VEDTÆGT
FOR
STYRELSEN AF DE KOMMUNALE ANLIGGENDER
I NORDFYNS KOMMUNE

Kapitel I.
Kommunalbestyrelsen
§ 1.
Nordfyns Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og
en 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).
§ 2.
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

Kapitel II.
Borgmesteren
§ 3.
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 8 og § 30.
§ 4.
Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens
samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et
udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen 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.
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§ 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 kommunalbestyrelsen fastsatte
regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig
hjemmel, forelægges spørgsmålet for kommunalbestyrelsen.
Kapitel III.
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.
§ 6.
Følgende udvalg nedsættes:
1. Økonomiudvalget.
2. Teknik- og Miljøudvalget.
3. Socialudvalget
4. Arbejdsmarkedsudvalget
5. Familieudvalget
6. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
7. Erhvervs- og Udviklingsudvalget
§ 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. 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 iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens § 18, § 21 og § 31 a.
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§ 9.
De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er
tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller
nødvendige.

Kapitel IV.
Økonomiudvalget
§ 10.
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af
kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der
er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
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 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
kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.
Stk. 5.
§
§

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af

kommunens budget og regnskab
køb, salg og pantsætning af fast ejendom
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§
§

drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
kommunalt ejede selskaber

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om principper for økonomistyringen i Nordfyns kommune, jf. styrelseslovens § 42.
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, jf. § 12
i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
kommunens indkøbsfunktioner
IT-planlægning
decentraliseringsaftaler.

§ 12.
Økonomiudvalget fører tilsyn med
§
§
§

§
§

at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens 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 kommunalbestyrelsens samtykke
at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
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Kapitel V.
De stående udvalg
§ 13.
Teknik- og Miljøudvalget
Udvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver
på det tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

planloven (administration og lokalplanlægning)
naturbeskyttelse
udstykninger
servitutter og deklarationer
bygge- og boligforhold
miljøbeskyttelse
miljøkontrol
kollektiv trafik
trafikselskaber
trafiksikkerhed
hyre, rute- og fragtbilkørsel
renovationsvæsen
vandforsyning
vandløb
badevandskontrol
skadedyrsbekæmpelse
energiplanlægning
varmeforsyning
vejvæsen
skorstensfejning
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
spildevandsområdet (myndighedsopgaven)
rekreative områder, herunder parker
offentlige toiletter
havn og marina
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§

§

§

bygge- og boligforhold ved alle kommunale bygninger, herunder
- udvendig bygningsvedligehold
- rådgivning
- energi
kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.
drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer
under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget varetager inden for eget område opførelsen og indretningen af
kommunale bygninger, institutioner og anlæg i overensstemmelse med de af
kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinier for bygge- og anlægsarbejders bevilling, godkendelse og styring.
Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om
§

lokalplaner og øvrige planer for udvalgets områder, jf. stk. 2, og i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10.
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§ 14.
Socialudvalget

Udvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale
(for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige driftsopgaver, herunder
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§

§
§
§
§
§
§
§
§

hjemmesygepleje og ældrepleje
psykiatri
social service
institutioner og foranstaltninger for ældre og voksne handicappede
genoptræning og vedligeholdelsestræning
offentlige pensioner
børnetilskud og familieydelser
omsorgstandpleje
opgaver vedrørende kommunens ældreinstitutioner samt private og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst
med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, og som ikke er henlagt til noget andet udvalgs område
misbrugs- og alkoholbehandling
drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
rådgivning af kontanthjælpsmodtagere i relation til Lov om social service §
1 3 – at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer
enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere
boliganvisning for kommunale boliger
boligindskud
boligstøtte
begravelseshjælp
drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
Otterupgården
borgerservice

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende
boligstøtte og beboerindskud.
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Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende
modtagelse og boplacering af flygtninge m.fl.
Stk. 5. Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om
§

planlægning inden for udvalgets områder, jf. stk. 2. og i samarbejde med
økonomiudvalget, jf. § 10

Stk. 6. Udvalget varetager opførelsen og indretningen af bygninger, institutioner og anlæg inden for eget område i overensstemmelse med de af kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinier for bygge- og anlægsarbejders bevilling, godkendelse og styring.
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§ 15.
Familieudvalget
Udvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale
(for børn og unge), sundhedsmæssige og undervisningsmæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

folkeskolen
ungdomsskolen
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets
område
fritidsforanstaltninger for børn og unge
musikskoler
drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
dagpleje og daginstitutioner for børn
pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge
individuelle foranstaltninger vedrørende børn og unge (for personer til og
med 22 år)
forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (for personer til og med
22 år)
ungdommens uddannelsesvejledning (UUO)
sundhedsplejen
SSP
Langebyhus.

