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Kapitel 1. Byrådet 

 

§ 1 
Hedensted Byråd består af 27 medlemmer. 
 

Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en første og anden vice-
borgmester jf. § 6 i Lov om kommunernes styrelse. 

 

§ 2 

 
 

 
Stk. 2 

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse 

af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden jfr. 
styrelseslovens § 2 stk. 4. 

 
Ifølge styrelsesloven § 15, stk. 2, 2.pkt. har Byrådet bestemt, 

at formanden ved et medlems forfald af de grunde, der er 
nævnt i styrelsesloven § 15 stk. 2, 1. pkt., indkalder stedfor-

træderen, selvom hindringen forventes at vare kortere end en 

måned. 
 

Kapitel 2. Borgmesteren 

 

§ 3 De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse 
med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrel-

seslovens § 8 og 30. 

 
§ 4 Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglig leder 

af kommunens samlede administration, der fremgår af styrel-
seslovens kapitel 4. 

 
Stk. 2 Borgmesteren sørger for, at der inden Byrådet træffer beslut-

ning om et emne enten har været en dialog i de(t) udvalg, som 
arbejder med området eller der har være en forberedende dia-

log blandt byrådets medlemmer på et Dialogmøde eller i en 
nedsat Temagruppe.  

 
Stk. 3 Borgmesteren holder øje med et emnes behandling, herunder 

at behandlingen sker uden unødig forsinkelse. Borgmesteren 
kan bede om alle oplysninger om et hvert emne, som et udvalg 

eller ansatte arbejder med. 
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§ 5 Borgmesteren skal sørge for, at der ikke afholdes udgifter eller 
modtages indtægter uden bevilling, og at udgifter og indtægter 

bogføres i overensstemmelse med de regler som Økonomi- og 
Indenrigsministeriet samt Byrådet har fastsat. Hvis Borgmeste-

ren mener, at en disposition ikke er bevilliget, forelægges 
spørgsmålet for Byrådet. 

 
 

Kapitel 3. Nedsættelse af udvalg & almindelige regler for 

disses virksomhed mv. 

§ 6 Følgende udvalg nedsættes: 
 

 1. Økonomiudvalg – Udvalget for Politisk Koordination & 
Økonomi 

 
Vedrørende Kerneopgaver: 

2. Læring 
3. Beskæftigelse 

4. Social omsorg 
5. Fritid & Fællesskab  

 
Specialist og sagsbehandlingsopgaver: 

6. Teknik  

 
§ 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets 

beslutninger indføres. 
 

Stk.2 Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de 
medlemmer der har deltaget i mødet. Ethvert af disse med-

lemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslut-
ningsprotokollen 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 be-

rører et andet udvalgsområde, skal der inden iværksættelsen 

forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddra-
gelse af Økonomiudvalg – Udvalget for Politisk Koordination & 

Økonomi og Borgmesteren, jf. styrelseslovens § 21 stk. 2. 
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§ 9 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådig-

hedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene 
foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalg – Ud-

valget for Politisk Koordination & Økonomi, hvis yderligere be-
villinger er ønskelige eller nødvendige. 

 

Kapitel 4. Økonomiudvalg – Udvalget for Politisk Koor-
dination & Økonomi 

§ 10 Økonomiudvalg- Udvalget for Politisk Koordination & 

Økonomi består af Borgmesteren, der er formand for udval-
get, samt 6 af Byrådets øvrige medlemmer, som ikke er med-

lemmer af andre stående udvalg dog eventuelt på nær Udval-
get for Teknik. Man kan ved konstitueringen frasige sig sin 

plads i et af de 4 stående udvalg vedrørende kerneopgaver 
(kap. 5) samt Økonomiudvalg -Udvalget for Politisk Koordinati-

on og Økonomi. Derved kan der komme gengangere i udvalge-
ne. 

 
Stk. 2 Udvalget søger for den umiddelbare forvaltning af de anliggen-

der, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, 21 
og kapitel 5. 

 

Stk. 3 Udvalget sørger for den umiddelbare forvaltning af løn- og per-
sonaleforhold inden for enhver af kommunens virksomheder. 

