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Administrationsgrundlag 
 
Delegations- og kompetenceplan for Beskæftigelses & 
Integrationsudvalget  
 
 
Vedtaget på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde 10. januar 2022. 
 
 
Hensigtserklæringer og målsætninger 
 
Kompetence delegeres fra det politiske niveau til det administrative niveau og videre til den 
enkelte medarbejder, hvor dette er hensigtsmæssigt. 
 
Kompetencefordelingen skal være medvirkende til at sikre en smidig, effektiv og kvalificeret 
kommunal opgavevaretagelse – inden for rammerne af det politisk ønskede serviceniveau. 
 
Kompetence delegeres i tillid til, at opgaverne varetages under ansvar over for den, der delegerer. 
Det vil i denne delegations- og kompetenceplan sige Beskæftigelses & Integrationsudvalget og den 
administrative ledelse. Tilliden opbygges og fastholdes gennem gensidig information om, hvordan 
kompetencen varetages.  
 
I den efterfølgende beskrivelse af delegeringer bruges betegnelsen ”Administration” i oversigterne.  
 
 
Generelt 
 
Der sker i høj grad delegation fra politisk til administrativt niveau, således at politikerne kan 
arbejde med politikskabelse og resultatstyring, og administrationen behandler sager og træffer 
beslutning om administration af lovgivning og enkeltsager, når der ikke er delegationsforbud. 
Delegationsforbud forekommer, når der i den kommunale styrelseslov står, at det er 
kommunalbestyrelsen, der er det kompetente organ, eller hvis der i den øvrige lovgivning står, at 
kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning i et møde. 
 
Udgangspunktet for delegering af kompetencerne i de efterfølgende oversigter er de politiske 
beslutninger om tilrettelæggelsen af den umiddelbare forvaltning, jf. styrelsesvedtægt for Faxe 
Kommune. 
 
Beskæftigelses & Integrationsudvalget har kompetencen på følgende områder: 

 Fastlæggelse af politikker, planer, kvalitetsstandarder, serviceniveauer og overordnede 
principper og regler. 

 Sager af principiel karakter, f.eks. sager som skaber præcedens på områder, hvor der ikke 
er en praksis; som ikke følger praksis; eller hvor der er tvivl om praksis. 

 Sager der skønnes at have væsentlig økonomisk eller politisk betydning. Disse forelægges 
kun til orientering, hvis der ikke skønnes at være et politisk råderum. 

 Sager hvor udvalget har kompetencen i henhold til konkret beslutning om at trække 
delegeringen tilbage. 

 



 

 
Center for Beskæftigelse har kompetencen på følgende områder: 

 Administration på baggrund af gældende regelgrundlag (lovgivning, planer og politikker 
mv.), enkeltsager og almindelig drift m.m.  
 

 Konsekvensrettelser og mindre ændringer af teknisk karakter i politisk vedtagne politikker 
og planer. 

 
 Videresendelse af påklagede afgørelser til klageinstanser. Udvalget orienteres om 

afgørelser fra klageinstanser. 
 

 Indgivelse af politianmeldelser. Udvalget orienteres efterfølgende om indgivelse af 
politianmeldelser. 
 

 Udtalelse til pressen om faktuelle forhold. Efter behov orienteres udvalgsformand og 
direktør. Ved politiske spørgsmål henvises til udvalgsformanden. 
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Beslutter* betyder, at der er delegationsforbud.  



 

Kompetenceforhold generelt 

 
Kompetenceforhold generelt inden for Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område. 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomi
udvalg 

Beskæftigelses & 
Integrations 
udvalget 

Administratio
n 

Politianmeldelser   Orienteres Beslutter 
Afgørelser der skønnes at have 
væsentlig økonomisk eller 
politisk betydning 

  Beslutter Indstiller 

Afgørelser der skønnes at have 
væsentlig økonomisk eller 
politisk betydning uden et 
politisk råderum 

  Orienteres Beslutter 

Afgørelser fra klageinstanser   Orienteres Beslutter 
Integrationspolitikken Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 
Veteranpolitikken Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 
Faxe Kommunes 
virksomhedspris 

  Beslutter Indstiller 

Udvalgets projekter og 
investeringsforslag 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

 
 
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

Formålet med loven er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at 

1) bistå jobsøgende med at finde job, 
2) bistå private og offentlige arbejdsgivere med virksomhedsservice i forbindelse med 

rekruttering, matchning mellem ledige og arbejdsgivere og fastholdelse af arbejdskraft, 
3) bistå personer, der har behov for en indsats til at opnå eller fastholde et job, herunder 

personer med begrænsninger i arbejdsevnen, med en individuel og målrettet 
beskæftigelsesrettet indsats med henblik på varig tilknytning til arbejdsmarkedet og hel 
eller delvis selvforsørgelse og 

4) bistå unge, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, med en individuel og 
målrettet indsats, med henblik på at den unge kan gennemføre en studie- eller 
erhvervskompetencegivende uddannelse på almindelige vilkår. 

