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Kapitel I. Byrådet. 
 
§ 1. 
 
Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. 
 
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommu-
nernes styrelse (i det følgende styrelsesloven). 
 
 
§ 2. 
 
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes 
i Byrådets forretningsorden (i det følgende forretningsordenen), jfr. styrelseslovens § 2, stk. 
4. 
 
 
Kapitel II. Borgmesteren. 
 
§ 3. 
 
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes 
i forretningsordenen, jfr. styrelsesloven §§ 8 og 30. 
 
 
§ 4. 
 
Stk. 1. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens sam-
lede 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 unødven-
dig 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 for-
nøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af ressort-
ministeriet 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 om disses virksomhed 
m.v. 
 
§ 6. 
 
Der nedsættes et Økonomiudvalg samt følgende stående udvalg: 
 
1. Trafik- og Teknikudvalget.  
2. Klima- og Miljøudvalget.  
3. Børne- og Undervisningsudvalget.  
4. Kulturudvalget. 
5. Fritids- og Idrætsudvalget. 
6. Psykiatri- og Handicapudvalget. 
7. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 
8. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. 

 
 
§ 7. 
 
Stk. 1. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.  
 
Stk. 2. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har del-
taget i mødet.  
 
Stk. 3. Ethvert af disse medlemmer kan på mødet 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 stand-
punkt. 
 
 
§ 8. 
 
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 
borgmesteren, jfr. styrelseslovens § 31 a, stk. 2, jf. § 21, stk. 2. 
 
 
§ 9. 
 
De stående udvalg påser, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke over-
skrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere 
bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 

 



J. nr. 00.22.02A30 5 
Sag: 2017/02912 027 
 

Kapitel IV. Økonomiudvalget. 
 
§ 10. 
 
Stk. 1. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 10 af By-
rådets øvrige medlemmer. 
 
Stk. 2. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er un-
derlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V. 
 
Stk. 3. Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget ledsaget af budgetover-
slag for en flerårig periode samt aflægger kommunens årsregnskab til Byrådet efter de nær-
mere regler herom i styrelseslovens kap. V. 
 
De stående udvalg skal inden for en af Økonomiudvalget fastsat frist fremkomme med bidrag 
til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag, jfr. styrelseslovens § 21, stk. 3.  
 
Stk. 4. Indenfor rammer, der fastsættes af Byrådet, kan Økonomiudvalget meddele tillægsbe-
villinger i tilfælde, hvor stående udvalg ønsker beløb overført fra en drifts- eller anlægsbevil-
ling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Tilsvarende gælder de bevillingsområder, som 
Økonomiudvalget selv administrerer. 
 
Stk. 5. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører 
kommunens kasse- og regnskabsvæsen samt løn- og personaleforhold inden for ethvert af 
kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og ad-
ministrationens behandling af personalesager.  
 
Stk. 6. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og den fysiske planlægning i 
henhold til lov om planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens plan-
lægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående ud-
valg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. 
Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse samt påser, at fore-
skrevne høringsprocedurer gennemføres. 
 
Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udar-
bejdede planforslag. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens 
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning. 
 
Stk. 7. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: 
 
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom  
- administrationsbygninger med tilhørende anlæg, herunder drift og vedligeholdelse 
- udleje af kommunens lokaler og anlæg, idet udlån hører under det enkelte udvalgs område 
- drift og vedligehold af ejendomme, der ikke længere planlægges anvendt indenfor et ud-

valgs område 
- ejendomme erhvervet med henblik på boligbebyggelse 
- erhvervsmæssige og lignende spørgsmål 
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- Borgerservice 
- kommunens informationsvirksomhed over for borgerne 
- aftaler om tilvejebringelse af boliger til kommunens boligsociale opgaver og fleksibel ud-

lejning i almene boliger 
- samarbejdet med kommunens venskabsbyer 
- programoplæg vedrørende bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt 

sagen er optaget på investeringsoversigten 
- planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) for alle kommunale ejendomme 
 
Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
 
- kommunens budget- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42, stk. 7 
- kommunestrategi (Gladsaxestrategi) 
- sektor- og temaplaner inden for udvalgets område samt foretager indstilling om øvrige 

sektor- og temaplaner 
 
samt vedrørende ejendomme og anlæg inden for udvalgets område: 
 
- anlægsplaner 
- programoplæg, såfremt sagen ikke er optaget på investeringsoversigten, projektforslag og 

byggeregnskab 
 
Stk. 9. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse 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, jfr. § 12 
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres 
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner 
- digitale løsninger i den kommunale administration 
- udleje af kommunens lokaler og ejendomme 
 
 
§ 12. 
 
Økonomiudvalget fører tilsyn med: 
 
- at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutnin-

ger og i øvrigt på forsvarlig måde 
- at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig 
- at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslut-

ning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke 



J. nr. 00.22.02A30 7 
Sag: 2017/02912 027 
 

- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde 
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67 

 
 

Kapitel V. De stående udvalg. 
 
§ 13 
 
Stk. 1. Trafik- og Teknikudvalget består af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på trafikom-
rådet, den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaver vedrørende de kommunale veje 
og grønne områder, samt myndighedsopgaver og undersøgelser inden for byggeri, herunder 
opgaver vedrørende: 
 
- administration af plan- og byggelovgivningen 
- planlægning samt anlæg, drift og vedligeholdelse vedrørende trafik og vejanlæg, parker og 

legepladser inden for udvalgets område, 
- planlægning og anlæg af bygninger og anlæg, samt drift og vedligeholdelse af disse så 

længe de planlægges anvendt til en funktion indenfor udvalgets område 
- sager vedrørende kollektiv trafik og hyre-, rute- og fragtbilkørsel 
- sager vedrørende skadedyr, skorstensfejning, torvedage og geografiske informationssyste-

mer mm 
- planlægning samt anlæg, drift og vedligeholdelse vedrørende renovation, varmeforsyning, 

anlæg og bygninger, herunder udlejede, indenfor udvalgets område med undtagelse af 
planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV). 

- udlån af lokaler og anlæg, der hører under udvalgets område  
- programoplæg vedr. bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt sagen er 

optaget på investeringsoversigten 
 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
 
- sektor- og temaplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, 

jfr. § 10, 
 
samt vedrørende ejendomme og andre anlæg under udvalgets område: 
 
- anlægsplaner 
- programoplæg, såfremt sagen ikke er optaget på investeringsoversigten, projektforslag og 

byggeregnskab 
 
§ 14 
 
Stk. 1. Klima- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det klima-
, natur- og miljømæssige område, den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaver for 
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renovation og varmeforsyning samt myndighedsopgaver og undersøgelser inden for klima, 
natur, miljø-, jordforurenings-, vandforsynings- og spildevandsområdet, herunder opgaver 
vedrørende: 
 
- administration af klima- og klimamålslovgivningen og miljø- og miljømålslovgivningen  
- administration af naturbeskyttelsesloven 
- Agenda 21 
- sager vedrørende søer og vandløb 
- klimasikring 
- planlægning samt anlæg, drift og vedligeholdelse vedrørende renovation og varmeforsy-

ning, anlæg og bygninger, herunder udlejede, inden for udvalgets område med undtagelse 
af planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) 

- drift og vedligeholdelse af anlæg og bygninger varetages så længe disse planlægges an-
vendt til en funktion indenfor udvalgets område 

- udlån af lokaler og anlæg, der hører under udvalgets område  
- programoplæg vedr. bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt sagen er 

optaget på investeringsoversigten 
 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
 
- sektor- og temaplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, 

jfr. § 10, 
 
samt vedrørende ejendomme og andre anlæg under udvalgets område: 
 
- anlægsplaner 
- programoplæg, såfremt sagen ikke er optaget på investeringsoversigten, projektforslag og 

byggeregnskab 
 
 
§ 15. 
 
