, og
forhindringen har en forventet varighed af mindst 2 måneder, vælger kommunalbestyrelsen efter reglerne i § 7, stk.
3, jf. § 24, stk. 1, den, der under fraværet skal varetage funktionerne som henholdsvis formand eller næstformand.
§ 15 a
(Ophævet).
§ 16
Der ydes et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter
nærmere regler om vederlaget. Vederlaget omfatter medlemmernes
a) deltagelse i møder i kommunalbestyrelsen og dennes udvalg samt underudvalg,
b) deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af kommunale hverv, der udføres efter valg af
kommunalbestyrelsen, medmindre der på andet grundlag er fastsat bestemmelse om særskilt vederlæggelse,
c) deltagelse i kurser mv., der af kommunalbestyrelsen eller af økonomiudvalget efter bemyndigelse fra
kommunalbestyrelsen anses for at have betydning for varetagelsen af de under litra a og b nævnte hverv,
d) deltagelse i seminarer, jf. § 9 a,
e) deltagelse i revisionens forelæggelse af beretninger, jf. § 42 c,
f) varetagelse af andre nærmere angivne kommunale hverv efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller
dennes udvalg og
g) udførelse af andre aktiviteter i forbindelse med de under litra a-f nævnte møder mv.
Stk. 2.For medlemskab af økonomiudvalg og stående udvalg kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde
kommunalbestyrelsens medlemmer udvalgsvederlag. De nærmere regler om udvalgsvederlag fastsættes af
økonomi- og indenrigsministeren, som tillige kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen kan yde vederlag
for medlemskab af andre udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen.
Stk. 3.For deltagelse i det konstituerende møde, jf. § 6, ydes der diæter og erstatning for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a.
Stk. 4.Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et
tillægsvederlag. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om tillægsvederlaget og om
afgrænsning af kredsen af medlemmer, der skal ydes et sådant vederlag.
Stk. 5.Et medlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det
faste vederlag. Valget foretages med virkning for et regnskabsår ad gangen. Erstatning ydes for deltagelse i de i
stk. 1, litra a-e, nævnte møder mv. Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte at yde erstatning til et medlem for
udførelse af de i stk. 1, litra f, nævnte aktiviteter. Erstatningen kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af det
diætbeløb, som af økonomi- og indenrigsministeren er fastsat for møder af ikke over 4 timers varighed, jf. § 16 a,
stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af erstatningen, herunder om
reduktion af det faste vederlag.
Stk. 6.Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag, bortset fra ydelser efter stk. 1, 2 og 4, for varetagelse af et
kommunalt hverv, kan der ikke ydes den pågældende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med
hvervets varetagelse.

Stk. 7.Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter regler om ydelse af vederlag til formændene og
næstformændene og om eftervederlag til formændene for de af kommunalbestyrelsen nedsatte udvalg samt regler
om ydelse af vederlag til et medlem, der fungerer som udvalgsformand på grund af formandens fravær.
Stk. 8.Til stedfortrædere, der indkaldes til at deltage i enkelte møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 14, stk. 3, og § 15,
stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a,
stk. 2 og 3.
Stk. 9.Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter reglerne i stk. 1-8.
Stk. 10. I forbindelse med deltagelse i de i stk. 1, litra a-f, nævnte møder mv. ydes der til
kommunalbestyrelsesmedlemmer
a) befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet,
b) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap og
c) godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter til pasning af syge nære pårørende.
Stk. 11.Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde de i stk. 10 nævnte godtgørelser til kommunalbestyrelsens
medlemmer i forbindelse med udførelse af de i stk. 1, litra g, nævnte aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan
endvidere beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmernes
deltagelse i de i stk. 1 nævnte møder mv., eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.
Stk. 12.Til kommunalbestyrelsens formand, magistratsmedlemmer, jf. § 64, og de i § 64 a nævnte udvalgsformænd
kan der ikke ydes de vederlag, der er nævnt i stk. 1, 2 og 4-7, eller den godtgørelse, der er nævnt i stk. 10, litra c.
§ 16 a
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til den,
som uden at være medlem af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra a-f, nævnte møder mv.
Stk. 2.Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter størrelsen af diæterne. Diæterne fastsættes til et bestemt beløb
pr. dag og således, at der for dage, hvor varetagelsen af hvervet beslaglægger mere end 4 timer, ydes det dobbelte
beløb. Ved beregningen af den tid, varetagelsen af hvervet beslaglægger, medtages også den tid, der er fornøden til
at rejse til og fra det sted, hvor hvervet udføres, medmindre hele rejsen foregår inden for samme kommunes
grænser.
Stk. 3.Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan pr. dag højst udgøre det femdobbelte af diætbeløbet for møder af
ikke over 4 timers varighed, jf. stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af
erstatningen.
Stk. 4.Er der tillagt nogen særligt honorar eller vederlag for varetagelse af et kommunalt hverv, kan der ikke ydes den
pågældende diæter og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse hermed.
Stk. 5.Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter reglerne i stk. 1-3.
Stk. 6. I forbindelse med deltagelse i de i § 16, stk. 1, litra a-c, nævnte møder mv. ydes der til den, der ikke er
medlem af kommunalbestyrelsen, de i § 16, stk. 10, nævnte godtgørelser samt godtgørelse af dokumenterede,
nødvendige udgifter til børnepasning.
Stk. 7.Kommunalbestyrelsen kan beslutte at godtgøre de i stk. 6 nævnte udgifter til den, der uden at være medlem
af kommunalbestyrelsen deltager i de i § 16, stk. 1, litra d-g, nævnte aktiviteter. Kommunalbestyrelsen kan

endvidere beslutte at godtgøre andre udgifter, som er forbundet med deltagelse i de i § 16, stk. 1, nævnte møder
mv., eller beslutte at yde anden støtte i forbindelse hermed.
§ 16 b
Et medlem af kommunalbestyrelsen, der er lønmodtager, har ret til fravær fra arbejdet i det omfang, det er
nødvendigt af hensyn til deltagelse i de i § 16, stk. 1, litra a-e, nævnte møder mv.
Stk. 2. Formanden for kommunalbestyrelsen, magistratsmedlemmer, jf. § 64, og de i § 64 a nævnte
udvalgsformænd har ikke ret til fravær efter stk. 1.
Stk. 3. Retten til fravær efter stk. 1 omfatter ikke tilfælde, hvor afgørende hensyn til arbejdets varetagelse taler
imod, at der indrømmes ret til fravær.
Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan under forudsætning af gensidighed indgå aftale med et andet land,
hvorefter personer, der varetager kommunalpolitiske hverv i det pågældende land, kan opnå ret til fravær fra
arbejdet i Danmark af hensyn til varetagelsen af det kommunalpolitiske hverv i det omfang, som er fastsat i stk. 13.
Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelsen af en aftale, jf. stk. 4.
§ 16 c
En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne er opført på en kandidatliste til et kommunalvalg
eller er valgt til en kommunalbestyrelse.
§ 16 d
Afskediges en lønmodtager, der er opført på en kandidatliste til et kommunalvalg eller er valgt til en
kommunalbestyrelse, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes disse forhold.
Stk. 2.Afskediges en lønmodtager i strid med § 16 c, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.
Stk. 3.Godtgørelsen, der ikke kan overstige 78 ugers løn, fastsættes under hensyn til lønmodtagerens
ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.
§ 16 e
Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end
medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste
kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør
inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv,
og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.
Stk. 2.Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af
kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.
§ 16 f
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde befordringsgodtgørelse til medlemmer af kommunalbestyrelsen, der
foretager borgerlige vielser, jf. § 18, stk. 1 og 2, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

Kap. III. Udvalg mv.
§ 17

Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et
eller flere stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten.
Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens medlemstal.
Stk. 2.Kommunalbestyrelsen vælger medlemmer af de udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori
kommunalbestyrelsen eller kommunen i henhold til andre bestemmelser skal være repræsenteret.
Stk. 3.Valg af medlemmer til de i stk. 1 og 2 nævnte udvalg mv. finder sted umiddelbart efter valg af
kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens
funktionsperiode.
Stk. 4.I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til
udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående
udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres
virksomhed.
Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen skal
nedsætte et udvalg til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen,
økonomiudvalget eller de stående udvalg i sager vedrørende det tyske mindretal i Sønderjylland, samt om udvalgets
sammensætning og virksomhed.
Stk. 6. Medlemmerne af kommunalbestyrelsen er pligtige at modtage valg til udvalg, kommissioner, bestyrelser og
lignende samt til at udføre øvrige hverv, som kommunalbestyrelsen måtte tildele dem. Kommunalbestyrelsen kan
også, medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige dertil.
Stk. 7.Kommunalbestyrelsen drager omsorg for indretning af kommunens administration og fastsætter regler om
ansættelse og afskedigelse af kommunalt personale.
§ 18
Økonomiudvalgets medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsens
formand er formand for udvalget.
Stk. 2.Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige
kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse
forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.
Stk. 3.Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og
regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold.
Stk. 4.Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning.
Stk. 5.Økonomiudvalget kan endvidere varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anliggender.
Stk. 6.Såfremt økonomiudvalget tillige varetager andre kommunale anliggender, jf. stk. 5, kan det i
styrelsesvedtægten fastsættes, at økonomiudvalget betegnes i overensstemmelse hermed.
§ 19
Medlemmerne af et stående udvalg vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.
§ 20
Udvalgene udøver deres virksomhed i møder. Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer for hvert
regnskabsår beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Møderne skal afholdes i så god tid inden

møder i kommunalbestyrelsen, at eventuelle udvalgserklæringer kan udsendes til kommunalbestyrelsens
medlemmer senest 4 hverdage før møder i kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 4. Udvalgets beslutning om mødeplan
kan af ethvert af udvalgets medlemmer forlanges indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Udvalgene er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger
træffes ved stemmeflertal.
Stk. 3.Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden. Udvalgene kan fastsætte regler om varigheden af
udvalgsmøderne. Forud for udvalgenes møder udsendes en dagsorden og det fornødne materiale til bedømmelse af
de sager, der er optaget på dagsordenen, til medlemmerne. For hvert udvalg føres en protokol, hvori udvalgets
beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i
mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. Ved
sager, der af udvalget fremsendes til et andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller en anden myndighed, kan ethvert
medlem kræve, at modtageren samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan
ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
Stk. 4.Udvalgene kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære møderne med henblik på
varetagelse af sekretariatsfunktioner mv. for udvalget. Udvalgene kan tilkalde andre personer, herunder andre
medlemmer af kommunalbestyrelsen, til at overvære forhandlingerne, når det er ønskeligt af hensyn til en sags
oplysning.
Stk. 5. Økonomiudvalget kan tillade kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke er medlemmer af
økonomiudvalget, at overvære dettes afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag.
Stk. 6. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen har med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om
tavshedspligt, ret til efter anmodning at få tilsendt dagsordener og udskrifter af beslutningsprotokoller, der
udsendes til medlemmer af udvalg, som den pågældende ikke er medlem af, samt efter anmodning i det enkelte
tilfælde sagsmateriale i samme omfang som udvalgets medlemmer.
Stk. 7. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på udvalgenes møder, skal med de begrænsninger,
der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt offentliggøres.
§ 21
Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i
forbindelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser og i overensstemmelse med de reglementer mv., der er
udstedt af kommunalbestyrelsen. De påser, at de bevilgede beløb ikke overskrides, og foretager gennem
økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, hvis bevillinger derudover anses for ønskelige eller fornødne.
Stk. 2.Et udvalg skal inden iværksættelsen af foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for et andet udvalg,
forhandle med det pågældende udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af kommunalbestyrelsens formand, jf.
§ 31 a.
Stk. 3.Udvalgene skal efter anmodning af økonomiudvalget og inden for en frist, der fastsættes af dette udvalg,
fremkomme med bidrag til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag, jf. § 37, stk. 2.
§ 22
Udvalgene vælger selv deres formand, jf. dog § 18, stk. 1. Ethvert medlem af udvalget er forpligtet til at modtage
valg til formand. Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets
beslutninger indføres i beslutningsprotokollen.
Stk. 2.Formanden kan på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.
Kommunalbestyrelsens formand underrettes forudgående om afgørelsen af sager, som ikke tåler opsættelse,

medmindre der er tale om afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.
Stk. 3. Ethvert medlem af udvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og
formanden skal meddele udvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet
udvalgets beslutninger.
§ 23
Ethvert medlem af et udvalg kan standse udførelsen af en beslutning, der er truffet af udvalget, ved på mødet til
beslutningsprotokollen at erklære, at han ønsker sagen indbragt til afgørelse af kommunalbestyrelsen. Dette
gælder dog ikke afgørelser, der ved lovgivningen er henlagt til udvalget.
§ 24
Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et
sådant flertal ikke ved 1. afstemning, foretages en ny afstemning. Ved 2. afstemning er en kandidat valgt, hvis den
pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på
den pågældende. Bringer 2. afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved 2.
afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved
det bundne valg (3. afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved 3. afstemning, træffes afgørelsen ved
lodtrækning.
Stk. 2.Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.
Stk. 3.Forholdstalsvalg i henhold til denne lov foretages på grundlag af d'Hondts metode efter følgende regler:
kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville
stemme sammen ved det pågældende valg. Ved valg til økonomiudvalg og stående udvalg skal dog foretages
samme gruppeanmeldelse. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter
angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige
store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er
bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver
en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre
grupper på den foran angivne måde.
§ 25
Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages
ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg mv. for sig, jf. dog § 27, stk. 1.
Stk. 2.Ved kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori
kommunalbestyrelsens formand eller en udvalgsformand skal have sæde, regnes den pågældendes plads som en
af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, som vedkommende ved det
pågældende valg har anmeldt at tilhøre.
§ 26
Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og
ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, kommunalbestyrelsen skal
vælge, ved et forholdstalsvalg for hvert udvalg mv. for sig. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne
tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art
af pladserne er besat.
§ 27
Har en gruppe ikke ved forholdstalsvalg i henhold til § 24 fået så mange pladser i de stående udvalg, som den ville
have fået ved en fordeling under ét af samtlige pladser i disse udvalg, har gruppen ret til at få det manglende antal

anvist ved overtagelse af pladser fra den eller de grupper, der ved den første fordeling har opnået for mange. Den
gruppe, der har krav på yderligere udvalgspladser, kan kræve, at der ikke efter foranstående anvises den mere end
én plads i hvert udvalg.
Stk. 2.Uoverensstemmelser mellem grupper, der skal afgive udvalgspladser efter foranstående bestemmelser,
afgøres af kommunalbestyrelsen.
Stk. 3.Såfremt en gruppe ved anvendelsen af den i stk. 1 og 2 angivne fremgangsmåde mister flertallet i et udvalg,
kan gruppen udpege et så stort antal overtallige medlemmer af vedkommende udvalg, som er nødvendigt for at
bevare flertal i dette.
§ 28
Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er
indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme
gruppe.
Stk. 2.Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den gruppe, der har indvalgt ham, bestemme, at et
andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer. En kommunalbestyrelse, der i styrelsesvedtægten
har truffet bestemmelse efter § 15, stk. 2, 2. pkt., kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe,
der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe
udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.
Stk. 3.Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at den gruppe, der har indvalgt et
udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan
bestemme, at et andet medlem i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.
§ 29
Et udvalgsmedlem må ikke mod betaling yde nogen præstation til den gren af kommunens forvaltning, der forestås
af vedkommende udvalg, uden efter forudgået offentlig licitation eller, hvor forholdene særlig taler derfor, i henhold
til kommunalbestyrelsens vedtagelse.
Stk. 2. Medlemskab af et stående udvalg er udelukket for
a) ansatte, der over for udvalget er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et forvaltningsområde, og disses
stedfortrædere og
b) ansatte, der i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for et forvaltningsområde, der henhører under
udvalget.
Stk. 3.Medlemskab af økonomiudvalget er udelukket for
a) ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagområder, der i
medfør af § 18, stk. 3, og kapitel V er henlagt under økonomiudvalget,
b) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for andre
forvaltningsområder, som forestås af økonomiudvalget, og
c) ansatte, der er umiddelbart ansvarlige for ledelsen af et under et stående udvalg hørende
forvaltningsområde.
Stk. 4.Ingen, der er ansat i kommunen, kan være medlem af magistraten, jf. § 64, eller formand for et stående
udvalg i en kommune, der styres efter reglerne i § 64 a.

