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Kapitel 1 

Byrådet 

 

§ 1. Egedal Byråd består af 21 medlemmer. 

 

   Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgme-

ster, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende styrelsesloven). 

 

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af 

byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende for-

retningsordenen), jf. styrelseslovens § 2. 

 

Kapitel 2 

Borgmesteren 

 

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med 

byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 

30. 

 

§ 4. Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens samlede admini-

stration og varetager de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel 

IV. 

 

   Stk. 2. I sager, der hører under et udvalgs område, sørger borgmesteren 

for, at de nødvendige erklæringer fra udvalget indhentes, inden byrådet træf-

fer beslutning i sagen. 

 

   Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ikke for-

sinkes unødvendigt. Borgmesteren kan af udvalgene og af de ansatte for-

lange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, herunder om sager-

nes ekspedition. 

 

§ 5. Borgmesteren sørger for, at der ikke afholdes udgifter eller oppebæres 

indtægter uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i 

overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og byrådet 

fastsatte regler. Hvis borgmesteren mener, at en disposition ikke har haft 

bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet. 
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Kapitel 3 

Nedsættelse af udvalg og almindelige 

regler for disses arbejde 

 

§ 6. Der nedsættes følgende udvalg: 

 

1. Økonomiudvalget 

2. Familieudvalget 

3. Kultur- og Erhvervsudvalget  

4. Planudvalget 

5. Skoleudvalget 

6. Social- og Sundhedsudvalget 

7. Teknik- og Miljøudvalget 

 

 

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslut-

ninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de 

medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan for-

lange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, 

der af udvalget skal sendes til anden myndighed, kan medlemmet kræve, at 

denne samtidig orienteres om 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 borg-

mesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31a. 

 

§ 9. De enkelte udvalg har ansvaret for, at bevillinger og rådighedsbeløb, 

der er tildelt udvalgene, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til 

byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige 

eller nødvendige, jf. styrelseslovens § 21. 

 

Kapitel 4 

Økonomiudvalget 

 

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, 

samt 8 af byrådets øvrige medlemmer. 

 

   Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, 

der fremgår af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V. 

 

   Stk. 3. Udvalget varetager kommunens ejerinteresser i forhold til 

selskaberne for vandforsyning og spildevand, fjernvarme og på IT-området. 
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    Stk. 4. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de 

stående udvalg med at tilvejebringe det nødvendige grundlag for at udføre 

deres planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle regler for 

planernes tilvejebringelse. Udvalget sørger for, at der bliver udarbejdet 

økonomiske konsekvensvurderinger af planforslagene og foretager 

indstilling om dem til byrådet. Udvalgets erklæring indhentes om enhver 

sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges 

byrådet til beslutning. 

 

   Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områ-

der: 

 

 Løn-, personale- og arbejdsmiljømæssige forhold indenfor alle 

kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for 

administrationens behandling af personalesager.  

 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom 

 Kommunens IT-strategi og -anvendelse 

 Samordning af kommunens planlægning 

 Indstilling til byrådet om eventuelle tillægsbevillinger 

 Fastsættelse af retningslinjer for budgetlægningen 

 Ansvaret for kommunens økonomiske forvaltning 

 Beredskabet. 

 

   Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 

kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42. 

 

   Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: 

 

 Politikker og planer inden for udvalgets område 

 Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets 

område 

 Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommu-

nens administrationsbygninger. 

 

   Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg in-

den iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågæl-

dende udvalg. 

 

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om: 

 

 Indberetning fra den kommunale administration med henblik på 

udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12 

 Forsikring af kommunens værdier 

 Kommunens udbud og indkøb  

 Kommunens almindelige PR- og informationsvirksomhed 

 Procedurer for persondatalovens efterlevelse i kommunen 

 Kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for andres 

reklamering. 
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§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med: 

 

 at forvaltningen af økonomiske midler er forsvarlig og sker i 

overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på 

forsvarlig måde 

 at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsfø-

ring er forsvarlig 

 at de bevillinger og rådighedsbeløb, der er vedtaget på årsbudgettet 

eller ved særlig beslutning, ikke overskrides uden byrådets 

godkendelse, jf. delegation i henhold til styrelseslovens § 40, stk. 2 

 at kommunens arkivalier bliver opbevaret på betryggende måde, jf. 

arkivlovens § 8 

 løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. 

styrelseslovens § 67. 