Stk. 1. Børne- og Undervisningsudvalget består af 9 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og 
undervisningsområdet, herunder opgaver vedrørende: 
 
- daginstitutioner, dagpleje og klubber 
- samarbejde med selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med 
- folkeskolen, ungdomsskolen og skolebiblioteker 
- samarbejdet med private og selvejende institutioner og andre offentlige undervisningsin-

stitutioner inden for udvalgets område 
- tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder forebyggende foranstaltninger, an-

bringelser, pædagogisk psykologisk rådgivning, botilbud og familiecenter, samt opgaver 
inden for sundhedspleje og tandpleje  
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-  kommunens institutioner for børn og unge med særlige behov, samt private og selv-
ejende institutioner på området, som Byrådet har indgået overenskomst med eller skal 
føre tilsyn med 

- udlån af lokaler og anlæg der hører under udvalgets område 
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer, herunder udlejede, under udval-

gets område med undtagelse af planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) 
- drift og vedligeholdelse af anlæg og bygninger varetages så længe disse planlægges an-

vendt til en funktion indenfor udvalgets område 
- programoplæg vedr. bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt sagen er 

optaget på investeringsoversigten 
 
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelser i sager om enkeltpersoner på området for børn og unge 

med særlige behov 
 
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
 
- sektor- og temaplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, 

jfr. § 10, 
 
samt vedrørende ejendomme og andre anlæg under udvalgets område: 
 
- anlægsplaner 
- programoplæg, såfremt sagen ikke er optaget på investeringsoversigten, projektforslag og 

byggeregnskab. 
 
 
§ 16.     
 
Stk. 1. Fritids- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens  fritids- og idrætslige 
opgaver, herunder opgaver vedrørende: 
 
- fritids- og idrætsaktiviteter, herunder folkeoplysende voksenundervisning og aktiviteter 

for børn og unge 
- samarbejde med private og selvejende institutioner og foreninger under udvalgets om-

råde 
- udlån af lokaler og anlæg der hører under udvalgets område 
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer, herunder udlejede, under udvalgets 

område, med undtagelse af planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) 
- drift og vedligeholdelse af anlæg og bygninger varetages så længe disse planlægges an-

vendt til en funktion indenfor udvalgets område 
- programoplæg vedr. bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt sagen er 

optaget på investeringsoversigten 
 
 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Byrådet om: 
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-  regler for tilskud til foreninger og fritids- og idrætsformål 
-  sektor- og temaplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, 

jf. § 10, 
 
samt vedrørende ejendomme og andre anlæg under udvalgets område: 
 
-  anlægsplaner 
-  programoplæg, såfremt sagen ikke har været optaget på investeringsoversigten, 
 projektforslag og byggeregnskab 
 
§ 17.     
 
Stk. 1. Kulturudvalget består af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og biblioteks-
opgaver, herunder opgaver vedrørende: 
 
- biblioteksvæsen, bortset fra skolebiblioteker 
- Kulturhuse 
- museumsforhold 
- musik- og billedskolen og musikaktiviteter 
- kunstområdet 
- teater og biografforhold 
- samarbejde med private og selvejende institutioner og foreninger under udvalgets om-

råde 
- udlån af lokaler og anlæg der hører under udvalgets område 
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer, herunder udlejede, under udvalgets 

område, med undtagelse af planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) 
- drift og vedligeholdelse af anlæg og bygninger varetages så længe disse planlægges an-

vendt til en funktion indenfor udvalgets område 
- programoplæg vedr. bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt sagen er 

optaget på investeringsoversigten 
 
 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Byrådet om: 
 
-  regler for tilskud til foreninger og institutioner med kulturelt sigte 
-  sektor- og temaplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, 

jf. § 10, 
 
samt vedrørende ejendomme og andre anlæg under udvalgets område: 
 
-  anlægsplaner 
-  programoplæg, såfremt sagen ikke har været optaget på investeringsoversigten, 
 projektforslag og byggeregnskab 
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§ 18. 
 
