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Analysearbejde i den kommunale organisation 
 

Lovgivningsmæssige rammer 

Der udarbejdes løbende analyser af større eller mindre dele af den kommunale organisa-

tion. Særligt i forbindelse med budgetarbejde laves der adskillige analyser; det er sket i 

tidligere år, og det sker i år. Analyserne er initieret enten af det administrative niveau el-

ler af det politiske niveau. 

 

Helt aktuelt er der igangsat en analyse af kerneområdet Social Omsorgs ”…økonomiske, 

styringsmæssige og organisatoriske forhold.” Hensigten med analysen er at skabe grund-

lag for ”…en dialog og afklaring for Udvalget for Social Omsorg og for Byrådet om kerne-

området Social Omsorg.”1 Der er lagt op til, at analysen er klar til politisk drøftelse i slut-

ningen af september måned 2016. Som ved alle andre analyser er det herefter op til den 

politiske bestyrelse at vurdere, hvordan man vil anvende analysen, herunder om der på 

baggrund af analysen skal træffes beslutninger i udvalg eller Byråd. 

 

Borgmesteren har efter Styrelseslovens § 31, stk. 3, ”…den øverste daglige ledelse af 

kommunens administration. Jf. bestemmelsen er det borgmesteren, der fordeler sagerne 

til de stående udvalg og drager omsorg for, at sager, der kræver beslutning af kommu-

nalbestyrelsen, forelægges denne med eventuelle erklæringer”2. Det betyder, at borgme-

steren kan igangsætte de foranstaltninger og analyser, der findes nødvendige for såvel 

administrative som politiske beslutninger. Det betyder også, at borgmesteren er ansvar-

lig for, at sager, når de behandles af den politiske bestyrelse, er tilstrækkeligt belyst og i 

en sådan form, at der eventuelt kan træffes beslutninger.  

 

Det politiske ansvar 

Set i relation til analysen af kerneområdet ”Social Omsorg” beskrives herunder det politi-

ske ansvar for henholdsvis Udvalget for Social Omsorg og Udvalget for Politisk Koordina-

tion & Økonomi. 

 

Udvalget for Social Omsorg 

Opgaver og ansvarsområder for stående udvalg skal være beskrevet i kommunens sty-

relsesvedtægt. Af Hedensted Kommunes Styrelsesvedtægt § 15, stk. 2 fremgår, at Ud-

valget for Social Omsorg har følgende ansvar og opgaver: 

 

”Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de forudsætninger 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 livskvalitet 

                                           
1 Arbejdsbeskrivelse for udredningsarbejde omkring Social Omsorg, 26. maj 2016. 
2 Det kommunale arbejde i kommunalbestyrelser og udvalg, Indenrigsministeriet og KL, 2014, s. 

49. 
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 Familien, netværket og det lokale samfund er vigtige elementer i den sociale om-

sorg, 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. Omgivelser og tilbud er indrettet, så 

man så vidt muligt kan bruge dem selvstændigt. Det gælder både i det offentlige 

og i lokalområderne.”3 

 

Udvalgets ansvar og beslutningskompetence er således beskrevet af Byrådet og fremgår 

af styrelsesvedtægten. Af Styrelseslovens § 21, stk. 2 fremgår, at ”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 kommu-

nalbestyrelsens formand…”. Det betyder, at hvis der skal træffes væsentlige politiske be-

slutninger, som vedrører forhold som et udvalg er ansvarlig for jfr. kommunens styrel-

sesvedtægt, skal udvalget inddrages. 

 

Udvalget for Politisk koordination & Økonomi 

Opgaver og ansvar for Udvalget for Politisk koordination & Økonomi er ligeledes fastlagt 

af Hedensted Kommunes Styrelsesvedtægt. Af denne fremgår, at udvalget sørger for den 

umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt dem jf. styrelsesloven. Sty-

relsesloven angiver, at udvalget har ”…indseende med de økonomiske og almindelige 

administrative forhold inden for samtlige kommunale administrationsområder...”4 

 

Det fremgår også af Hedensted Kommunes styrelsesvedtægt, at udvalget skal ”Sikre at 

der er sammenhæng i opgaverne i forhold til de aktuelle strategier og i forhold til løsning 

af kerneopgaver og forudsætninger”5, og videre at ”…udvalget sørger for kommunens 

økonomiske planlægning…”6  og skal ”…vurdere hvilke emner, der er så principielle eller 

tværgående, at de enten skal tages op på Dialogmøde, i en Temagruppe eller på Tema-

møde.”7 

 

Sammenfatning 

Det fremgår, at borgmesteren er ansvarlig for, at der ligger det fornødne materiale og 

beslutningsgrundlag inden Byrådet eller Udvalget for Politisk koordination & Økonomi 

træffer en beslutning i en given sag, i dette tilfælde næste års budget. Borgmesteren va-

retager samtidig posten som den øverste daglige leder af kommunens administration. 

 

Opgaven i Arbejdsbeskrivelsen er fastsat som ”Afsættet er et ønske om mulighed for en 

dialog og afklaring for Udvalget for Social Omsorg og for Byrådet om kerneområdet Soci-

al Omsorg. Dialogen og afklaringen drejer sig om områdets økonomiske, styringsmæssi-

ge og organisatoriske forhold”8,  og at ” Notatet forventes klar til politisk drøftelse ultimo 

september 2016.”9 

 

Analysearbejdet er igangsat af borgmesteren i kraft af dennes funktion som:  

 øverste daglig leder af administrationen samt ansvarlig for, at sager, der kræver 

beslutning af kommunalbestyrelsen forelægges denne med eventuelle erklærin-

ger/analyser. 

 formand for Udvalget for Politisk koordination & Økonomi og de ansvarsområder, 

der ligger her i forhold til kommunens økonomiske planlægning, administrative 

forhold samt løsning af kerneopgaver. 

 

                                           
3 Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune, § 15, stk. 2. 
4 Lov om kommunernes styrelse, § 18, stk. 2. 
5 Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune, § 10, stk. 9. 
6 Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune, § 10, stk. 4. 
7 Se note 5. 
8 Arbejdsbeskrivelse for udredningsarbejde omkring Social Omsorg, 26. maj 2016.  
9 Se note 8. 
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Analysearbejdet skal udmønte sig i en beskrivelse, der skal danne grundlag for en politisk 

drøftelse og eventuelle beslutninger i Byrådet/Udvalget. 

 

Som beskrevet i indeværende notat er ovenstående i overensstemmelse med de kompe-

tencer, der er henlagt til borgmesteren i henhold til Lov om Kommunernes Styrelse og i 

henhold til Styrelsesvedtægten for Hedensted Kommune.  

 

Herudover er Arbejdsbeskrivelsen behandlet på mødet den 6. juni 2016 i Udvalget for 

Social Omsorg, og godkendt med følgende beslutning: ”Godkendt under forudsætning af, 

at anlægsarbejdet fremlægges åbent for hele udvalget, og ser frem til dialog med Byrå-

det om konklusionerne. Birgit Jakobsen og Hanne Grangaard udtrykker kritik af proces-

sen pga. udvalgets sene inddragelse. Det er en underminering af et folkevalgt udvalgs 

arbejde.” 

 

 

 

 


