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Styrelsesvedtægt for Aabenraa Byråd

Godkendt den 6. december 2017
Ændret den 21. marts 2018

Kapitel I
Byrådet
§ 1. Kommunalbestyrelsen i Aabenraa
benævnes Aabenraa Byråd (i det følgende
kaldet byrådet). Byrådet består af 31
medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og
en første og anden viceborgmester, jf. § 6,
stk. 5 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, stk. 4.
§ 3. Når et medlem på grund af sin
helbredstilstand graviditet, barsel eller
adoption, varetagelse af andet offentligt
hverv, ferie eller lignende vil være
forhindret i at deltage i et byrådsmøde,
kan de medlemmer, der er valgt på den
pågældende kandidatliste, kræve
stedfortræderen indkaldt til at deltage i
mødet. Til det konstituerende møde eller
2. behandling af forslag til årsbudget kan
stedfortræderen også kræves indkaldt ved
et medlems forfald af anden grund.
Stk. 2. Når et medlem vil være forhindret i
at varetage sine kommunale hverv på
grund af sin helbredstilstand, graviditet,
barsel eller adoption, varetagelse af andet
offentligt hverv, forretninger, ferie eller
lignende, indkalder formanden
stedfortræderen til førstkommende møde i
byrådet. Formanden indkalder også
stedfortræderen hvis den forventede
fraværsperiode er under en måned jf.
styrelseslovens § 15, stk. 2.
Stk. 3. Når et medlem må forventes at
blive erklæret for inhabil i forhold til en
sag, der skal behandles på et byrådsmøde,
kan de medlemmer, der er valgt på den
pågældende kandidatliste, kræve
stedfortræderen indkaldt til at deltage i
sagens behandling jf. § 14, stk. 3 i
styrelsesloven.
Kapitel II
Borgmesteren
§ 4. De nærmere regler om
borgmesterens opgaver i forbindelse med
byrådets møder fastsættes i

forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§
8, 30 og 42 c, stk. 1 og 2.
§ 5. 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.
§ 6. 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 Økonomi- og
Indenrigsministeriet og byrådet fastsatte
regler. Finder borgmesteren, at en
disposition ikke har haft bevillingsmæssig
hjemmel, forelægges spørgsmålet for
byrådet.
Kapitel III
Nedsættelse af udvalg og almindelige
regler om disses virksomhed m.v.
§ 7. Følgende udvalg nedsættes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Vækstudvalget for land og by
Børne- og Uddannelsesudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget

Stk. 2. Byrådet kan nedsætte særlige
udvalg til varetagelse af bestemte hverv
eller til udførelse af forberedende eller
rådgivende funktioner for byrådet,
økonomiudvalget eller de stående udvalg,
jf. styrelseslovens § 17, stk. 4.
§ 8. For hvert udvalg føres en
beslutningsprotokol, hvori udvalgets
beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde
af de medlemmer, der har deltaget i
mødet.