Stk. 5. Ingen, der lever i ægteskab eller i et forhold, der kan sidestilles med ægteskab, med en person, der er ansat
af kommunalbestyrelsen, kan være medlem af
a) et stående udvalg, hvis den ansatte i medfør af stk. 2, litra a, er udelukket fra medlemskab af udvalget,
b) økonomiudvalget, hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative
funktioner inden for økonomiudvalgets forvaltningsområde eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen af et
under et stående udvalg hørende forvaltningsområde,
c) magistraten, jf. § 64, eller formand for et stående udvalg i en kommune, der styres efter reglerne i § 64 a,
hvis den ansatte er umiddelbart ansvarlig for eller i øvrigt har ledende administrative funktioner inden for
forvaltningsområdet i den afdeling, der forestås af den pågældende, eller er umiddelbart ansvarlig for ledelsen
af et under en af de andre afdelinger hørende forvaltningsområde.

Kap. IV. Kommunalbestyrelsens formand
§ 30
Formanden forbereder kommunalbestyrelsens møder og indkalder medlemmerne til disse. Han leder
kommunalbestyrelsens forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dens beslutninger indføres i
beslutningsprotokollen.
§ 31
Formanden kan på kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning
til tvivl.
Stk. 2.Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde, jf. § 8, stk. 1, kommunalbestyrelsen om
afgørelser truffet i medfør af § 31, stk. 1.
Stk. 3.Formanden har den øverste daglige ledelse af kommunens administration. Formanden fordeler sagerne til de
pågældende udvalg og drager omsorg for, at sager, der kræver beslutning af kommunalbestyrelsen, forelægges
denne med eventuelle erklæringer. Formanden påser sagernes ekspedition og udfærdiger om fornødent forskrifter
herfor. Formanden sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling.
Stk. 4.I styrelsesvedtægten kan fastsættes nærmere regler om formandens forretninger.
§ 31 a
Formanden har uden at være medlem ret til at deltage i møderne i udvalg uden stemmeret. Formanden underrettes
om tidspunktet for udvalgsmøderne og modtager dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokollen for hvert
møde.
Stk. 2.Formanden kan sammenkalde medlemmerne af to eller flere udvalg til samlet drøftelse af foreliggende sager
af fælles interesse.
Stk. 3.Formanden kan standse behandlingen af en under et udvalgs myndighedsområde hørende sag ved skriftligt
at pålægge udvalget at indbringe sagen for kommunalbestyrelsen uden unødigt ophold. Dette gælder dog ikke
sager, hvor afgørelsen ved lovgivningen er henlagt til udvalget.
§ 32
Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af
garantiforpligtelser skal underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en
person, der er bemyndiget dertil af kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I kommuner, der styres efter reglerne i § 64 eller § 64 a, kan de dokumenter, der er nævnt i stk. 1, tillige
underskrives af magistratsmedlemmer eller udvalgsformænd og en person, der er bemyndiget dertil af
kommunalbestyrelsen.
§ 33
Når kommunalbestyrelsens næstformand fungerer i formandens forfald, overtager han samtlige opgaver, der er
pålagt formanden ved denne lov og kommunens styrelsesvedtægt.
§ 34
Regler om ydelse af vederlag, eftervederlag og pension til kommunalbestyrelsens formand, magistratsmedlemmer,
jf. § 64, og de i § 64 a nævnte udvalgsformænd fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren.
Stk. 2.Regler om ydelse af vederlag til kommunalbestyrelsens næstformand (næstformænd) fastsættes af
økonomi- og indenrigsministeren.
Stk. 3. Et medlem, der i henhold til § 15, stk. 5, eller § 66 b, stk. 3, udpeges til at fungere som formand eller som
magistratsmedlem, oppebærer i funktionsperioden vederlag efter regler fastsat i henhold til stk. 1. Den samme
vederlæggelse ydes til et medlem af et stående udvalg, der overtager ledelsen af administrationen, jf. § 64 a, stk. 4.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan yde vederlag til et medlem, som uden for de i stk. 3 nævnte tilfælde varetager
opgaver, som påhviler kommunalbestyrelsens formand eller et magistratsmedlem. Ved vederlagets fastsættelse
skal der navnlig tages hensyn til arbejdsbyrdens omfang og varighed.
Stk. 5. En næstformand, der modtager vederlag i henhold til stk. 2, kan dog kun modtage vederlag i henhold til stk. 3
eller 4, såfremt den pågældende inden for et regnskabsår har varetaget formandens opgaver i mere end 5 uger.
Stk. 6. Modtager et medlem af kommunens kasse andre vederlag, honorarer, diæter eller erstatning for tabt
arbejdsfortjeneste, kan disse beløb sammen med de i stk. 2-4 omhandlede vederlag ikke inden for et regnskabsår
overstige det vederlag, der tilkommer borgmesteren, jf. stk. 1.
§ 35
(Ophævet).

Kap. V. Kommunens økonomiske forvaltning
§ 36
Kommunens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
§ 37
Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til
kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og indenrigsministeren fastsat frist.
Stk. 2. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode, hvis længde fastsættes af økonomi- og
indenrigsministeren.
Stk. 3. Forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag, der er endeligt vedtaget af økonomiudvalget,
offentliggøres, når forslaget er tilgængeligt for kommunalbestyrelsens medlemmer.
§ 38
Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i
kommunalbestyrelsen med mindst 3 ugers mellemrum.

Stk. 2. Ved 2. behandling undergives forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag kommunalbestyrelsens
drøftelse og beslutning. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter fristen for 2. behandling og kan herunder
fastsætte forskellige frister for nærmere angivne poster på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Økonomiog indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om specifikationen af de poster på årsbudgettet, hvortil
kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse skal tage bevillingsmæssig stilling.
§ 39
Det endeligt vedtagne årsbudget og de flerårige budgetoverslag offentliggøres.
Stk. 2.En kort redegørelse for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene skal inden det kommende
regnskabsårs begyndelse offentliggøres.
§ 40
Årsbudgettet afgiver i den form, hvori det endeligt er vedtaget af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for
størrelsen af næste års kommunale skatteudskrivning. De poster på årsbudgettet, hvortil kommunalbestyrelsen
ved årsbudgettets vedtagelse har taget bevillingsmæssig stilling, jf. § 38, stk. 2, afgiver tillige den bindende regel
for næste års kommunale forvaltning.
Stk. 2. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller
udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før
kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller
anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men
bevilling må da indhentes snarest muligt. Endvidere kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at
meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en drifts- eller anlægsbevilling ønskes overført til en anden
drifts- eller anlægsbevilling.
Stk. 3. Enhver tillægsbevilling skal angive, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes.
Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter og udgifter
og om anvendelse af generelle reserver i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf.
§ 41
Beslutning om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal, medmindre økonomi- og
indenrigsministeren fastsætter andet, træffes af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler, hvorefter beslutning om indgåelse af lejeog leasingaftaler, som udgør en særlig forpligtelse for kommunen, skal træffes af kommunalbestyrelsen.
§ 41 a
Beslutning om fastsættelse af betaling fra borgerne for ydelser fra kommunale forsyningsvirksomheder og for
benyttelse af sociale institutioner og ordninger mv. samt skolefritidsordninger skal træffes af
kommunalbestyrelsen.
§ 42
Enhver kommune skal lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor. Kommunens
revision skal være sagkyndig og uafhængig. Kommunalbestyrelsen antager kommunens revision, der skal
godkendes af Ankestyrelsen. Godkendelsen kan altid tilbagekaldes. Kommunalbestyrelsens afskedigelse af
revisionen kræver samtykke fra Ankestyrelsen.
Stk. 2. Revisionen skal omfatte alle under kommunalbestyrelsen henhørende regnskabsområder. Ved revisionen
efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i

overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter
samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af kommunalbestyrelsens
og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk
hensigtsmæssig måde.
Stk. 3. Det påhviler revisionen regelmæssigt at foretage en kritisk gennemgang af kommunens regnskabsføring og
de i forbindelse hermed etablerede kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve, om disse er betryggende.
Stk. 4. Revisionen afgiver en årsberetning om revisionen af kommunens årsregnskab. Revisionen afgiver endvidere
beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller når revisionen finder det hensigtsmæssigt (delberetninger).
Revisionen skal tilvejebringe og meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, kommunalbestyrelsen forlanger om
forhold, der vedrører varetagelsen af revisionens hverv.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe og meddele de oplysninger, der er fornødne for revisionens
virksomhed.
Stk. 6. Revisionen må ikke deltage i eller tage medansvar for beslutninger, hvorved revisionens stilling som
uafhængig revision vil kunne bringes i fare.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og
regnskabsvæsen i et regulativ, hvori der tillige optages forskrifter vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og
regnskabsvæsenet. Regulativet tilstilles den kommunale revision, som tillige skal underrettes om alle ændringer af
regulativet, før de sættes i kraft.
§ 42 a
(Ophævet).
§ 42 b
Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at revisionens beretninger, jf. § 42, stk. 4, udsendes til
kommunalbestyrelsens medlemmer senest 7 dage efter modtagelsen.
§ 42 c
Revisionen har adgang til at forelægge revisionens beretninger, jf. § 42, stk. 4, for kommunalbestyrelsen.
Forelæggelse af revisionens beretninger for kommunalbestyrelsen skal endvidere ske, når mindst en fjerdedel af
medlemmerne anmoder herom. Kommunalbestyrelsens formand fastsætter på revisionens henholdsvis mindst en
fjerdedel af medlemmernes anmodning tid og sted for forelæggelsen og indkalder kommunalbestyrelsens
medlemmer.
Stk. 2.Kommunalbestyrelsens formand sørger for, at en indkaldelse og det fornødne materiale til revisionens
forelæggelse udsendes til kommunalbestyrelsens medlemmer senest 4 hverdage inden forelæggelsen, medmindre
forelæggelsen ikke kan udsættes.
Stk. 3.Kommunalbestyrelsen kan tillade, at andre deltager i eller overværer forelæggelsen.
Stk. 4.Ved forelæggelsen kan der ikke træffes beslutninger.
§ 43
Kommunens bogføring skal kunne give oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen
er i overensstemmelse med årsbudgettet og kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger.
§ 44

Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på
postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.
§ 45
Kommunens årsregnskab aflægges af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen inden en af økonomi- og
indenrigsministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og
garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig
vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afgiver regnskabet til revisionen. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet
har været meddelt økonomiudvalget og - for så vidt angår bemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning,
der hører under økonomiudvalget - tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer
kommunalbestyrelsen i et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets
godkendelse.
Stk. 3. Det endeligt godkendte regnskab offentliggøres.
§ 45 a
(Ophævet).
§ 46
Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om bestyrelsen af kommunens kasse- og
regnskabsvæsen, om aflæggelse af årsregnskabet, om revision og om afgørelse af bemærkninger.
Stk. 2.Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse og udsendelse af
oplysninger til kommunalbestyrelsen om kommunens økonomiske forhold.

Kap. VI. Ankestyrelsens tilsyn
§ 47
Tilsynet med kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, varetages af Ankestyrelsen.
Stk. 2. Ankestyrelsen er i udøvelsen af tilsynet ikke undergivet økonomi- og indenrigsministerens instruktioner.
Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte generelle forskrifter for udøvelsen af Ankestyrelsens beføjelser
som led i tilsynet.
§ 48
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder den lovgivning, der
særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne
lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder
ansættelsesretlige regler.
Stk. 3. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den
pågældende sag.
§ 48 a
Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.
§ 49

