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Kapitel 1 

Byrådet 

§ 1. Vesthimmerlands Kommunes Byråd består af 27 medlemmer. 

Stk. 2.  Byrådet vælger en Borgmester og en 1. og 2. viceborgmester, jf. § 6, stk. 4 i lov om 

kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).  

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder 

fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. 

styrelseslovens § 2, stk. 4.  

 

Kapitel 2 

Borgmesteren 

§ 3. De nærmere regler om Borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder 

fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 8 og § 30.  

§ 4. Borgmesteren varetager, som øverste daglige leder af kommunens samlede 

administration, de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.    

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgs område, 

indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.  

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig 

forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, 

der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.   

§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at der ikke afholdes udgifter uden fornøden bevilling 

eller opkræves indtægter uden fornøden beslutning i Byrådet eller med hjemmel i 

lovgivningen. Endvidere er Borgmesteren ansvarlig for, at udgifter og indtægter bogføres i 

overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder 

Borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges 

spørgsmålet for Byrådet.   
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Kapitel 3 

Nedsættelse af udvalg og regler om disses virksomhed m.v. 

 

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:  

1. Økonomiudvalget 

2. Sundhedsudvalget 

3. Beskæftigelsesudvalget 

4. Børne – og Familieudvalget  

5. Kultur- og Fritidsudvalget 

6. Teknik- Miljøudvalget 

 

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.  

Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i 

mødet. Ethvert af medlemmerne kan forlange sin afvigende mening skrevet i 

beslutningsprotokollen. Ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, Byrådet 

eller en anden myndighed, kan et medlem, der har fået skrevet sin afvigende mening i 

beslutningsprotokollen kræve, at modtageren gøres bekendt med indholdet af protokollen. 

Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for 

sit standpunkt, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3.  

 

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs 

område, skal der inden dispositionen foretages, forhandles med dette udvalg, i fornødent 

omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og Borgmesteren, jf. styrelseslovens § 18 og § 

31a.     

 

§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt 

udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem 

Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger ønskes eller er nødvendige, jf. styrelseslovens § 

21. 
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KAPITEL 4 

Økonomiudvalget 

 

§ 10. Økonomiudvalget består af Borgmesteren samt 6 af Byrådets øvrige medlemmer. 

Borgmesteren er født formand for udvalget. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det 

i henhold til styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel IV.  

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold indenfor 

ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for Borgmesterens 

og administrationens behandling af personalesager, jf. styrelseslovens § 18.  

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for 

kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. 

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at 

tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget 

fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget er ansvarlig for, at der 

sker udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og 

foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver 

sag, der vedrører kommunernes planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til 

beslutning, jf. styrelseslovens § 18.  

Stk. 5. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af  

• Overordnet planlægning som kommuneplanlægning, planstrategi, Agenda 21  

• Overordnet erhvervsplanlægning, erhvervsudvikling og erhvervsfremme  

• Markedsføring af kommunen, bosætningspolitik, turismepolitik og udvikling af 

turismen 

• Overordnet planlægning af kommunens boligforsyning samt jordforsyning 

• Støttet boligbyggeri 

• Byfornyelse 

• De overordnede rammer for borgerservice  

• Køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom  

• Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner indenfor 

udvalgets område 

• Samarbejder med andre interessenter, herunder kommuner og region indenfor 

udvalgets områder 
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Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og 

regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, og forslag til revisionsregulativ. 

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af 

foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.  

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om  

• Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af 

budget- og bevillingskontrol 

• I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres 

• Samordning af kommunens indkøbsfunktioner. 

§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med 

• At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger 

og i øvrigt på forsvarlig måde 

• At forvaltningen af kommunes kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig 

• At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig 

beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke 

• Kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde 

• Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67. 
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KAPITEL 5 

De stående udvalg 

Sundhedsudvalget 

 

§ 13. Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundheds-, ældre- og 

handicapområdet, herunder opgaver vedrørende  

• Tilbud til ældre borgere 

• Tilbud til borgere med fysisk handicap 

• Tilbud til borgere med udviklingshæmning 

• Tilbud til borgere med sindslidelser(socialpsykiatrisk støtte, botilbud og dagtilbud m.m.) 