Stk. 2. Ethvert af disse 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.
Stk. 3. Et medlem af et udvalg kan
indbringe en sag for byrådet og derved
forhindre, at en afgørelse truffet af
udvalget iværksættes før byrådet har
taget stilling, jf. styrelseslovens § 23.
Dette gælder dog ikke afgørelser, der ved
lovgivningen er henlagt til udvalget.
§ 9. Hvis Økonomiudvalget eller et
stående udvalg ønsker det, kan det
beslutte at vedtage en forretningsorden,
der fastsætter de nærmere regler om
forberedelse, indkaldelse og afholdelse af
udvalgets møder.
§ 10. Hvis et udvalgsmedlem på grund af
sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller
adoption, varetagelse af andet offentligt
hverv, forretninger eller lignende, er
forhindret i at varetage sine kommunale
hverv i en periode på over en måned, kan
den gruppe, der har indvalgt
vedkommende bestemme, at et andet
medlem indtræder i udvalget, så længe
udvalgsmedlemmet har forfald.
§ 11. 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 eller
borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18,
stk. 2 og 31a.
§ 12. 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.
Kapitel IV
Økonomiudvalget
§ 13. Økonomiudvalget består af
borgmesteren, der er formand for
udvalget, samt 10 af byrådets øvrige
medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af de anliggender,
der er underlagt det i medfør af
styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V.
Stk. 3. Udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af løn- og
personaleforhold inden for ethvert af
kommunens administrationsområder.
Stk. 4. Udvalget fastsætter regler for
borgmesterens og administrationens
behandling af personalesager.
Stk. 5. Udvalget varetager kommunens
økonomiske planlægning og udarbejder
forslag til årsbudget. Udvalget samordner
kommuneplanlægningen og andre
strategiske planlægningsopgaver,
herunder Vækstplanen.
Stk. 6. Udvalget fastlægger de fælles
planforudsætninger og bistår de stående
udvalg med tilvejebringelse af det
nødvendige grundlag for udvalgenes
planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter
generelle forskrifter for planernes
tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg
for udarbejdelse af økonomiske
konsekvensvurderinger af de udarbejdede
planforslag og foretager indstilling til
byrådet om planforslagene. 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,
forsikringer,
indkøb og udbud,
drift af kommunale ejendomme, som
ikke ved byrådets beslutning er
henlagt under andre udvalg,
gennemførelse af de indledende faser
ved udbud af bygge- og
anlægsopgaver, herunder valg af
udbudsform og rådgiver.
generelle erhvervspolitiske forhold,
samarbejder over landegrænser,
kommunale samarbejder (strategisk
niveau),
IT, kommunikation og information,
borgerservicecentre.
Alkoholbevillinger og udvidede
åbningstid

Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og
foretager indstilling til byrådet om
kommunens kasse- og regnskabsregulativ,
jf. styrelseslovens § 42 stk. 7.

Kapitel V
De stående udvalg

Stk. 9. Udvalget udarbejder projektforslag,
forprojekt og hovedprojekt for bygge- og
anlægsarbejder vedrørende kommunale
bygninger og anlæg, som ikke ved denne
vedtægt eller byrådets beslutning er
henlagt under noget andet udvalgs
område.

§ 16. Teknik- og Miljøudvalget består
af 7 medlemmer.

Stk. 10. Udvalget forhandler i fornødent
omfang med et stående udvalg inden
iværksættelsen af foranstaltninger af
væsentlig betydning for det pågældende
udvalg.









§ 14. Udvalget fastsætter regler om






indberetninger fra den kommunale
administration med henblik på
udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, jf. § 15,
i hvilket omfang kommunens værdier
skal forsikres,
samordning af kommunens indkøbsog udbudsfunktioner, og
arkivmæssige forhold.

§ 15. Udvalget fører tilsyn med,












at forvaltningen af de økonomiske
midler sker i overensstemmelse med
byrådets beslutninger 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 beslutning bevilgede beløb
ikke overskrides uden byrådets
samtykke,
løn- og ansættelsesforhold for
personale i selvejende institutioner,
som kommunen har overenskomst
med, jf. styrelsesloven,
at selvforvaltende områder overholder
de af byrådet fastsatte regler for
selvforvaltning og økonomisk
decentralisering,
arealer og bygninger, som hører under
udvalgets område, og
at kommunens arkivalier opbevares på
betryggende måde.

Stk. 2. Udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af kommunens
opgaver på det tekniske og miljømæssige
område, herunder opgaver vedrørende:
















klima og bæredygtighed,
anlæg, drift og vedligeholdelse af veje,
sommerhusadministration,
råstoffer,
miljøbeskyttelse og VVM,
naturbeskyttelse og naturfredning,
myndighedsopgaver vedrørende
drikkevands-, spildevands-, affalds- og
varmeområdet,
kommunens rekreative arealer og
grønne områder,
strande,
drift og vedligeholdelse af vandløb,
offentlige legepladser,
kommunale havne,
trafikplanlægning,
kollektiv trafik, herunder færgeri og
taxa,
plantager og skove,
flyvepladser,
kommunens ejendomme og anlæg,
som ikke ved denne vedtægt er
henlagt under andet udvalgs område,
og
gennemførelse af bygge- og
anlægsopgaver vedrørende bygninger
og anlæg samt drift og vedligeholdelse
af kommunens ejendomme inden for
udvalgets område undtaget de
indledende faser ved udbud jf. 13, stk.
7.
Afgiver høringssvar inden for udvalgets
område

