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Kapitel I 

Byrådet 
 

§ 1. Halsnæs Byråd består af 21 medlemmer. 

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. § 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), jf. 

styrelseslovens § 2. 

§ 3. Borgmesteren skal ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, 

barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalde 

stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned jf. styrelseslovens 

§ 15, stk. 2. 

 

Kapitel II 

Borgmesteren 
 

§ 4. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder 

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

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

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

Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, 

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

§ 6. Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden 

bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af 

ressortministeriet og 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 mv. 
 

§ 7. Byrådet nedsætter Økonomiudvalget og følgende stående udvalg: 

 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse 

 Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud 

 Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati 

 Udvalget for Miljø og Plan 

 Udvalget for Ældre og Handicappede 

 Udvalget for Sundhed og Forebyggelse 

 

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

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

mødet. I praksis sker det dog ved, at administrationen er blevet bemyndiget til at påføre 

underskriften elektronisk på vegne af byrådsmedlemmerne. 

 

Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført 

beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til et andet udvalg, 

byrådet eller anden myndighed, kræve, at modtageren 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. 

 

Der er tale om en afvigende mening, når et medlem stemmer modsat af flertallet – uanset om 

flertallet har stemt for eller imod. Et medlem, der undlader at stemme, kan ikke få tilført en 

afvigende mening til beslutningsprotokollen. 

Den afvigende mening består – foruden det, som har fundet udtryk i selve stemmeafgivningen 

– i en tilkendegivelse om, hvad medlemmet mener, at udvalget burde have besluttet. En 

afvigende mening om et procedurespørgsmål, for eksempel om inhabilitet, kan også kræves 

tilført beslutningsprotokollen jf. styrelseslovens § 13, stk. 2. 

§ 9. 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 og 31 a. 
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§ 10. De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, 

ikke overskrides. Udvalgene indstiller til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere 

bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 

 

 

Kapitel IV 

Økonomiudvalget 
 

§ 11. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt seks 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 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 sørger for udarbejdelse af økonomiske 

konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og indstiller 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: 

 Administration  

 Øvrige udgifter, herunder forsikringer 

 Ældreboliger 

 Tværgående budgetpuljer 

 Tværgående ejendomsadministration herunder regler for udlån, udleje og brug af 

lokaler i kommunens ejendomme 

 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom 

 Det strategiske totalberedskab, hvilket omfatter rednings- og brandberedskab, 

terrorsikring og hjemmeværn 

 Borgerservice 

 Lov om almene boliger herunder retningslinjer for kommunal anvisning 

 Risikostyring. 

 

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Byrådet om kommunens kasse- og 

regnskabsregulativ (principper for økonomisk styring), 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. 
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§ 12. Økonomiudvalget fastsætter regler om: 

 Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse 

af budget- og bevillingskontrol, jf. § 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 økonomi 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, jf. styrelseslovens § 62 

 Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 

67. 

 

Kapitel V 

De stående udvalg 
 

§ 14. Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse består af syv medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for 

vækst, beskæftigelse, integration og erhverv (inkl. turisme) i relation til: 

 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Lov om aktiv socialpolitik 

 Lov om sygedagpenge  

 Førtidspension 

 Beskæftigelsesindsatsen efter integrationsloven  

 Lov om danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl. 

 Lov om erhvervsgrunduddannelse og lov om integrationsgrunduddannelse 

 Kommunens overordnede integrationsstrategi 

 Virksomhedsservice, primært i forhold til arbejdsfastholdelse, rekruttering, integration 

og forebyggelse. 

 Politikker i forhold til den strategiske erhvervs- og turismeudvikling 

 Den lokale erhvervsservice 

 Udmøntning og opfølgning på vækststrategier 

 Samarbejdet om den nordsjællandske vækstdagsorden 

 Bosætnings- og markedsføringsinitiativer 

 LAG (Lokale Aktions Grupper). 

 

Stk. 3. Udvalget udarbejder i samarbejde med Økonomiudvalget forslag og foretager 

indstillinger til Byrådet inden for erhvervs-, turisme- og beskæftigelsesområdet. 