Kommunalbestyrelsen og styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60, skal tilvejebringe og meddele
Ankestyrelsen de oplysninger og udlevere de dokumenter, Ankestyrelsen forlanger om forhold i kommunen
henholdsvis det kommunale fællesskab.
Stk. 2. Ankestyrelsen kan i særlige tilfælde pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe bemærkninger fra
revisionen om kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende revisionens beretninger og om forhold, der vedrører
varetagelsen af revisionens hverv. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for styrelsesorganet for et kommunalt
fællesskab, jf. § 60.
Stk. 3. Ankestyrelsen kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af
dokumenter efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. Ankestyrelsen kan, når det er påkrævet, forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med
retsplejelovens § 1018.
Stk. 5. Ankestyrelsen kan anmode andre offentlige myndigheder om inden for deres sagsområde at yde den
vejledning og bistand, der er nødvendig for tilsynets udøvelse.
§ 50
Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser.
§ 50 a
Har kommunalbestyrelsen truffet en beslutning, der strider mod lovgivningen, kan Ankestyrelsen sætte
beslutningen ud af kraft. Under behandlingen af sagen kan Ankestyrelsen midlertidigt suspendere den pågældende
beslutning. Er beslutningen bragt til udførelse, kan den dog kun suspenderes eller sættes ud af kraft, hvis
1) en part over for Ankestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom,
2) der ikke efter anden lovgivning er en klageinstans og
3) væsentlige hensyn, særlig til private interesser, ikke taler herimod.
Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af økonomiudvalget, et stående udvalg eller en magistrat,
når beslutningen ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet
af kommunalbestyrelsens formand efter § 31, stk. 1. Stk. 1 gælder tilsvarende for en beslutning truffet af en
formand for økonomiudvalget eller et stående udvalg efter § 22, stk. 2, når beslutningen ikke kan indbringes for
kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder endvidere tilsvarende for en beslutning truffet af styrelsesorganet for et
kommunalt fællesskab, jf. § 60.
§ 50 b
Undlader kommunalbestyrelsen at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan
Ankestyrelsen pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder.
Stk. 2.Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for medlemmer af økonomiudvalget, et stående udvalg og en magistrat i sager,
der ikke kan indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand i
sager, hvor formanden undlader at indkalde medlemmerne af kommunalbestyrelsen til kommunalbestyrelsens
ordinære og ekstraordinære møder, jf. § 8, stk. 1 og 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand
i sager, hvor formanden undlader at give medlemmet henholdsvis stedfortræderen og de øvrige medlemmer af
kommunalbestyrelsen skriftlig meddelelse om, at medlemmet henholdsvis stedfortræderen ikke er valgbar på
grund af straf eller har mistet sin valgbarhed på grund af straf, jf. § 101, stk. 3, 8 og 9, i lov om kommunale og

regionale valg. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende for medlemmer af styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. §
60.
§ 50 c
Ankestyrelsen kan anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarligt for, at
kommunen er påført et tab.
Stk. 2. Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme.
Stk. 3. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem under en erstatningssag efter stk. 1 findes erstatningsansvarligt for et
tab, som den pågældende under udførelsen af sit hverv har påført kommunen, kan erstatningen nedsættes eller
helt bortfalde, i det omfang det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og
omstændighederne i øvrigt.
Stk. 4. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for medlemmer af økonomiudvalget, et stående udvalg og en magistrat. Stk. 1 og
3 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand, for så vidt angår beslutninger truffet efter § 31, stk. 1.
Stk. 1 og 3 gælder tilsvarende for en formand for økonomiudvalget eller et stående udvalg, for så vidt angår
beslutninger truffet efter § 22, stk. 2. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for medlemmer af styrelsesorganet for et
kommunalt fællesskab, jf. § 60.
§ 50 d
Ankestyrelsen kan frafalde sagsanlæg efter § 50 c mod, at den pågældende inden en fastsat frist indbetaler et
nærmere angivet beløb til kommunen henholdsvis det kommunale fællesskab. Ved beløbets fastsættelse kan der
tages hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt. Hvis den pågældende
indvilliger i at betale beløbet og indbetaler dette inden den fastsatte frist, kan der ikke fremsættes yderligere
erstatningskrav mod den pågældende.
§ 51
Ankestyrelsen kan anlægge anerkendelsessøgsmål mod en kommunalbestyrelse, der har truffet en beslutning, der
strider mod lovgivningen, eller undladt at udføre en foranstaltning, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre,
eller hvis beslutning Ankestyrelsen har sat ud af kraft eller midlertidigt suspenderet, jf. § 50 a.
Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for økonomiudvalget, et stående udvalg eller en magistrat i sager, der ikke kan
indbringes for kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand, for så vidt
angår beslutninger truffet efter § 31, stk. 1. Stk. 1 gælder tilsvarende for en formand for økonomiudvalget eller et
stående udvalg, for så vidt angår beslutninger truffet efter § 22, stk. 2, der ikke kan indbringes for
kommunalbestyrelsen. Stk. 1 gælder tilsvarende for styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

Kap. VII. Økonomi- og indenrigsministerens tilsyn
§ 52
Ankestyrelsens afgørelser om anvendelse af de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 50 a-50 d, kan af de organer eller
medlemmer, foranstaltningen er rettet imod, indbringes for økonomi- og indenrigsministeren.
Stk. 2. Ankestyrelsens afgørelser om samtykke eller godkendelse efter denne lov eller bestemmelser fastsat i
medfør af denne lov kan af vedkommende kommunalbestyrelse eller vedkommende styrelsesorgan for et
kommunalt fællesskab, jf. § 60, indbringes for økonomi- og indenrigsministeren, medmindre afgørelsen fuldt ud
giver kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab medhold.
Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan af egen drift tage Ankestyrelsens afgørelser om anvendelse eller
undladelse af anvendelse af de foranstaltninger, der er nævnt i §§ 50 a-50 d, samt om samtykke eller godkendelse

efter denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov op til behandling, når ministeren skønner, at sagen
er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter.
Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan stadfæste, ophæve eller ændre Ankestyrelsens afgørelse som nævnt i
stk. 1-3 samt pålægge Ankestyrelsen at tage sagen op til ny behandling efter §§ 50-50 d eller efter bestemmelser
om samtykke eller godkendelse efter denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov. Økonomi- og
indenrigsministeren kan herunder ændre Ankestyrelsens afgørelse til ugunst for det organ eller det medlem,
afgørelsen er rettet imod, jf. dog § 50 d, 3. pkt. Økonomi- og indenrigsministeren kan under de i § 51 nævnte
betingelser anlægge anerkendelsessøgsmål eller pålægge Ankestyrelsen at anlægge anerkendelsessøgsmål.
§ 53
Økonomi- og indenrigsministeren kan af egen drift tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller
undladelser, som Ankestyrelsen har udtalt sig om efter § 50, op til behandling, når ministeren skønner, at sagen er
af principiel eller generel betydning eller har alvorlig karakter. Tilsvarende gælder, hvis Ankestyrelsen har besluttet
ikke at tage spørgsmål om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser op til behandling.
Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan udtale sig om lovligheden af den kommunale disposition eller
undladelse og i forbindelse hermed træffe afgørelse efter §§ 50 a-50 d. Økonomi- og indenrigsministeren kan også
pålægge Ankestyrelsen at tage sagen op til ny behandling efter §§ 50-50 d. Økonomi- og indenrigsministeren kan
under de i § 51 nævnte betingelser anlægge anerkendelsessøgsmål eller pålægge Ankestyrelsen at anlægge
anerkendelsessøgsmål.
§ 53 a
Økonomi- og indenrigsministeren kan af egen drift uden for de i §§ 52 og 53 nævnte tilfælde tage spørgsmål om
lovligheden af Ankestyrelsens dispositioner eller undladelser som led i udøvelsen af tilsynet op til behandling, når
ministeren finder anledning hertil, herunder skønner, at sagen er af principiel eller generel betydning eller har alvorlig
karakter.
Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan udtale sig om lovligheden af Ankestyrelsens disposition eller
undladelse og stadfæste, ophæve eller ændre en beslutning truffet af Ankestyrelsen. Økonomi- og
indenrigsministeren kan også pålægge Ankestyrelsen at tage sagen op til ny behandling.
§ 54
Økonomi- og indenrigsministeren kan pålægge Ankestyrelsen at tage en sag op til behandling efter §§ 50-50 d.
§ 55
Ankestyrelsen og økonomi- og indenrigsministeren kan tillægge ministerens behandling af en sag efter §§ 52 og 53
a opsættende virkning. Økonomi- og indenrigsministeren kan ophæve Ankestyrelsens beslutning om at tillægge
ministerens behandling af en sag opsættende virkning.
§ 56
Kommunalbestyrelsen, styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60, og Ankestyrelsen skal tilvejebringe
og meddele økonomi- og indenrigsministeren de oplysninger og udlevere de dokumenter, ministeren forlanger om
forhold i kommunen og det kommunale fællesskab henholdsvis inden for tilsynets virkeområde.
Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde pålægge kommunalbestyrelsen at tilvejebringe
bemærkninger fra revisionen om kommunalbestyrelsens afgørelser vedrørende revisionens beretninger og om
forhold, der vedrører varetagelsen af revisionens hverv. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for styrelsesorganet for
et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

Stk. 3. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og
udlevering af dokumenter efter stk. 1 og 2.
Stk. 4. Økonomi- og indenrigsministeren kan, når det er påkrævet, forlange, at der optages retsligt forhør i
overensstemmelse med retsplejelovens § 1018.
Stk. 5. Økonomi- og indenrigsministeren kan anmode andre offentlige myndigheder om inden for deres sagsområde
at yde den vejledning og bistand, der er fornøden til tilsynets udøvelse.

Kap. VIII. Særlige bestemmelser
§ 57
Økonomi- og indenrigsministeren foreskriver formen for kommunernes årsbudget, flerårige budgetoverslag og
årsregnskab.
Stk. 2.Kommunens årlige regnskab sendes til Ankestyrelsen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser,
som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, jf. § 45, stk. 2. Fristen for regnskabets indsendelse til
Ankestyrelsen fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren.
Stk. 3.Når revisionen afgiver en delberetning, jf. § 42, stk. 4, til kommunalbestyrelsen, skal revisionen underrette
Ankestyrelsen herom.
§ 57 a
(Ophævet).
§ 58
Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunernes låntagning og lignende dispositioner.
Stk. 2.Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om mellemværender mellem kommuner og
kommunale forsyningsvirksomheder.
§ 59
Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens adgang til at forpligte kommunen
ved kaution eller anden økonomisk garanti samt ved tilsagn om regelmæssige ydelser og lignende, som kommunen
ikke efter loven er forpligtet til at præstere.
§ 60
Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende
kommunalbestyrelsers beføjelser efter denne lov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen,
godkendelse fra Ankestyrelsen, jf. dog § 60 a.
Stk. 2. Aftaler af den i stk. 1 omhandlede karakter kan ophæves, dersom deltagerne er enige herom. Ophævelse kan
endvidere ske efter en deltagers anmodning, når Ankestyrelsen finder rimelig grund dertil.
Stk. 3. Vilkårene for aftalens ophævelse skal godkendes af Ankestyrelsen og skal fastsættes af denne i tilfælde af
uenighed mellem deltagerne.
§ 60 a
Aftaler om kommunale fællesskaber, jf. § 60, stk. 1, der opfylder kriterierne i revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4, kræver
ikke godkendelse fra Ankestyrelsen. § 60, stk. 2 og 3, gælder ikke for sådanne aftaler.

Stk. 2. Aftaler omfattet af stk. 1 kan ophæves på de vilkår, der er indeholdt i aftalen, når et flertal af deltagerne
beslutter det. En deltager kan udtræde af en sådan aftale på de vilkår, der er indeholdt i aftalen.
Stk. 3. Deltagerne orienterer inden for rimelig tid Ankestyrelsen om indgåelse, ophævelse og udtræden af aftaler
omfattet af stk. 1.
Stk. 4. I aftaler omfattet af stk. 1 kan der kun fastsættes vilkår om, at det kommunale fællesskab yder diæter og
erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste efter reglerne i § 16 a, stk. 2 og 3, til medlemmerne af
fællesskabets styrende organ for deltagelse i møder i forbindelse med varetagelse af hvervet.
§ 61
Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som den pågældendes
hverv medfører, straffes med bøde. Simpelt uagtsom pligttilsidesættelse straffes dog ikke.
§ 62
(Ophævet).
§ 62 a
(Ophævet).
§ 62 b
(Ophævet).
§ 62 c
(Ophævet).
§ 62 d
Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om beregning af omkostningerne ved kommunens egen
udførelse af en opgave, som kommunen beslutter at sende i udbud, (kontrolbud) og om afgivelsen af kontrolbud.
Stk. 2. Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at Klagenævnet for Udbud efter reglerne i lov om
håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og forskrifter udstedt i medfør heraf kan behandle klager vedrørende
kommunens overtrædelse af regler fastsat i medfør af stk. 1.
§ 62 e
(Ophævet).
§ 63
Kommunalbestyrelsen, styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60, og Ankestyrelsen skal tilvejebringe
og meddele vedkommende minister de oplysninger og udlevere de dokumenter, som denne måtte forlange om
forhold i kommunen og det kommunale fællesskab henholdsvis inden for tilsynets virkeområde.
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger og udlevering af
dokumenter efter stk. 1.
§ 63 a
Vedkommende minister kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser. Ministeren
beslutter, om der findes anledning til at afgive en sådan udtalelse.
§ 63 b

Økonomi- og indenrigsministeren udpeger med virkning for kommunalbestyrelsernes funktionsperiode tre særlige,
uafhængige ghettorepræsentanter. Hvis en ghettorepræsentant fratræder, dør eller har længerevarende forfald,
udpeger økonomi- og indenrigsministeren en ny ghettorepræsentant med virkning for resten af funktionsperioden.
Stk. 2.Ghettorepræsentanterne følger almene boligorganisationers, kommuners og statslige myndigheders
indsatser rettet imod ghettoområder og udsatte boligområder, herunder indsatserne for at nedbringe antallet af
ghettoområder og udsatte boligområder og kommunernes indsatser vedrørende repatriering fra sådanne områder.
Ghettorepræsentanterne følger udviklingen i forhold til milepæle i helhedsplaner og udviklingsplaner for de i 1. pkt.
nævnte boligområder. Ghettorepræsentanternes vurderinger af de nævnte indsatser og deres anbefalinger om
ændringer heraf kan ikke vedrøre statslige myndigheders ressourcemæssige prioriteringer.
Stk. 3.Ghettorepræsentanterne offentliggør deres skriftlige vurderinger og anbefalinger.
Stk. 4.I særlige tilfælde, hvor ghettorepræsentanterne vurderer, at indsatserne rettet imod ghettoområder og udsatte
boligområder, herunder indsatserne for at nedbringe antallet af ghettoområder og udsatte boligområder, ikke har
tilstrækkelig effekt, og at en bestemt kommunal beslutning er nødvendig for at sikre en tilfredsstillende udvikling ,
kan ghettorepræsentanterne i enighed anmode kommunalbestyrelsen om at behandle ghettorepræsentanternes
begrundede forslag til denne beslutning. Ghettorepræsentanterne offentliggør forslaget og begrundelsen for
forslaget. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til forslaget, inden 3 måneder efter at ghettorepræsentanterne
skriftligt har fremsat det begrundede forslag over for kommunalbestyrelsen. Vedtager kommunalbestyrelsen ikke
forslaget, skal kommunalbestyrelsen offentliggøre begrundelsen eller begrundelserne herfor sammen med
udskriften af beslutningsprotokollen.
Stk. 5.Almene boligorganisationer, kommunalbestyrelser og statslige myndigheder skal tilvejebringe og meddele
ghettorepræsentanterne de oplysninger, ghettorepræsentanterne forlanger til brug for deres virksomhed.
Ghettorepræsentanterne kan fastsætte en frist for tilvejebringelse og meddelelse af oplysninger.
Stk. 6.Ghettorepræsentanterne afrapporterer hvert kvartal til økonomi- og indenrigsministeren.
Stk. 7.Økonomi- og Indenrigsministeriet sekretariatsbetjener sammen med Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet ghettorepræsentanterne.
§ 64
I styrelsesvedtægten for Frederiksberg, Københavns, Odense, Aalborg og Århus Kommuner kan der træffes
bestemmelse om, at der til deltagelse i styrelsen af kommunens anliggender oprettes en magistrat. Reglerne i § 6,
stk. 3, 2. pkt., og § 7, stk. 2, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på magistratens medlemmer.
Stk. 2.Bestemmelser om den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender, herunder hvilke forretninger der
henlægges til de enkelte magistratsmedlemmer til udførelse på disses eget ansvar, fastsættes i
styrelsesvedtægten.
Stk. 3.I vedtægten træffes endvidere bestemmelse om de fravigelser af denne lovs indhold, som
magistratsordningen gør ønskelig.
§ 64 a
I styrelsesvedtægten for Frederiksberg, Københavns, Odense, Aalborg og Århus Kommuner kan der træffes
bestemmelse om, at formændene for de stående udvalg har den øverste daglige ledelse af den del af kommunens
administration, der varetager udvalgets forvaltningsområder. Kommunalbestyrelsens formand har den øverste
daglige ledelse af kommunens øvrige administration, i det omfang andet ikke er bestemt i styrelsesvedtægten.
Stk. 2.For udvalgsformændenes ledelse af administrationen gælder reglerne i § 31, stk. 3, 3. og 4. pkt., og stk. 4. For
kommunalbestyrelsens formands ledelse af administrationen gælder reglerne i § 31, stk. 3, 2.-4. pkt., og stk. 4.

