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Kapitel I
Byrådet
§1

Skive Byråd består af 27 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en første og en anden viceborgmester, jfr. § 6 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.

Kapitel II
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 kap. IV.
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om 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.
Stk. 4. Borgmesterens afgørelser, i henhold til styrelseslovens § 31, stk. 1, i sager, som
normalt skulle have været afgjort af byrådet, forelægges dette til efterretning i
førstkommende møde.

§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
Økonomi- og Indenrigsministeriet samt byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en
disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet.

Kapitel III
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler
om disses virksomhed m.v.
§6
Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget
2. Udvalget for Børn og Familier
3. Udvalget for Kultur og Fritid
4. Udvalget for Teknik- og Miljø
5. Seniorudvalget
6. Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
7. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
§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.

§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, 30 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 er ønskelige eller nødvendige.

§ 10
Udvalgsformændenes afgørelser i henhold til styrelseslovens § 22 i sager, som normalt skulle
have været afgjort af udvalget, forelægges dette til efterretning i førstkommende møde.

Kapitel IV
Økonomiudvalget
§ 11
Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og 10 af byrådets
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, herunder udarbejdelse af forslag til kommuneplan, samt forestår en
samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget varetager den strategiske
planlægning for Energibyen efter forudgående høring af Erhvervs- og
Arbejdsmarkedsudvalget. 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 byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring
indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen
forelægges byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af teknologianvendelse og udvikling
samt har ansvaret for planer herom.
Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af boligpolitik, herunder tilsyn med
boligselskaber.
Stk. 7. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
•
•
•
•
•
•
•
•

markedsføring
venskabsbysamarbejde
landsby- og landdistriktspolitik
borgerservicecenter
køb, salg og pantsætning af fast ejendom
forsikringsforhold
indvendig vedligeholdelse og drift af kommunens bygninger, med tilhørende arealer,
der er bestemt til anvendelse for administrative formål samt rådhusene
udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om anlægsplaner og
projekter vedrørende bygninger og anlæg inden for udvalgets område.
Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasseog regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.
Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

§ 12
Økonomiudvalget fastsætter regler om
•
•
•

indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse
af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 13
i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 13
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
løn - og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens
§ 67.

Kapitel V
De stående udvalg
§ 14
Udvalget for Børn og Familier består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til et socialt udvalg
vedrørende børn og unge under 18 år.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver vedr.
de 0-18 årige og undervisningsopgaver, bortset fra voksenundervisningen og
rusmiddelbehandling, herunder opgaver vedrørende
•
•
•
•
•
•

dagpleje og daginstitutioner
folkeskolen, ungdomsskolen herunder ungdomsklubber
specialundervisning
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
indvendig vedligeholdelse og drift af bygninger, herunder skolernes bygninger og de
dertil hørende idrætsanlæg m.v. samt anlæg og arealer under udvalgets område
udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.

Stk.4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
•
•

udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område samt
skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige
område, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 11
anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under
udvalgets område.

§ 15
Udvalget for Kultur og Fritid består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager kulturelle opgaver og opgaver inden for fritidsområdet, bortset fra
de i § 14 omhandlede undervisningsmæssige forhold, herunder opgaver vedrørende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ungdomspolitik
biblioteksvæsen
museumsforhold
musikskoler og andre musikaktiviteter
teater- og biografforhold
voksenundervisningen
fritidsforanstaltninger for børn og unge
udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
drift af stadion, idrætsanlæg
indvendig vedligeholdelse og drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets
område
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
•
•
•
•

planer inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. § 11
regler for tilskud til kulturelle foreninger m.v.
regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til
idrætsforeninger m.v.
anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under
udvalgets område.
§ 16

Udvalget for Teknik- og Miljø består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det
tekniske og miljømæssige område samt på arealanvendelses- og bygningsområdet, herunder
opgaver vedrørende
•
•
•
•
•
•
•
•
•

klimaindsats og -tilpasning
etablering af kommunal energiselskab
energiplan, der binder de forskellige energisystemer sammen i et fælles
transmissionssystem
planer for vedvarende energi, herunder vindmøller, biobrændsel, solvarme,
solceller, energi, affaldsforbrænding og lign.
tekniske eller driftsmæssige opgaver fra Energibyen, herunder opgaver med at
sikre energiforsyning til borgerne
varmeplanen
varmeforsyning
administration af planlovgivningen
bygge- og boligforhold

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

miljøbeskyttelse, herunder ressourcestrategi og genanvendelse
levnedsmidler
kollektiv trafik
hyre-, rute- og fragtbilkørsel
renovationsvæsen
kloak og spildevand
vandindvinding og vandforsyning
elforsyning
vandløb
vejvæsen
havne
færger
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
drift og vedligeholdelse af kommunale værker og den øvrige kommunale
forsyningsvirksomhed, bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område,
spildevandsanlæg og rekreative områder, herunder parker og skove m.v. samt
vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg
den udvendige vedligeholdelse af alle kommunale bygninger
drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer, som ikke ved
denne vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs
område
udførelse af alle bygge- og anlægsopgaver, som ikke ved denne vedtægt eller
byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.