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og
foretager indstilling til byrådet om





politikker og sektorplaner vedrørende
det tekniske og miljømæssige
området,
projektforslag, forprojekt og
hovedprojekt for bygge- og
anlægsarbejder inden for udvalgets
område, samt
takster inden for udvalgets område.

§ 17. Vækstudvalget for land og by
består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af kommunens
opgaver inden for arealanvendelses-, og
boligområdet herunder opgaver
vedrørende:














byggesagsbehandling og BBR,
landzoneadministration,
administration af planlovgivningen,
bolig- og byggeprogram,
støttet boligbyggeri/byfornyelse/
bygningsfornyelse,
tomme og faldefærdige bygninger,
vandrerhjem og campingpladser,
turisme,
udvikling i landdistrikter,
branding og markedsføring, og
gennemførelse af bygge- og anlægsopgaver vedrørende bygninger og
anlæg undtaget de indledende faser
ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og
vedligeholdelse af kommunens
ejendomme indenfor udvalgets
område.
Afgiver høringssvar inden for udvalgets
område



















kunst og kultur,
events,
biblioteker,
lokalhistoriske arkiver,
museumsforhold,
musikskoler og andre musikaktiviteter,
teater- og biografforhold,
aktivitets-, medborger- og
forsamlingshuse,
lokal kulturarv,
regionale kulturaftaler,
kultur- og idrætspriser,
idræts- og svømmehaller samt
idrætsanlæg,
grænseoverskridende kultur- og
fritidssamarbejde,
offentlige skøjtebaner,
venskabsbyer
vedtægtsændringer
afgiver høringssvar inden for udvalgets
område



Gennemførelse af bygge- og
anlægsopgaver vedrørende bygninger
og anlæg undtaget de indledende faser
ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og
vedligeholdelse af kommunens
ejendomme inden for udvalgets
område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og
foretager indstilling til byrådet om



Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og
foretager indstilling til byrådet om





politikker og sektorplaner inden for
udvalgets område,
regler for udlån og udleje af lokaler til
folkeoplysende aktiviteter i kommunale
ejendomme, og for tilskud til
foreninger m.v.,
projektforslag, forprojekt og
hovedprojekt vedrørende anlægs- og
byggeopgaver inden for udvalgets
område, samt
takster inden for udvalgets område.











lokalplanlægning for udfyldning af
rammerne i kommuneplanlægningen,
byfornyelsesplaner,
jordforsyning,
bolig- og byggeprogram,
politikker og sektorplaner inden for
udvalgets område,
projektforslag, forprojekt og
hovedprojekt vedrørende bygge- og
anlægsopgaver inden for udvalgets
område, samt
takster inden for udvalgets område.

Stk. 2. Udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af kommunens
opgaver på kultur- og fritidsområdet,
herunder








§ 19. Børne- og Uddannelsesudvalget
består af 7 medlemmer.

§ 18. Kultur- og Fritidsudvalget
består af 7 medlemmer.





samarbejde med offentlige
myndigheder samt private og
selvejende institutioner inden for
udvalgets område,
folkeoplysning generelt,
elite og breddeidræt,

Stk. 2. Udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af kommunens
opgaver vedrørende








rådgivning, vejledning og tilsyn – børn
og unge,
integration – børn,
støtteforanstaltninger – børn og unge,
handicap/misbruger/psykiatri – børn
og unge,
familierådgivning,
døgninstitutioner for børn og unge,
unge-indsatsen,
















særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
(STU),
produktionsskoler,
fjordskolen
folkeskolen herunder specialskoler,
skolefritidsordninger, fritids- og
ungdomsklubber,
samarbejde mellem skole-social-politi
(SSP),
ungdomsskolen inkl. Erhvervsfaglige
Grunduddannelser (EGU),
opgaver i forbindelse med
Ungdommens Uddannelsesvejledning,
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR), og
Gennemførelse af bygge- og
anlægsopgaver vedrørende bygninger
og anlæg undtaget de indledende faser
ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og
vedligeholdelse af kommunens
ejendomme inden for udvalgets
område.



