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KOMPETENCEFORDELING
I
VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Kompetencefordeling i Vesthimmerlands Kommune
Byrådets delegation af beslutningskompetence
I følge den kommunale styrelseslov er det byrådet, der styrer kommunen og alle
dens anliggender. Efter kommunalreformen er det et meget bredt spekter af
beslutninger og ydelser, der udgår fra kommunens administration og
institutioner.
Byrådet har på en række området overladt beslutningerne til udvalgene og
forvaltningen. ”Kompetencefordeling i Vesthimmerlands Kommune” beskriver,
hvorledes byrådet har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger
mellem byråd, udvalg og forvaltningen.
Denne delegation kan til enhver tid tilbagekaldes, i enkelttilfælde eller på hele
sagsområder. Kompetencefordelingen er altså ikke udtryk for en endelig afgivelse
af beslutningskompetencen, så byrådet kan til hver tid trække delegationen
tilbage.
Selv om beslutningskompetencen er delegeret til forvaltningen, vil der være
mange situationer, hvor man bør efterfølgende orientere politikerne om sager,
der har givet anledning til særlige overvejelser eller om sagsudviklingen generelt.
Som et overordnet princip gælder, at enhver sag uanset kompetencefordelingen
skal forelægges byrådet eller økonomiudvalget til afgørelse, hvis sagen har
væsentlig eller principiel betydning for kommunen eller andre særlige grunde
taler for det.
Principper bag kompetencefordelingsplanen
I visse tilfælde er det bestemt i lovgivningen eller styrelsesvedtægten, hvem der
er det kompetente organ til at træffe beslutninger. I disse tilfælde kan der
selvfølgelig ikke delegeres.
Ellers er det overordnede princip, at fastsættelse af politikker og planlægning af
væsentlig betydning ligger på det politiske niveau, mens forvaltningen generelt er
bemyndiget til at disponere inden for budgettets rammer, gældende planer og
andre beslutninger.
Ved ”Kompetencefordeling i Vesthimmerlands Kommune” tilstræbes en enkelhed
og overskuelighed, således at delegationen i vid udstrækning vedrører generelle
bestemmelser for alle udvalgsområder.
Det er et almindeligt princip, at et organ, der har fået tillagt en kompetence, kan
videredelegere denne til et underliggende organ. På de enkelte
forvaltningsområder kan udvalgene således inden for de rammer, som
”Kompetencefordeling I Vesthimmerlands Kommune” angiver, fastsætte en
yderligere og mere detaljeret delegation på ”paragrafniveau”.
Indholdet af ”Kompetencefordeling i Vesthimmerlands Kommune”
I kompetencefordelingsplanen ligger ikke kun beslutningskompetencen, selv om
den naturligvis har den reelt vigtigste betydning. Der er også angivet hvem, der
har kompetencen til at lave indstillinger, dvs. forslag til beslutninger.
Det skal klart fremgå af dagsordenen, hvem der har afgivet indstillingen.
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Hvorledes skal delegationen udmøntes i den kommunale hverdag
Det ligger i delegationens natur, at kompetence skal udøves i overensstemmelse
med de retningslinier og tilkendegivelser, som byrådet har udstukket f.eks. i
forbindelse med budgetvedtagelsen.
Det er klart, at en del af den kompetence, der er tillagt forvaltningen, i det
daglige arbejde videredelegeres til institutionerne, da de i mange tilfælde står for
den direkte brugerkontakt.
Hvis der under en sags behandling i forvaltning eller udvalg opstår tvivl om, på
hvilket niveau der skal træffes afgørelse i en sag, forelægges dette spørgsmål for
direktionen eller borgmesteren.
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Struktur for plan
om kompetencefordeling
1. Kompetencefordeling i Vesthimmerlands Kommune
2. Generelle delegationer
a. Valgloven og styrelsesloven
b. Planer og politikker
c. Budget og regnskab
d. Fast ejendom
e. Retstvister, politianmeldelser og klagebehandling
f. Afgørelser
g. Andre generelle forhold
3. Delegationer - Socialudvalget
4. Delegationer - Beskæftigelsesudvalget
5. Delegationer - Sundhedsudvalget
6. Delegationer - Kultur- og fritidsudvalget
7. Delegationer - Børne- og skoleudvalget
8. Delegationer - Teknik- og miljøudvalget
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Forvaltningen

Udvalg

Byrådet

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Generelle bestemmelser
for alle udvalgsområder

2 a. Beslutninger i henhold til valgloven og
styrelsesloven
Valg af medlemmer til valgbestyrelse,
valgstyrere og tilforordnede til valg og
folkeafstemninger