Udvalget fastsætter regler for Borgmesterens og administratio-
nens behandling af personalesager, jf. styrelseslovens § 18. 

stk. 3. 
 

Stk. 4. Udvalget sørger for kommunens økonomiske planlægning og 
har ansvaret for kommuneplanstrategien, kommuneplanlæg-

ningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlæg-
ningsopgaver, herunder indstiller rækkefølgen for kommunens 

byudvikling til Byrådet. Udvalget fastlægger de fælles planfor-
udsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse 

af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopga-
ver. Udvalget fastlægger generelle forskrifter for planernes til-

vejebringelse. 

Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvens-
vurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstil-

ling til Byrådet om planforslagene. 
 

Stk. 5 Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører 
kommunens planlægningsopgaver, der har betydende indfly-

delse på kommunens økonomiske udvikling, eksempelvis kom-
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muneplanlægningen og sektorplanlægningen for kommunens 
serviceområder, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning. 

 
Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg og 

pantsætning af fast ejendom. 
 

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet 
om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslo-

vens § 42. 

 
Stk. 8 Udvalget sørger for at der er en bred dialog inden et udvalg 

iværksætter foranstaltninger af væsentlig betydning for det på-
gældende udvalg. 

 
Stk. 9 Udvalget skal: 

Forberede og sikre en bred dialog i Byrådets arbejde. 
Sikre at der er sammenhæng i opgaverne i forhold til de aktuel-

le strategier og i forhold til løsning af kerneopgaver og forud-
sætninger.  

Være tovholder på at den nye politiske arbejdsform fungerer 
efter hensigten.  

Vurdere hvilke emner, der er så principielle eller tværgående, at 
de enten skal tages op på Dialogmøde, i en Temagruppe eller 

på Temamøde. 

 
§ 11 Økonomiudvalg - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 

fastsætter regler om 
 

  indberetninger fra den kommunale administration med 
henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillings-

kontrol, 
 i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres, 

 samordning af kommunens indkøbsfunktioner, 
 sags- og projektstyring af kommunens bygge- og an-

lægsarbejder, 
 kommunens IT -anvendelse og -sikkerhed. 

 
§ 12 Økonomiudvalg - Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 

fører tilsyn med 

 
 at forvaltningen af økonomiske midler sker i overens-

stemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på for-
svarlig måde, 

 at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens 
regnskabsføring er forsvarlig, 

 at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådigheds-
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beløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke 
overskrides uden Byrådets samtykke, 

 at kommunens arkivalier opbevares på betryggende må-
de, 

 løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale ved selv-
ejende institutioner, med hvilke kommunen indgår over-

enskomst med henblik på opfyldelsen af de af lovgivnin-
gen pålagte forpligtigelser, jf. styrelseslovens § 67 om 

Kommunernes Lønningsnævn. 

 
  

Kapitel 5. De stående udvalg 

§ 13 Udvalget for Læring består af 5 medlemmer, som ikke er 

medlemmer af andre stående udvalg, dog eventuelt på nær 
Udvalget for Teknik. Man kan ved konstitueringen frasige sig 

sin plads i et af de 4 stående udvalg vedrørende kerneopgaver 

samt Økonomiudvalg -  Udvalget for Politisk Koordination og 
Økonomi. Derved kan der komme gengangere i udvalgene. 

 
  

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forud-
sætninger der gør, at det enkelte menneske lærer, så barnet 

eller den unge bliver klar til uddannelse eller job.  
 

Det omfatter følgende forudsætninger: 
 Barnet og den unge er veludhvilet, har fået sund kost og 

møder stabilt 
 Familien er en del af barnets og den unges læring 

 Barnet og den unge er i trivsel i dagplejen, børnehaven, 
skolen osv. 