 

Kapitel 5 

Stående udvalg 

 

§ 13. Familieudvalget består af 5 medlemmer. 

 

   Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 

opgaver på familieområdet, herunder: 

    

 Daginstitutioner og dagpleje 

 Fritids- og ungdomsklubber 

 Sundhedstjenesten. 

 

   Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi-

udvalget og byrådet om: 

 

 Politikker og planer inden for udvalgets område 

 Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets 

område 

 Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio-

ner og anlæg under udvalgets område. 

 

§ 14. Kultur- og Erhvervsudvalget består af 5 medlemmer. 

 

   Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 

opgaver vedrørende kultur og fritid, herunder: 

 

 Musikskoler og andre musikaktiviteter 

 Idrætsanlæg og svømmehaller 

 Folkeoplysningsvirksomhed, herunder tilskud til folkeoplysende 

voksenundervisning og til det frivillige foreningsarbejde, herunder 

idræt. 

 Udlån af lokaler til foreninger mv. 
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 Museumsforhold 

 Lokalhistoriske arkiver 

 Biblioteksvæsen 

 Venskabsbyrelationer  

 Folkesundhedsfremmende initiativer. 

 

   Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 

på det arbejdsmarkedsmæssige område, bortset fra opgaver, der i henhold til 

denne vedtægt henhører under andre udvalg.  

 

   Stk. 4. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af 

kommunens opgaver på erhvervsfremmeområdet, herunder: 

 

 Erhvervsudvikling  

 Erhvervsservice  

 Turisme 

 Aktivering, beskæftigelsesindsats og særlige beskæftigelsesordnin-

ger 

 Rådighedsvurdering, kontanthjælp og revalidering 

 Opfølgningsindsatsen indenfor sygedagpengeområdet mv. 

 Beskæftigelsesrettede opgaver på integrationsområdet 

 Indsatsen vedrørende rehabiliteringsteamet. 

 

   Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi-

udvalget og byrådet om: 

 

 Politikker og planer inden for udvalgets område 

 Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets 

område 

 Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio-

ner og anlæg under udvalgets område. 

 

§ 15. Planudvalget består af 5 medlemmer. 

 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 

opgaver vedrørende arealanvendelse samt bygge- og boligforhold, herunder: 

 

 Byudviklingsprojekter 

 Administration af planlovgivningen, herunder ekspropriationer og 

dispensationssager 

 Udstyknings- og bebyggelsesplaner 

 Administration og myndighedsudøvelse i henhold til 

byggelovgivningen 

 Tilsyn med drift og opførelse af støttet byggeri 

 Projektering samt udførelse af alle kommunale bygge- og 

anlægsarbejder, uanset benyttelsesformål 

 Bygningsvedligeholdelse af kommunale ejendomme samt af anlæg, 

som ikke ved denne vedtægt er henlagt til et andet udvalgs område 

 Koordinering af anvendelsen af kommunale ejendomme og anlæg 
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 Koordinering af energireducerende indsatser. 

 

   Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi-

udvalget og byrådet om: 

 

 Politikker og planer inden for udvalgets område 

 Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets 

område 

 Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio-

ner og anlæg under udvalgets område. 

 

§ 16. Skoleudvalget består af 5 medlemmer. 

 

   Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 

undervisningsmæssige opgaver, herunder: 

 

 Folkeskoler, herunder skolefritidsordninger (SFO’er)  

 Ungdommens Uddannelsesvejledning  

 Skolebiblioteker 

 Ungdomsskole 

 Kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem det sociale område, 

folkeskoler og politiet (SSP). 

 

    Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi-

udvalget og byrådet om: 

 

 Politikker og planer inden for udvalgets område 

 Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets 

område 

 Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio-

ner og anlæg under udvalgets område. 

 

§ 17. Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. 

 

   Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner 

på social- og sundhedsområdet, bortset fra opgaver, der i henhold til denne 

vedtægt henhører under andre udvalg. 

 

   Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af ovenstående 

opgaver, herunder: 

 

 Ældreområdet, herunder folkepension mv. 