B

Nedsættelse af udvalg og råd

B

Valg eller indstilling af medlemmer til hverv

B

Fastsættelse af styrelsesvedtægt for byrådet

B

Fastsættelse af forretningsorden for byrådet

B

Fastsættelse af forretningsorden for udvalg
nedsat efter styrelsesvedtægten, besluttes af
det pågældende udvalg selv
Vederlæggelse af byrådsmedlemmer m.v.
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I
I

I
I

I

I
I

B
B

I

I

B

I
I

Byrådet

Økonomiudvalget

Udvalg

Forvaltningen

Generelle bestemmelser
for alle udvalgsområder

Politikker og planer af faglig karakter,
dækkende brede områder

B

I

I1

I

Politikker vedr. økonomiske forhold

B

I

I

I

B= Beslutning
I = Indstilling
2 b. Politikker og planer

Politikker vedr. personalemæssige forhold

B

I
I

Kommuneplan

B

I

Oprettelse og nedlæggelse af institutioner

B

I

1

Alle fagudvalg, som politikken vedrører
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I

I

Forvaltningen

B= Beslutning
I = Indstilling

Udvalg

Byrådet

Økonomiudvalget

Generelle bestemmelser
for alle udvalgsområder

2 c. Budget og regnskab
Vedtagelse af års- og flerårsbudget

B

I

Politisk budgetvejledning

B

I

Tillægsbevillinger

B

I

I

I

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

B

I

I

I

Låneoptagelse og ydelse af garanti

B

I

I1

Pantsætning af aktiver

B

I

I

Godkendelse af årsregnskab og
revisionsberetninger

B

I

I2

I

Budgetkontrol

B

I

I

I

Fastsættelse af takster efter § 41 a i styrelseslov B

I

I

I

B

I

Fastsættelse af ikke-lovpligtige takster

I

I
I

Leje/leasingaftaler vedr. anlægsaktiver

B

I

I

I3

Leje/leasingaftaler vedr. driftsmidler uden
budgetmæssig dækning for leasingydelsen

B

I

I

I

Leje/leasingkontrakter vedr. driftsmidler med
budgetmæssig dækning for leasingydelsen

B

Afskrivning af kommunale krav

B4

7

1De konkrete lånevilkår, omlægning af lån og brug af finansielle

instrumenter inden for den vedtagne finansieringsstrategi træffes af
borgmester eller viceborgmester i forening med en af direktørerne eller
forvaltningschefen for Økonomisk forvaltning.
2Det er alene det sociale regnskab og beretning vedr. personsager, der

skal behandles i udvalg
3Alle leasing aftaler forhandles og indgås af Økonomisk forvaltning, jfr.

vedtagne finansielle strategi
4Afskrivningerne bliver én gang om året forelagt Byrådet i beretningen

over opkrævningsarbejdet
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Forvaltningen

Udvalg

Byrådet

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Generelle bestemmelser
for alle udvalgsområder

2 d. Fast ejendom
Salg af arealer til en værdi under 100.000 kr.
Køb og salg af fast ejendom i øvrigt
Enhver leje af fast ejendom med
deponeringsforpligtelse1

B

Anden leje af fast ejendom med en årlig leje
over 50.000 kr., uopsigelighedsvilkår eller
andre usædvanlige vilkår

B

I

B

I

I

I

I

I

B

I

Anden leje af fast ejendom

B

Anden udlejning af fast ejendom med en årlig
leje over 50.000 kr., uopsigelighedsvilkår eller
andre usædvanlige vilkår
Rutinemæssig udlejning af fast ejendom,
herunder genudlejning på uændrede vilkår
1Hvis

B

I
B

en lejeaftale erstatter en anlægsudgift og værdien af det lejede efter
indenrigs- og sundhedsministeriets regler skal deponeres, skal lejeaftalen
altid forelægges Byrådet til godkendelse.
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Forvaltningen

Udvalg

Byrådet

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Generelle bestemmelser
for alle udvalgsområder

2 e. Retstvister, politimæssig efterforskning og
klagebehandling
Tvister og klager af en vis principiel betydning
vedrørende kontrakter og interessekonflikter,
hvor der foreligger aftaler

B

I

I

Tvister og klager uden principiel betydning og
hvor kompetencen ligger i forvaltningen

B

Alm. klagebehandling

B

Anlæggelse af retssager (bortset fra inkasso)

B1

Overgivelse af sag vedr. myndighedsopgaver til
politimæssig efterforskning, hvor efterforskning
forudsætter umiddelbar anmeldelse

B

Overgivelse af andre sager vedr. myndighedsopgaver til politimæssig efterforskning

B

Overgivelse af andre sager til politimæssig
efterforskning
Udtalelser til tilsynet i tilsynssager vedr.
kommunalpolitiske forhold og byrådets forhold

I
B1

B

I

I

Udtalelser til tilsynet i tilsynssager vedr. andre
forhold

B1

Udtalelser til folketingets ombudsmand

B1

1

Borgmester og evt. udvalgsformand informeres herom inden afsendelse
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Forvaltningen