 Barnet og den unge skal have mulighed for succes 

 Barnet og den unge oplever, at han eller hun i dagpleje, 
børnehave, skole osv. har gode relationer til de voksne og 

sine kammerater 
 Barnet og den unge oplever værdien af at kunne og ville 

selv 
 Barnet, den unge og familien oplever, at der er sociale og 

faglige kompetencer og indsigt i forhold til barnet og den 
unge, og at der er åbenhed for at inddrage andre 

 
§ 14 Udvalget for Beskæftigelse består af 5 medlemmer,som ikke 

er medlemmer af andre stående udvalg, dog eventuelt på nær 
Udvalget for Teknik. Man kan ved konstitueringen frasige sig 

sin plads i et af de 4 stående udvalg vedrørende kerneopgaver 
samt Økonomiudvalg - Udvalget for Politisk Koordination og 
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Økonomi. Derved kan der komme gengangere i udvalgene. 
 

 
Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forud-

sætninger der gør, at det enkelte menneske kommer i job eller 
uddannelse sådan, at man kan klare sig selv økonomisk. 

 
Det omfatter følgende forudsætninger: 

 Borgeren ser det først og fremmest som sit eget ansvar 

at have et arbejde.  
 Hvis ikke man selv kan skaffe sig et arbejde, skal man 

søge rådgivning, støtte og hjælp. 
 Man er så attraktiv for arbejdspladsen, at arbejdsgiveren 

er klar til at betale lønnen. 
 Man kan begå sig på en arbejdsplads, fordi man bestræ-

ber sig på at have de nødvendige faglige og sociale kom-
petencer 

 Man har mulighed for at kunne påtage sig et job, fordi 
det er synligt, hvor der er jobmuligheder. 

 Den ledige arbejdskraft skal være tilgængelig for virk-
somhederne. 

 
  

§ 15 Udvalget for Social Omsorg består af 5 medlemmer,som ik-

ke er medlemmer af andre stående udvalg, dog eventuelt på 
nær Udvalget for Teknik. Man kan ved konstitueringen frasige 

sig sin plads i et af de 4 stående udvalg vedrørende kerneop-
gaver samt Økonomiudvalg -Udvalget for Politisk Koordination 

og Økonomi. Derved kan der komme gengangere i udvalgene. 
 

 
Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forud-

sætninger der gør, at det enkelte menneske får omsorg, støtte 
og rådgivning, der gør, at man løbende udvikler sig til at kunne 

klare sig bedre og mere selv.   
 

Det omfatter følgende forudsætninger: 
 Borgere, der er svækkede i et omfang, der gør, at de ikke 

eller kun i begrænset omfang kan tage vare på eget liv, 

oplever at blive hjulpet til at bevare eller øge deres liv-
kvalitet 

 Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige 
elementer i den sociale omsorg, vi udviser for hinanden. 

 Borgeren får hjælp og rådgivning til at skabe fremskridt, 
til at tage ansvar for eget liv og til at klare sig selv bedst 

muligt 
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 Omgivelser og tilbud er indrettet, så man så vidt muligt 
kan bruge dem selvstændigt. Det gælder både i det of-

fentlige og i lokalområderne.  
 

 
§ 16 Udvalget for Fritid & Fællesskab består af 5 medlemmer, 

som ikke er medlemmer af andre stående udvalg, dog eventu-
elt på nær Udvalget for Teknik. Man kan ved konstitueringen 

frasige sig sin plads i et af de 4 stående udvalg vedrørende 

kerneopgaver samt Økonomiudvalg - Udvalget for Politisk Ko-
ordination og Økonomi. Derved kan der komme gengangere i 

udvalgene. 
Næstformanden for Udvalget for Fritid & Fællesskab er samtidig 

formand for Fritidsudvalget. 
 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forud-
sætninger der gør, at det enkelte menneske både bidrager til 

og bruger fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv - 
og andre mennesker - har et godt liv. 

 
Det omfatter følgende forudsætninger: 

 Kommunen udvikler, faciliterer og sætter rammer for fæl-
lesskaber, så man kan tage medansvar og være medska-

bende i vores samfund 

 Man har lyst til at deltage i fællesskabet, fordi det giver 
værdi. 

 Der er gode muligheder for at  tage ansvar, være med til 
at bestemme og udøve indflydelse 

 Man oplever, at det er sjovt og meningsfuldt at kunne 
selv og kunne sammen med andre 

 Det opleves givtigt at arbejde frivilligt  
 

§ 17 Udvalget for Teknik består af 5 medlemmer.  
 