Reglerne i § 6, stk. 3, 2. pkt., § 7, stk. 2, 2. pkt., og § 11, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse på
udvalgsformændene.
Stk. 3.Reglerne i stk. 1 og 2 kan tillige anvendes, hvis en kommune, der er nævnt i stk. 1, styres efter reglerne i § 65.
Stk. 4.Når en udvalgsformand har forfald i mindst 1 måned, vælger udvalget et medlem, der under fraværet skal
varetage formandens funktioner, herunder ledelsen af administrationen. Styres kommunen efter reglerne i § 65, jf.
stk. 3, vælges det medlem, der skal varetage formandens funktioner, herunder ledelsen af administrationen og
medlemskabet af økonomiudvalget, af den gruppe, der har udpeget udvalgsformanden.
Stk. 5.Udvalgsformændene i kommuner, der styres efter reglerne i stk. 1-4, kan betegnes rådmænd. I Københavns
Kommune kan udvalgsformændene betegnes borgmestre og formanden for Borgerrepræsentationen
overborgmester.
§ 64 b
Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at de stående udvalg og
økonomiudvalget ikke eller kun inden for visse af deres områder varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens anliggender, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.Økonomiudvalget skal varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter § 18, stk. 2-4, § 37 og § 45,
stk. 1 og 2.
Stk. 3.Stk. 1 og 2 finder også anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i § 64 a, § 65 eller begge
bestemmelser.
§ 65
Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at økonomiudvalget består af
kommunalbestyrelsens formand, der tillige er formand for udvalget, og formændene for de stående udvalg samt
eventuelt et yderligere antal kommunalbestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2.Formændene for de stående udvalg vælges af kommunalbestyrelsen på det konstituerende møde
umiddelbart efter valget af kommunalbestyrelsens formand og næstformand (næstformænd). Valget foretages ved
forholdstalsvalg og således, at samme gruppeanmeldelse gælder ved de efterfølgende valg til stående udvalg og
økonomiudvalg, jf. stk. 3 og 4. Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.
Stk. 3.Grupperne bestemmer i den rækkefølge, hvori de har opnået ret til at besætte pladser som udvalgsformænd, i
hvilke udvalg og med hvilke medlemmer de ønsker at besætte formandsposterne. Intet medlem kan udpeges til
mere end én formandspost. Ved fordelingen regnes posten som formand for økonomiudvalget som den første af de
formandsposter, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken kommunalbestyrelsens
formand hører. Når udvalgsformændene er valgt, vælges de øvrige medlemmer af de stående udvalg efter reglerne i
§§ 25 og 27, idet en udvalgsformands plads regnes som den første af de pladser, der kan tilkomme den gruppe
inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken udvalgsformanden hører.
Stk. 4.Er det i styrelsesvedtægten fastsat, at økonomiudvalget består af et yderligere antal
kommunalbestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 1, vælges medlemmerne til økonomiudvalget efter forholdstal og således,
at de i henhold til stk. 1 besatte pladser fragår i de pågældende gruppers pladser.
Stk. 5. En kommunalbestyrelse, der træffer bestemmelse efter stk. 1, kan i styrelsesvedtægten med virkning for
kommende valgperioder træffe bestemmelse om, at valget af kommunalbestyrelsens formand og formændene for
de stående udvalg foretages under ét som forholdstalsvalg, jf. stk. 2, 2. pkt. Det tilkommer den gruppe, der opnår
den største kvotient ved valget, at udpege kommunalbestyrelsens formand. Den gruppe, der udpeger
kommunalbestyrelsens formand, udpeger tillige næstformanden, medmindre der vælges to næstformænd, jf. § 6,

stk. 5. Bestemmelsen i styrelsesvedtægten efter 1. pkt. eller ophævelse af bestemmelse herom skal vedtages
forud for valgdagen, jf. § 6, stk. 2, i lov om kommunale valg.
Stk. 6.Når en formand eller næstformand, der er udpeget i medfør af stk. 5, fritages for sit hverv, dør eller udtræder
af kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads for resten af kommunalbestyrelsens funktionstid af den
gruppe i kommunalbestyrelsen, der har udpeget den afgående formand eller næstformand.
Stk. 7.Når stedfortræderen for en formand eller næstformand, der er udpeget i medfør af stk. 5, er indtrådt i henhold
til § 15, stk. 2, og forhindringen har en forventet varighed af mindst 2 måneder, tilkommer det den gruppe, der har
udpeget formanden eller næstformanden, at udpege den, der under fraværet skal varetage funktionerne som
henholdsvis formand eller næstformand.
§ 65 a
Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at der ikke nedsættes økonomiudvalg og
stående udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.
Stk. 2.I kommuner, der styres efter reglerne i stk. 1, varetager kommunalbestyrelsens formand de beføjelser, der i §
37, stk. 1, og § 45, stk. 1, er henlagt til økonomiudvalget.
§ 65 b
Bestemmelse om, at en kommune skal styres efter reglerne i §§ 64, 64 a, 64 b, 65 og 65 a, træffes forud for eller i
løbet af kommunalbestyrelsens valgperiode. Har en kommunalbestyrelse i løbet af valgperioden truffet
bestemmelse om en ændret styreform, er denne bindende for den resterende del af valgperioden.
Stk. 2.Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om styrelsen af kommuner, der styres efter
reglerne i §§ 64 a, 64 b, 65 og 65 a, herunder regler om vederlag mv., der fraviger reglerne i § 16.
§ 65 c
Med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse kan en kommunalbestyrelse i styrelsesvedtægten fastsætte
regler gældende for en valgperiode, der afviger fra reglerne i denne lovs § 16, § 16 a, § 17, § 18, stk. 2-6, § 20, stk. 5,
§§ 21, 22, 27, 37, 38 og § 45, stk. 1 og 2.
Stk. 2.En kommunalbestyrelse kan med økonomi- og indenrigsministerens godkendelse træffe bestemmelse i
styrelsesvedtægten om en anden styreform end udvalgsstyre i henhold til kapitel III og de styreformer, der er nævnt
i §§ 64, 64 a, 64 b, 65 og 65 a. Bestemmelse herom træffes forud for eller i løbet af kommunalbestyrelsens
valgperiode og kan højst gælde for valgperioden eller den resterende del af valgperioden.
Stk. 3.Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om en styreform, der godkendes efter stk. 2,
herunder om de fravigelser af denne lovs indhold, som styreformen nødvendiggør eller gør ønskelig.
§ 65 d
En kommunalbestyrelse kan træffe bestemmelse om nedsættelse af lokaludvalg, herunder om henlæggelse af
beslutningskompetence til lokaludvalgene i nærmere angivne kommunale anliggender. Lokaludvalgenes
medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et antal observatører
deltager i lokaludvalgenes møder.
Stk. 2. Til selvstændig varetagelse af lokaludvalg kan henlægges opgaver inden for følgende områder:
1) Opgaver vedrørende tilvejebringelse af lokalplaner, jf. kapitel 5 og 6 i lov om planlægning, inden for områder,
der i kommuneplanens rammer er udlagt til boligformål.

2) Dispensationer fra lokalplaner og byplanvedtægter, jf. §§ 19, 20 og 21, stk. 1, i lov om planlægning, inden for
de i nr. 1 nævnte områder.
3) Opgaver vedrørende servitutbestemmelser, jf. § 43 i lov om planlægning for så vidt angår ejendomme inden
for de i nr. 1 nævnte områder.
4) Opgaver vedrørende trafiksikring, trafiksanering og færdselsregulerende foranstaltninger, jf. kapitel 2 i lov
om offentlige veje og § 57 i lov om private fællesveje.
5) Opgaver vedrørende vedligeholdelse og istandsættelse af private fællesveje, jf. kapitel 6 og 9 i lov om private
fællesveje.
6) Opgaver vedrørende støjulemper i forbindelse med fritidsaktiviteter, jf. § 42 i lov om miljøbeskyttelse.
7) Opgaver efter regler vedrørende forurening, der er fastsat i medfør af §§ 16 og 18 i lov om miljøbeskyttelse.
8) Opgaver efter kapitel 6 i lov om folkeskolen.
9) Opgaver vedrørende dag- og klubtilbud til børn og unge, jf. §§ 7, 19 og 63 i lov om social service.
10) Opgaver efter de uskrevne retsregler om kommunernes opgavevaretagelse.
Stk. 3. Såfremt kommunalbestyrelsen i henhold til stk. 2 henlægger opgaver til lokaludvalgenes selvstændige
varetagelse, skal de nærmere regler om lokaludvalgene og deres virksomhed fastsættes i et regulativ. I regulativet
kan der fastsættes bestemmelse om, at formanden tillægges et vederlag. I øvrigt kan der i regulativet træffes
bestemmelser, herunder bestemmelser om fravigelser af denne lovs indhold, som oprettelsen af lokaludvalg gør
ønskelige.
Stk. 4. Regulativet om lokaludvalg skal vedtages af kommunalbestyrelsen efter de regler, som gælder for
vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, jf. § 2, stk. 2, og godkendes af økonomi- og indenrigsministeren efter
forhandling med vedkommende minister. Regulativet og ændringer heri offentliggøres.
Stk. 5. Lokaludvalgenes afgørelser vedrørende anliggender, der i henhold til stk. 2 er henlagt til lokaludvalgenes
selvstændige varetagelse, kan indbringes for overordnede myndigheder i samme omfang, som hvis de var truffet af
kommunalbestyrelsen.
Stk. 6. Reglerne i §§ 47-56, 61 og 63 finder tilsvarende anvendelse på lokaludvalgene og deres medlemmer.
§ 65 e
Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion,
der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens
anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2.Økonomiudvalget skal, for så vidt angår borgerrådgiverfunktionen, varetage de opgaver, som
økonomiudvalget er tillagt efter § 18, stk. 2-4, § 37 og § 45, stk. 1 og 2.
Stk. 3.Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens
administration.
Stk. 4.Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og
vedrørende tilsyn med kommunens administration.
Stk. 5.Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i § 64 a, § 64 b, § 65, § 65 a eller
flere af de nævnte bestemmelser.

§ 66
Tilsidesætter borgmesteren forsætligt eller groft uagtsomt en pligt, som påhviler den pågældende i medfør af
denne lov, kan kommunalbestyrelsen efter reglerne i § 24, stk. 1, udpege et af sine medlemmer til at varetage den
opgave, som pligttilsidesættelsen vedrører.
Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for et magistratsmedlem og en udvalgsformand i en kommune, der
styres efter reglerne i både § 64 a og § 65.
§ 66 a
Tilsidesætter borgmesteren forsætligt eller groft uagtsomt en pligt, som påhviler den pågældende i medfør af
denne lov, kan borgmesteren afsættes, hvis pligttilsidesættelsen er særlig grov. Kommunalbestyrelsen indgiver en
begrundet indstilling herom til det valgnævn, der er nedsat i medfør af lov om valg til Folketinget. Finder nævnet, at
betingelserne herfor er opfyldt, træffer nævnet afgørelse om, at borgmesteren afsættes.
Stk. 2.Kommunalbestyrelsen underretter straks skriftligt borgmesteren om kommunalbestyrelsens indstilling.
Stk. 3.Valgnævnet kan, når dette er påkrævet, forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med
retsplejelovens § 1018. Borgmesteren skal på vedkommendes begæring efter nævnets nærmere bestemmelse
gives lejlighed til mundtligt at forelægge sin sag for Valgnævnet.
Stk. 4.Når der foreligger en afgørelse i Valgnævnet efter stk. 1 om afsættelse af borgmesteren, vælger
kommunalbestyrelsen et af sine medlemmer til borgmester for den resterende del af funktionsperioden efter
reglerne i § 24, stk. 1.
Stk. 5.Vederlaget til en afsat borgmester ophører med udgangen af den måned, hvor Valgnævnet træffer afgørelse
om afsættelse efter stk. 1.
Stk. 6.Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse for et magistratsmedlem og en udvalgsformand i en kommune, der
styres efter reglerne i både § 64 a og § 65. Det tilkommer dog den valggruppe i kommunalbestyrelsen, der har
udpeget det afsatte medlem, at genbesætte hvervet.
§ 66 b
Tiltales en borgmester for et strafbart forhold, der efter lovgivningen kan medføre fængsel i 4 år eller derover, kan
kommunalbestyrelsen begære over for Valgnævnet, at borgmesteren suspenderes. Hvis en domfældelse for
lovovertrædelsen vil medføre tab af borgmesterens valgbarhed og suspension ikke kan anses for betænkelig,
træffer nævnet afgørelse om suspension. Suspensionen gælder, indtil borgmesteren udtræder af
kommunalbestyrelsen, jf. stk. 4, eller genindtræder som borgmester, jf. stk. 5.
Stk. 2.Kommunalbestyrelsen underretter straks skriftligt borgmesteren om kommunalbestyrelsens begæring.
Stk. 3.Når der foreligger en afgørelse i Valgnævnet efter stk. 1 om suspension af borgmesteren, udpeger
kommunalbestyrelsen efter reglerne i § 24, stk. 1, et af sine medlemmer til at fungere som borgmester.
Stk. 4.Hvis den suspenderede borgmester mister sin valgbarhed på grund af straf for de i stk. 1 nævnte strafbare
forhold og derfor udtræder af kommunalbestyrelsen efter bestemmelserne herom i lov om kommunale og regionale
valg, fortsætter den i medfør af stk. 3 fungerende borgmester som borgmester for den resterende del af
funktionsperioden.
Stk. 5.Opgives forfølgning i forhold til den suspenderede borgmester, frifindes vedkommende ved endelig dom, eller
er vedkommende efter endelig dom eller udenretslig vedtagelse fortsat valgbar, jf. § 4, stk. 1 og 2, i lov om
kommunale og regionale valg, genindtræder vedkommende i hvervet i den resterende del af funktionsperioden.
Borgmesteren genindtræder dog først efter en frifindende dom i landsretten, når den ordinære frist for ansøgning

