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Kapitel I
Byrådet
§ 1. Horsens Byråd består af 27 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og 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 forretningsorden), jf.
styrelseslovens § 2.

Kapitel II
Borgmesteren
§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder
fastsættes i forretningsorden, 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 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 ingen udgift afholdes, eller indtægt oppebæres
uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med
de af Indenrigs- og Boligministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at
en dispensation 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.
2.
3.
4.
5.

Økonomi- og Erhvervsudvalget
Plan- og Vejudvalget
Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget
Oplandsudvalget
Børne- og Dagtilbudsudvalget
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6. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget
7. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget
8. Ældre- og Handicapudvalget
9. Kultur- og Fritidsudvalget
10. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
§ 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 iværksættelse forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang
med inddragelse af Økonomi- og Erhvervsudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens
§§ 18 og 31 a.
§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt
udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiog Erhvervsudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV
Økonomi- og Erhvervsudvalget
§ 10. Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmesteren, der er formand for
udvalget, samt 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 områder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og
administrationens behandling af personalesager.
Stk. 4. Udvalget varetager Kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for
planstrategien og 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 de 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:
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Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
Erhvervspolitiske udviklingsplaner mv.
Turisme
Tværgående opgaver, som ved Byrådets beslutning henlægges under udvalgets
område
Støttet boligbyggeri

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om Kommunens
kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42.
Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden
iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
§ 11. Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsætter regler om:





Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets
udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
Hvilket omfang Kommunens værdier skal forsikres
Samordning af Kommunens indkøbsfunktioner.
Regler for udlån og udleje af Rådhuset og andre administrationsbygninger

§ 12. Økonomi- og Erhvervsudvalget 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, jf. arkivlovens § 8,
løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, hvis
driftsudgifter i det væsentligste dækkes af kommunen, jf. styrelseslovens § 67,

Kapitel V
De stående udvalg
§ 13. Plan- og Vejudvalget består af 11 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på det
planmæssige område, på vej- og trafikområdet og på arealanvendelsesområdet,
herunder opgaver vedrørende:





Fysisk planlægning af kommunens udvikling, jf. dog § 10 stk. 4
Mobilitet og infrastruktur
Trafiksikkerhed, jfr. dog § 15
Rammer for byggeri, boliger og virksomheder, herunder byggesagsbehandling,
helhedsvurderinger og dispensationer mm.
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Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:



Sektorplaner og lokalplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og
vejmæssige områder, i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10.
Anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder under udvalgets område

§ 14. Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget består af 9 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetaget den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver på det
bæredygtighedsmæssige, naturmæssige og klimamæssige område herunder opgaver
vedrørende











Beskyttelse og benyttelse af natur, vand og miljø
Anvendelse, vedligeholdelse og drift af kommunens arealer og bygninger,
herunder udarbejdelse af strategi for bæredygtigt byggeri og energirenovering
Kollektiv trafik
Affalds-, ressource- og genanvendelsesområdet
Klimasikring og – forebyggelse, herunder strategisk energiplan, nedbringelse af
CO2 mv.
Landbrug, herunder tilsyn
Grundvandsbeskyttelse, herunder indsatsplaner og skovrejsning
Udvikling af strategi for genanvendelse af overskudsjord
Biodiversitet
Miljøtilladelser

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:




Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og
Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter
Anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder under udvalgets område
Regulativer og takster inden for udvalgets område.

§ 15. Oplandsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver
vedrørende udvikling i kommunens landsbyer, mellembyer, i Brædstrup og på Endelave,
herunder opgaver vedrørende







Udarbejdelse af kommunens politik og strategi for lokal udvikling
Igangsætte konkrete initiativer, der kan understøtte den lokale bosætning
Forsamlingshuse
Administration af særlige midler til udvikling og projekter i lokalsamfund,
herunder landsbypuljen og mellembypuljen
Landsbyfornyelse
Trafiksikkerhed i de mindre bysamfund
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Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:



Planer og politikker inden for udvalgets område, herunder blandt andet
helhedsplaner og områdefornyelsesprogrammer, i samarbejde med Økonomi- og
Erhvervsudvalget, jf. § 10, herunder anlægsbudgetter
Anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og
anlægsarbejder under udvalgets område

§ 16. Børne- og Dagtilbudsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om sociale ydelser m.v. til enkeltpersoner (013 år) på børn- og ungeområdet bortset fra sager efter § 18 i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver
vedrørende








Dagtilbud for 0-6 årige, herunder dagtilbud og dagpleje samt selvejende
institutioner og integrerede institutioner
Fritidsforanstaltninger under udvalgets område til børn og unge (0-18 årige) med
væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (eksklusiv skolefritidsordninger)
Sundhedspleje (0-18 år)
Tandpleje, herunder omsorgstandpleje
Helhedsorienteret og tidlig indsats til børn (0-13 år), med særligt behov for støtte
Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område i
det omfang disse opgaver ikke er henlagt under kommunens Ejendomscenter
Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om




Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde
med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10
Regler for udlån og udleje af lokaler under udvalgets område henlagte bygninger.
Anlægsopgaver, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område

§ 17. Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om sociale ydelser m.v. til enkeltpersoner (1418 år) på børneområdet bortset fra sager efter § 18 i lov om retssikkerhed og
administration på det sociale område.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens opgaver
vedrørende


Fritidsforanstaltninger under udvalgets område til børn og unge med væsentligt
nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (eksklusiv skolefritidsordninger)
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Folkeskolen, herunder skolefritidsordninger
Ungdomsskolen
Specialundervisning inkl. specialskole
Børnespecialskoler
Klubtilbud
Pædagogisk og psykologisk rådgivning
Ordblindeindsats, matematikindsats, læsevejledning mv., specialpædagogisk
kompetenceudvikling samt rådgivning/vejledning af forældre, dagtilbud og skole
Uddannelsesvejledning for unge
SSP samarbejde
Helhedsorienteret og tidlig indsats til unge (14-18 år) med særligt behov for
støtte, herunder efterværn
Uddannelses- og erhvervsvejledning
Aktivitet – unge uden uddannelse på forsørgelse
Uddannelsesstrategisk samarbejde mellem grundskole, ungdomsuddannelserne
og de videregående uddannelser
Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område i
det omfang disse opgaver ikke er henlagt til Ejendomscenteret
Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om




Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde
med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10
Regler for udlån og udleje af lokaler under udvalgets område henlagte bygninger.
Anlægsopgaver, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område

§ 18. Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner over 18 år
på det sociale og sundhedsmæssige, herunder enkeltydelser, som ikke er henlagt til
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget område.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens sociale og
sundhedsmæssige opgaver, herunder:










Forebyggelse af mistrivsel, sociale problemer og sygdom fra barn til voksen – den
helhedsorienterede indsats for børn, unge, familier og voksne
Komme med anbefalinger til forebyggelse og indsatser på det specialiserede
sociale område
Sund By, herunder dialog med patientforeninger, sundhedsbrugergrupper m.fl.
Sundhedsfremme og forebyggelse samt samarbejde om dette med civilsamfundet
Aktiviteter, mad og måltider
Rådgivning og støtte til forebyggelse af sociale problemer
Rehabilitering og træning
Helhedsorienteret og tværgående indsats til borgere med sindslidelser og socialt
udsatte
Hjælpemidler og velfærdsteknologiske tiltag, der fremmer egenmestring
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Alkohol- og stofbehandling samt forebyggelse af misbrug af alkohol og
euforiserende stoffer
Drift af boliger og botilbud til borgere med psykisk sygdom
Styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet via samarbejdet i
sundhedsklyngerne, der skal skabe bedre og mere sammenhængende
patientforløb.
Sundhedssamarbejde med andre myndigheder/sektorer
Samarbejde med kommuner og Region Midtjylland om rådgivning og tilbud til
socialt udsatte
Arbejde for etablering af Psykiatriens Hus i samarbejde med Region Midtjylland
Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område i
det omfang, disse opgaver ikke er henlagt til Ejendomscenteret.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:





Det tværgående forebyggelsesstrategiske samarbejde fra barn til voksen i forhold
til det brede forebyggelsesarbejde
Udvikling af tilbud på det specialiserede sociale område i samarbejde med
relevante fagudvalg
Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde
med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10.
Anlægsopgaver, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område

§ 19. Ældre- og Handicapudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner over 18 år
på det sociale og sundhedsmæssige, herunder enkeltydelser, som ikke er henlagt til
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af Kommunens sociale opgaver,
herunder:










Helhedsorienteret og tværgående indsats til borgere med handicap
Personlig og praktisk bistand samt madservice
Dag- og døgnpleje til borgere med handicap og ældre, herunder hjemmesygepleje
Aktiviteter og beskyttet beskæftigelse til borgere med handicap
Kompenserende specialundervisning
Boliger og botilbud til borgere med handicap og ældre
Samarbejde med kommuner og Region Midtjylland om rådgivning og tilbud til
handicappede
Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
herunder institutioner som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde
Kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen,
Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område i
det omfang, disse opgaver ikke er henlagt til Ejendomscenteret

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:
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Udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde
med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10.
Anlægsopgaver, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område

§ 20. Kultur- og Fritidsudvalget af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver
vedrørende kultur- og fritidsliv, herunder opgaver vedrørende







Foreninger og faciliteter, herunder kultur-, idræts- og fritidsforeninger, leje og
administration af haller (inkl. Forum Horsens), idrætsanlæg, mv.
Oplysning og selvbetjening, herunder biblioteker, folkeoplysning, hjælp til digital
selvbetjening, mv.
Events og festivaler
Byliv, herunder Mærk Byen-tiltag, teater-, kunst- og musikaktiviteter, mv.
Børn- og ungekultur, herunder Musikskolen, Kulturstationen, events målrettet
børn og unge, mv.
Oplevelsessteder, herunder museer, spillesteder, attraktioner, mv.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:





