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Kapitel 1. Kommunalbestyrelsen 

§1 

Stk. 2 

§2 

Stk. 2 

Hedensted Kommunalbestyrelse bestgr af 27 medlemmer. 

Kommunalbestyrelsen vaelger en borgmester og en forste og 
anden viceborgmester jf. §6 i Lov om kommunernes styrelse. 

De nrmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse 
af Kommunalbestyrelsens moder faststtes i Kommunalbesty-
relsens forretningsorden jfr. styrelseslovens §2 stk. 4. 

Formanden kan ved et medlems forfald af de grunde, der er 
nvnt i Lov om Kommunernes Styrelse §15 stk. 2, 1. pkt., ind-
kalde stedfortrderen, selvom hindringen forventes at vare 
kortere end en maned. 

Kapitel 2. Borgmesteren 

§3 De naermere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse 
med Kommunalbestyrelsens moder fastsaettes i forretningsor-
denen, jf. styrelseslovens §§8 og 30. 

§4 Borgmesteren varetager de funktioner som cm/erste daglig leder 
af kommunens samlede administration, der fremggr af styrel-
seslovens kapitel 4. 

Stk. 2 

Stk. 3 

Borgmesteren sorger for, at der, inden Kommunalbestyrelsen 
traeffer beslutning om et emne, enten har vret en dialog i 
de(t) udvalg, som arbejder med omrgclet, eller der har vaeret 
en forberedende dialog blandt Kommunalbestyrelsens med-
lemmer. 

Borgmesteren holder oje med et emnes behandling, herunder 
at behandlingen sker uden unodig forsinkelse. Borgmesteren 
kan bede om alle oplysninger om ethvert emne, som et udvalg 
eller ansatte arbejder med. 

§5 Borgmesteren skal surge for, at der ikke afholdes udgifter eller 
modtages indtgter uden bevilling, og at udgifter og indtgter 
bogfores i overensstemmelse med de regler, som Social- og In-
denrigsministeriet samt Kommunalbestyrelsen har fastsat. Hvis 
borgmesteren mener, at en disposition ikke er bevilliget, fore-
Igges sporgsmglet for Kommunalbestyrelsen. 
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Kapitel 3. Nedsaettelse af udvaig & almindelige regler for 
disses virksomhed my. 

§6 Folgende udvaig nedsttes: 

1. Okonomiudvalg 

Stgende udvaig: 

2. Fllesskab 
3. V.kst & Klima 
4. Teknik & Miljo 
5. Lring 
6. Beskftigelse 
7. Social omsorg 

Desuden vii Kommunalbestyrelsen som et genereit og overord-
net styringsredskab anvende muligheden for at nedstte et el-
ler fiere 17. stk. 4 udvaig jvnfor Lov om Kommunernes sty-
reise § 17. stk. 4. Der udarbejdes s2erskilte kommissorier for 
disse. 

§7 For hvert stgende udvaig fores en beslutningsprotokol, hvori 
udvaigets besiutninger indfores. 

Stk.2 Beslutningsprotokollen for de stgende udvaig underskrives efter 
hvert mode af de medlemmer, der har deitaget i modet. Et-
hvert af disse mediemmer kan forlange sin afvigende mening 
kort tilfort beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget 
skal fremsendes til anden myndighed, krve, at denne samti-
dig gores bekendt med indhoidet af protokollen. Det pggaelden-
de mediem kan ved sagens fremsendeise ledsage denne med 
en begrundeise for sit standpunkt. 

§8 Hvis et stgende udvaig agter at foretage dispositioner, der be-
rorer et andet udvalgsomrgcle, skal der inden ivrksttelsen 
forhandles med dette udvaig, i fornodent omfang med inddra-
gelse af Okonomiudvalg og borgmesteren, jf. styreiseslovens 
§21 stk. 2. 

§9 De stgende udvaig drager omsorg for, at bevillinger og rgclig-
hedsbelob, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene 
foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Okono-
miudvalg, hvis yderligere bevillinger er onskelige eller nodven-
dige. 
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Kapitel 4. Okonorniudvalg 

§10 Okonomiudvalg bestgr af borgmesteren, der er formand for 
udvalget, samt 6 af Kommunalbestyrelsens ovrige medlemmer. 

Udvalget sorger for den umiddelbare forvaltning af de anlig-
gender, der er underlagt det i medfor af styrelseslovens §§18 
og 21 samt kapitel 5. 