 Førtidspension  

 Voksenhandicapområdet 

 Boliger til ældre og handicappede 

 Socialpsykiatri 

 Rådgivning og behandling af misbrugere 

 Frivilligt socialt arbejde  

 Tilbud til særligt udsatte 
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 Integration af flygtninge, bortset fra beskæftigelsesrettede opgaver 

 Dagcentre for ældre 

 Træning, genoptræning og rehabilitering. 

 Forebyggende hjemmebesøg 

 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning 

 Kommunal tandpleje 

 Forebyggende sundhedsindsats. 

 

   Stk. 4. Udvalget træffer endvidere afgørelse i sager om ydelser mv. til 

enkeltpersoner på det sociale område, når det drejer sig om børn, unge og 

familier, bortset fra opgaver, der i henhold til denne vedtægt henhører under 

andre udvalg. 

 

   Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 

opgaver på det i stk. 4 nævnte område, herunder: 

 

 Specialindsats for børn og familier 

 Børnehandicapområdet 

 Vidtgående specialundervisning 

 Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet med samtykke. 

 

   Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi-

udvalget og byrådet om: 

 

 Politikker, sundhedsaftaler og planer inden for udvalgets område 

 Mål og resultatkrav, kvalitetsstandarder, anlægsplaner og budget i 

øvrigt for udvalgets område 

 Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio-

ner og anlæg under udvalgets område. 

 

§ 18. Teknik- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer. 

  

   Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 

opgaver på det tekniske og miljømæssige område, herunder: 

  

 Naturforvaltning og pleje 

 Miljøbeskyttelse 

 Vandløb og vådområder 

 Renovation 

 Vejvæsen 

 Cykelstier og andre stier 

 Kollektiv trafik 

 Taxakørsel 

 Vedligeholdelse af rekreative områder 

 Varmeforsyning 

 Vandforsyning 

 Spildevand 
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Stk. 3. Udvalget varetager kommunens myndighedsopgaver, herunder tilsyn, 

i relation til selskaberne for vandforsyning, spildevand og fjernvarme. 

 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi-

udvalget og byrådet om: 

 

 Politikker og planer inden for udvalgets område 

 Mål og resultatkrav, anlægsplaner og budget i øvrigt for udvalgets 

område 

 Byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutio-

ner og anlæg under udvalgets område. 

 

Kapitel 6 

Vederlag m.v. 

 

§ 19. Kommunen anvender den fulde ramme for vederlæggelse af 

udvalgshvervene, jf. § 7, stk. 4 i BEK nr. 1530 af 9. december 2016 

 

§ 20. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag 

som udgør 24 % af borgmesterens vederlag.  

   

   Stk. 2. Formanden for de øvrige stående udvalg oppebærer et vederlag 

som udgør 19,4 % af borgmesterens vederlag.  

   

Stk. 3. Næstformændene for de stående udvalg oppebærer hver især et 

vederlag på 7,4 % af borgmesterens vederlag. 

     

Stk. 4. Formanden for Børn og unge-udvalget, der nedsættes i medfør af 

lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et 

vederlag som udgør 9 % af borgmesterens vederlag.  

 

Stk. 5. Medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg oppebærer 

hver især et vederlag på 4,5 % af borgmesterens vederlag. 

 

Stk. 6. Medlemmet af Børn og unge-udvalget, der nedsættes i medfør af 

lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et 

vederlag som udgør 4,5 % af borgmesterens vederlag.  

     

Stk. 7. Den i stk. 1-5 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den 

måned, hvor formanden eller næstformanden fratræder formands- eller 

næstformandshvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har 

varetaget dette.  

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor 

stedfortræder af denne grund er indkaldt efter § 15, stk. 2, i lov om 

kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. 

   

§ 21. Når næstformanden i et stående udvalg på grund af formandens fravær 

er konstitueret som formand for udvalget i en periode på mindst 2 uger, 



 Styrelsesvedtægt for Egedal Byråd 

 10 

oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag svarende til 

formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode. 

   

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 

måneder.  

 

Kapitel 7 

Ikrafttræden og vedtægtsændringer 

 

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves 

"Styrelsesvedtægt for Egedal Kommune” af 1. januar 2014. 

 

   Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i 

byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal tilsendes 

Statsforvaltningen til underretning. 

 

Vedtaget i byrådet den 29. november 2017 og den 6. december 2017 

 

 

 

_____________________   _________________ 

Karsten Søndergaard   Lars Wilms 

Borgmester    Kommunaldirektør 

 


