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Indholdet i denne styrelsesvedtægt hviler på bestemmelserne i Lov om kommunernes styrelse.

Kapitel 1 

Byrådet

§ 1. Byrådet for Faxe kommune består af 25 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester, en første viceborgmester og en anden viceborgmester 
jf. § 6 i Lov om Kommunernes styrelse (i det følgende kaldet Styrelsesloven).

§ 2. Stedfortræderen for et medlem af byrådet indkaldes ved medlemmets forfald af de
grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2. (sygdom, graviditet, barsel, adoption, 
varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger, studier, ferie el.lign.), uanset om 
hindringen har en kortere varighed end en måned.

§ 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal
behandles i byrådet, kan de medlemmer der er valgt på den pågældende 
kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i sagens behandling i 
byrådet.

§ 4. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder
fastsættes i byrådets forretningsorden (i det efterfølgende kaldet forretningsordenen) jf. 
Styrelseslovens § 2, samt i forretningsorden for spørgetid.

Kapitel 2 

Borgmesteren

§ 5. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder
fastsættes i forretningsordenen, jf. Styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 6. Borgmesteren varetager som øverste daglige leder af kommunens samlede
administration, de funktioner 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.

§ 7. 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 Økonomi- og indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder 
borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges 
spørgsmålet for byrådet.
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Kapitel 3

Udvalg og almindelige regler om disses virksomheder m.v.

§ 8. Følgende udvalg nedsættes:
a Økonomiudvalget 
o Plan & Kulturudvalget 
a Teknik & Miljøudvalget 
ø Socialudvalget 
o Senior & Sundhedsudvalget 
® Børn & Læringsudvalget 
® Beskæftigelses & Integrationsudvalget

§ 9. 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, der har stemt imod beslutningen, 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, jf. Styrelseslovens 
§ 29, stk. 3.

§ 10. Elvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der vedrører et andet udvalgs
område, skal der, inden iværksættelsen, forhandles med dette udvalg, i fornødent 
omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jf. Styrelseslovens §§ 
18 og 31 a.

§11. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt
udvalgene, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem 
økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige, jf. 
Styrelseslovens § 21.

§ 12. Såfremt et udvalgsmedlem har lovligt forfald i kortere tid end en måned, kan den
gruppe, der har indvalgt udvalgsmedlemmet bestemme, at et andet byrådsmedlem 
indtræder i udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald.

§ 13. Såfremt et udvalgsmedlem forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der 
skal behandles af udvalget, kan den gruppe, der har indvalgt udvalgsmedlemmet 
bestemme, at et andet byrådsmedlem indtræder i udvalget ved sagens behandling.

Kapitel 4

Økonomiudvalget

§ 14. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af 
byrådets øvrige medlemmer, i alt 9 medlemmer

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de sædvanlige, løbende sager og 
anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for 
ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for 
borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
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Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en 
samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.
Udvalget fastlægger de fælles forudsætninger for planlægningen og bistår de stående 
udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes 
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet fil beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af blandt andet:
o Køb, salg, leje, udleje og pantsætning af fast ejendom.
© Tilsynsmyndighed vedrørende støttet byggeri 
© Kommunikations- og informationspolitik.
© Risikostyring, indkøb og IT 
© Turismeområdet 
o Erhvervsområdet
© Øvrige sagsområder, der ikke ved denne vedtægt er henlagt til et at de 

stående udvalg, medmindre byrådet beslutter andet.

Stk. 6 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- 
og regnskabsregulativ, jf. Styrelseslovens § 42, stk. 7.

§ 15. Økonomiudvalget fastsætter regler om:
© Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets 

udøvelse af budget- og regnskabskontrol.
© Bidrag fra de stående udvalg til årsbudgettet og til flerårige budgetoverslag.
© Risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens 

værdier skal forsikres.
© Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
© Styring og planlægning af kommunens it-anvendelse.

§ 16. Økonomiudvalget fører tilsyn med:
© at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets 

beslutning og i øvrigt på forsvarligt møde,
© 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. Lov om 

offentlige arkiver.
o af kommunens anliggender administreres på betryggende møde,

Kapitel 5

De stående udvalg

§ 17. Plan & Kulturudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur-
og fritidsområdet, planområdet, frivillighed, fællesskab, civilsamfund og 
borgerservice.
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Stk. 3.

§ 18.

Stk. 2.

Planområdet
Kommuneplan
lokalplanmyndighed
bolig- og forsyningspolitik i samarbejde med andre udvalg 
bevaring og kulturarv
byomdannelse, herunder byfornyelse samt byrum m.v. 
landdistrikts- og arkitekturpolitik

- VVM-screeninger samt VVM-redegørelser for Plan- & Kulturområdets 
kompetenceområde.

