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Kapitel 1 – HADERSLEV BYRÅD
§1
Haderslev Byråd består af 31 medlemmer.
Medlemstallet er fastsat ved Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 656 af 29.6.2005.
Haderslev Byråd tiltrædes af en tilforordnet fra det tyske mindretal hvis det tyske
mindretals partis kandidatliste ved valget ikke har opnået mindst et mandat, men har
opnået mindst 25 procent af det antal stemmer, der efter §§ 81 – 83 i lov om kommunale
valg svarer til den mindste kvotient, der ved valget har givet mandat. Pågældende har
ingen stemmeret men har i alle andre henseender de samme rettigheder, som i
lovgivningen er knyttet til medlemskabet af byrådet.
Haderslev Byråd vælger en borgmester samt en 1. og 2. viceborgmester, jfr. §6, stk. 5 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), jfr.
styrelseslovens §2, stk. 4.

Kapitel 2 – BORGMESTEREN
§3
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder
fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§8 og 30.

§4
Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede
administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område,
indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Haderslev Byråd træffer
beslutning i sagen.
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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 ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden
fornøden bevilling, og 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 Haderslev Byråd.

Kapitel 3 – NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG
ALMINDELIGE REGLER
OM DISSES VIRKSOMHED M.V.
§6
Følgende udvalg nedsættes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Økonomiudvalget (§10)
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse (§11)
Voksenudvalget (§12)
Udvalget for Kultur og Fritid (§13)
Udvalget for Plan og Miljø (§ 14)
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (§15)
Udvalget for Børn og Familier (§16)
Socialudvalget (§17)
Landdistriktsudvalget (§18)

§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 disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført
beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden
myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.
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Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med
en begrundelse for sit standpunkt.

§8
Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs
område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent
omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. 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 Haderslev Byråd gennem Økonomiudvalget, hvis
yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

KAPITEL 4 – ØKONOMIUDVALGET
§10
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 10 af
byrådets øvrige medlemmer.
Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative
forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring
skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges
Haderslev Byråd til beslutning.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i
medfør af styrelseslovens §§18 og 21 og kapitel V, som affattet ved lovbekendtgørelse nr.
971 af 25. juli 2013, herunder









Løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.
Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af
personalesager.
Kommunens kasse- og regnskabsvæsen.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom.
Kommunale ejendomme.
Informationsteknologi, kommunikation og information.
Markedsføring.
Alment boligbyggeri.
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Innovation.

samt:




Erhvervspolitik
Lufthavn
Turisme, vandrerhjem og campingpladser

og Borgerservice:









Folkeregister, sygesikring og personregister
Pas og kørekort
Medbetjening ift. digitale løsninger
Opkrævning/inddrivelse
Bosætning
Kontrolenhed
Vielser
Enkelt ydelser til pensionister m.m.

Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og udarbejder forslag til
årsbudget.
Udvalget samordner kommuneplanlægningen og andre strategiske planlægningsopgaver
efter at have indhentet udtalelse herom fra relevante stående udvalg.
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med
tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget
fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for
udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og
foretager indstilling til Haderslev Byråd om planforslagene.
Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Haderslev Byråd til beslutning.
Økonomiudvalget fastsætter desuden regler om indberetninger fra administrationen,
forsikring af kommunens værdier og samordning af indkøbsfunktioner.
Økonomiudvalget fører tilsyn med,





at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets
beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
at forvaltningen af kommunens 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
at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.
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KAPITEL 5 – DE STÅENDE UDVALG
§11
Udvalget for Sundhed og Forebyggelse
Udvalget består af 7 medlemmer og
varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:










Omsorgstandpleje, specialtandpleje og tandplejetilbud til børn.
At etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne, herunder
patientrettet forebyggelse.
At udforme en sundhedspolitik i hver valgperiode – og sundhedsprofil efter behov.
At sikre udvikling i kvaliteten og effektiv ressourceudnyttelse i sundhedsvæsenet i
samarbejde med kommunens øvrige serviceområder og Region Syddanmark.
At forestå betaling og opfølgning heraf til Region Syddanmark.
At sikre samarbejde med alle aktører, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og
forebyggelse.
At etablere og drive ”Sundhedscentre i Haderslev”.
Alle opgaver vedrørende genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Støtte og facilitere det frivillige sociale arbejde efter Servicelovens §18.

Udvalget har en særlig forpligtelse omkring initiativer i relation til og sikring af samarbejdet
og den overordnede koordinering med kommunens øvrige politiske udvalg og
serviceområder i relation til forebyggelse og sundhedsfremme.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Haderslev Byråd om:




Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i
samarbejde med Økonomiudvalget
Anlægsplaner
Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
indenfor området.