Udvalget sorger for den umiddelbare forvaltning af Ion- og per-
sonaleforhold inden for enhver af kommunens virksomheder. 
Udvalget faststter regler for borgmesterens og administratio-
nens behandling af personalesager, jf. styrelseslovens §18. stk. 
3. 

Udvalget sorger for kommunens okonomiske planlgning og 
har ansvaret for en samordnet losning af kommunens planlg-
ningsopgaver, herunder indstiller rkkefolgen for kommunens 
byudvikling til Kommunalbestyrelsen. 

Udvalgets erklring indhentes om enhver sag, der vedrorer 
kommunens planlgningsopgaver eller har betydende indfly-
delse pg kommunens okonomiske udvikling, eksempelvis kom-
muneplanlgningen og sektorplanlaagningen for kommunens 
serviceomrgder, inden sagen forelgges Kommunalbestyrelsen 
til beslutning. 

Stk. 2 

Stk. 3 

Stk. 4. 

Stk. 5 

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kob, salg og 
pantstning af fast ejendom. 

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

Stk. 8 Udvalget sorger for, at der er en bred dialog, inden et udvalg 
ivaerkstter foranstaltninger af v.msentlig betydning for det O-
gaeldende udvalg. 
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Stk. 9 Udvalget skal: 
• Forberede og sikre en bred dialog i Kommunalbestyrel-

sens arbejde. 
• Sikre, at der er sammenhng i opgaverne i forhold til de 

aktuelle strategier og i forhold til losning af kerneopgaver 
og forudstninger. 

• Vaere tovholder pg, at den nye politiske struktur fungerer 
efter hensigten. 

§11 Okonomiudvalg - faststter regler om: 

• Indberetninger fra den kommunale administration med 
henblik pg udvalgets udovelse af budget- og bevillings-
kontrol. 

• I hvilket omfang kommunens vaerdier skal forsikres. 
• Samordning af kommunens indkobsfunktioner. 
• Sags- og projektstyring af kommunens bygge- og an-

Igsarbejder. 
• Kommunens IT-anvendelse og -sikkerhed. 

§12 Okonomiudvalg -forer tilsyn med: 

• At forvaltningen af okonomiske midler sker i overens-
stemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i 
ovrigt pg forsvarlig made. 

• At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens 
regnskabsforing er forsvarlig. 

• At de pg grsbudgettet meddelte bevillinger og rgdigheds-
belob samt de ved srlig beslutning bevilgede belob ikke 
overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke. 

• At kommunens arkivalier opbevares pg betryggende mg-
de 

• Lon- og ovrige ansttelsesforhold for personale ved selv-
ejende institutioner, med hvilke kommunen indggr over-
enskomst med henblik pg opfyldelsen af de af lovgivnin-
gen pglagte forpligtigelser, jf. styrelseslovens §67 om 
Kommunernes Lonningsnvn. 
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Kapitel 5. De staende udvalg 

§13 Udvalget for Faallesskab bestgr af 5 medlemmer. 

Nstformanden for Udvalget for Faellesskab er samtidig for-
mand for Fritidsudvalget. 

Stk. 2 Mglgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kom-
mune 

Alle aktiviteter skal males pg om de understotter at borgere, 
virksomheder og kommune bidrager til, at alle kan deltage ak-
tivt i fllesskabet og "Det gode liv". Fokus er pg om vi sammen 
skaber b2eredygtige rammer og vilkgr, som mennesker, natur 
og virksomheder kan udvikle sig i." 

Det handler f.eks. om opgaver som; 
• Kultur & fritidsomrgclet, 
• Folkeoplysning herunder Fritidsudvalget 
• Kultur-,idrts-, og fritidsforeninger 
• Fritids- og idreetsfaciliteter 
• Forsamlingshuse 
• Lokalarkiver 
• Biblioteker 
• Kulturskole 
• Museer 
• §18 midler til frivilligt socialt arbejde 
• Friluftsliv og Outdoor 
• Ejendomsservice og kloge m2 
• Transport (bus, frger og flekstrafik) 
• Strategisk by- og landsbyudvikling 
• Lokalrgd 
• Landdistrikter 
• Borgerdeltagelse 
• Det gode liv 

§14 Udvalget for Teknik & Miljo best& af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Mglgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kom-
mune 
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Alle aktiviteter skal males pg om de understotter at borgere, 
virksomheder og kommune bidrager til, at alle kan deltage ak-
tivt i faellesskabet og "Det gode liv". Fokus er pg om vi sammen 
skaber bredygtige rammer og vilkar, som mennesker, natur 
og virksomheder kan udvikle sig i." 