Kultur- oa fritidstilbud
- folkeoplysning, herunder tilskud og puljer, udlån/-leje af lokaler til foreninger 

m.v.,
teatervirksomhed, biografvirksomhed, museumsvirksomhed 
lokalhistorisk arkiv
musikvirksomhed, herunder musikskole
biblioteksvirksomhed
Idrætsanlæg
kultur- og forsamlingshuse
internationalt samarbejde
kultursamarbejder
kulturaftale

Frivillighed, fællesskab og civilsamfund
opfølgning og udmøntning af det nationale frivillighedscharter 
frivillighedsstrategi og udvikling af tilknyttede indsatser 
dialog med frivillige aktører, foreninger med flere 
dialogprojekter om aktiv fællesskab 
diverse projekter - "På forkant" 
frivilligt arbejde

Borgerservice
en indgang - borgernes første møde
borgerbetjeningspolitik
telefonpolitik

- folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, tillæg til, kørselsordning 
vejledningsopgaver i forhold til Skat og Udbetaling Danmark 
indsatsen mod socialt bedrageri
kommunal opkrævning

Kommunale arkiver (8 71

Alkoholbevillinger

Øvrige opgaver
frivilligt socialt arbejde - § 79 midler 
frivilligt socialt arbejde - § 18 midler

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
overordnede planer og andre sektorplaner indenfor området,

- programoplæg, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt indenfor udvalgets 
område.

Teknik & Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det 
tekniske, miljømæssige og klimamæssige område, herunder opgaver vedrørende:
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Miljømyndighed
miljøbeskyttelse, herunder miljøtilsyn og godkendelse af industri og landbrug 
råstoffer, vandforsyning, indvindingstilladelser 
affaldsområdet og drift af genbrugspladser 
VVM-godkendelser
anvendelse, bortskaffelse og deponering af jord
VVM-screeninger samt VVM-redegørelser for Teknik- og Miljøudvalgets
kompetenceområde

Naturforvaltning
- naturbeskyttelse, herunder registrering, tilsyn og dispensationer i forbindelse 

med beskyttede naturtyper
drift af kommunens grønne områder, herunder udleje af åbne arealer

- regulering og tilsyn med offentlighedens adgang til det åbne land 
kystbeskyttelse og havne
vandløbsmyndighed, herunder regulativer, handleplaner og tilsyn med 
vandløb, søer, miljømål m.v.
indsatsplanlcegning og tilsyn for grundvandsbeskyttelse

Bvaninasmvndiahed
byggetilladelser
landzonemyndighed i forhold til landzonetilladelser 
lovgivning om sommerhuse, camping og benyttelse af boliger 
udstyknings- og landbrugslovgivning 
administration af byggelinjer

Ejendomsadministration
- drift og vedligehold af kommunens bygninger og anlæg 

overordnet drift af den kommunale bygningsmasse
rengørings- og servicefunktioner for kommunale funktioner og bygninger

Vejområdet
veje og trafik
trafiksikkerhed, herunder glatførebekæmpelse, 
drift af kommunale havne, parker, veje m.v. 
kollektiv trafik, hyrevogns- og buslovgivning

Klimaområdet
- varetage kommunens klimapolitik
- byøkologi
- energipolitik (vindmøller, biomasse, solenergi m.v.)

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
overordnede planer og andre sektorplaner indenfor miljø- og klima- området 
anlægs- og udviklingsplaner i kommunen

- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og 
anlægsarbejder, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt

§ 19. Socialudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social
området, herunder bl.a. opgaver vedrørende:

Generelt
Handicapområdet, psykiatriområdet og rusmiddelområdet 

- medfinansiering af det regionale psykiatrivæsen på voksenområdet
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Stk. 3.

§20.

Stk. 2.

sundhedsaftalen på psykiatriområdet på voksenområdet
æresrelaterede konflikter
borgere i risiko for radikalisering
rammeaftalen for det specialiserede socialområde
18-års snitflader

Udsatte voksne
botilbud til handicappede og sindslidende 
akutværelser til socialt udsatte 
væresteder
beskyttet beskæftigelse 
dagsaktivitet for handicappede 
ledsagerordning 
husvilde
borgerstyret personlig assistance
sociale mentorer
støttekontaktpersoner
opsøgende gadeplanarbejde
alkohol- og misbrugsbehandling
vidtgående specialundervisning for voksne
samarbejde mellem Psykiatri, Social og Politi (PSP)
anvisning af almene handicapboliger
kvindekrisecentre
forsorgshjem
merudgifter

Øvrige opgaver
Individuelt tilsyn

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
overordnede planer og andre sektorplaner indenfor området 

- programoplæg, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt indenfor udvalgets 
område.