Stk. 3. Udvalget varetager inden for eget område opførelsen og indretningen af
kommunale bygninger, institutioner og anlæg i overensstemmelse med de af
kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinier for bygge- og anlægsarbejders bevilling, godkendelse og styring.
Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om
§

planlægning inden for udvalgets områder, jf. stk. 2., og i samarbejde med
økonomiudvalget, jf. § 10
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§ 16.
Arbejdsmarkedsudvalget
Udvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver
vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

virksomhedskontakt
jobanvisning
forsikrede ledige
kontanthjælp
aktiv beskæftigelsesindsats
lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a)
syge- og barselsdagpenge
revalideringsforanstaltninger
produktionsskoler
integration
danskuddannelse for voksne udlændinge
rådgivning af kontanthjælpsmodtagere i relation til lov om social service §
1 1 og 2.
drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget varetager inden for eget område opførelsen og indretningen af
kommunale bygninger, institutioner og anlæg i overensstemmelse med de af
kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinier for bygge- og anlægsarbejders bevilling, godkendelse og styring.
Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om
§

planlægning inden for eget område, jf. stk. 2, og i samarbejde med
økonomiudvalget, jf. § 10
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§ 17.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Udvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

tværgående udvikling og planlægning på forebyggelses- og sundhedsområdet
forebyggelse og sundhedsfremme
kommunal tandpleje
frivilligt socialt arbejde
aktivitetsbestemt betaling til sundhedsvæsenet
folkeoplysning
biblioteker
idrætsanlæg m.v.
museumsforhold
teaterforhold
øvrige kulturelle foranstaltninger
drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område

Udvalget fastsætter regler for :
- udlån og udleje af lokaler og for tilskud til foreninger m.v.
Stk. 3. Udvalget varetager inden for eget område opførelsen og indretningen af
kommunale bygninger, institutioner og anlæg i overensstemmelse med de af
kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinier for bygge- og anlægsarbejders bevilling, godkendelse og styring.
Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om
§

planlægning inden for udvalgets områder, herunder sundhedsaftaler, jf.
stk. 2., og i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10.
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§ 18.
Erhvervs- og Udviklingsudvalget
Udvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
§
§
§
§
§

erhverv
lufthavn
turisme
markedsføring
udvikling af og opfølgning på indsatsområder der går på tværs af kommunens politiske udvalgsområder

Stk. 3. Udvalget varetager inden for eget område opførelsen og indretningen af
kommunale bygninger, institutioner og anlæg i overensstemmelse med de af
Kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinier for bygge- og anlægsarbejders bevilling, godkendelse og styring.

Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om
§

planlægning inden for udvalgets områder, jf. stk. 2, og i samarbejde med
Økonomiudvalget, jf. § 10
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Kapitel VI.
Vederlag m.v.
§ 19.
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør
xx % af borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør xx %
af borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør xx % af borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør xx %
af borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør xx % af borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Formanden for Erhvervs- og Udviklingsudvalget oppebærer et vederlag,
som udgør xx % af borgmesterens vederlag.
Stk. 7. Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør xx % af borgmesterens vederlag.
Stk. 8.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør xx % af borgmesterens vederlag.
Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor
den pågældene fratræder det enkelte hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder 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
lov om kommunernes styrelse, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.
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§ 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, jf. § 18, stk. 1-7.
Stk. 2.
neder.

Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 må-

Kapitel VII.
Ændringer i vedtægten
§ 21.
Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2010.
Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i
kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer
fremsendes til Statsforvaltningen Syddanmark til orientering.

Således vedtaget i Sammenlægningsudvalget for Nordfyns Kommune 2. december 2009 og den 8. december 2009.

Bent Dyssemark
Borgmester
/
Erik Larsen
Kommunaldirektør
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