Stk. 3. Udvalget skal arbejde for at integere energihensyn i kommunens strategier, politikker,
planer og projekter, og udvalget skal fremme kommunens energi- og klimaindsats. Udvalget
udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
•
•
•

lokalplaner og andre planer inden for udvalgets område i samarbejde med
økonomiudvalget, jfr. § 11
takster for forsyningsvirksomheder
anlægsplaner og projekter vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre
anlæg under udvalgets område.

§ 17
Seniorudvalget består af 9 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til et socialt udvalg,
med undtagelse af sager vedrørende børn og unge under 18 år.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og
sundhedsmæssige opgaver, herunder
•
•
•
•
•
•
•

plejecentre
praktisk bistand og pleje
hjemmesygepleje
hjælpemidler
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for
udvalgets område.
Samarbejde med andre myndigheder på området.

Stk. 4: Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om planer inden for udvalgets
område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. §11 samt forslag til anlægsplaner og
projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

§ 18
Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundhedsog forebyggelsesområdet, herunder opgaver vedrørende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aktivitetsbestemt medfinansiering
borgerrettet forebyggelse
træning og genoptræning
voksenpsykiatri
misbrugsområde
rusmiddelbehandling både for voksne og unge under 18 år
tandpleje, herunder omsorgstandpleje
koordinering af forebyggelses- og sundhedsindsatsen på tværs i kommunen
koordinering af velfærdsteknologiske initiativer på tværs i kommunen
udarbejde mål og handleplaner, som fastlægger og prioriterer særlige indsatsområder
på sundheds- og forebyggelsesområder og på tværs af den kommunale organisation
samarbejde med andre myndigheder på området
samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor udvalgets område
indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for
udvalgets område.
botilbud og -støtte til ældre og handicappede
aktivitets- og fritidstilbud til handicappede
voksenspecialundervisning
sociale institutioner

Stk. 3. Udvalget skal arbejde for at omfordele midler fra aktivitetsbestemte
sygebehandlingsudgifter til sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen.
Stk. 4. Udvalget skal udarbejde forslag til en langsigtet og helhedsorienteret vision og politik
for sundhedsfremme og forebyggelse.
Stk. 5. Udvalget skal udarbejde mål og handleplaner, som fastlægger og prioriterer særlige
indsatsområder på sundhedsområde og på tværs af den kommunale organisation, og skal
følge op på foregående års initiativer.
Stk 6. Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om planer inden for udvalgets
område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. §11 samt forslag til anlægsplaner og
projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

§ 19
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs-,
turist -og arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaver vedrørende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

turisme- og oplevelsespolitik
erhvervspolitik
arbejds- og erhvervsrelaterede opgaver vedrørende Energibyen
resultatkontrakt med SET
vækstpuljen
væksthus Midtjylland
bidrag til EU-kontor
projekter knyttet til udvalgets område
samarbejde og eventuelle opgaver omkring forsknings- og uddannelsesinstitutioner,
herunder URIS
markedsføring
jobcentre, herunder den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, aktivering,
jobtræning, jobafklaring, jobsøgning, virksomhedskontakter, løntilskud,
revalideringsinstitutioner og projektværksteder
sprogskole
overførselsindkomster, herunder kontanthjælp, førtidspensioner, sygedagpenge,
boligsikring og boligstøtte
Ungdommens Uddannelsesvejledning
samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
indvendig drift og vedligeholdelse af bygninger samt anlæg og arealer inden for
udvalgets område.

Stk 3. Udvalget udarbejder forslag og indstilling til byrådet om planer inden for udvalgets
område i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. §11 samt forslag til anlægsplaner og
projekter vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område.

Kapitel VI
Borgerrådgiver
§ 20
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 VII
Vederlag m.v.
§ 21
Formanden for udvalget for børn og familier oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Formanden for udvalget for kultur og fritid oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Formanden for udvalget for teknik- og miljø oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for ældreudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Formanden for Social, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag,
som udgør 20 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 7. Formanden for børn - og ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 10% af
borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Vederlæggelsen ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder
det enkelte hverv eller ikke har varetaget det i en uafbrudt periode på 1 måned.

§ 22
Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens fravær er
konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i
funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den
pågældende periode. Vederlaget kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder. Der
henvises til § 10 i bekendtgørelse nr 1530 af 28.10.2021 om vederlag, diæter, pension mv for
varetagelse af kommunale hverv.

Kapitel VIII
Stedfortrædere
§ 23
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.
Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet medlem
indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at
vare kortere end 1 måned.
Stk. 3. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, der må forventes at blive erklæret for
inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles af udvalget, kan bestemme, at et andet medlem
i givet fald indtræder i udvalget ved sagens behandling.

Kapitel IX
Ikrafttræden

§ 24
Denne vedtægt træder i kraft den 1.1.2022.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med
mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal sendes til Ankestyrelsen.

