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KAPITEL I – Byrådet
§1
Billund Byråd består af 25 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet 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 Byrådets møder fastsættes i
Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. Styrelseslovens § 2.

KAPITEL II – Borgmesteren
§3
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets 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 Byrådet 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 Økonomiministeriet og Byrådet fastsatte regler.
Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges
spørgsmålet for Byrådet.
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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 og Miljø
Børn
Unge og Kultur
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 og 31 a.
§9
De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget,
ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis
yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Side 4 af 10

KAPITEL IV – Økonomiudvalget
§ 10
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af Byrådets
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 Byrådet om planforslagene.
Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens overordnede
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet 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 Byrådet 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.
Udvalget har det koordinerende ansvar for programmet playful innovation i regi af Børnenes
Hovedstad.
§ 11
Økonomiudvalget fastsætter regler om:
•
•
•

Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse
af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12 i Styrelsesloven
I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
Samordning af kommunens indkøbsfunktioner og udbud
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•
•
•
•

Indgåelse af kontrakter og øvrige administrative og økonomiske forhold vedrørende
bygge- og anlægsarbejder
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 Byrådets
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 Byrådets samtykke
Kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. Styrelseslovens § 62 samt
lov om offentlige arkiver mv. § 9
Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. Styrelseslovens §
67
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KAPITEL V - De stående udvalg

Teknik og Miljø
§ 13
Udvalget består af 7 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og
miljømæssige område, herunder opgaver vedrørende:
•
•
•
•

Natur og Miljø, herunder forsyningsområdet
Fysisk planlægning (detail)
Trafik og infrastruktur
Anlæg og drift af kommunale ejendomme

Udvalget har det koordinerende ansvar i forhold til boligpolitikken og programmet By i
Børnehøjde i regi af Børnenes Hovedstad.

Børn
§ 14
Udvalget består af 7 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende børn fra 0
til 15 år, herunder opgaver vedrørende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagpleje
Daginstitutioner
Privat børnepasning
Folkeskoler inklusive SFO/klub
Social myndighed, rådgivning og tilbud
Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
Sundhedspleje, tandpleje og sundhedsfremme
Pædagogisk, psykologisk rådgivning og tilbud
Integration

Udvalget har det koordinerende ansvar i forhold til programmet leg, læring og kreativitet i regi
af Børnenes Hovedstad.

Unge og Kultur
§ 15
Udvalget består af 7 medlemmer.
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Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende unge fra
15 til 30 år, herunder opgaver vedrørende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forberedende grunduddannelse
Ungdomsuddannelser
Ungevejledning
Arbejdsmarked
Social myndighed, rådgivning og tilbud
Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
Psykiatri
Sundhed
Sundhedspleje, tandpleje og sundhedsfremme
Pædagogisk, psykologisk rådgivning og tilbud
Integration
Misbrug
Bibliotek
Museum
Borgerservice
Kultur- og Ungdomsskole
Fritidscentre
Folkeoplysning
Kulturelle aktiviteter

Udvalget har det koordinerende ansvar for misbrugsbehandling

Voksne
§ 16
Udvalget består af 7 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende voksne
over 30 år, herunder opgaver vedrørende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsmarked
Social myndighed, rådgivning og tilbud
Handicap myndighed, rådgivning og tilbud
Psykiatri
Sundhed og sundhedsfremme
Tværgående borgerforløb
Integration
Plejecentre
Hjemmepleje
Genoptræning
Misbrug
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Udvalget har det koordinerende ansvar for sundhedspolitik og sundhedsaftaler,
beskæftigelsespolitik, integrationspolitik, frivillighedspolitik, veteranpolitik og handicappolitik.

KAPITEL VI – Vederlag mv.
Borgmester og første og anden viceborgmester
§ 17
Borgmesteren vederlægges i forhold til indbyggertallet i kommunen i henhold til
vederlagsbekendtgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
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 130 % af borgmesterens vederlag. Formanden for Økonomiudvalget
(borgmesteren) er ikke berettiget til formandsvederlag.
Stk. 2. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 pct. af
borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Formanden for Børneudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 pct. af
borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Unge- og kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 pct. af
borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for Voksenudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 30 pct. af
borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Formanden for Børn og Unge Udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 pct. af
borgmesterens vederlag.
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Stk. 7 De i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den
pågældende fratræder hvervet eller i en uafbrudt periode på 6 måneder ikke har varetaget
dette. Ved barsel og adoption er perioden 9 måneder.
§ 19
Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens fravær er konstitueret som
formand i en periode på mindst 1 måned, 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 6 måneder – dog 9 måneder
ved barsel og adoption.

KAPITEL VII - Ændringer i vedtægten
§ 20
Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.
Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med
mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Tilsynet.

KAPITAL VIII – Supplerende bestemmelser
Forretningsorden for Billund Byråd vedtaget den 22. november 2006.
Spørgetid for Billund Byråd vedtaget den 22. november 2006.
Behandlet og vedtaget af Billund Byråd første gang den 15. september 2009.
Behandlet og vedtaget af Billund Byråd anden gang den 27. oktober 2009.
Behandlet og vedtaget af Billund Byråd første gang den 28. januar 2014.
Behandlet og vedtaget af Billund Byråd anden gang den 25. februar 2014.
Behandlet og vedtaget af Billund Byråd første gang den 27. november 2017.
Behandlet og vedtaget af Billund Byråd anden gang den 4. december 2017.
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