om tilladelse til anke til Højesteret er udløbet, uden at ansøgning herom forinden er indgivet, eller, hvis ansøgning
herom forinden er indgivet, når borgmesteren er endeligt frifundet.
Stk. 6.Anklagemyndigheden underretter kommunalbestyrelsen om tiltale mod en borgmester for strafbart forhold,
der efter lovgivningen kan medføre fængsel i 4 år eller derover.
Stk. 7.Vederlaget til en suspenderet borgmester ophører med udgangen af den måned, hvor Valgnævnet træffer
afgørelse om suspension. Genindtræder den suspenderede borgmester i sit hverv, jf. stk. 5, har vedkommende krav
på efterbetaling af borgmestervederlaget for suspensionsperioden.
Stk. 8.Stk. 1-7 finder tilsvarende anvendelse for et magistratsmedlem og en udvalgsformand i en kommune, der
styres efter reglerne i både § 64 a og § 65. Det tilkommer dog den valggruppe i kommunalbestyrelsen, der har
udpeget det suspenderede medlem, at udpege det medlem, der midlertidigt skal varetage hvervet.
§ 66 c
Har en borgmester i eller uden for sit hverv ikke vist sig værdig til den agtelse og tillid, som hvervet kræver, og
vedtager kommunalbestyrelsen, at borgmesteren af denne grund ikke nyder kommunalbestyrelsens tillid og skal
afsættes, anses borgmesteren som fritaget for sit hverv.
Stk. 2.Til en vedtagelse efter stk. 1 kræves, at mindst ni tiendedele af kommunalbestyrelsens samtlige medlemmer
ved forslagets behandlinger i kommunalbestyrelsen, jf. stk. 3, stemmer for vedtagelsen og dens begrundelse, dog
således, at det er tilstrækkeligt, at samtlige af kommunalbestyrelsens medlemmer ud over borgmesteren stemmer
herfor.
Stk. 3.Forslag om afsættelse af borgmesteren efter stk. 1 skal undergives to behandlinger i kommunalbestyrelsen
med mindst 6 og højst 12 dages mellemrum. Kommunalbestyrelsens vedtagelse efter stk. 1 og dens begrundelse
skal efter hver behandling indføjes i beslutningsprotokollen, jf. § 13. Kommunalbestyrelsen underretter straks
skriftligt borgmesteren om vedtagelsen efter stk. 1.
Stk. 4.Borgmesteren kan deltage i kommunalbestyrelsens behandling og afstemning.
Stk. 5.Når der foreligger en vedtagelse efter stk. 1, vælger kommunalbestyrelsen et af sine medlemmer til
borgmester for den resterende del af funktionsperioden efter reglerne i § 24, stk. 1.
Stk. 6.Den afsatte borgmester kan indbringe lovligheden af kommunalbestyrelsens vedtagelse efter stk. 1 for
Valgnævnet. Klage skal indgives til nævnet senest 14 dage efter kommunalbestyrelsens 2. behandling af forslag
om afsættelse.
Stk. 7.Træffer Valgnævnet afgørelse om, at vedtagelsen efter stk. 1 ikke har været lovlig, genindtræder den afsatte
borgmester for den resterende del af funktionsperioden.
Stk. 8.Vederlaget til den afsatte borgmester ophører med udgangen af den måned, hvor kommunalbestyrelsen
træffer afgørelse om afsættelse efter stk. 1. Genindtræder den afsatte borgmester i sit hverv, jf. stk. 7, skal
vedkommende med hensyn til vederlæggelse stilles, som om afsættelse ikke var sket.
Stk. 9.Stk. 1-8 finder tilsvarende anvendelse for et magistratsmedlem og en udvalgsformand i en kommune, der
styres efter reglerne i både § 64 a og § 65. Det tilkommer dog den valggruppe i kommunalbestyrelsen, der har
udpeget det afsatte medlem, at genbesætte hvervet.
§ 66 d
En borgmester har ret til at få udgifter til den advokat, borgmesteren vælger til at repræsentere sig eller lade sig
bistå af i en sag efter §§ 66 a-66 c, betalt af kommunen efter reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 2.Udgiften skal have tilknytning til en sag efter §§ 66 a-66 c.
Stk. 3.Kommunalbestyrelsen fastsætter salær og godtgørelse til advokaten efter de takster, der gælder for
beskikkede forsvarere i straffesager.
Stk. 4.Stk. 1-3 finder tilsvarende anvendelse for et magistratsmedlem og en udvalgsformand i en kommune, der
styres efter reglerne i både § 64 a og § 65.
§ 67
Bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale i kommunal tjeneste skal godkendes af det i
stk. 2 nævnte lønningsnævn. Nævnet skal endvidere godkende bestemmelser om løn- og ansættelsesforhold for
personale ved kommunale selvstyrehavne, jf. lov om havne, personale ansat i trafikselskaber, jf. lov om
trafikselskaber, samt tjenestemandslignende ansatte ved privatbanerne. Økonomi- og indenrigsministeren kan
bestemme, at også løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale ved selvejende institutioner, med hvilke
kommuner indgår overenskomst med henblik på opfyldelsen af dem i lovgivningen pålagte forpligtelser, skal
godkendes af nævnet. Nævnet kan beslutte, at antallet af stillinger i nærmere angivne personalegrupper, der i øvrigt
er omfattet af nævnets godkendelsesbeføjelse, skal forelægges nævnet til godkendelse.
Stk. 2. Kommunernes Lønningsnævn består af 8 medlemmer og stedfortrædere for disse, der beskikkes af
økonomi- og indenrigsministeren. Beskikkelsen sker således, at 4 medlemmer beskikkes efter indstilling af KL
(Kommunernes Landsforening), 2 medlemmer beskikkes efter indstilling af regionsrådene i forening, 1 medlem
beskikkes efter indstilling af finansministeren og 1 medlem udpeges af økonomi- og indenrigsministeren.
Stk. 3. Dersom ændringer i eller undladelser af kommuners organisering i kommunale sammenslutninger giver
anledning hertil, kan økonomi- og indenrigsministeren fastsætte de ændringer med hensyn til indstillingsret til
medlemskab i nævnet og med hensyn til afholdelse af udgifter ved nævnets virksomhed, økonomi- og
indenrigsministeren i den anledning finder fornødne.
Stk. 4. De nærmere regler om nævnets sammensætning og virksomhed fastsættes af økonomi- og
indenrigsministeren efter drøftelse med de kommunale sammenslutninger og kommunalbestyrelser, der har
indstillingsret til medlemskab i nævnet, jf. stk. 2 og 3.
§ 68
Salg af kommunens faste ejendomme må ikke ske uden forudgående offentligt udbud. Økonomi- og
indenrigsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved offentligt udbud samt regler om, at visse salg
kan ske uden offentligt udbud.
Stk. 2.Reglerne i stk. 1 gælder ikke ved salg af fast ejendom til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold
til lov om almene boliger m.v. og lov om støttede private ungdomsboliger.
§ 68 a
Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond mv.,
der varetager opgaver, som kommunen selv kan løse, uanset at selskabet, foreningen, fonden mv. også varetager
opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, såfremt kommunen har en interesse i den virksomhed, der udøves af
selskabet, foreningen, fonden mv. Kommunalbestyrelsen må ikke udpege et flertal af medlemmerne i en sådan
bestyrelse.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af bestyrelsen for et selskab, en forening, en
fond mv., der udelukkende varetager opgaver, som kommunen ikke selv kan løse, såfremt kommunen har en
interesse i den virksomhed, der udøves af selskabet, foreningen, fonden mv. Kommunalbestyrelsen må ikke
udpege et flertal af medlemmerne i en sådan bestyrelse.

Stk. 3.Et medlem af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond mv., der er udpeget i medfør af stk. 1, er ikke
undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet, for så vidt angår varetagelsen af opgaver,
som kommunen ikke selv kan løse, eller i det omfang dette i øvrigt følger af den lovgivning, der gælder for
vedkommende selskab, forening, fond mv. Et medlem af bestyrelsen for et selskab, en forening, en fond mv., der er
udpeget i medfør af stk. 2, er ikke undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger ved udøvelsen af hvervet.
§ 69
Såfremt det under krise eller krig er umuligt at samle kommunalbestyrelsen til møde, overtager økonomiudvalget de
beføjelser, der tilkommer kommunalbestyrelsen og dens udvalg. I kommuner med magistratsordning, jf. § 64,
overtager magistraten kommunalbestyrelsens beføjelser.
Stk. 2.Er det umuligt at samle økonomiudvalget til møde under krise eller krig, styres kommunens anliggender af
borgmesteren. Er det i kommuner med magistratsordning umuligt at samle magistraten til møde, styres kommunen
af borgmesteren.
Stk. 3.Meddelelse om anvendelse af reglerne i stk. 1 og 2 skal snarest gives til økonomi- og indenrigsministeren.
Økonomi- og indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunens styrelse under krise eller krig.
§ 70
Loven træder i kraft den 1. april 1970, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 2.Loven eller dele heraf kan efter økonomi- og indenrigsministerens bestemmelse sættes i kraft for visse
kommuner inden dette tidspunkt.
Stk. 3.Følgende bestemmelser ophæves:
1) Lov om købstadkommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 22. september 1965.
2) Lov om landkommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965, med undtagelse af
kapitel III.
3) Lov om kommunale valg, jf. lovbekendtgørelse nr. 455 af 21. december 1965, §§ 32 og 37, stk. 1.
4) Lov nr. 79 af 20. april 1908 om kommunale valg § 22.
5) Lov nr. 85 af 15. maj 1903 om ændringer i og tillæg til de nugældende regler for den kommunale beskatning
samt om statstilskud til kommunerne § 35.
Stk. 4.- - - (Overgangsbestemmelse, udeladt).
Stk. 5.Økonomi- og indenrigsministeren kan bestemme, at § 67 træder i kraft på et tidligere tidspunkt end fastsat i
stk. 1. Samtidig med at § 67 sættes i kraft, ophæves følgende bestemmelser:
1) §§ 20 og 31, stk. 3, i lov om købstadkommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 22. september
1965.
2) § 15, stk. 3, og § 29, stk. 3, i lov om landkommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22.
september 1965.
3) § 8, stk. 1, i lov nr. 75 af 18. marts 1938 om forandringer i og tillæg til lov om bestyrelsen af Københavns
kommunale anliggender.

§ 71

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Den 16. marts 2022
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KAPITEL I – Kommunalbestyrelsen
§1
Kommunalbestyrelsen i Billund Kommune består af 25 medlemmer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester, jf. § 6 i
lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).
§2
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens
møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet
forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

KAPITEL II – Borgmesteren
§3
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens
møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.
§4
Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede
administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område,
indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer
beslutning i sagen.
Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig
forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om
sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
§5
Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden
fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af
Indenrigs- og Boligministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler.
Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges
spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen.
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KAPITEL III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed mv.
§6
Følgende udvalg nedsættes:
1.
2.
3.
4.
5.

Økonomi
Teknik, Plan og Kultur
Børn og Familie
Unge, Uddannelse og Beskæftigelse
Voksne

De stående udvalg konstituerer sig selv ved valg af formand samt næstformand.
§7
For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i
mødet.
Ethvert af de deltagende medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført
beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed,
kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende
medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
§8
Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område,
skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med
inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31 a.
§9
De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget,
ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem
Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.
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KAPITEL IV – Økonomiudvalget
§ 10
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af
Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det
i medfør af styrelseslovens §§ 18, 21 og kapitel V.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for
ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens
og administrationens behandling af personalesager.
Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for
kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver,
herunder by- og boligudvikling.
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og generelle forskrifter for planernes
tilvejebringelse samt foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om planforslagene.
Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens overordnede
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
•
•
•

Køb, salg, udleje og pantsætning af fast ejendom
Generelle erhvervs- og turistpolitiske og lignende spørgsmål
Aktivitetsbestemt medfinansiering

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
•

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 11
Økonomiudvalget fastsætter regler om:
•
•
•
•

Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse
af budget- og bevillingskontrol, jf. § 18 i styrelsesloven
I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
Samordning af kommunens indkøbsfunktioner og udbud
Indgåelse af kontrakter og øvrige administrative og økonomiske forhold vedrørende
bygge- og anlægsarbejder
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•
•
•

Udlån og leje af lokaler i de administrative bygninger
Forvaltning af lån, leasing m.m
Den overordnede kommunale kommunikation med kommunens borgere

§ 12
Økonomiudvalget fører bl.a. tilsyn med, at:
•
•
•
•
•

Forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med
Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
Forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
De på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig
beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke
Kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. arkivlovens § 8
Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens §
67
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KAPITEL V - De stående udvalg

Teknik, Plan og Kultur
§ 13
Udvalget består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske,
miljømæssige, planfaglige og kulturelle område, herunder opgaver vedrørende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natur og miljø, herunder forsyningsområdet
Fysisk planlægning (detail)
Trafik og infrastruktur
Anlæg og drift af kommunale ejendomme
Bibliotek
Museum
Borgerservice
Kulturskole
Fritidscentre
Folkeoplysning
Kulturelle aktiviteter

Børn og Familie
§ 14
Udvalget består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende børn fra 0
til 15 år, herunder opgaver vedrørende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagpleje
Daginstitutioner
Privat børnepasning
Folkeskoler 0.-9. klasse, inklusive SFO/klub
10. klasse og 10.+
Ungdomsskolen
Social myndighed, rådgivning og tilbud
Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
Sundhedspleje, tandpleje og sundhedsfremme
Pædagogisk, psykologisk rådgivning og tilbud
Integration
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Unge, Uddannelse og Beskæftigelse
§ 15
Udvalget består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende unge fra
15 til 30 år vedrørende;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forberedende grunduddannelse
Ungdomsuddannelser
Ungevejledning
SSP-funktion
Arbejdsmarked
Integration
Social myndighed, rådgivning og tilbud
Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
Psykiatri
Sundhed
Sundhedspleje, tandpleje og sundhedsfremme
Integration
Misbrug

Udvalget har det koordinerende ansvar for misbrugsbehandling, beskæftigelsespolitik,
integrationspolitik og veteranpolitik.

Voksne
§ 16
Udvalget består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende voksne
over 30 år med behov for støtte vedrørende;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social myndighed, rådgivning og tilbud
Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
Psykiatri
Sundhed og sundhedsfremme
Tværgående borgerforløb
Plejecentre
Hjemmepleje
Genoptræning
Misbrug

Udvalget har det koordinerende ansvar for sundhedspolitik og sundhedsaftaler,
frivillighedspolitik, og handicappolitik.
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KAPITEL VI – Vederlag mv.
Borgmester og første og anden viceborgmester
§ 17
Borgmesteren vederlægges i forhold til indbyggertallet i kommunen i henhold til
vederlagsbekendtgørelsen fra Indenrigs- og Boligministeriet.
Stk. 2. Udover det i stk. 1 nævnte vederlag kan der ikke af kommunens kasse ydes
borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelsen af et kommunalt
hverv.
Stk. 3. Første viceborgmesteren oppebærer et vederlag, der udgør 10 % af borgmesterens
vederlag.
Stk. 4. Anden viceborgmester modtager ikke fast vederlag, men et funktionstillæg pr. dag som
fungerende borgmester.