§12
Voksenudvalget
Udvalget består af 7 medlemmer og
varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende:





Hjemmepleje/plejehjem
Hjælpemidler
Hjemmesygepleje
Socialpsykiatri
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Voksenhandicap
Misbrugsbehandling
Socialt udsatte
Støtte og facilitere det frivillige sociale arbejde efter servicelovens § 79.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Haderslev Byråd om:
 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i
samarbejde med Økonomiudvalget
 Anlægsplaner
 Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
indenfor området.

§13
Udvalget for Kultur og Fritid
Udvalget består af 7 medlemmer og
varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende følgende
lovgivningsområder og institutioner:







Kultur og fritid
Eliteidræt
Bibliotek
Musikskole
Arkiv
Kulturinstitutioner, idet kultur- og fritidscentre i landdistrikter forvaltes af
Landdistriktsudvalget

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Haderslev Byråd om:
 udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i
samarbejde med Økonomiudvalget
 bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets
område
 opgaver vedrørende samarbejde med private og selvejende institutioner inden for
udvalgets område.

§ 14
Udvalget for Plan og Miljø
Udvalget består af 7 medlemmer og
varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske,
trafikmæssige, naturmæssige og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet,
herunder kommunens opgaver vedrørende:
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lokalplanlægning og anden fysisk planlægning.
by- og landzoner.
byggesagsbehandling og bygnings- og boligregister (BBR)
byfornyelse
sommerhuse og camping
råstoffer
miljøbeskyttelse og vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
naturbeskyttelse og naturfredning
veje og kollektiv trafik samt hyrevognskørsel
varmeforsyning
husdyrbrug

samt den umiddelbare forvaltning af








anlæg, drift og vedligeholdelse af veje
kommunens rekreative arealer og grønne områder
pleje mv. af fredede områder i kommunen
drift og vedligeholdelse af vandløb
affald og genbrug
kommunens ejendomme og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller byrådets
beslutning er henlagt under andet udvalgs område
myndighedsspørgsmål på forsyningsområdet – vand og spildevand.

Udvalget tager initiativer i relation til og sikrer samarbejdet og den overordnede
koordinering med kommunens øvrige serviceområder omkring miljø – og
energiforbedrende tiltag.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Haderslev Byråd om:
 udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i
samarbejde med Økonomiudvalget
 anlægsplaner
 programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
indenfor området
 bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets
område
 opgaver vedrørende samarbejde med private og selvejende institutioner inden for
udvalgets område.

§15
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Udvalget består af 7 medlemmer. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik,
lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, forskellige integrationsfremmende projekter,
samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil.
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Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i
relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge. m.fl. og koordinerer
kommunens overordnede integrationspolitik.
Ovennævnte opgaver omfatter således fortrinsvis





Beskæftigelsesindsatsen
Forsørgelsesudgifter herunder kontanthjælp, sygedagpenge m.m.
Dagpenge til forsikrede ledige
Førtidspensionssager

Udvalget afgiver udtalelse til Økonomiudvalget i sager vedr. strategiske
planlægningsopgaver, forinden Økonomiudvalget forelægger sagerne til beslutning i
Haderslev Byråd.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Haderslev Byråd om:
 udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i
samarbejde med Økonomiudvalget
 anlægsplaner
 programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
indenfor området.

§16
Udvalget for Børn og Familier
Udvalget består af 7 medlemmer og varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens
opgaver vedrørende:









Skole og skolefritidsordninger (SFO)
Specialskoler
Undervisning til og med 10. klasse
Dagtilbud
Generel forebyggelse og støttefunktioner
Ungdomsskole
Ungdomsklubber
Sundhedspleje (børn)

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Haderslev Byråd om:
 udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i
samarbejde med Økonomiudvalget
 anlægsplaner
 programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
indenfor området.
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§17
Socialudvalget
Udvalget består af 7 medlemmer. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver vedrørende:








Børnesocialområdet (myndighedsfunktioner og foranstaltninger)
Børnehandicapområdet
Ungeindsatsen (Hotspot og SSP)
Særlige klubtilbud
Undervisning over 10. klasse for børn og unge (EGU, FGU og STU).
Kvindekrisecentre
Ungdommens uddannelsesvejledning.