§ 15. Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud består af syv medlemmer. 
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Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne- og 

ungeområdet, kommunens børnepasningsordninger og undervisningsmæssige opgaver, 

herunder: 

 Daginstitutioner og dagpleje 

 Folkeskolen og skolefritidsordninger 

 Unge- og Kulturcentret 

 Forberedende Grunduddannelse (FGU) 

 Daglig drift af skolernes bygninger 

 Daglig drift af skolernes idrætsanlæg og andre anlæg  

 Daglig drift af institutioner inden for udvalgets område. 

 

Stk. 3. Udvalget udarbejder i samarbejde med Økonomiudvalget forslag og indstiller til 

Byrådet om: 

 Udbygningsplaner vedrørende udvalgets område, herunder for dagtilbud, skoler og 

andre undervisningsmæssige områder 

 Anlægsplaner under udvalgets område 

 Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

under udvalgets område. 

 

§ 16. Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati består af syv medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- fritids- og 

demokratiopgaver, herunder: 

 Biblioteker 

 Museum 

 Kulturelle institutioner 

 Kulturelle aktiviteter 

 Aftenskoler 

 Fritidsaktiviteter for børn og unge 

 Fritidsaktiviteter for voksne og ældre 

 Idrætsaktiviteter 

 Daglig anvendelse af lokaler i kommunale ejendomme inden for udvalgets område til 

foreninger mv. 

 Daglig drift af idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter inden for udvalgets område. 

 Opgaver relateret til forebyggelse i frivillige organisationers regi 

 Administration af puljer til frivilligt socialt arbejde (bl.a. § 18 midler) 

 Borgerinddragelse herunder det gode møde med borgeren, høringsformer og 

samskabelse 

 Lokalråd og nærdemokrati 

 Frivilligcenter Halsnæs 

 Vision 2030 

 Stålsat By 

 Daglig drift af øvrige bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. 

 

Endvidere har udvalget ansvaret for tværgående projekter. Byrådet kan bestille 

udviklingsprojekter og forslag til nye tværgående politikker, som Udvalget for Kultur, Idræt og 
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Demokrati derefter udarbejder. Desuden kan udvalget på eget initiativ foreslå tværgående 

udviklingsprojekter, som Byrådet skal godkende inden de iværksættes. 

 

 

Stk. 3. Udvalget udarbejder – inden for udvalgets område – i samarbejde med 

Økonomiudvalget forslag og indstiller til Byrådet om: 

 Udbygningsplaner 

 Anlægsplaner 

 Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

 Regler for tilskud til foreninger mv. samt 

 Tværgående politikker og strategiske projekter. 

 

§ 17. Udvalget for Miljø og Plan består af syv medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det 

miljømæssige, tekniske og planmæssige område, herunder opgaver vedrørende: 

 Administration af planlovgivningen 

 Bygge- og boligforhold 

 Miljøbeskyttelse 

 Affaldshåndtering 

 Kollektiv trafik 

 Taxa og lignende tjenester 

 Vandløb 

 Vejvæsen 

 Udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål, der ikke 

er henlagt under et andet stående udvalgs område 

 Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 

 Naturpleje 

 Landdistrikter 

 Service og vedligehold af kommunale bygninger herunder rengøring 

 Vedligeholdelse af grønne arealer 

 Kommunale bygninger og anlæg, der ikke er henlagt under noget andet udvalgs 

område 

 Klima- og kystsikring. 

 

Samt drift og vedligeholdelse af: 

 Kommunale bygninger, jorder og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets 

beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område. 

 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Byrådet om, jf. dog § 11, stk. 4: 

 Lokalplaner 

 Kommuneplanen 

 Sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige 

områder 

 Takster for forsyningsvirksomheder 
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 Anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og 

anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. 

 

§ 18. Udvalget for Ældre og Handicappede består af syv medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forhold til de 

ældre og handicappede, herunder: 

 Plejecentre 

 Hjemmehjælp 

 Hjemmesygepleje 

 Midlertidige pladser 

 Akutpladser 

 Tilbud til voksne med behov for særlig støtte herunder botilbud efter § 107 og 108 i 

serviceloven, botilbudslignende tilbud, beskyttet beskæftigelse, samværs- og 

aktivitetstilbud, ledsagelse mv.  