Stk. 2 Forvaltning og eventuel sagsbehandling af en række opgaver af 
teknisk og forsyningsmæssig karakter, der skal være tilstede 

for at fællesskabet kan fungere og kerneopgaverne løses. 
  

Det omfatter bl.a. følgende opgaver: 

 Vedligeholdelse af veje og grønne områder 
 Gennemførsel af byggemodninger 

 Spildevand, affald og renovation 
 Vandforsyning 

 Driftsforhold, bl.a. i forhold til kollektiv trafik, havne og 
færgefart. 

 Miljøsager og VVM 
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 Lovgivningen vedr. naturbeskyttelse og –pleje, vand-
løb, vandressourcer og grundvand 

 Administration vedr. byggeloven, herunder bygge- og 
zonesager 

 
Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet 

for planer med tilhørende betalingsvedtægter indenfor forsy-
ningsområderne samt udarbejder forslag og foretager indstilling 

til Byrådet for lokalplaner samt ressourceplaner i det åbne land. 

 

Kapitel 6. Vederlag mv.  

§ 18 Borgmesteren vederlægges i forhold til indbyggertallet i kom-
munen og i henhold til bekendtgørelse om vederlag, diæter og 

pension mv. for varetagelse af kommunale hverv. 
 

Stk. 2 

 
 

Stk. 3 

1.viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 7,61 % af 

Borgmesterens vederlag. 
 

Næstformanden for Økonomiudvalg - Udvalget for Politisk Ko-
ordination & Økonomi oppebærer et vederlag som udgør 7,61% 

af Borgmesterens vederlag. 
 

Stk. 4 Formanden for Udvalget for Beskæftigelse oppebærer et veder-
lag, som udgør 19,03% af Borgmesterens vederlag.  

 
Stk. 4.2 Næstformanden for Udvalget for Beskæftigelse oppebærer et 

vederlag som udgør 7,61% af Borgmesterens vederlag. 
 

Stk. 5 Formanden for Udvalget for Læring oppebærer et vederlag som 
udgør 19,03% af Borgmesterens vederlag. 

 

Stk. 5.2 Næstformanden for Udvalget for Læring oppebærer et vederlag 
som udgør 7,61% af Borgmesterens vederlag. 

 
Stk. 6 Formanden for Udvalget for Social Omsorg oppebærer et ve-

derlag som udgør 19,03 % af Borgmesterens vederlag. 
 

Stk. 6.2 Næstformanden for Udvalget for Social Omsorg oppebærer et 
vederlag som udgør 7,61% af Borgmesterens vederlag. 

 
Stk. 7 Formand for Udvalget for Fritid & Fællesskab oppebærer et ve-

derlag som udgør 19,03 % af Borgmesterens vederlag. 
 

Stk. 7.2 Næstformand for Udvalget for Fritid & Fællesskab oppebærer et 
vederlag som udgør 7,61% af Borgmesterens vederlag. 
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Stk. 8 Formanden for Udvalget for Teknik oppebærer et vederlag som 

udgør 19,03% af Borgmesterens vederlag. 
 

Stk 8.2 Næstformand for udvalget for Teknik oppebærer et vederlag 
som udgør 7,61% af Borgmesterens vederlag. 

 
Stk. 9 Formanden for Børne- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag 

som udgør 10,65 % af Borgmesterens vederlag. 

 
 

Stk. 10 De i stk. 1-9 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på 
grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været 

forhindret i at varetage formandshvervet. 
 

§ 19 Når et medlem af et stående udvalg herunder en næstformand, 
på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden år-

sag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på 
mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden 

vederlag efter samme regler som formanden. 
 

Stk. 2 Funktionsvederlaget kan højest oppebæres i en uafbrudt perio-
de på 9 måneder. 

 

Kapitel 7. Ændringer i vedtægten 

§ 20 Denne vedtægtsændring træder i kraft 1. februar 2017. 

 
Stk. 2 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlin-

ger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne æn-
dringer skal sendes til Tilsynsmyndigheden. 

 

 
 

 
 

 

Kirsten Terkilsen 
borgmester 

Jesper Thyrring Møller 
kommunaldirektør 

 
 

Godkendt af Byrådet 9. Januar 2017 og 25 januar 2017 