 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomi
udvalg 

Beskæftigelses & 
Integrations 
udvalget 

Administration 

Eksternt finansierede 
beskæftigelsesprojekter 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

§§172, 175 og 176 
Servicedeklaration vedr. 
dækning af merudgifter i 
forbindelse med 
beskæftigelsesrettet indsats 

  Beslutter Indstiller 

 



 

 
 
 
Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 
Bekendtgørelsen uddyber eller præciserer reglerne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Bekendtgørelsen indeholder således en beskrivelse af målgrupper, definitioner, indsatser etc. 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomi
udvalg 

Beskæftigelses & 
Integrations 
udvalget 

Administration 

§ 15, stk. 3 Retningslinjer for 
muligheden for støtte til 
befordringsgodtgørelse i 
forbindelse med jobsøgning 
 

  Beslutter Indstiller 

 

Lov om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen m.v. 

Formålet med loven er, at fastlægge ansvaret for organiseringen og styringen af 
beskæftigelsesindsatsen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, 
lov om sygedagpenge, lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. og 
integrationsloven. 
 
Loven fastlægger endvidere rammerne for den statslige it-understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen og for registrering, indberetning og videregivelse af oplysninger om 
beskæftigelsesindsatsen m.v. 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomi
udvalg 

Beskæftigelses & 
Integrations 
udvalget 

Administration 

§ 4 Beskæftigelsesplanen for det 
kommende års 
beskæftigelsesindsats 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
Lov om integration af udlændinge i Danmark 

 
Formålet med loven er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres 
evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende, selverhvervende og ydende medborgere 
på lige fod med samfundets øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og 
normer i det danske samfund. Dette skal ske gennem en integrationsindsats, der 

1. tager udgangspunkt i den enkelte udlændings ansvar for sin egen integration, 
2. bidrager til, at nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med 

andre borgere i samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og 
kulturelle liv, 

3.  bidrager til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem 
beskæftigelse, og 

4. bibringer den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende 
værdier og normer. 

Loven har endvidere til formål at fremme muligheden for, at samfundets borgere, 
virksomheder, myndigheder, institutioner, organisationer og foreninger m.fl. kan bidrage til 
integrationsindsatsen, således at enhver kan bidrage til en vellykket integration af nyankomne 
udlændinge.  
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomi
udvalg 

Beskæftigelses & 
Integrations 
udvalget 

Administration 

§ 23 f stk. 2 Servicedeklaration 
vedr. dækning af merudgifter i 
forbindelse med 
beskæftigelsesrettet indsats 

  Beslutter Indstiller 

§§ 35-39 Fastsættelse af et 
vejledende kommunalt 
rådighedsbeløb til vurdering af 
ret til hjælp til enkeltudgifter  

  Beslutter Indstiller 

 

  



 

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 
år 

 
Vejledningen skal bidrage til at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den 
enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende 
uddannelse. Vejledningen skal sikre, at den enkelte elev opnår en realistisk forståelse af 
forudsætninger og krav i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomi
udvalg 

Beskæftigelses & 
Integrations 
udvalget 

Administration 

§ 1 a Fastsættelse af måltal for 
søgningen til 
ungdomsuddannelserne for 
kommunens 9. og 10.-
klasseelever 

  Beslutter Indstiller 

§ 1 a, stk. 2 Handlingsplan for 
initiativer, hvis det aktuelle 
søgetal til 
erhvervsuddannelserne ligger 
på under 10 pct. 

  Beslutter Indstiller 

 

Lov om aktiv socialpolitik 

 
Formålet med loven er, 

1) at forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, 
får behov for hjælp til forsørgelse, og 

2) at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, som ikke på anden måde kan skaffe det 
nødvendige til sig selv og sin familie. 

 
Formålet med at give hjælp til forsørgelse er at sætte modtageren i stand til at klare sig selv.  
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomi
udvalg 

Beskæftigelses & 
Integrations 
udvalget 

Administration 

§§ 81-85 Fastsættelse af et 
vejledende kommunalt 
rådighedsbeløb til vurdering af 
ret til hjælp til enkeltudgifter  

  Beslutter Indstiller 