Det omfatter f.eks opgaver som: 
• Kommuneplantillg og Lokalplaner 
• Byggeloven, bygge-og zonesager 
• Veje og trafiksikkerhed my. 
• Naturbeskyttelsesloven- naturbeskyttelse og pleje, 
• Affald og genbrug, 
• Spildevand, 
• Myndighedsopgaver kystbeskyttelse 
• Materielggrd 
• Haymiljo 
• Grundvand — planlgning og beskyttelse 
• Miljobeskyttelsesloven - miljosager(erhvery og landbrug) 

og VVM 
• Vandlobsloven — Vandplaner, vandlobsvedligeholdelse og 

pleje 
• AnIgsopgaver og byggemodninger 
• Biodiversitet 

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommu-
nalbestyrelsen for planer med tilhprende betalingsvedtgter 
indenfor forsyningsomrgderne. 

§15 Udvalget for Vmkst & Klima bestgr of 5 medlemmer 

Stk. 2 Mglgruppen er alle borgere og virksomheder i Hedensted Kom-
mune 

Alle aktiviteter skal males pg om de understotter at borgere, 
virksomheder og kommune bidrager til, at alle kan deltage ak-
tivt i fllesskabet og "Det gode liv". Fokus er pg om vi sammen 
skaber bredygtige rammer og vilkgr, som mennesker, natur 
og virksomheder kan udvikle sig i." 

 

 

Det omfatter f.eks opgaver som 
• Erhvery og iva✓rksartteri 
• Turisme 
• Detailhandel 
• Compas - herunder grunt ivrkstteri 
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• Kommuneplan 
• Planstrategi 
• Infrastrukturplaner 
• Agenda 21 
• Strategier for klimahgndtering og kystbeskyttelse 
• DK 2020 udarbejdelse af strategier og handleplaner 
• Udviklings- og masterplaner for byudvikling 
• Flagskibsprojekter eksempelvis Hedensted Midtby, Er-

hvervscampus, Byens Hus, Losning 
• Bostning, branding 
• Strategier for byggemodninger /"Boligen i fokus" 
• Energi,varme, solceller, vand my. 

§16 Udvalget for Lmring bestgr af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Mglgruppen er alle born og unge, indtil undervisningspligten 
ophorer. 

Alle aktiviteter skal males pg, om de understotter, at vi sam-
men skaber bevgelse, sg born og unge i forpligtende faelles-
skaber udvikier sig til livsduelige og fremtidsparate mennesker. 

Det omfatter f.eks opgaver som 

• Daginstitutioner, dagpleje og lignende pasningstilbud 
• Folkeskolen herunder skolefritidsordninger 
• Ungdomsskolen 
• Specialskoler 
• Klubtilbud 
• Pdagogisk og psykologisk rgdgivning ( PPR) 
• SSP samarbejde 
• Tandplejen 
• Born og Familier herunder bornehandicap 
• Center for pdagogisk Udvikling (CPU) 
• Sundhed for Born og Unge 
• Ungdommens uddannelsesvejledning 
• Integration 

§17 Udvalget for Beskmftigelse bes6'r af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Mglgruppen er voksne, der har brug for hjlp til at komme ar-
bejde eller uddannelse. 
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Alle aktiviteter skal males 0, om de understotter, at det enkel-
te menneske kommer i uddannelse eller job som gor, at man 
kan klare sig selv okonomisk. 

Det handler om midlertidig hjlp til at komme i job eller ud-
dannelse, og mglet er at opng dette, sg man ikke Ingere har 
brug for hjlp fra kommunen. 

Det omfatter f.eks opgaver som 

• Den arbejdsmarkedsrettede indsats for ledige 
• Kontante ydelser i forhold til den arbejdsmarkeds-

rettede indsats 
• Sociale Pensioner 
• Revalideringsforlob 
• Borgere i ressourceforlob 
• Tilkendelse af fortidspension 
• Samarbejde med arbejdsmarkedets parter i Det Lo-

kale Beskftigelsesrgd (LO og DA) 
• Borgerservice 
• Veterankoordinatorfunktionen 
• Socialpsykiatrien 
• Ungeenheden 
• Rusmiddelcentret 
• Sammen med virksomhederne udvikle det rummeli-

ge arbejdsmarked og virksomhedernes sociale an-
svarlighed 

§18 Udvalget for Social Omsorg bestgr af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Mglgruppen er voksne som har brug for hjlp pg senioromrg-
det og voksenhandicapomrket, og genoptrning og sundheds-
lovsydelser for alle borgere. Udvalget har ogsg ansvaret for den 
forebyggende sundhedsindsats og sundhedsfremme. 