 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)  

 Specialundervisning for voksne 

 Kommunens virksomheder, institutioner og tilbud på området 

 Aktivitetstilbud til ældre herunder Paraplyen 

 Daglig drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område. 

 

Stk. 3. Udvalget udarbejder i samarbejde med Økonomiudvalget forslag og indstiller til 

Byrådet om: 

 Sociale udbygningsplaner vedrørende udvalgets område 

 Institutioner og andre anlæg under udvalgets område 

 Anlægsplaner under udvalgets område 

 Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

under udvalgets område. 

 

§ 19. Udvalget for Sundhed og Forebyggelse består af syv medlemmer. 

 

 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunen opgaver i forhold til 

sundhed, forebyggende og tidlige indsatser og indsatser målrettet børn- og unge med særlige 

behov. på børne- og ungeområdet, herunder  

 

 Sociale opgaver vedrørende børn og unge i henhold til lov om social service, herunder 

afsnit II, børn og unge §§ 4-64, § 84 og § 108 magtanvendelse børn og unge, §§ 123-

127 Børne- og Ungeudvalgets afgørelser.  

 Samarbejde mellem offentlige og private inden for udvalgets område 

 Fysisk og psykisk sundhed generelt, herunder den kommunale medfinansiering og 

finansiering af sundhedsvæsenet  

 Sundhedsaftaler og tværsektorielle sundhedsprojekter 

 Tandplejen  

 Træning og aktivitet 

 Sundhedsfremme og forebyggelse, jf. sundhedsloven og sundhedsfremme og 

forebyggelse inden for kommunens egne virksomheder. 
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 Tilbud til voksne med psykiske funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer  

 Alkohol- og stofmisbrugsbehandling 

 Efterværn for unge mellem 18 år og 22 år 

 § 109 og § 110 tilbud efter serviceloven 

 Socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 

 Tidlig forebyggende indsats efter servicelovens kapitel 15a. 

 Kommunens virksomheder, institutioner og tilbud på området 

 PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning) 

 Sundhedstjenesten. 

 

 

Stk. 3. Udvalget udarbejder i samarbejde med Økonomiudvalget forslag og indstiller til 

Byrådet om: 

 Tværgående politikker og strategiske projekter 

 Udbygnings- og anlægsplaner. 

 

Kapitel VI 

Vederlag mv. 
 

§ 20. Formanden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse modtager et vederlag, som udgør 

23,75 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 2. Formanden for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud modtager et vederlag, 

som udgør 23,75 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 3. Formanden for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati modtager et vederlag, som 

udgør 23,75 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 4. Formanden for Miljø og Plan modtager et vederlag, som udgør 23,75 % af 

borgmesterens vederlag. 

Stk. 5. Formanden for Udvalget for Ældre og Handicappede modtager et vederlag, som udgør 

23,75 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 6. Formanden for Udvalget for Sundhed og Forebyggelse modtager et vederlag, som 

udgør 23,75 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 7. Formanden for Børne- og Ungeudvalget modtager et vederlag, som udgør 4 % af 

borgmesterens vederlag. 

Stk. 8. En i stk. 1-7 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en 

uafbrudt periode på tre måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. 

Stk. 9. 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 ni måneder. 
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§ 21. Når et medlem af et af de i §§ 14-19 nævnte udvalg på grund af formandens sygdom, 

ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på 

mindst to uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler 

som formanden, jf. § 19, stk. 1-6. 

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på ni måneder. 

 

Kapitel VII 

Ændringer i vedtægten 
 

§ 22. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2018. 

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

mindst seks dages mellemrum. Vedtagne ændringer indsendes til Ankestyrelsen. 

 

 

Således vedtaget af Byrådet den 4. december og den 12. december 2017 

 

 

 

Steen Hasselriis 

Borgmester 

  / 

   Anders Mørk Hansen 

   Kommunaldirektør 