Udvalgsformændene
§ 18
Summen af vederlag til formændene for henholdsvis de stående udvalg og Børn og Ungeudvalget udgør 134,7 % af borgmesterens vederlag. Formanden for Økonomiudvalget
(borgmesteren) er ikke berettiget til formandsvederlag.
Stk. 2. Formanden for Teknik, Plan og Kultur oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Formanden for Børne og Familie oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Unge, Uddannelse og Beskæftigelse oppebærer et vederlag, som udgør
30 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for Voksenudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Formanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 7. Næstformanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4,7 %
af borgmesterens vederlag.
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§ 19
Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens fravær er konstitueret som
formand i en periode på mindst 2 uger, modtager vedkommende i funktionsperioden et
vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. §
21 stk. 1 – 6 i styrelsesloven.
Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

KAPITEL VII - Borgerrådgiver
Borgerrådgiver
§ 20
Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65e.
Stk. 2. Borgerrådgiveren henhører direkte under Kommunalbestyrelsen og er uafhængig af
kommunens udvalg og forvaltning.
Stk. 3. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere inden for
de rammer, der er fastsat af Kommunalbestyrelsen, herunder bidrage til at sikre borgernes
retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske
forvaltningsvirksomhed.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren, samt fastsætter de
nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

KAPITEL VIII – Ændringer i vedtægten
§ 21
Denne vedtægt træder i kraft den 18. maj 2022.
Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i
Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til
Tilsynet.

KAPITEL VIIII – Supplerende bestemmelser
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vedtaget
vedtaget
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Billund
Billund
Billund
Billund
Billund
Billund
Billund
Billund
Billund
Billund
Billund
Billund

Byråd
Byråd
Byråd
Byråd
Byråd
Byråd
Byråd
Byråd
Byråd
Byråd
Byråd
Byråd

første gang den 15. september 2009.
anden gang den 27. oktober 2009.
første gang den 28. januar 2014.
anden gang den 25. februar 2014.
første gang den 27. november 2017.
anden gang den 4. december 2017.
første gang den 2. april 2019.
anden gang den 30. april 2019.
første gang den 5. oktober 2021.
anden gang den 2. november 2021.
første gang den 14. december 2021.
anden gang den 21. december 2021.
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SU ØK 01.11.2006

(20061101 oplæg til forretningsorden)

Billund Kommune

Forretningsorden for

byrådet i Billund Kommune

gældende fra 1.1.2007

Billund Kommune - forretningsorden

Byrådets møder

§ 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre jf.
lov om revision af den kommunale inddeling § 18 sammenholdt med lov om kommunernes styrelse § 10.
Stk. 2. Byrådet kan tillade personer, der er ansat i kommunens tjeneste, at overvære behandling af sager for
lukkede døre. Byrådet kan tillade andre personer at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er
ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
Stk. 3. Følgende sager skal – medmindre Byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles
for lukkede døre:
1. Sager hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

Stk. 4. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede
døre, hvis dette bestemmes af Byrådet eller formanden for Byrådet jf. kommunernes styrelse § 10.
Stk. 5. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.
Stk. 6. Enhver har adgang til at overvære Byrådets offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan formanden for Byrådet udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Formanden kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.
§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i Byrådet, meddeler medlemmet formanden dette inden
mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde, hvilke medlemmer der har været
fraværende.
§ 3. Byrådet afholder ordinære møder i byrådssalen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Møderne afholdes i henhold til vedtaget årlig mødeplan - og bekendtgøres forud i den lokale presse efter Byrådets bestemmelse.
I bekendtgørelsen angives tillige, på hvilken måde udskrift af beslutningsprotokollen vil være tilgængelig for
borgerne i Billund Kommune.
Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, og møderne bekendtgøres så vidt muligt for kommunernes borgere.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
§ 4. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.
Stk. 2. Formanden foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af
Byrådets medlemmer en dagsorden. Dagsordener og bilag udsendes fortrinsvis elektronisk. Er der meget bilagsmateriale kan dagsordenen og bilagene også udsendes i papirudgave.
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Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – med mindre det forinden er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt i mindst 3 hverdage inden
mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet 18.00 – 20.00. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt. Materialet vil være fremlagt på rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formanden i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse
§ 5. Byrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Formanden og i dennes forfald første (anden) næstformand leder Byrådets møder. Formanden træffer
bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god ro og orden under mødet. Endvidere formulerer formanden de punkter, om hvilke der skal stemmes.
Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til formanden, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer formanden den orden, hvori
det får adgang til at tale. Ingen må tale, uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre
end formanden.
Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme formandens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Byrådet efter formandens forslag nægte
medlemmet ordet i resten af dette møde.
Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til formanden. Når formanden finder anledning dertil, eller
når det begæres af 3 medlemmer, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde
sted.
Stk. 6. Formanden kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af Byrådet.
§ 6. Sagerne foretages i mødet i den rækkefølge, som formanden bestemmer, og formanden kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når
mindst 3 medlemmer fordrer afstemning herom.
Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på
spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.
§ 7. En sag undergives kun èn behandling, med mindre andet er bestemt i lovgivningen, eller Byrådet vedtager
at undergive den to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger – jf. styrelsesloven § 38.
Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af Byrådet træffes
beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer.
Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal der dog hengå mindst 2 uger – jf. styrelseslovens § 38.
Stk. 3. Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fre mlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse.
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Underudvalg
§ 8. Dersom Byrådet finder, at sager bør overvejes i særlige underudvalg, forinden sagerne afgøres af Byrådet,
nedsættes sådanne underudvalg jf. styrelsesloven. Byrådet bestemmer underudvalgenes sammensætning og
fastsætter regler for deres virksomhed.
Stk. 2. Underudvalgene kan tillægges forberedende eller rådgivende funktioner eller en beslutningsret inden for
et nærmere afgrænset område.
Stk. 3. Som medlem af underudvalgene kan udpeges såvel medlemmer af Byrådet som andre, herunder kommunalt ansatte.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger
§ 9. Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at
medlemmet er udelukket fra at deltage i Byrådets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal
den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod medlemmet ikke er afskåret fra at deltage i Byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt medlemmet skal vige sit sæde under
den pågældende sags behandling.
Stk. 2. Et medlem skal underrette Byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
§ 10. Medlemmerne kan kun deltage i Byrådets afstemninger, når de personlig er til stede under disse.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag
§ 11. Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser fra deres pladser.
Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.
Stk. 3. Skønner formanden, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler formanden dette med angivelse af den opfattelse, formanden har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet
medlem herefter forlanger afstemning, kan formanden erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den
af formanden angivne opfattelse.
Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af formanden.
Finder formanden det sandsynligt, at Byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan formanden
stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger
sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.
§ 12. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver
ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog
stk. 2.
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Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for
fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de
ikke fremsættes efter fristens udløb, med mindre Byrådet med stemmeflerhed samtykker heri.
Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver formanden ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger.
Formanden bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.
Stk. 4. Forslag om nedsættelse af underudvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat underudvalg eller
til fortsat behandling i et underudvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når
sådant forslag fremsættes efter, at forhandlingerne om sagen er begyndt, standes disse, hvorefter Byrådet afgør spørgsmålet om underudvalgsbehandling.

Flertalsvalg
§ 13. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås flertal ikke
ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje
afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der
foretages af formanden.
Stk. 2. Ved ansættelse i Byrådets tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.

Forholdstalsvalg
§ 14. Byrådets valg af to eller flere medlemmer til underudvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.
Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for formanden at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 osv. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte
grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af formanden. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele formanden, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de
andre grupper på den foran angivne måde.
Stk. 3. Skal valg af medlemmer til underudvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt
medlemmer og ikke medlemmer af Byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer Byrådet skal vælge,
under èt. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikkemedlemmer af Byrådet, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.
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Stk. 4. Ved Byrådets valg af medlemmer til underudvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori formanden skal have sæde, regnes Formandens plads, som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden
for Byrådet, til hvilken formanden hører.
Stk. 5. Dersom et medlem af et underudvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Byrådet i
enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal
besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.
Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et underudvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende,
hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Byrådet, besættes den ledigblevne plads af den
samme gruppe.

Beslutningsprotokol m.v.
§ 15. Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af Byrådets sekretær. Formanden
tilkendegiver, hvad der skal indføres.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der
skal fremsendes til anden myndighed, kræve at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.
Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit
standpunkt, skal medlemmet meddele dette til formanden, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.
Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af
samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmea fgivning eller andre grunde værge sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse.
§ 16. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Byrådet i dennes næste møde.

Ændringer i forretningsordenen
§ 17. Denne forretningsorden træder i kraft 1. januar 2007.
Efterfølgende ændringer i og / eller tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder.
Vedtaget i Sammenlægningsudvalget for Ny Billund Kommune den xxx 2006
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Sagsbehandler: erik rasmussen

oprettet den 06.10.2006
Senest ajourført den 06.10.2006
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Indledning
Velkommen til Billund Kommunes Delegationsplan, som er en oversigt over hvem der har kompetencer til at træffe afgørelser i givne sager i Billund Kommune.
Styrelsesloven fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for hele den
kommunale virksomhed. Dertil skal Kommunalbestyrelsen have en styrelsesvedtægt, der fastsætter opgavefordelingen mellem Kommunalbestyrelse, Økonomiudvalg og fagudvalgene. Udvalgene kan herefter videredelegere beslutningskompetencen til administrationen, som kan
træffe afgørelser på Kommunalbestyrelsens vegne, så den øverste ledelse ikke bebyrdes med
opgaver, som med fordel og forsvarligt kan delegeres til et underliggende niveau.
Delegationsplanen skal gennemgås efter et Kommunalbestyrelsesvalg for at fastlægge om der
er behov for en revision af planen, herunder i forhold til ændringer i styrelsesvedtægten. Hvis
der i valgperioden sker ændringer i udvalgsstrukturen, hvis der træffes beslutning om delegation
af en opgave til administrationen eller hvis en delegation bliver trukket tilbage af udvalget, kan
delegationsplanen opdateres. Delegationsplanen er således et dynamisk dokument. Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om delegationsniveauet, er beslutningen bindende.
Sager af stor principiel betydning bør, af hensyn til offentligheden, besluttes af Kommunalbestyrelsen. Det gælder f.eks. visioner, målsætninger, strukturer på et fagområde, affaldsplan og
spildeplan. Også enkeltsager kan være så vigtige, at de bør behandles i Kommunalbestyrelsen,
f.eks. afgørelse af svar til Tilsynsmyndigheden, større anlægsarbejder, afskedigelse af den
øverste administrative ledelse og kommunal revision. Derudover bestemmer en række love, at
Kommunalbestyrelsen ikke kan delegere beslutning om kommuneplaner og lokalplaner, aftaler
med regionsrådet om drift og benyttelse af regionale institutioner.
Et udvalg kan selv fastsætte regler for, hvilke typer sager det vil have forelagt af forvaltningen,
og selv træffe beslutning i. Udvalget kan til enhver tid gribe ind i en sag, som ellers var overladt
til forvaltningen. Udvalget kan give direktiver til forvaltningen om, hvordan sager skal afgøres,
og det kan ændre forvaltningens afgørelser, medmindre de er bindende for kommunen. Udvalget kan bestemme hvordan og hvor tit det vil orienteres om sagsområder, hvor forvaltningen
træffer afgørelser.
Ved tvivlstilfælde om, hvorvidt administrationen eller et udvalg har beslutningskompetencen, bør
man altid gå et niveau op for at sikre sig mandat til en given disposition.
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B

I

Styringsgrundlag

B

I

Styrelsesvedtægt

B

I

Behandling af spørgsmål rejst af Kommunalbestyrelsesmedlem, Styrelsesloven § 11
Udpegning af medlemmer til udvalg, nævn mv.

B

I

B

I

Ansættelse, afskedigelse og rammer for borgerrådgiveren.
Høring af lokalplaner

B

I

B

I

1.1 Politisk styring
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Forvaltningen

Økonomiudvalget

Vision og overordnet strategi

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Udvalget

Kommunalbestyrelsen

1 Kommunalbestyrelsen

I

I

B

I

I

Økonomisk politik og finansiel strategi
Fastlæggelse af Årsbudget

B
B

I
I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

2.1 Anlæg

2.2 Økonomisk planlægning

Aflæggelse af årsregnskab
Anlægsregnskaber
Tillægsbevillinger på udvalgsområderne
Kasse- og regnskabsregulativ
Optagelse af lån
Valg af kommunens revisor
Køb og salg af fast ejendom
Beslutninger om ekspropriation
Strategi og opfølgning af kontrolindsatsen
Retningslinjer for forsikring af kommunens værdier
Retningslinjer for kommunens indkøbsfunktioner og udbud
Retningslinjer for tilsyn med forvaltning af økonomiske
midler i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens
beslutninger
Retningslinjer for tilsyn med forvaltning af kommunens
kasse/ og regnskabsføring
Retningslinjer for tilsyn med overholdelse af meddelte
bevillinger og rådighedsbeløb på årsbudgettet
Budgetændringer på drift (nulbevilling) mellem politikområder, men indenfor samme udvalgsområde
Budgetændringer på drift (nulbevilling) mellem udvalgsområderne
Budgetændringer på drift som ikke er nulløsninger
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B

I

B

I

B

I

B

I

B

I

B

I

B
B
B

Forvaltningen

Frigivelse og godkendelse af anlægsregnskaber i forbindelse med anlægsprojekter

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Udvalg

Økonomiudvalget

2 Økonomi
Kommunalbestyrelsen

Ko

I

I
I

Budgetændringer mellem anlæg og drift
Budgetændringer mellem service og overførsel
Rykningstilsagn for lån. Godkende sager vedr. rykningstilsagn over 90 % af ejendomsvurderingen.
Udflytning budget fra barselspulje, orientering til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Budgetændringer på drift (nulbevilling) indenfor samme
politikområde
Decisionsskrivelser fra ministeriet
Fogedforretning

I

B

I

I

B
O

B

B
B
B
B

Godkendelse og finansiering af udbud håndteres i Forvaltningen efter konkret vurdering
Kontrol med sociale ydelser

B
B

Tilsyn med opbevaring af arkivalier

2.3 Kommunikation

Branding og bosætningsplaner
Kommunikationsplan
Designguide
Informationssikkerhedspolitik

B

Databeskyttelsesforordningen og –loven

B

I

O

B

O

B

I

I

O

B

2.5 Kommuneplanlægning, herunder by- og boligudvikling

Forslag og vedtagelse af Planstrategi, både lokal og
fælles del med Trekantområdet, jf. Planloven
Forslag og vedtagelse af Kommuneplan samt vedtagelse af kommuneplantillæg
Principper for meddelelse af fritagelse for kommunal
grundskyld jf. §§ 8 og 8 a i Lov om beskatning af fast
ejendom
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I
B

Rykningstilsagn for lån. Godkende sager vedr. rykningstilsagn indenfor 90 % af ejendomsvurderingen.

