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Administrationsgrundlag 
 
Delegations- og kompetenceplan for Socialudvalgets område  
 
 
Vedtaget på Socialudvalgets 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 Socialudvalget 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. 
 
Socialudvalget 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. 
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Center for Social, Sundhed & Pleje og 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. 
 
 

 Udvalgsformanden orienteres om pressemeddelelser. 
 

 Betjeningen af følgende råd/nævn: Udsatterådet og Handicaprådet. 
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Beslutter* betyder, at der er delegationsforbud.  
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Kompetenceforhold generelt 

 
Kompetenceforhold generelt inden for Socialudvalgets område 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg Socialudvalget Administrationen 

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 
 
 

Lov om social service 

 
Formålet med denne lov er beskrevet i en formålsbestemmelse med følgende indhold: 

 At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer 
 At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og  
 At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale 

problemer 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg Socialudvalget Administrationen 

§ 4 Kommunal forsyningspligt af 
nødvendige tilbud efter denne lov 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 
 

§ 6 Rammeaftaler   Beslutter  Indstiller 
§ 16 Bruger/pårørende råd, 
herunder nedsættelse af lokalt 
Udsatteråd 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

§ 18 Samarbejde med frivillige 
sociale organisationer og 
foreninger 

  Beslutter Indstiller 

§ 79 Iværksættelse eller tilskud til 
tilbud med aktiverende og 
forebyggende sigte inklusiv 
fastsættelse af målgruppen 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

§ 138 Fastsætte vejledende 
serviceniveauer 

  Beslutter Indstiller 

§ 148 a Driftsorienteret tilsyn 
med tilbud inden for udvalgets 
område vedr. tilbud, der ikke er 
omfattet af lov om socialtilsyn  

  Orienteres Beslutter  

 
 



 
 

Side 5 af 5 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 

 
Formålet med loven er, at 

 sikre borgernes rettigheder og indflydelse, når de sociale myndigheder behandler sager, 
 fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale 

område, 
 fremhæve, at de sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret 

hjælp, 
 forebygge, at personer, der har eller kan få vanskeligheder ved at fastholde et arbejde, får behov 

for hjælp til forsørgelse, 
 fastlægge struktur og grundlæggende principper for administration af sociale sager  

 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg Socialudvalget Administrationen 

§ 37 a Nedsættelse af 
handicapråd 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

 


