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Styrelsesvedtægter for Hedensted Kommune 

 
Ankestyrelsen bekræfter herved modtagelsen af kommunens ændrede 

styrelsesvedtægt, som er vedtaget på byrådsmøder den 31. januar 2018 

og den 28. februar 2018 til ikrafttræden den 1. marts 2018. 

 

Styrelsesvedtægten er ændret på følgende punkter: 

 

 I §§ 13, 14, 15, 16 og 17 justeres teksten i stk. 1, sådan at 

sætningen lyder: ”Hensynet til muligheden for mødesamtidighed 

for de stående udvalg, og dermed at der hurtigt kan ske en fælles 

behandling af tværgående emner, gør, at der fortrinsvist ikke er 

gengangere i de 5 stående udvalg.” 

 Der er i kapitel 6 indsat bestemmelse om nedsættelse af et 

Opgaveudvalg, jf. § 17, stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse 

 Der er foretaget justeringer i vederlagene til de forskellige 

udvalgsposter. 

 

Ankestyrelsen har følgende bemærkninger til de vedtagne ændringer. 

 

For så vidt angår ændringen af §§ 13, stk. 1, 14, stk. 1, 15, stk. 1, 16, 

stk. 1 og 17, stk. 1, har Ankestyrelsen forstået det sådan, at § 25 i 

kommunestyrelsesloven ikke er fraveget. 

  

Det fremgår af § 17, stk. 1, 1. pkt., i kommunestyrelsesloven, at: 

 

”Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens 

anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere 

stående udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde 

fastsættes i styrelsesvedtægten.” 
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Ligeledes fremgår det af note 9 til § 2, stk. 2, i Lov om kommunernes 

styrelse, Normalforretningsorden, med kommentarer af Hans B. 

Thomsen m.fl., 2. udgave fra 2010, side 57, at: 

 

”Regler om delegation af kompetencen fra kommunalbestyrelsen til 

udvalg, forvaltning eller andre må ikke optages i 

styrelsesvedtægten. Det er kun regler af mere generel og fast 

karakter vedrørende den overordnede styrelse af kommunen, der 

skal optages i styrelsesvedtægten. Der kan således ikke optages 

bestemmelser om særlige udvalg, der er nedsat i henhold til § 17, 

stk. 4.” 

 

Det er på den baggrund Ankestyrelsens opfattelse, at Hedensted 

Kommune ikke kan nedsætte et Opgaveudvalg, jf. § 17, stk. 4, i 

kommunestyrelsesloven, i styrelsesvedtægtens kapitel 6.  

 

Hedensted Kommune har over for Ankestyrelsen oplyst, at § 17, stk. 4- 

udvalget Social Omsorg er nedlagt med sidste møde i februar 2018. 

Formanden for udvalget Social Omsorg oppebærer dermed ikke længere 

et vederlag.  

 

Vi bemærker, at det fremgår af bekendtgørelse om vederlag, diæter, 

pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv 

(vederlagsbekendtgørelsen) § 7, stk. 3, at kommunalbestyrelsen kan 

beslutte, at der ydes vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der 

er formænd for særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4, i lov om 

kommunernes styrelse, eller næstformænd for særlige udvalg i medfør af 

§ 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse. 

 

Bestemmelser af mere generel og fast karakter, f.eks. en generel 

bestemmelse om at der kan fastsættes vederlag til formænd og 

næstformænd for særlige udvalg, kan optages i styrelsesvedtægten med 

en henvisning til § 7, stk. 3, i vederlagsbekendtgørelsen. 

 

Derimod kan der ikke i styrelsesvedtægten fastsættes vederlag til 

formænd og næstformænd for specifikke særlige udvalg. 

  

Det er på denne baggrund Ankestyrelsens opfattelse, at § 6, sidste 

sætning, kap. 6, samt § 19, stk. 5-7, skal udgå af styrelsesvedtægten 

for Hedensted Kommune.  

 

Ankestyrelsen skal anmode om at få oplyst, hvorvidt Hedensted 

Kommune ændrer styrelsesvedtægten, så den er i overensstemmelse 

med det af Ankestyrelsen anførte. 

 

Vi anmoder om at modtage kommunens svar herpå inden for 2 måneder. 
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Vi bemærker i øvrigt, at § 19, stk. 10, i styrelsesvedtægten bør ændres 

ved førstkommende vedtægtsændring, så den henviser korrekt til 

bestemmelsens øvrige stykker. 

 

Ankestyrelsen har ikke bemærkninger til de øvrige vedtægtsændringer.  

 

Venlig hilsen 

 

Cecilie Ambrosius Baker 

 