Daginstitutioner og dagpleje.
godkender vedtægtsændringer for
institutioner mv.
Afgiver høringssvar inden for udvalgets
område



Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag til og
foretager indstilling til byrådet om





politikker og sektorplaner inden for
udvalgets område,
projektforslag, forprojekt og
hovedprojekt vedrørende bygge- og
anlægsopgaver inden for udvalgets
område, samt
takster for udvalgets område.

























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

Stk. 2. Udvalget varetager den
umiddelbare forvaltning af kommunens
opgaver på social- og sundhedsområdet,
herunder











hjemmehjælp og rehabilitering,
plejecentre/boliger,
madservice,
fysisk handicappede og psykisk
handicappede,
udsatteområdet,
bofællesskaber,
døgninstitutioner,
forsorgshjem og krisecentre,
socialpsykiatri/rådgivning og
vejledning,
væresteder og værksteder,





aktivitetstilbud og tilbud om beskyttet
beskæftigelse,
brugerstyret personlig assistance,
ledsagerordning og merudgifter,
støtte til frivilligt socialt arbejde,
rådgivning og vejledning inden for
udvalgets område,
drift og vedligeholdelse af bygninger,
anlæg og arealer under udvalgets
område,
forebyggende og sundhedsfremmende
rammer og tilbud til borgerne,
forebyggende hjemmebesøg,
dagcentre og aktivitetstilbud,
kommunal tandpleje – herunder
tandpleje til børn og unge,
omsorgstandpleje, specialtandpleje
samt tandregulering,
sundhedsplejen,
hjemmesygepleje,
træning og genoptræning, herunder
vedligeholdelsestræning og
vederlagsfri fysioterapi,
forebyggelse og behandling af stof- og
alkoholmisbrug,
rådgivning og hjælpemidler,
samarbejde med andre offentlige og
private aktører på sundhedsområdet
lokalt, regionalt og nationalt,
det nære sundhedsvæsen,
sundhedsaftaler og kvalitetsudvikling,
sundhedsplanlægning,
medfinansiering af det øvrige
sundhedsvæsen,
koordination og opfølgning på
kommunens samlede
sundhedsøkonomi herunder
medfinansiering af det øvrige
sundhedsvæsen,
koordination og opfølgning på
kommunens sundhedspolitik og
sundhedsmæssige indsats, og
gennemførelse af bygge- og
anlægsopgaver vedrørende bygninger
og anlæg undtaget de indledende faser
ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og
vedligeholdelse af kommunens
ejendomme inden for udvalgets
område.
godkender vedtægtsændringer for
institutioner mv.
afgiver høringssvar
kvalitetsstandarder mv. indenfor
udvalgets område

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og
foretager indstilling til byrådet om


betaling for benyttelse af sociale
institutioner og ordninger m.v. inden
for udvalgets område, jf. § 41 a i lov









om kommunernes styrelse indgåede
rammeaftaler m.m.,
øvrige takster inden for udvalget
område,
regler for anvisning til ældreboliger og
plejeboliger,
politikker og sektorplaner inden for
udvalgets område,
projektforslag, forprojekt og
hovedprojekt vedrørende bygge- og
anlægsopgaver inden for udvalgets
område,
sundhedsaftaler, og
sundhedsberedskab.