§18
Landdistriktsudvalget
Landdistriktsudvalget har til formål at sætte fokus på udviklingen i landdistrikterne i
Haderslev Kommune. Etableringen af et landdistriktsudvalg er et signal om, at området har
en tydelig politisk prioritering.
Udvalget består af 7 medlemmer og
varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver omkring landdistrikter
vedrørende:


Ansvar for landdistriktspolitikken.



Forsamlingshuse.





Kultur- og Fritidscentre i landdistrikter.



Landdistriktsudvalget skal iscenesætte frivillige opgaver og funktioner i relation til
det kommunale arbejde.



Landdistriktsudvalget skal stimulere frivilligheds- og foreningsarbejdet og drage
omsorg for at indsatsen i landdistrikterne skaber helhed og sammenhæng. Være
dialogpartner til de øvrige stående udvalg og lokalråd, borgerforeninger og
borgerråd.



Udvalget vil være et udvalg, man kan søge foretræde for som borger.



Fordele midler til råd og foreninger efter politisk godkendte retningslinjer.

Borgerbudgettering.
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Arbejde for en enkel sagsgang og -behandling i forbindelse med udvikling af
landdistrikterne.



Bidrage til at landdistrikterne bliver kendt for sine attraktive levevilkår.



Understøtte og synliggøre lokalområderne.



Arrangere debatter og høringer.



Udvalget skal kunne tage initiativer i eget udvalgs regi og komme med ønsker til
initiativer overordnet set, der ud fra en helhedsbetragtning kan styrke udviklingen i
landdistrikterne.



Udvalget skal kunne stille spørgsmål som i øvrige stående udvalg.



Landdistriktsudvalget kan som en del af sit udviklingsarbejde med fordel tage på
inspirationsture rundt i landet for at indsamle erfaringer med landdistriktsudvikling.

KAPITEL 6 – STEDFORTRÆDERE
§19
Stedfortræderen for et medlem indkaldes til møder i byrådet ved medlemmets forfald af de
grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset at hindringen har en kortere
varighed end 1 måned.

KAPITEL 7 – VEDERLAG M.V.
§20
1. Borgmesteren oppebærer vederlag, efterløn og pension i henhold
til de af Indenrigsministeren fastsatte regler, jfr. bekendtgørelse nr. 1224 af 21.
oktober 2013.
2. 1. viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 8 % af borgmesterens
vederlag.
3. 2. viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 2 % af borgmesterens
vederlag.
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4. Formanden for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse oppebærer et vederlag, som
udgør 13 % af borgmesterens vederlag.
5. Formanden for Voksenudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af
borgmesterens vederlag.
6. Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid oppebærer et vederlag, som udgør 13 %
af borgmesterens vederlag.
7. Formanden for Udvalget for Plan og Miljø oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af
borgmesterens vederlag.
8. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør 13 % af borgmesterens vederlag.
9. Formanden for Udvalget for Børn og Familier oppebærer et vederlag, som udgør 18
% af borgmesterens vederlag.
10.Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 13 % af
borgmesterens vederlag.
11.Formanden for Landdistriktsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af
borgmesterens vederlag.
12.Formanden for Børn/Unge udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af
borgmesterens vederlag.
13.Det af byrådet udpegede medlem af Børn/Unge udvalget, som ikke er formand i
udvalget, oppebærer et vederlag, som udgør 3,5 % af borgmesterens vederlag.
14.Udvalgsmedlemmer i de stående udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 2 % af
borgmesterens vederlag.
15.Næstformænd i Økonomiudvalget og de stående udvalg (med undtagelse af
Landdistriktsudvalget) oppebærer et vederlag, som udgør 4,5 % af borgmesterens
vederlag.
16.Næstformanden i Landdistriktsudvalget oppebærer et vederlag på 4 % af
borgmesterens vederlag.

KAPITEL 8 – Borgerrådgiver
§21
Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet.
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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 borgerrådgivningsfunktionen og
fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.
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KAPITEL 9 - Ændringer, ikrafttrædelse
§22
1. Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2018.
2. Ændringer i nærværende vedtægt foretages efter den fremgangsmåde, som er anvist i
§ 2 i lov om kommunernes styrelse. Forslag skal således undergives 2 behandlinger i
Haderslev Byråd med mindst 6 dages mellemrum.

Vedtægten er fastsat med hjemmel i § 2, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse
(lovbkg. nr. 971 af 25. juli 2013).
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Haderslev Byråd
Vedtaget den 27. november 2018

Haderslev Kommune
Sekretariat og Udvikling
Gåskærgade 26-28
6100 Haderslev
www.haderslev.dk