• Drift af tilbud omfattet af den Nordjyske socialaftale 

• Sundhedsfremme og – forebyggelse 

• Hjemmesygepleje 

• Aktivitets- og madtilbud 

• Genoptræning, vedligeholdelsestræning og hjælpemidler 

• Kommunens institutioner og private og selvejende institutioner indenfor udvalgets 

område, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens 

forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen  

• Kontakt til Ældrerådet og Handicaprådet 

• Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner indenfor 

udvalgets område 

• Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område 

• Samarbejder med andre interessenter, herunder kommuner og region indenfor udvalgets 

områder 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende ydelser m.v. til personer på sundheds-, 

ældre- og handicapområdet, i det omfang ydelserne vedrører udvalgets opgaver.  

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og laver indstilling til Byrådet om 

• Udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med 

Økonomiudvalget, jf. § 10 

• Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder 

under udvalgets område. 
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Beskæftigelsesudvalget 

 

§ 14. Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.  

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af den kommunale beskæftigelsesindsats, 

herunder opgaver vedrørende 

• Aktivering 

• Integration og sprogundervisning 

• Kontanthjælp m.v. 

• Skåne- og flexjob 

• Syge- og barselsdagpenge 

• Revalidering 

• Tilkendelse af førtidspensioner og lignende 

• Kommunens egne beskæftigelsesindsatser, private og selvejende institutioner indenfor 

udvalgets område  

• Kontakt til integrationsrådet 

• Kommunens opgaver i relation til lov om danskundervisning til voksne udlændinge 

• Ungdommens uddannelsesvejledning 

• Drift af Asylcentre 

• Samarbejde med andre myndigheder samt private og selvejende institutioner indenfor 

udvalgets område 

•  Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område 

• Samarbejder med andre interessenter, herunder kommuner og region indenfor udvalgets 

områder 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende ydelser m.v. til enkeltpersoner indenfor 

beskæftigelsesområdet, i det omfang ydelserne vedrører udvalgets opgaver. 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og laver indstilling til Byrådet om  

• Udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med 

Økonomiudvalget, jf. § 10. 

• Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder 

under udvalgets område 
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Børne- og Familieudvalget 

 

§ 15. Børne- og Familieudvalget består af 7 medlemmer 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og 

familieområdet, herunder opgaver vedrørende 

• Dagpleje og daginstitutioner 

• Skoler og skolefritidsordninger 

• Ungdomsskoler 

• Pædagogisk og psykologisk rådgivning 

• Særlige undervisningstilbud for børn 

• Specialundervisning for børn og voksne 

• Drift af tilbud omfattet af den Nordjyske socialaftale 

• Opgaver vedrørende børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer samt 

familier (rådgivning, forebyggende foranstaltninger, familiebehandling og anbringelser 

udenfor eget hjem m.m.)  

• Tilsyn og godkendelse af private dagtilbud og friskoler 

• Tilsyn med undervisning på private opholdssteder for børn og unge 

• SSP (samarbejdet mellem Skole, Social og Politi) 

• Forebyggelse og behandling af misbrug samt tilbud til misbrugere på voksenområdet 

• Krisecentre og forsorgshjem for udsatte grupper 

• Sundhedspleje 

• Kommunal tandpleje og omsorgstandpleje 

• Kontakt med Ungerådet og Uddannelsesrådet 

• Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner indenfor 

udvalgets område 

• Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område 

• Samarbejder med andre interessenter, herunder kommuner og region indenfor udvalgets 

områder 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende ydelser m.v. til enkeltpersoner på børne- og 

familieområdet, idet det omfang ydelserne vedrører udvalgets opgaver.    

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og laver indstilling til Byrådet om  

• Udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med 

Økonomiudvalget, jf. § 10. 

• Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder 

under udvalgets område. 
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Kultur- og Fritidsudvalget 

 

§ 16.  Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunes opgaver på kultur- og 

fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende 

• Fritidsforanstaltninger for borgerne, herunder for børn og unge 

• Kommunale haller 

• Idrætsanlæg og svømmeanlæg   

• Kultur-, aktivitetshuse og åbne værksteder  

• Teater- og biografforeninger 

• Lokalradio- og TV-forhold 

• Museer, samlinger og lokalarkiver 

• Musikhuse og andre musikaktiviteter 

• Kulturskolen   

• Øvrig kulturel virksomhed, herunder offentlig kunstudsmykning og tilbud mv. til kulturelle 

formål 

• Aftenskoleundervisning 

• Biblioteksvæsen 

• Kontakt til Fritidsrådet og Landsbyudvalg 

• Udlån og udleje af lokaler i ejendomme under udvalgets område til foreninger m.v. 