§ 21. Arbejdsmarkedsudvalget
består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget har ansvaret for
kommunens opgaver vedrørende
beskæftigelses- og
arbejdsmarkedsområdet, herunder













sygedagpenge,
kontanthjælp,
dagpenge,
førtidspension,
ressourceforløb,
revalidering,
integrationspolitik, herunder
danskundervisning for voksne,
Andre sundhedsudgifter, personlige
tillæg og boligstøtte
gennemførelse af bygge- og
anlægsopgaver vedrørende bygninger
og anlæg undtaget de indledende faser
ved udbud jf. 13, stk. 7. samt drift og
vedligeholdelse af kommunens
ejendomme inden for udvalgets
område.
Godkende vedtægtsændringer for
institutioner mv.
Afgiver høringssvar inden for udvalgets
område

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og
foretager indstilling til byrådet om






politikker og beskæftigelsesplaner
inden for udvalgets område,
anlægsplaner,
projektforslag, forprojekt og
hovedprojekt vedrørende bygge- og
anlægsopgaver inden for udvalgets
område, samt
takster inden for udvalgets område.

Kapitel VI

Vederlag m.v.
§ 22. Formanden for Teknik- og
Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør 17 pct. af borgmesterens vederlag.
Næstformanden oppebærer et vederlag,
som udgør 7,86 % af borgmesterens
vederlag.
Stk. 2. Formanden for Vækstudvalget for
land og by oppebærer et vederlag, som
udgør 17 pct. af borgmesterens vederlag.
Næstformanden oppebærer et vederlag,
som udgør 7,86 % af borgmesterens
vederlag.
Stk. 3. Formanden for Kultur og
Fritidsudvalget oppebærer et vederlag,
som udgør 17 pct. af borgmesterens
vederlag. Næstformanden oppebærer et
vederlag, som udgør 7,86 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Børne- og
Uddannelsesudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 17 pct. af
borgmesterens vederlag. Næstformanden
oppebærer et vederlag, som udgør 7,86
% af borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for Social- og
Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag,
som udgør 17 pct. af borgmesterens
vederlag. Næstformanden oppebærer et
vederlag, som udgør 7,86 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Formanden for
Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 17 pct. af
borgmesterens vederlag. Næstformanden
oppebærer et vederlag, som udgør 7,86
% af borgmesterens vederlag.
Stk. 7. Formanden for Børn- og ungeudvalget, der nedsættes efter § 74 i lov
om social service, oppebærer et vederlag
som udgør 10 pct. af borgmesterens
vederlag. Næstformanden oppebærer et
vederlag, som udgør 4,6 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 8. Den i stk. 1-7 nævnte
vederlæggelse ophører, når formanden på
grund af forfald i en uafbrudt periode på 6
måneder har været forhindret i at
varetage formandshvervet.
§ 23. Når et medlem af et stående udvalg
m.v. på grund af formandens sygdom,
ferie eller fravær af anden årsag af

udvalget er konstitueret som formand i en
periode på mindst 2 uger, modtager
medlemmet i funktionsperioden vederlag
efter samme regler som formanden, jf. §
22, stk. 1-7.
Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst
oppebæres i en uafbrudt periode på 6
måneder.
§ 24. Til stedfortrædere i byrådet ydes
vederlag og godtgørelse efter samme
regler som til medlemmer. Vederlaget
ydes dog kun forholdsmæssigt for den
periode, hvor den pågældende midlertidigt
er medlem af byrådet.
Stk. 2. Stedfortrædere, der indkaldes til
enkelte møder, modtager diæter og
kompensation for dokumenteret tabt
arbejdsfortjeneste.
Kapitel VII
Ændringer i vedtægten
§ 25. Denne vedtægt træder i kraft den 1.
januar 2018.
Stk. 2. Samtidig ophæves ”Aabenraa
Kommune Styrelsesvedtægt Fra 1. januar
2014”.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten
skal undergives to behandlinger i byrådet
med mindst 6 dages mellemrum. Den
kommunale tilsynsmyndighed underrettes
om vedtagne styrelsesvedtægter og
vedtægtsændringer.
Godkendt af Aabenraa Byråd
den 28 november og 6. 2017
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