2.4 IT

Forvaltningen

B

B

Udvalg

Økonomiudvalget

Budgetændringer på anlæg

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

B

I

I

B

I

I

B

I

I

I

B

Ansættelse / uansøgt afsked direktører
Personalepolitik
MED-aftaler

B
B

2.6 Løn- og personaleforhold

I

B

I
I
O

Forvaltningen

Økonomiudvalget

B

Frigivelse og godkendelse af anlægsregnskaber i forbindelse med anlægsprojekter
Lov om erhvervsfremme og den regionale vækst- og
udviklingsstrategi
Igangsættelse af Kommuneplantillæg og lokalplaner
med kommuneplantillæg

Udvalg

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

I
I

I

I

I
B
B

Administration af Personalepolitik

2.7 Fast ejendom

2.7.1 Almenboligloven
Byggeri af boligejendomme: Godkendelse af skema A
(anslåede anskaffelsesomkostninger), og evt. B (efter licitation) og C (revisionspåtegnet byggeregnskab)
Ved ibrugtagning af ny afdeling, godkendelse af husleje
for fordeling mellem lejemål
Godkendelse af lejeforhøjelse på over 5 % pga. forbedringer, § 10, stk. 3
Væsentlig forandring af ejendom, anden anvendelse
end bolig, sammenlægning af boliger
Godkendelse af lånoptagelse med kommunal garanti
Afslag på lånoptagelse i forbindelse med renovering /
fornyelse og individuel renovering
2.7.2 Boligreguleringsloven
Påbud om ændring af vedtægter, § 12
Erhvervelse og afhændelse af ejendom, § 26
Afhændelse af ejendom, § 27
Afgørelse i budgettvist mellem boligorganisationens bestyrelse og afdelingsbestyrelsen
Aftaler om kommunens anvisningsret til familieboliger
§§ 59-60
Give påbud for at sikre forsvarlig drift. Udpege forretningsfører til midlertidigt at overtage Forvaltningen
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B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

B

I

B

I

B

I

B

I

B

I

Samarbejdsaftaler og programmer i Erhvervs- og Turismeområderne
Generelle erhvervs- og turistpolitiske spørgsmål

I

I

B

I

I

B

I
B

Erhvervsservice, herunder dagligt samarbejde med andre aktører på erhvervsområdet

2.9 Eventpulje

Forvaltningen

B

Udvalg

Økonomiudvalget

2.8 Erhverv og turisme

Strategi på området

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

B

I

B

I

Ansøgninger til Eventpuljen under kr. 50.000

O

B

Pulje til aktiviteter under Børnenes Hovedstad under
50.000 kr.
Pulje til aktiviteter under Børnenes Hovedstad over
50.000 kr.

O

B

B

I

Strategi for Events

Ansøgninger til Eventpuljen over kr. 50.000
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Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget

Udvalg

Forvaltningen

3 Teknik, Plan og Kultur

B

I

I

I

B

I

I

I

Forbud mod etablering af forhold, der kan hindres ved en lokalplan, § 14
Forslag til beløbsstørrelse for bøder i forbindelse med påbud efter Byggeloven ang. manglende byggeskadeforsikring
Frigivelse og godkendelse af anlægsregnskaber i forbindelse
med anlægsprojekter
Indsigelse imod nabokommune

B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I

I

I
I

Ophævelse af lokalplan, byplanvedtægt el.lign.

B

I

I

I

Ekspropriation af privat ejendom i forbindelse med vedtagelse
af lokalplan
Forbud mod nedrivning

B

I

I

I

B

I

I

I

Lokalplanpligt

B

I

Krav om at bygherre selv skal yde teknisk bistand til lokalplanarbejdet (dvs. betale en rådgiver)
Forbud mod bebyggelse eller ændret anvendelse i strid med
kommuneplanens rammer, § 12
Dispensation til udstykninger af grunde mindre end den angivne
grundstørrelse i relation til Byplanvedtægter, Lokalplaner eller
ikke planlagte områder
Påbud efter Planloven

B

I

B

I

B

I

B

I

Principper for dispensationer fra lokalplaner, byplanvedtægter
m.m.
Dispensationer fra lokalplaner, byplanvedtægter m.m.

B

I

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

3.1 Anlæg

Frigivelse og godkendelse af anlægsregnskaber i forbindelse
med anlægsprojekter

3.2 Fysisk planlægning (detail)

3.2.1 Planloven
Vedtagelse af lokalplaner

I
I

B

Landzonesager jf. Planlovens § 35

B

Håndhævelse af Planlov, herunder kommuneplan, lokalplaner,
servitutbestemmelser m.v.

B

3.2.2 Byfornyelsesloven
Alle beslutninger om støtte, iværksættelse mm. i henhold til loven
Påbud om kondemnering
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B

I

I

I

B

I

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget

Udvalg

Forvaltningen

B

I

I

I

Nedrivning af bevaringsværdige huse, § 18

B

I

I

3.2.4 Boligreguleringsloven
Nedlæggelse og sammenlægning af lejligheder

B

I

I

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Vedr. kondemnering: Godkendelse af forbedringsforslag
3.2.3 Bygningsfredningsloven
Bemærkninger til fredningsforslag

B

Byggeloven, jf. Planlovens § 35

B

3.2.5 BBR-loven
Træffe afgørelser i henhold til loven

B

3.2.6 Byggeloven
Påbud jfr. byggelovens § 16C i sager, hvor der er tvivl, om der
skal gives påbud eller ej.
Bygningsreglementet, herunder byggetilladelser, helhedsvurderinger, lovliggørelser, dispensationer m.v.
Påbud efter Byggeloven ang. manglende byggeskadeforsikring

B

I
B
B

Påbud jfr. byggelovens § 16C delegeres til forvaltningen i alle
sager, hvor der ikke er tvivl om, at der skal gives påbud. Teknik,
Plan og Kulturudvalget skal dog fortsat orienteres om eventuel
politianmeldelse

B

Byggetilladelser, kommunale ejendomme, fuldmagtsbevilling til
administration
Prioritering af bygningsvedligehold

B

3.3 Anlæg og drift af kommunale ejendomme
O

B

3.4 Trafik og infrastruktur
3.4.1 Lov om offentlige veje
Fastlæggelse af vedligeholdelsesstandard

B

I

I

I

Anlæggelse, optagelse og nedlæggelse af kommuneveje

B

I

I

I

Optagelse af nye kommunale stier og veje, i forbindelse med
kommunale udstykninger og nyanlæg
Vejplanlægning
Sikring af vejanlæg og hjørneafskæringer. Udvalget beslutter
ved dispensation til eksisterende byggelinjer. Adm. beslutter
ved sager om dispensation til eksisterende forhold, hvor adm.
anbefaler dispensation
Ekspropriation til kommunale vejanlæg
Adgangsforhold til offentlige veje i forbindelse med anlæg og
ombygning af veje
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B
B

I

I

I

B

I

I/B

I/B

B

I

I

I
B

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget

Udvalg

Forvaltningen

B

I

I

I

B

I

I

I

Lukning og delvis nedlæggelse af veje

B

I

Åstedsforretning

B

I

Taksation / overtaksation ved fastsættelse af erstatning

B

I

Hegn mod vej

B

I

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Nedlæggelse af offentlige og almene veje
Anlæggelse, optagelse og nedlæggelse af offentlige stier, samt
fastlæggelse af vedligeholdelsesstandard
Parkeringsafgift

B

I

I

I

Godkendelse af nye vejnavne jf. adresseloven

B

Adgangsbestemmelser

B

Adresseloven, dog ikke godkendelse af nye vejnavne

B

Forskellig råden over offentligt vejareal

B

3.4.2 Lov om private fællesveje, Privatvejlov
Erstatningsudgifter ved etablering af ny adgang

B

I

I

I

Opnåelse af lån fra kommunen

B

I

I

I

Lovens geografiske anvendelsesområde

B

I

Istandsættelse, vedligeholdelse og vejsyn på landet

B

I

Vejudlæg i byzone

B

I

Fordeling af anlægsudgifter

B

I

Nedlæggelse af private fællesveje

B

I

Istandsættelse, vedligeholdelse og vejsyn i byzone

B

I

Bortfald af servitutforpligtelse

B

I

3.4.3 Lov om vintervedligeholdelse af veje
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse ved veje og
stier
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse, om grundejernes forpligtelser ved veje og stier

B

I

I

I

B

I

I

I

3.4.4 Lov om grundejerbidrag, Vejbidragsloven
Afholdelse af anlægsudgifter

B

I

I

I

Betaling af vejbidrag og afdragsordning

B

I

I

I

Pålæg af vejbidrag

B

I

Bidragsfordeling

B

I

Omfordeling af vejbidrag

B

I
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Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget

Udvalg

Forvaltningen

3.4.5 Lov om trafikselskaber
Vedtægt, byrdefordeling – høring

B

I

I

I

Budget – høring

B

I

I

I

Trafikplan

B

I

I

I

B

I/B

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Køreplan for lokale og regionale ruter – høring: Adm. indstiller /
beslutter afhængig af karakter og omfang
Myndighed og drift indenfor trafik og infrastruktur

B

3.5 Natur og Miljø, herunder forsyningsområdet

Godkendelse af den årlige evalueringsrapport

B

I

3.5.1 Lov om naturbeskyttelse
Pålæg drift (Natura 2000 planen)

B

I

I

I

Erstatning for tab

B

I

I

I

Fredningsforslag

B

I

I

I

Ekspropriation i forbindelse med gennemførelse af Natura 2000
B
I
I
I
planen
Forbud mod anvendelse og etablering på ejendom i forbindelse
B
I
med fredning, eller påtænkt fredning
3.5.2 Lov om Miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
Udarbejdelse og godkendelse af handleplan til vandplan for inB
I
I
I
ternationale naturbeskyttelsesområder
Høring af andre kommuners handleplan for internationale naturB
I
I
I
beskyttelsesområder
Påklage af vandplan, Natura 2000-plan og andre handleplaner
B
I
I
I
for naturbeskyttelsesområder
Opgaver jf. Bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde
B
I
I
med kommunalbestyrelsen m.v.
3.5.3 Lov om Miljøbeskyttelse
Pålægge rådighedsindskrænkninger

B

I

I

I

Affaldsplan og tillæg til samme

B

I

I

I

Fastsættelse af affaldsgebyrer

B

I

I

I

Ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg mv.

B

I

I

I

Spildevandsplan og tillæg til samme

B

I

I

I

B

I

Hvis der i offentlighedsperioden, ved høring af tillæg til spildevandsplanen, ikke indkommer bemærkninger, som giver anledning til ændring af indholdet, kan tillægget vedtages endeligt af
Teknik, Plan og Kulturudvalget
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I

Forvaltningen

I

Udvalg

B

Økonomiudvalget

Takster vedr. spildevandsforsyningsselskaber m.v. når forvaltningen vurderer, at taksterne ikke kan godkendes
Takster for spildevandsforsyningsselskaber godkendes af forvaltningen, når forvaltningen vurderer, at forsyningsvirksomhedernes forslag til takster kan godkendes
Regulativ for tømning af septik- og trixtanke m.v.

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

I

B
B

I

Tilbagekaldelse af nedsivningstilladelser o.a.

B

I

Fastlægge beskyttelsesområde

B

I

Afslå godkendelse af listevirksomheder i visse tilfælde

B

I

Forbud mod fortsat drift af spildevandsanlæg, listevirksomheder
og andre virksomheder
Forlange listevirksomheder fjernet

B

B (akut)

B

I

Affaldsregulativer og tillæg til samme

B

I

Lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning (selvhjælpsbehandling)
Lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning for omkostninger op til kr. 50.000
Myndighed jf. Affaldsbekendtgørelsen

B

I
B
B

3.5.4 Lov om vandforsyning
Indsatsplan

B

I

I

I

Vandforsyningsplan og tillæg til samme

B

I

I

I

Ekspropriation i forbindelse med anlæg af vandforsyning

B

I

I

I

Godkendelse af regulativ og takster for kommunal vandforsyning. Forvaltningen godkender når det fremsendte regulativ er i
overensstemmelse med statens vejledning for regulativer og
branchevejledningen. Takster godkendes når forvaltningen vurderer at de følger den normale prisudvikling indenfor området.
Godkendelse af takster vedr. kommunal vandforsyning, når forvaltningen vurderer, at taksterne ikke kan godkendes

B

I

I

I/B

B

I

I

I

3.5.5 Lov om varmeforsyning
Ekspropriation i forbindelse med anlæg af varmeforsyning

B

I

I

I

Kommunal ejerandel

B

I

I

I

Godkendelse af projekter, ekskl. Mindre udvidelser i forbindelse
med lokalplaner
Elvarmeforbud

B
B

I
I

Tilslutningspligt, ny

B

I

Tilslutningspligt, eksisterende
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B

Økonomiudvalget

Udvalg

Forvaltningen

3.5.6 Lov om råstoffer
Ekspropriation

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

B

I

I

I

Sikkerhedsstillelse for efterbehandling af arealet

B

I

Tilbagekaldelse af tilladelse

B

I

Forbyde fortsat drift

B

I

3.5.7 Lov om forurenet Jord
Regulativ om anmeldeordning (flytning af forurenet jord)

B

I

B

I

B

I

Regulativer om at udtage eller inddrage områder klassificeret
som lettere forurenet
Undlade at påberåbe sig forældelse ved salg af kommunalt
areal
Lade påbudte foranstaltninger udføre for påbudsadressatens
regning

B

3.5.8 Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
Afslag på visse ansøgninger om miljøgodkendelse

B

I

Fastsættelse af særlige vilkår for husdyrbrug

B

I

Tilbagekaldelse af tilladelse / godkendelse i særlige tilfælde

B

I

Forbud mod fortsat drift, og evt. fjernelse af husdyrbrug, eller
begrænsning af aktiviteter
Politianmeldelse ved ulovligt forhold

B

I

O

B

Foranledige et ulovligt forhold lovliggjort

B

3.5.9 Lov om vandløb
Optagelse af vandløb som offentlige vandløb

B

I

I

I

Påbud om fjernelse af stemmeværker ved dambrug

B

I

I

I

Nedklassifikation af vandløb til private vandløb

B

I

Vedtagelse forslag om regulativer

B

I

Endelig godkendelse af regulativer

B

I

3.5.10 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
Miljøvurdering af miljørapport og planer
B
I
I

