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87.        Flytning af opgaver mellem udvalg 

Beslutningstema 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til eventuelt flytning af opgaver mellem Udvalget for 
Vækst & Klima og Udvalget for Teknik & Miljø 

Økonomi 

Ingen umiddelbare bemærkninger. 

Historik 

I styrelsesvedtægten er Spildevand og Vandløbsloven indsat under Udvalget for Teknik & Miljø. 
En eventuel flytning af opgaver medtages ved førstkommende revision af styrelsesvedtægten 
for Hedensted Kommune. 

Sagsfremstilling 

Udvalget for Vækst & Klima samt Udvalget for Teknik & Miljø anmodes om at drøfte og tage 
stilling til en eventuel flytning af opgaver imellem de 2 udvalg, således at opgaver som 
Spildevand og Vandløbsloven flyttes fra Udvalget for Teknik & Miljø til Udvalget for Vækst & 
Klima.  
Kommunalbestyrelsen tager stilling til en eventuel flytning af opgaver på baggrund af 
indstillingerne fra udvalgene. Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at flytte opgaverne, vil det 
efterfølgende blive indarbejdet i styrelsesvedtægten ved førstkommende revision. 
I forhold til vandløbsområdet har det været et opmærksomhedspunkt at repræsentanter til 
forskellige vandoplandstyregrupper mv. har været udpeget fra det enkelte fagudvalg det hørte 
ind under, men det er ikke et krav. 
 
Opgaver og fokusområder som mere præcist vil være omfattet af en eventuel flytning mellem 
udvalgene vil blive præsenteret på udvalgsmødet, og vedlægges sagen inden behandling i 
kommunalbestyrelsen. 
 
 
Forvaltningen indstiller, 2. maj 2022, pkt. 57: 

at Kommunalbestyrelsen tager stilling til flytning af opgaver mellem Udvalget for Vækst & 
Klima og Udvalget for Teknik & Miljø. 
 
 
 
Beslutning fra Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025, 2. maj 2022, pkt. 57: 

Udvalget for Vækst & Klima anbefaler, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til flytning af 
opgaver mellem Udvalget for Vækst & Klima og Udvalget for Teknik & Miljø. 
 
Mads-Peder Søby var fraværende under behandling af punktet. 
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Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 4. maj 2022, pkt. 71: 

Udvalget for Teknik & Miljø ønsker inden behandling af sagen i Kommunalbestyrelsen et 
fællesmøde med Udvalget for Klima & Vækst, hvor konsekvenserne af flytningen gennemgås, 
herunder til eksempel planprocesser. 
 
Beslutning fra Udvalget for Vækst & Klima 2022-2025, 10. maj 2022, pkt. 77: 
Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forvaltningens indstilling om 
overflytning af opgaver.  
Fraværende: Jacob Ejs, Gitte Andersen  
 
Beslutning fra Udvalget for Teknik & Miljø 2022-2025, 10. maj 2022, pkt. 98: 
Udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen at godkende forvaltningens indstilling om 
overflytning af opgaver.  
Fraværende: Steen Christensen, Gitte Andersen  
 
Beslutning fra Økonomiudvalget 2022-2025, 16. maj 2022, pkt. 108: 

Indstilles godkendt 

Kommunikation 

En opgaveflytning skal efterfølgende behandles i Kommunalbestyrelsen og en eventuel flytning 
af opgaver medtages ved førstkommende revision af styrelsesvedtægten for Hedensted 
Kommune. 
 

Beslutning 

Socialdemokratiet og KD undlader at stemme i sagen, da de ikke finder, at sagen er 
tilstrækkeligt belyst. 
 
Der igangsættes et arbejde med tilpasning af styrelsesvedtægten i forlængelse af beslutningen  
Godkendt. 
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