Alle aktiviteter skal males pg, om de understotter, at det enkel-
te menneske fgr den rgdgivning, state og omsorg, der gor, at 
man lobende udvikler sig til at kunne klare sig bedre og mere 
selv. 

Det handler om at bidrage til det enkelte menneske fgr omsorg, 
state og rgdgivning der gor at borgeren lobende udvikler sig til 
at klare sig bedre og mere selv. 
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Det omfatter f.eks opgaver som 

• Sundhed og sundhedsfremme 
• Forebyggelse/ forebyggende tilbud 
• Rehabilitering 
• Genoptrning 
• Aktivitets- og samvrstilbud 
• Hjlpemidler 
• Dag og clognpleje til borgere med fuktionsnedsaet-

telse, herunder hjemmepleje og sygepleje 
• Voksenhandicap 
• Visitation efter serviceloven og sundhedsloven 
• FEldreboliger og plejeboliger 
• Aktivitetsbestemt medfinansiering og udgifter i for-

bindelse med indlggelser 
• Samarbejde med sygehuse og praktiserende larger 
• Samarbejde med eksterne organisationer, forenin-

ger og frivillige 
• koordinerende processer i forbindelse med sund-

hedsfremme. 

Kapitel 6. § 17. stk 4 udvalg 

§19 § 17. stk. 4 udvalg 
Generelt set vil Kommunalbestyrelsen anvende udvalg jfr. §17, 
stk. 4 i Lov om Kommunernes Styrelse, som arbejdsredskab i 
den politiske ledelse 

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen nedstter i sS fald et udvalg for hver 
opgave 

Stk. 3 Udvalgene fgr i givet fald fastlagt sine opgaver i kommissorier, 
som Kommunalbestyrelsen beslutter. Udvalgets sammenst-
ning beskrives i kommissoriet, og kan bests af medlemmer af 
Kommunalbestyrelsen og andre borgere, eksterne eksperter, 
ansatte my. - alt afhngigt af opgaven. 
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Kapitel 7. Borgerradgiyer. 

§ 20 Borgerrgdgiverfunktionen administreres direkte under kom-
munalbestyrelsen. 

Stk. 2 Borgerrgdgiverfunktionen skal styrke dialogen mellem bor-
gerne og Hedensted Kommune samt tilbyde rgcl og vejled-
ning til borgerne inden for de af Kommunalbestyrelsen fast-
satte rammer herfor. Borgerrgdgiverfunktionen skal endvide-
re sikre, at borgernes anmodninger om rgcl og vejiedning 
anvendes konstruktivt til forbedringer af Hedensted Kommu-
nes sagsbehandling og borgerbetjening 

Kapitel 8. Vederlag my. 

§21 Borgmesteren vederIgges i forhold til indbyggertallet i kom-
munen og i henhold til bekendtgorelse om vederlag, diter og 
pension my. for varetagelse af kommunale hverv. 

Stk. 1 1. viceborgmester oppebrer et vederlag, som udgor 10 % af 
Borgmesterens vederlag. 

Stk. 2 Formanden for et stgende udvaig oppebrer et vederlag, som 
udgor 19 % af borgmesterens vederlag. 

Stk 3 Naestformanden for Okonomiudvalg oppebaerer et vederlag, 
som udgor 5 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 4 Nstformanden for et stgende udvaig oppebrer et vederlag, 
som udgor 7 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 5 Formanden for Borne- og Ungeudvalget oppebrer et vederlag, 
som udgor 8 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 6 Formanden for Fritidsudvalget oppebrer et vederlag, som ud-
gor 3 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 7 Kommunalbestyrelsen kan faststte vederlag til formeend og 
nstformnd for srlige udvaig jf. vederlagsbekendtgorelsen 
§ 7 stk. 3. 
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Steinar Eggen Kristensen 
kommunaldirektor 

§22 Ngr et medlem af et stgende udvaig pg grund af formandens 
sygdom, ferie eller fravr af anden grsag af udvalget er konsti-
tueret som formand i en periode pg mindst 2 uger, oppebrer 
vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler 
som formanden. 

Stk. 2 Funktionsvederlaget kan hojest oppebres i en uafbrudt perio-
de tog 9 mgneder. 

Kapitel 9. /Endringer i vedtaegten 

§23 Denne vedtgtszendring trder i kraft 1. januar 2022 

Stk. 2 Forslag til aendringer i vedtgten skal undergives 2 behandlin-
ger i byrklet med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne .n-
dringer skal sendes til tilsynsmyndigheden. 
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