Stk. 1. Psykiatri- og Handicapudvalget består af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for 
psykiatri og handicapområdet, herunder opgaver vedrørende: 
 
- boliganvisningsregler, boliganvisning, vejledning og rådgivning 
- frivillighedsområdet, herunder varetagelsen af tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Ser-

vicelovens § 18 
- aktivitets- og samværstilbud, botilbud og støtte 
- psykisk syge 
- misbrugsindsatser 
- husly, kvindekrisecentre, herberger og hjemløshed 
- ydelser af tillæg og sociale foranstaltninger i relation til borgere, der har andre behov end 

ledighed 
- opgaver vedrørende handicapinstitutioner, herunder selvejende institutioner på området, 

som Byrådet har indgået overenskomst med eller skal føre tilsyn med 
- udlån af lokaler og anlæg, der hører under udvalgets område 
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer, herunder udlejede, under udval-

gets område, bortset fra planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) 
- drift og vedligeholdelse af anlæg og bygninger varetages så længe disse planlægges an-

vendt til en funktion indenfor udvalgets område 
- programoplæg vedr. bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt sagen er 

optaget på investeringsoversigten 
 
Stk.3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
 
-  sektor- og temaplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiud-
 valget, jf. § 10, 
 
Samt vedrørende ejendomme og andre anlæg under udvalgets område: 
 
-  anlægsplaner 
-  programoplæg, såfremt sagen ikke er optaget på investeringsoversigten, projekt-
 forslag og byggeregnskab. 
 
 
§ 19. 
 
Stk.1. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæfti-
gelses- og integrationsområdet inkl. sprogundervisning samt udbetaling af økonomiske ydel-
ser på området bortset fra a-dagpenge, herunder opgaver vedrørende: 
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- den beskæftigelsesrettede indsats efter lov om aktiv beskæftigelsespolitik, lov om aktiv 

socialpolitik, lov om udbetaling af dagpenge i forbindelse med sygdom og barsel, lov om 
kompensation til handicappede i erhverv m.v., som bl.a. består i information og vejled-
ning af arbejdssøgende, uddannelsessøgende og arbejdsgivere, virksomhedskontakt, ar-
bejdsformidling, arbejdsfastholdelse, aktivering, rådighedsvurdering samt bevilling af før-
tidspension, revalidering og flexjob 

- udbetaling af ydelser som kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse mm 
- udbetaling af folke- og førtidspension 
- tilbud til unge med særlige behov, herunder Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 

samt efterværn og forebyggende foranstaltninger for unge over 15 år  
- udlån af lokaler og anlæg, der hører under udvalgets område 
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer, herunder udlejede, under udval-

gets område, bortset fra planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) 
- drift og vedligeholdelse af anlæg og bygninger varetages så længe disse planlægges an-

vendt til en funktion indenfor udvalgets område 
- programoplæg vedr. bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt sagen er 

optaget på investeringsoversigten 
 
Stk.3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
 
- sektor- og temaplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. 
§ 10 
 
Samt vedrørende ejendomme og andre anlæg under udvalgets område: 
 
-  anlægsplaner 
-  programoplæg, såfremt sagen ikke er optaget på investeringsoversigten, projektforslag og 
byggeregnskab 
 
 
§ 20. 
 
Stk. 1. Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget består af 9 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for 
sundhed og ældreområdet, herunder opgaver vedrørende: 
 
- ældreområdet, dvs. den integrerede pleje, ældreboliger, genoptræning og hjælpemidler, 

omsorgsarbejdet og de forebyggende hjemmebesøg 
- kommunens institutioner for ældre samt private og selvejende institutioner på området, 

som Byrådet har indgået overenskomst med eller skal føre tilsyn med 
- den vedtagne ”sundhedspolitik”, herunder opgaver inden for forebyggelse og medfinan-

siering af de regionale sundhedsudgifter 
- udlån af lokaler og anlæg, der hører under udvalgets område 
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer, herunder udlejede, under udval-

gets område, bortset fra planlagt, periodisk vedligeholdelse (PPV) 
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- drift og vedligeholdelse af anlæg og bygninger varetages så længe disse planlægges an-
vendt til en funktion indenfor udvalgets område 

- programoplæg vedr. bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, såfremt sagen er 
optaget på investeringsoversigten. 