I

Miljøvurdering af projekter

B

3.5.11 Lov om kolonihaver
Nedlæggelse af kolonihaver

B

I

B

I

3.5.12 Lov om sommerhuse og campering
Tilladelse til udlejning
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Forvaltningen

Udvalg

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Administration af loven ved tilsyn og henvendelser

B

3.5.13 Lov om udstykning
Godkendelse af udstykning

B

3.6 Kultur og Fritid

Fastsættelse af udviklingsplaner og strategier for alle institutioner

B

I

I

I

Biblioteksreglement

B

I

Åbningstider

B

I

3.7 Billund Bibliotekerne

3.7.1 Lov om biblioteksvirksomhed
Oprettelse / nedlæggelse af biblioteksafdelinger

B

I

Administration af Biblioteksreglementet

B

Samarbejde med andre kommuner

B

3.8 Billund Kommunes Museer
3.8.1 Museumsloven
Oprettelse af museer

B

I

I

I

Godkendelse af vedtægter

B

I

I

I

Godkendelse af budget og regnskab

B

I

I

I

Åbningstider

B

3.9 Borgerservice
3.9.1 Lov om borgerservicecentre
Fastsættelse af struktur og åbningstider

B

I

I

B

I

I

I

B

I

I

I

B

I

3.10 Billund Kulturskole
3.10.1 Lov om musikskoler
Vedtægter for Billund Kulturskole

3.11 Fritidscentre

Ressourcemodel for haller og stadions
Fastsættelse af ugentlige åbningstimer i kommunale idrætscentre og svømmehaller

3.12 Folkeoplysning

3.12.1 Lov om folkeoplysning
Retningslinjer for udpegning af repræsentanter til Kultur- og Fritidsrådet
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B

I

I

I

Udvalg

Forvaltningen

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

B

I

Godkendelse af folkeoplysende foreninger (frivillige folkeoplysende eller folkeundervisning)
Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende aktiviteter

(B)

I

(B)

I

Retningslinjer for anvisning og benyttelse af kommunale haller
og lokaler
Ansøgninger til Udviklingspuljen

(B)

I

(B)

I

Ansøgninger til Uddannelsespuljen

(B)

I

Rammer for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter
Regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter

B

I

I

Afslag på nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis egnet offentligt lokale kan anvises
Godkendelse af regnskaber for folkeoplysende foreninger

3.13 Kulturelle aktiviteter

I

B
B

Ansøgninger til Arrangementspuljen over kr. 10.000

B

I

Ansøgninger til Arrangementspuljen under kr. 10.000

O

B

Godkendelse af regnskaber i forbindelse med tilskud m.v.
Godkendelse af regnskaber for lokalhistoriske arkiver
3.13.1 Lov om teater
Statsrefusion af kommunens udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger
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B
O

B
B

Udvalget

Forvaltningen

4.1 Anlæg

Frigivelse og godkendelse af anlægsregnskaber i forbindelse med anlægsprojekter

Økonomiudvalget

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Kommunalbestyrelsen

4 Børn og Familie

B

I

I

I

4.2 Børn 0- 14 år

Beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vold og overgreb mod børn og
unge
Tværfaglig samarbejdsmodel ”Med barnet i centrum”

4.3 Dagtilbud

B

I

B

I

Planer for udbygning og renovering af anlæg

B

I

I

I

Dagtilbuds- og klubstruktur

B

I

I

I

Åbningstider og pasningsmoduler

B

I

I

I

Økonomiske rammer for dagtilbud og klubber

B

I

I

I

Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser

B

I

I

I

Takster for dag- og klubtilbud

B

I

I

I

Sammensætning af pladstyper 0-2 år

B

I

Retningslinjer for optagelse i kommunale dagtilbud

B

I

Anvendelse af kombinationstilbud og deltidspladser

B

I

Kriterier for lavt fremmøde i kommunale dagtilbud

B

I

Godkendelseskriterier for private institutioner

B

I

Godkendelseskriterier for private pasningsordninger og
fleksibel pasning
Pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud og klubber
Pædagogisk tilsyn med private dagtilbud, pasningsordninger og fleksibel pasning
Visitation til specialpladser 0-5 år, jf. Serviceloven

B

I

B

I

B

I
B

Visitation til specialpædagogisk bistand

B

Bevilling og genberegning af økonomisk fripladstilskud

B

Indberetning af ændringer i modulvalg

B

Anvisning af pladser til dagtilbud

B

Mellemkommunale afregninger (plejebørn, fritvalg)

B
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Forvaltningen

Udvalget

Økonomiudvalget

Bevilling og udbetaling af tilskud

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

B

Indberetning af socialpædagogisk fripladstilskud i dagtilbud og SFO
Indberetning af behandlingsmæssigt fripladstilskud i
dagtilbud
Opkrævning af forældrebetaling i dagtilbud, klub og
SFO
Bevilling af deltidspladser i dagtilbud over kommunegrænsen
Godkendelse af private pasningsordninger

B

Tilsyn i kommunale og private pasningsformer

B

B
B
B
B

4.4 Folkeskoler 0—9.kl. inklusive SFO
4.4.1 Lov om Folkeskoler
Planer for udbygning og renovering af anlæg

B

I

I

I

Åbningstider i SFO

B

I

I

I

Principper for lukkeperioder og lukkedage på SFO

B

I

I

I

Takster for SFO og klubtilbud

B

I

I

I

Økonomiske rammer for folkeskolerne

B

I

I

I

Skolestruktur og skoledistrikter

B

I

I

I

Tilbudsstruktur på specialundervisningsområdet

B

I

I

I

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne

B*

I

I

Styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser

B

I

I

Kommunale læseplaner

B

I

Retningslinjer for frit skolevalg

B

I

Antal klasser på hver skole

B

I

Rammer for timetal og timefordeling

B

I

Forsøgs- og udviklingsarbejde

B

I

Beslutning om skolebiblioteksordning

B

I

Principper for placering af konfirmationsforberedelse

B

I

Elevbefordring

B

I

Pædagogisk tilsyn med folkeskolerne

B

I

Øvrige opgaver jf. Folkeskoleloven

B

Bevilling af tilskud til nedbringelse af forældrebetaling i
SFO

B

Side 19/26

Administration af elevbefordring

B
B

4.5 Social og sundhed 0 – 14 år

Danmarkskort over omgørelsesprocenter, (landsdækkende opgørelse over fejl i sociale børne- og voksenhandicapsager)
Kvalitetsstandarter

Forvaltningen

Udvalget

Økonomiudvalget

Visitation til Særlig støtte til børn og unge

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

O
B

I

I

I

I

Anbringelsesprincipper

B

I

Etablering af tilbud til socialt udsatte børn og børn med
handicap
Serviceniveau i forhold til forebyggende sundhedsydelser til børn efter Sundhedsloven
Etablering af sundhedsfremmetilbud

B

I

B

I

B

I

Ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, § 42

B

Nødvendige merudgifter, § 41

B

Forebyggende foranstaltninger

B

Anbringelser med samtykke

B

Andre afgørelser under Serviceloven

B

Rådgivning i henhold til Serviceloven

B

Vedligeholdelsestræning i henhold til Serviceloven

B

Forebyggende sundhedsydelser til børn efter Sundhedsloven
Visitation til forebyggende sundhedsindsatser

B

Rådgivning vedr. specialpædagogisk bistand til børn i
dagtilbud
Rådgivning vedr. specialundervisning til børn i grundskoler
Indsatser efter Integrationsloven

B

4.6 Tandpleje

Struktur for tandplejen for børn og unge under 18 år, §
128
Serviceniveau for tandplejens opgaveløsning

B

B
B
B

I

I

I

B

I

Omsorgs-, special- og socialtandpleje

B

Tandplejeydelser til børn og unge

B
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Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget

Udvalget

Forvaltningen

Økonomiske rammer for 10. klasse og specialtilbuddet
10+

B

I

I

I

Vedtægter for Ungdomsskolen

B

I

I

I

Plan for Ungdomsskolen

B

I

I

I

Strategi vedrørende kriminalitetsforebyggelse

B

I

Udpegning af medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse
Elevbefordring

B

I

B

I

Pædagogisk tilsyn for kommunale undervisningstilbud
til unge
SSP-funktion (Skole- Social – Politi samarbejde)

B

I

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

4.7 10. klasse og specialtilbuddet 10+
4.8 Ungdomsskolen
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B

Udvalget

Forvaltningen

5.1 Unge 15 – 30 år

Fælles visioner og politikker på ungeområdet

Økonomiudvalget

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Kommunalbestyrelsen

5 Unge, Uddannelse og Beskæftigelse

B

I

I

I

Danmarkskort over omgørelsesprocenter, § 79 b. fra Ankestyrelsen
Beredskabsplan til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling
af sager om vold og overgreb mod børn og unge
Strategi vedrørende misbrugsområdet

O

I

B

I

B

I

Strategi vedrørende unge med særlige behov

B

I

Strategi vedrørende STU

B

I

5.2 Uddannelse og arbejdsmarked

Tilbudsstruktur for undervisningstilbud til unge

B

I

I

I

Økonomiske rammer for Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse
(STU)
Økonomiske rammer for Forberedende grunduddannelse (FGU)

B

I

I

I

B

I

I

I

B

I

Opgavevaretagelse vedrørende praktikpladser til EGU-elever
Lov om kommunal indsats for unge under 25 år

B

Målgruppeafklaring til FGU

B

Visitation til STU

B

Visitation til specialtilbud for unge

B

Administration af elevbefordring af unge

B

Rådgivning og myndighed jf. Lov om en aktiv socialpolitik

B

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

B

Lov om Integration af udlændinge

B

5.3 Social- og sundhed – unge

Økonomiske rammer for støtte til unge efter Serviceloven

B

I

I

I

Etablering af sundhedsfremmetilbud

B

I

Etablering af tilbud til socialt udsatte unge og unge med handicap
Ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste, § 42

B

I
B

Nødvendige merudgifter, § 41

B

Forebyggende foranstaltninger

B

Anbringelser med samtykke

B
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Forvaltningen

Udvalget

Økonomiudvalget

Andre afgørelser under Serviceloven

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

B

Rådgivning i henhold til Serviceloven

B

Vejledning og rådgivning til unge og deres familier i henhold til
Integrationsloven
Misbrugsbehandling 15 -17 år

B

5.4 Arbejdsmarked

B

Organisering af beskæftigelsesindsatsen

B

I

I

I

Beskæftigelsesplan

B*

I

I

I

Nytteindsats efter beskæftigelsesloven

B

I

I

I

Strategi for Virksomhedsservice

B

I

Overdragelse af opgaver til anden aktør via udbud

B

I

Samarbejdsaftaler med økonomiske konsekvenser over kr.
500.000
Retningslinjer for befordringsgodtgørelse under 24 km

B

I

B

I

Serviceniveau for indsatser og overordnede handleplaner for
målgruppen
Strategi for nytteindsats

B

I

I

I

Behandling af Puljeansøgninger over kr. 250.000

B

I

Behandling af Puljeansøgninger under kr. 250.000

O

B

B*

I

Lov om en aktiv socialpolitik

B

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

B

Lov om sygedagpenge

B

Lov om social pension og folkepension

B

Lov om kompensation af handicappede i erhverv

B

5.5 Integration

Nedsættelse af Integrationsråd, § 42

B

I

I

Overladelse af opgaver til anden aktør eller andre kommuner

B

I

Bevilling efter integrationspuljen

B

I

Boligplacering generelt

B

I

Udbud af danskuddannelse

B

I

Rammeaftale om danskuddannelse

B

I

Øvrige opgaver jf. Lov om integration af udlændinge i Danmark

B

Rådgivning på integrationsområdet

B
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Udvalget

Forvaltningen

Fastsættelse af kvalitetsstandarder for tilbud om behandling af
stofmisbrugere, jf. § 101
Misbrugsbehandling fra 18 år

Økonomiudvalget

5.6 Misbrugsbehandling

Kommunalbestyrelsen

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

B

I
B

Rådgivning om misbrug og opsporing af misbrug, alle aldersgrupper
Anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling

B

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

B
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B

Udvalget

Forvaltningen

6.1 Anlæg

Frigivelse og godkendelse af anlægsregnskaber i forbindelse
med anlægsprojekter

Økonomiudvalget

B= Beslutter
B*= Beslutter med delegationsforbud
I= Indstiller
O= Orienteres

Kommunalbestyrelsen

6 Voksne

B

I

I

I

6.2 Myndighedsudøvelse og drift af tilbud indenfor de definerede
målgrupper

Danmarkskort over omgørelsesprocenter, § 79 b. fra Ankestyrelsen. Forelægges Kommunalbestyrelsen.
Fastsættelse af kvalitetsstandarder på voksenhandicap

Fastsættelse af kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabilitering, genoptræning og vedligeholdende træning
Driftsorienteret tilsyn, såvel eksternt som eget tilsyn

O

I

B

I

I

B

I

I

B

I

Personlig pleje og praktisk hjælp

B

Private leverandører af hjemmepleje

B

Tilskud til ansættelse af hjælpere

B

Socialpædagogisk støtte

B

Borgerstyret personlig assistance

B

Ledsagelse og kontaktperson

B

Nødvendige merudgifter

B

Behandling af sager om værgemål

B

Aktivitets- og samværstilbud

B

Midlertidigt botilbud

B

Længerevarende botilbud

B

Individuelle handleplaner til personer med fysisk eller psykisk
nedsat funktionsevne
Hjælpemidler, boligindretning og befordring

B

Støtte til bil

B

Forebyggende hjemmebesøg til personer

B

Husvilde, § 80

B

B

Aftaler med Region Syddanmark, § 13-17

O

B

Personer, der modtager ½ revalideringsydelse: godkendelse af
støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. handicap, over kr.
50.000 § 64

B

I
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Personer, der modtager forrevalidering: godkendelse af støtte til
nødvendige merudgifter til bolig pga. handicap, over kr. 50.000,
§ 64 a
Godkendelse af tilskud til forsørgelse i op til 6 mdr. i forbindelse
med etablering af selvstændig virksomhed, lån over kr.
100.000, § 65

6.3 Sundhed, genoptræning og sundhedsfremme

B

I

B

I

Brugerbetaling i omsorgstandplejen, § 132

B

I

I

I

Brugerbetaling i specialtandplejen, § 134

B

I

I

I

Sundhedsaftaler med region Syddanmark

B

I

I

I

Tilskud til Frivilligt socialt arbejde

B

I

Tilskud til foreninger som har et aktiverende og socialt sigte
(pensionistforeninger),
Rehabiliteringsforløb

B

I

6.4 Frivilligrådet

Vedtægter for Frivilligrådet

Samarbejde med frivillige organisationer m.v. (Servicelovens §
18)
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B
B

I

I

I

B

I