Udvalg

Byrådet

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Generelle bestemmelser
for alle udvalgsområder

2 f. Afgørelser, godkendelser og påbud
Ekspropriation – kommunen eksproprierer
Ekspropriation – kommunen er lodsejer

B

I

I

I

B

I

I

Erstatning efter gældende regler

B

Godkendelser/ afslag efter gældende lovgivning
og praksis

B

Afgørelser, godkendelser, indskærpelser, påbud
og forbud, hvor der opnås enighed mellem
ansøger og forvaltning om afvigelser fra
vejledende normer og regler

B

Påbud/ forbud til håndhævelse, indskærpelse
og/eller lovliggørelse

B

Afgørelser, påbud/ forbud til håndhævelse
og/eller lovliggørelse i principielle eller særlige
sager
Åstedsforretninger

B

I
B
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Forvaltningen

Udvalg

Byrådet

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Generelle bestemmelser
for alle udvalgsområder

2 g. Andre generelle forhold
Godkendelse af vedtægter for
fælleskommunale selskaber og selvejende
institutioner

B

I

I

I

Godkendelse af driftsoverenskomster med
selvejende institutioner

B

I

I

I

B

I

Godkendelse af regnskaber for selvejende
institutioner, som kommunen har
tilsynsforpligtelse over for, eller som
kommunen vedtægtsmæssigt har forpligtet sig
til at godkende regnskabet for
Udlevering af oplysninger i forbindelse med
aktindsigt /indsigtsret efter offentlighedslov,
forvaltningslov og persondatalov

B

Visitation til skole-, dag- og døgntilbud for alle
aldersgrupper

B

Tilsyn med kommunens tilbud

B
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Udvalg

Forvaltningen

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Byrådet

Socialudvalget

B

I

I

I

B

I

B

I

Fastsættelse af tidsfrister
Fastsættelse af tidsfrister for sagsbehandling i
henhold til retssikkerhedslovens § 3
Rammeaftaler m.v.
Indgåelse af rammeaftale med regionsrådet
m.v.
Redegørelse om behov for og forventet forbrug
af tilbud, jfr. servicelovens § 6

B

I

Kvalitetsstandard og servicedeklarationer
Fastsættelse af kvalitetsstandard
Fastsættelse af servicedeklarationer

B

Tilsyn med private tilbud
Godkendelse og ophør af godkendelse af
private botilbud og opholdssteder

B

I

Beslutning om skærpet tilsyn med private
botilbud og opholdssteder

B

I

B

I

B

I

Magtanvendelse og klager
Behandling af klager efter § 21 i
bekendtgørelse om magtanvendelse vedr. børn
Visitation
Visitation til midlertidige og længevarende
botilbud
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Udvalg

Forvaltningen

Byrådet

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Beskæftigelsesudvalget

B

I

Fastsættelse af tidsfrister
Fastsættelse af tidsfrister for sagsbehandling i
henhold til retssikkerhedslovens § 3
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Udvalg

Forvaltningen

Byrådet

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Sundhedsudvalget

B

I

I

I

B

I

I

I

B

I

Fastsættelse af tidsfrister
Fastsættelse af tidsfrister for sagsbehandling i
henhold til retssikkerhedslovens § 3
Rammeaftaler, sundhedsaftaler m.v.
Indgåelse af rammeaftaler med regionsråd
m.v.

B

I

Redegørelse om behov for og forventet forbrug
af tilbud, jfr. servicelovens § 6
Indgåelse af sundhedsaftaler med regionsråd

B

I

Kvalitetsstandard, servicedeklarationer og
visitation
Fastsættelse af kvalitetsstandard
Fastsættelse af servicedeklarationer

B

Visitation til midlertidige og længerevarende
botilbud til en takst over 800.000 kr.

B

I

Brugerinddragelse – nedsættelse af beboer- og
pårørende råd og fastsættelse af vedtægter

B

I

Tilskud til frivillige sociale institutioner

B

I

Øvrige
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Byrådet

Økonomiudvalget

Udvalg

Forvaltning

Børn- og skoleudvalget

Fastsættelse af eventuel deltagerbetaling i henhold til
folkeskolelovens § 50, stk. 1.