Sektorplaner inden for det kulturelle område i samarbejde med Økonomi- og
Erhvervsudvalget, jf. § 10
Regler for udlån og udleje af lokaler i idrætsanlæg og de under udvalgets område
henlagte bygninger og for tilskud til foreninger m.v. under udvalgets område
Regler for tilskud til foreninger
Anlægsopgaver, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område

§ 21. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser mv. til enkeltpersoner over 18 år
på beskæftigelsesområdet.
Stk. 3. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af:












Den arbejdsmarkedsrettede indsats og for forsikrede og uforsikrede ledige
Kontante ydelser i relation til den arbejdsmarkedsrettede indsats
Sociale pensioner
Sygedagpengeområdet
Revalideringsområdet
Borgere i ressourceforløb
Tilkendelse af førtidspension
Integrationsindsatsen
Indgåelse af aftaler med eksterne aktører
Personlige tillæg til sociale pensioner, familieydelser og dagpenge ved graviditet,
barsel og adoption
Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
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Drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område i
det omfang, disse opgaver ikke er henlagt til Ejendomscenteret.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om



Beskæftigelsesmæssige udviklingsplaner og andre sektorplaner inden for
udvalgets område, herunder den Boligsociale Helhedsplan, i samarbejde med
Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10.
Anlægsopgaver, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for byggeog anlægsarbejder under udvalgets område
Kapitel VI
Borgerrådgiver

§ 22. Borgerrådgiverfunktionen administreres direkte under Byrådet.
Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal styrke dialogen mellem borgerne og Horsens
Kommune samt tilbyde råd og vejledning til borgerne inden for de af Byrådet fastsatte
rammer herfor. Borgerrådgiverfunktionen skal endvidere sikre, at borgernes
anmodninger om råd og vejledning anvendes konstruktivt til forbedringer af Horsens
Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening.

Kapitel VII
Vederlag m.v.
§ 23. Formanden for Plan- og Vejudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,50 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Formanden for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 16,50 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Formanden for Oplandsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 15,00 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Børne-, og Dagtilbudsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør
15,00 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for Skole-, Unge-, og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag,
som udgør 16,50 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Formanden for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 16,50 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 7. Formanden for Ældre-, og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør
15,00 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 8. Formanden for Kultur-, og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør
15,00 % af borgmesterens vederlag.
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Stk. 9. Formanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget oppebærer et vederlag,
som udgør 15,00 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 10. Formanden for Børn- og Ungeudvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som
udgør 16,00 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 11. Formanden for Folkeoplysningsrådet oppebærer ikke særskilt formandsvederlag.
Stk. 12. Formanden for § 17 stk. 4-udvalget vedrørende Udsatte Boligområder og
Parallelsamfund oppebærer et vederlag, som udgør 10,00 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 13. Formanden for § 17 stk. 4-udvalget vedrørende Rekruttering og fastholdelse af
arbejdskraft oppebærer et vederlag, som udgør 10,00 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 14. Den i stk. 1-13 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af
lovligt forfald i en uafbrudtperiode på 9 måneder har været forhindret i at varetage
formandshvervet.
§ 24. Næstformanden for Plan- og Vejudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4,15
% af borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Næstformanden for Bæredygtigheds-, Natur-, og Klimaudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 4,15 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Næstformanden for Oplandsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 4,15 %
af borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Næstformanden for Børne- og Dagtilbudsudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør 4,15 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Næstformanden for Skole-, Unge- og Uddannelsesudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 4,15 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Næstformanden for Sundheds-, Forebyggelses- og Psykiatriudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 4,15 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 7. Næstformanden for Ældre- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør 4,15 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 8. Næstformanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør
4,15 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 9. Næstformanden for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 4,15 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 10. Næstformanden for Børn- og Ungeudvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, som
udgør 4,00 % af borgmesterens vederlag.
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Stk. 11. Næstformanden for § 17 stk. 4-udvalget vedrørende Udsatte Boligområder og
Parallelsamfund oppebærer et vederlag, som udgør 2,00 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 12. Næstformanden for § 17 stk. 4-udvalget vedrørende Rekruttering og
fastholdelse af arbejdskraft oppebærer et vederlag, som udgør 2,00 % af borgmesterens
vederlag.
§ 25. 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. § 23, stk. 1-13.
Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

Kapitel VIII
Ændringer i vedtægten
§ 26. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022.
Stk. 2. Forslag om ændringer i og tillæg til denne vedtægt skal undergives 2
behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum, og Ankestyrelsen underrettes
om de vedtagne ændringer og tillæg.
Således vedtaget i Byrådets møder den 22. november 2021 og den 2. december 2021.

Byrådet, den 2. december 2021
p.b.v.

Peter Sørensen
/
Charlotte Lyrskov
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