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Kapitel I
Byrådet
§ 1. Odder Byråd består af 19 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet 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 Byrådets møder fastsættes i
Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.
§ 3. Byrådet er kommunens øverste myndighed og har således det overordnede ansvar for hele
den kommunale virksomhed.

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 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 enhver sag, 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.
§ 6. 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 Økonomiog Indenrigsministeriet 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 m.v.
§ 7. Følgende udvalg nedsættes:
1. Økonomi- og Erhvervsudvalget
2. Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget
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3. Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
4. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
5. Arbejdsmarkedsudvalget
§ 8. 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.
§ 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 Økonomi- og Erhvervsudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21, stk. 2 og 31 a.
§ 10. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt
udvalget, ikke overskrides.
Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvis yderligere
bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV
Økonomi- og Erhvervsudvalget
§ 11. Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6
af Byrådets øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i
medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har indseende med økonomiske og almindelige administrative
forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder.
Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Økonomi- og
Erhvervsudvalget til Byrådet.
Kommunens årsregnskab aflægges af Økonomi- og Erhvervsudvalget til Byrådet.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens
kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens
administrationsområder.
Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for
kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af den samlede kommunale planlægning,
såvel sektorplanlægning som fysisk planlægning.
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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:





køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt udstykning
erhvervs- og turistmæssige og lignende spørgsmål
borgerservice, jf. lov om borgerservice
Hou Havn.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag om og foretager indstilling til Byrådet om:






kommunens kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ, jf. styrelseslovens § 42
kommunens kvalitetskontrakt, jf. styrelseslovens § 62
redegørelse om opfølgning på kommunens kvalitetskontrakt, jf. styrelseslovens § 62 a
kommunens udbudsstrategi, jf. styrelseslovens § 62 b
redegørelse om opfølgning på kommunens udbudsstrategi, jf. styrelseslovens § 62 c.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
§ 12. Økonomi- og Erhvervsudvalget fastsætter regler om:




indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgenes udøvelse af
budget- og bevillingskontrol, jf. § 12 i styrelsesvedtægten
i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
samordning af kommunens indkøbsfunktioner

§ 13. 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. arkivloven
løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.
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De stående udvalg
§ 14. Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljøog klimaområdet og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:















miljø, herunder VVM samt spildevandslovgivning
kollektiv trafik samt taxalovgivning
infrastruktur, herunder veje, stier m.v.
forsyning, herunder vand, varme, belysning og affald
grundvand
naturforvaltning (naturpleje, naturgenopretning mv.) og kystbeskyttelse
Tunø Havn
rekreative områder, herunder parker og strandområder
campingpladser
planlægning og udførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets
område
udvendig vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
administration af planlovgivningen undtaget kommuneplanrammer
byggelovgivning og boligforhold.
klima

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 i styrelsesvedtægten
takster for forsyningsvirksomheder
anlægsplaner inden for udvalgets område
programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden
for udvalgets område

Stk. 4. Udvalget bemyndiges til at afgøre, hvornår nye lokalplanforslag skal udarbejdes, såfremt
dette ikke kræver kommuneplanændring og foretager indstilling til Byrådet om lokalplaner,
centerplaner, byfornyelsesplaner og sektorplaner i øvrigt for de i stk. 2 omtalte områder i
samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jf. § 10 i styrelsesvedtægten.
§ 15. Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver knyttet til børns
forhold, bortset fra sager der behandles i et særligt børn og unge-udvalg, som nedsættes efter § 18
i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Hermed har udvalget ansvar for
det forebyggende og behandlende arbejde med børn og unge, dagtilbud til børn og børnenes
skolegang. Udvalget har endvidere ansvaret for kommunens kulturelle opgaver.
Udvalget har således ansvar for følgende opgaver:


dagpasnings – og fritidstilbud
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rådgivning og foranstaltninger på børne – og familieområdet, herunder døgntilbud, jf.
serviceloven
opgaver knyttet til SSP – samarbejdet
sundhedsmæssige foranstaltninger for børn og unge, herunder skolelæge, sundhedspleje
og tandpleje
specialiserede tandpleje til sindslidende og handicappede samt omsorgstandpleje til ældre
folkeskolen og ungdomsskolen samt specialundervisning
Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder-Skanderborg
folkeoplysningsområdet og voksenundervisning
biblioteksvæsen
museumsforhold
teater-, biograf- og musikaktiviteter
drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område

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 i styrelsesvedtægten
regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger
inden for udvalgets område.

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område:



anlægsplaner
programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§ 16. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalgets ansvarsområder er planlægning og tilrettelæggelse af generelle tilbud og tildeling
af konkrete ydelser til voksne på det sociale område, herunder fastlæggelse af rammer,
serviceniveau og kvalitetsstandarder, bortset fra sager vedrørende arbejdsmarkedsmæssige
forhold og borgerservice, der hører under Arbejdsmarkedsudvalget.
Endvidere har Udvalget ansvaret for sundhedsområdet til både børn og voksne.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver for voksne,
herunder opgaver vedrørende:





støtte til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale
problemer
botilbud til voksne
personlig og praktisk hjælp samt særlig støtte
misbrugsbehandling.

Stk. 4. Herudover varetager Udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og
sundheds- og forebyggelsesmæssige opgaver for både børn og voksne, herunder opgaver
vedrørende:
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forebyggende og sundhedsfremmende tilbud
hjælpemidler, boligindretning og bilstøtte
genoptræning og hjemmesygepleje efter lægehenvisning
magtanvendelse og tilsyn med kommunale sociale institutioner og godkendte private
opholdssteder og private botilbud
den årlige rammeaftale med Region Midtjylland vedrørende servicelovens område
sundhedsaftaler med Region Midtjylland
samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.

Stk. 5. Endvidere har Udvalget ansvar for følgende opgaver:




integration af flygtninge med undtagelse af de beskæftigelsesrettede opgaver
drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer som er stillet til rådighed under
udvalgets område
bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:



planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og
Erhvervsudvalget, jf. § 10 i styrelsesvedtægten
takster, afgifter etc. for ydelser

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område:



anlægsplaner
programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§ 17. Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver efter lov om en
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a, lov om
sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver
efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, dog ikke §§ 35-39.
Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens overordnede
integrationspolitik, kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl., den kommunale erhvervspolitik samt opgaver i relation til Ungdommens
Uddannelsesvejledning efter kapitel 2 i lov om vejledning om uddannelse og erhverv.
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet inden for udvalgets område.
Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget med bidrag til
årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.
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Kapitel VI
Vederlag m.v.
§ 18. Formanden for Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Formanden for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør
18 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Formanden for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør 18 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3,33 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Den i stk. 1-5 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en
uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.
§ 19. Når et medlem af et stående udvalg eller Folkeoplysningsudvalg 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. § 17, stk. 1-4.
Stk.2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 3 måneder.

Kapitel VII
Ændringer i vedtægten
§ 20. Denne vedtægt træder i kraft den 11. december 2017.
Stk. 2. Samtidig ophæves ”Styrelsesvedtægt for Odder Kommune af 1. maj 2014”.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6
dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.
Stk. 4. Styrelsesvedtægten og vedtægtsændringer skal indsendes til Ankestyrelsen orientering, jf.
styrelseslovens § 2, stk. 3.

Styrelsesvedtægten blev vedtaget i Byrådets møder den 4.12.2017 og den 11.12.2017
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Odder Byråd, den 11.12.2017

Uffe Jensen
Borgmester
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/

Kommunaldirektør
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