• Støtte til og samarbejde med frivilligt socialt arbejde, herunder kontakt til Frivilligrådet og 

pensionistforeningerne 

• Samarbejde med andre myndigheder, frivillige organisationer samt private og selvejende 

institutioner indenfor udvalgets område  

• Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område 

• Samarbejder med andre interessenter, herunder kommuner og region indenfor udvalgets 

områder 

Stk. 2. Udvalget udarbejder forslag og laver indstilling til Byrådet om  

• Udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med 

Økonomiudvalget, jf. § 10. 

• Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder 

under udvalgets område. 
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Teknik- og Miljøudvalget 

 

§ 17. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer. 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunes opgaver på teknik- og 

miljøområdet, herunder opgaver vedrørende 

• Byggemodning af kommunens arealer til bolig- og erhvervsformål 

• Veje og trafik, herunder vejnavne og husnumre 

• Administration af skove, natur og rekreative områder  

• Udstyknings- og landbrugslovgivningen 

• Byggelovgivningen og andre boligforhold  

• Lokalplanlægning 

• Fredningsplaner 

• Naturbeskyttelse- og miljøbeskyttelse 

• Klimatilpasning i samarbejde med forsyningsselskaberne 

• Grundvand  

• Forsyningsområdet  

• Jordforurening 

• Råstofindvinding 

• Vandløb 

• Skadedyr 

• Færgefart  

• Hyrevognskørsel og Kollektiv trafik 

• Parkerings-, fritids- og idrætsanlæg 

• Kommunale havne og lystbådehavne 

• Kommunale campingpladser  

• Kommunal vandforsyning 

• Kommunal lufthavn 

• Samarbejde med frivillige organisationer, private og selvejende institutioner indenfor 

udvalgets område 

• Drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg under udvalgets område 

• Drift og vedligeholdelse af Rådhus og andre bygninger, der er bestemt til administrative 

formål 

• Samarbejder med andre interessenter, herunder kommuner og region indenfor udvalgets 

områder 
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Stk. 2.  Udvalget udarbejder forslag og laver indstilling til Byrådet om  

• Udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med 

Økonomiudvalget, jf. § 10 

• Udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om vedtægter og takster for 

forsyningsvirksomheder  

• Lokalplaner og andre sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med 

Økonomiudvalget, jf. § 10 

• Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder 

under udvalgets område. 

 

Kapitel 6 

Borgerrådgiverfunktion 

§ 18. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet. 

Stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af 

byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå byrådet med dettes tilsyn med kommunens 

administration. 

Stk. 3 Byrådet ansætter og afskediger lederen af borgerrådgiverfunktionen og fastsætter 

nærmere regler for dennes virksomhed. 

 

Kapitel 7 

Vederlag m.v. 

§19. Formanden for Sundhedsudvalget modtager et vederlag, som udgør 22 % af 

Borgmesterens vederlag. 

Stk. 2.  Formanden for Beskæftigelsesudvalget modtager et vederlag, som udgør 22 % af 

Borgmesterens vederlag.  

Stk. 3.  Formanden for Børne- og Familieudvalget modtager et vederlag, som udgør 22 % af 

Borgmesterens vederlag. 

Stk. 4. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget modtager et vederlag, som udgør 22 % af 

Borgmesterens vederlag.  

Stk. 5. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 22 % af 

Borgmesterens vederlag.  
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Stk. 6. Formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager et vederlag, som udgør 4 % af 

Borgmesterens vederlag.  

Stk. 7. Formanden for Fritidsrådet modtager et vederlag, der svarer til 2 % af Borgmesterens 

vederlag.  

Stk. 8. Medlemmer i de i stk. 1-5 nævnte udvalg samt Økonomiudvalget modtager et 

udvalgsvederlag, der udgør 2,85 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 9. Næstformændene for de i stk. 1-5 nævnte udvalg samt Økonomiudvalget modtager et 

ekstra vederlag, der udgør 1,65 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 10. Den i stk. 1-9 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor den 

pågældende fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har 

varetaget dette.  

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne 

grund er indkaldt efter § 15, stk. 2 i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder. 

Der stilles i så fald krav om, at årsagen til fraværet dokumenteres, for at vederlaget kan 

fastholdes. 

§ 20. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af 

anden årsag 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. Funktionsvederlag kan højst modtages i en uafbrudt periode på 9 måneder.    

 

 

Kapitel 8 

Ikrafttræden 

 

§ 21. Denne vedtægt træder i kraft den 18. juli 2022. 

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 

6 dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2,stk. 2. Vedtagne ændringer skal indsendes til 

tilsynet. 

Således vedtaget i Byrådets møder den 27. januar 2022 og 17. februar 2022.  
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Per Bach Laursen  Henrik Kruuse  

Borgmester   Kommunaldirektør  

  

          