 
 
Stk.3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
 
-  sektor- og temaplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiud-
 valget, jf. § 10, 
 
Samt vedrørende ejendomme og andre anlæg under udvalgets område: 
 
-  anlægsplaner 
-  programoplæg, såfremt sagen ikke er optaget på investeringsoversigten, projekt-
 forslag og byggeregnskab. 
 
 

Kapitel VI. Borgerrådgiver. 
 
§ 21. 
 
Stk. 1. Gladsaxe Kommune har en borgerrådgiverfunktion, som referer direkte til Gladsaxe 
Byråd.  
 
Stk. 2. Borgerrådgiveren skal bistå Gladsaxe Byråd med at øge retssikkerheden for borgerne i 
Gladsaxe Kommune. 
 
Stk. 3. Borgerrådgiveren udfører sine opgaver ved at give borgerne hjælp til forståelse af 
kommunens afgørelser, give klagevejledning i sager, der vedrører Gladsaxe Kommune, og 
ved at behandle henvendelser om sagsbehandlingen i Gladsaxe Kommune.  
 
Stk. 4. Gladsaxe Byråd ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere 
regler for dennes virksomhed. 
 
 

Kapitel VII. Vederlag m.v. 
 
§ 22. 
 
Stk. 1. Formanden for Trafik- og Teknikudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 2. Formanden for Klima- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, der udgør 20 % af 
borgmesterens vederlag. 
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Stk. 3. Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 
20 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 4. Formanden for Kulturudvalget oppebærer et vederlag, der udgør 10 % af borgmeste-
rens vederlag. 
 
Stk. 5. Formanden for Fritids- og Idrætsudvalget oppebærer et vederlag, der udgør 20 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 6. Formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 
% af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 7. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget oppebærer et vederlag, der 
udgør 20 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 8. Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget oppebærer et vederlag, som ud-
gør 20 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 9. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 10. Formanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, der udgør 10 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 11. Den i stk. 1-10 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i 
en uafbrudt periode på 1 måned har været forhindret i at varetage formandshvervet. 
 
Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af den 
grund er indkaldt, ophører vederlæggelsen dog efter 9 måneder. 
 
 
§ 23. 
 
Stk. 1. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær 
af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppe-
bærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr. § 
22, stk. 1-8. 
 
Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder. 
 
 
§ 24. 
 
Stk. 1. Der vælges blandt Byrådets medlemmer 1 personlig stedfortræder for hvert medlem 
af Økonomiudvalget og de stående udvalg. 
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Stk. 2. Stedfortræderen indkaldes, såfremt medlemmet har forfald, uanset, at hindringen har 
en kortere varighed end en måned. 
 
 
 
§ 25. 
 
Stk. 1. Stedfortræderen for et byrådsmedlem indkaldes ved medlemmets forfald fra Byrå-
dets møder af de grunde, der er anført i den kommunale styrelseslov § 15, stk. 2, uanset, at 
hindringen har en kortere varighed end en måned. 
 

Kapitel VIII. Ændringer i vedtægten. 
 
§ 26. 
 
Stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft 01.01.2022. Samtidig ophæves styrelsesvedtægten af 
01.01.2018. 
 
Stk. 2. Forslag om ændringer og tillæg til denne vedtægt skal behandles i to byrådsmøder med 
mindst 6 dages mellemrum og indsendes til Ankestyrelsen til underretning. 
 
 
Således vedtaget i Byrådet 01.12.2021 og 08.12.2021. 

 

Trine Græse 
 
  / 
 
   Ulrich Schmidt-Hansen 
 
 
 