B

I

I

I

Fastsættelse af betaling for skolefritidsordning

B

I

I

I

B

I

I

I

B

I

B = beslutning
I = indstilling
Økonomi

Betaling af forplejning på ekskursioner, lejrskoler m.v.
Skolestruktur og indhold
Fastlæggelse af skolestruktur, herunder skoledistrikter
og antal klassetrin på den enkelte skole

B

I

Retningslinier for evt. frit skolevalg
Fastsættelse af rammer for klassedannelse og timetal

B

I

I

I

Omfang af specialundervisning, specialpædagogisk
bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordning,

B

I

I

I

Rammer for specialundervisning

B

I

Generelle retningslinier for undervisning af voksne og
kulturcenteraktiviteter, jfr. folkeskolelovens § 40, stk.2

B

I

Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til den enkelte
skole, jfr. folkeskolelovens § 40, stk. 2

B

Godkendelse af læseplaner

B

I

Befordring

B

I

Godkendelse af indskrivning, visitation og
hjemmeundervisning

B

Børn- og skoleudvalget 2
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B = beslutning
I = indstilling
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Fastsættelse af tidsfrister
Fastsættelse af tidsfrister for sagsbehandling i henhold
til retssikkerhedslovens § 3

B

I

I

I

B

I

Rammeaftaler m.v.
Indgåelse af rammeaftaler med regionsråd m.v.

B

I

Redegørelse af behov for og forventet forbrug af tilbud,
jfr. servicelovens § 6
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Forvaltningen

Udvalg

Byrådet

B= Beslutning
I = Indstilling

Økonomiudvalget

Kultur- og fritidsudvalget

Nedsættelse af folkeoplysningsudvalg

I

I

Fastsættelse af retningslinier for tildeling af
økonomiske midler inden for
folkeoplysningsudvalgets område

B

I1

Andre kompetencer tillagt byrådet i henhold til
folkeoplysningsloven med undtagelse af
spørgsmål om vederlag og diæter

B

I

Fastsættelse af retningslinier for tildeling af
økonomiske midler inden for landsbyudvalgets
område

B

I2

Godkendelse af valg af medlemmer fra
Lokalrådene til Landsbyudvalget

B

I

Godkendelse af vedtægter for råd og
sammenslutninger i Vesthimmerland, der
forestår tildeling af kommunale midler inden for
kultur- og fritidsudvalgets ressort

B

I

Fastsættelse af beløbsramme til disposition for
ovennævnte råd og sammenslutninger

B

I

1

Efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget

2

Efter indstilling fra landsbyudvalget
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B

I

Forvaltning

= indstilling

Udvalg

I

Byrådet

B = beslutning

Økonomiudvalget

Teknik- og miljøudvalget

Lokalplaner

Beslutning om udarbejdelse af lokalplanforslag, der ikke
forudsætter kommuneplantillæg

B1

Beslutning om udarbejdelse af lokalplanforslag, der
forudsætter kommuneplantillæg

B2

I

I3

I

I

Godkendelse af lokalplanforslag med henblik på høring

B

I

Godkendelse af lokalplan uden indsigelser under
offentlig høring

B

I

Godkendelse af lokalplan med indsigelser under
offentlig høring

B

I

I

I

I

Regulativer og takstblade vedr. forsyningsområderne

B

I

Mindre væsentlige ændringer af planer på
forsyningsområdet i høring

B

I

Godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsprojekter samt tilslutningsprojekter til
varmeforsyningsanlæg uden samtidig ansøgning om
kommunegaranti

B

I

I

I

B

I

Forsyningsområdet

Godkendelse af projekter for kollektive
varmeforsyningsprojekter samt tilslutningsprojekter til
varmeforsyningsanlæg med samtidig ansøgning om
kommunegaranti

B

I

Kollektiv trafik
Køreplanændringer i kollektiv trafik
Byfornyelsesloven
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Kondemnering

B

I

I3

Påbud om afhjælpning af kondemnable forhold

B

I

I3

Påbud om nedrivning

B

I

I3

Godkendelse af forslag til ombygning

B

I

I3

B

I

Støtte til oprydning af skrot
Ophævelse af påbud

B3

Midlertidigt forbud mod retlig og faktisk råden over
ejendommen

B3

Fastsættelse af retningslinier for tilsyn

B

Tilsyn

B

Kvalitetsstyringsområdet
Fastsættelse af kvalitetspolitik, -mål og
styringsmæssige tiltag

B

I

Udtalelser i klagesager
Udtalelser til klager over udvalgsafgørelser, hvor der
ikke foreligger nye oplysninger af betydning for sagens
afgørelse
Udtalelser til klager over udvalgsafgørelser, hvor der
foreligger nye oplysninger, der kan have betydning for
sagens afgørelse

B

B

I

Øvrig
Øvrig administration inden for Teknik- og
miljøudvalgets ressort

1Orientering

af fagudvalg i forbindelse med ansøgning

2Hvis

der ikke er tale om ændret anvendelse eller andre væsentlige
ændringer i rammebestemmelserne, vil beslutning kunne ske i fagudvalg
(Teknik- og miljøudvalg).
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B

3Forvaltning

omfatter i dette tilfælde både Teknik- og miljøforvaltningen
og Kultur, Plan- og Fritid.
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