Senior & Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på senior-
og sundhedsområdet, herunder bl.a. opgaver vedrørende:

Forebyggelse oa sundhedsfremme
generel sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme
forebyggende hjemmebesøg
patientuddannelser
Faxe Sundhedscenter
sundhedsaftale

Sundhedslov
specialtandpleje,
omsorgstandpleje
den kommunale tandpleje
sundhedspleje
genoptræning
sygesikring
vederlagsfri fysioterapi 
hospice
begravelseshjælp
medfinansiering af sundhedsvæsenet 
rehabilitering
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hjælpemidler
inkontinens
sygeplejeklinik

Servicelov
praktisk og personlig bistand,
hjemmesygepleje
hjemmeplejegrupper
aktivitetscentre
screeningspladser demens
hjemmerehabilitering
akut, senhjerneskade og rehab pladser
plejecentre
fritvalgsområdet
madordninger
hjælpemidler
anvisning af ældreboliger, plejeboliger og dagcenter
§95 Borgerstyret personlig assistance (BPA)
orlov til pleje af døende
genoptræning og vedligeholdelsestræning
boligændringer
støtte til køb at bil

Øvrige opgaver
individuelt tilsyn
ældreboliger
Ældreråd
handicap kørsel
post til døren
gadeteam
hjælpemiddeldepot

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
overordnede planer og andre sektorplaner indenfor området 
programoplæg, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt indenfor udvalgets 
område.

§ 21. Børn & Læringsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på
dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet, ungdomsskoleområdet og på områder for 
udsatte børn, unge og familier, herunder bl.a. opgaver vedrørende:

Daatilbudsområdet
- integrerede institutioner, børnehaver og dagpleje specialpædagigsk team 

særlige dagtilbud til børn
- integrerede institutioner, fritidshjem, fritids- junior- og ungdomsklubber 

pædagogisk tilsyn
særlige dag- og klubtilbud til børn og unge 
private pasningsordninger
forældre, der modtager tilskud til pasning af egne børn

Folkeskoleområdet
folkeskolen 
skolefritidsordninger 
private skoler ogefterskoler 
specialundervisning 
vidtgående specialundervisning
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- PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) i henhold tii Folkeskoleloven

Unqdomsskoleområdet
Heltidsundervisning
ungdomsklubber

Særlig støtte til børn, unge oa familier
rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,
tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
særlige sociale problemer,
Inddragelse af familie og netværk
ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.
praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.
døgnophold,
aflastningsordning
kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien, 
anbringelser
formidling af praktiktilbud
anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og 
pædagogisk støtte.
økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren 
støtteperson til forældre med anbragt(e) børn

- koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74 a 
forældrepålæg
advokatbistand i visse sager

- netværkssamråd når en ung under 18 år er mistænkt for at have begået 
alvorlig kriminalitet-fsamarbejde mellem Skole, Social og Politi (SSP)) 
udslusning i forbindelse med løsladelse af unge under 18 år 
efterværn
ledsagelse
merudgifter
tabt arbejdsfortjeneste
hjemmetræning
alkohol- og stofmisbrugsbehandling 
individuelt tilsyn
medfinansiering af det regionale psykiatrivæsen på børne- og ungeområdet 
Sundhedsaftalen på psykiatriområdet på børne- og ungeområdet

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
overordnede planer og andre sektorplaner indenfor området

- programoplæg, forprojekt og hovedprojekt indenfor udvalgets område

§ 22. Beskæftigelses & Integrationsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det
beskæftigelsesmæssige og integrationsmæssige område, samt opgaver vedrørende 
udbetaling af økonomiske ydelser, herunder bl.a. opgaver vedrørende:

Beskæftigelse
kommunale beskæftigelsespolitik 

- jobformidling og vejledning 
kontaktforløb 
ressourceforløb 
virksomhedsservice, 
beskæftigelsesfremmende tilbud 
Forberedende Grunduddannelse (FGU)
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Stk. 3.

§23.

Stk. 2.

Stk. 3.

§24.

- Faxe Sociale Udviklingscenter, herunder særligt tilrettelagt 
ungdomsuddannelse (STU)
mentorkorps
opkvalificering af arbejdsstyrken til at imødekomme arbejdsmarkedets behov

- koordinering af helhedsorienteret og sammenhængende indsats i forhold til 
ledige.

Revalidering
- visitation til, og evt. drift af revalideringstilbud 

forebyggelse af førtidspensionering m.v.

Integration af udlændinge
introduktionsprogram, danskundervisning og starthjælp 

Økonomiske ydelser
dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge, 
ressourceforløbsydelse, sociale pensioner, lønrefusioner, flexydelse, 
ledighedsydelse og øvrige sociale ydelser 
boligydelse - og sikring 
børnefamilieydelser

Ungdommens Uddannelsesvejledning
vejledningsopgaver overfor unge

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:
overordnede planer og andre sektorplaner indenfor området 
programoplæg, forprojekt og hovedprojekt indenfor udvalgets område.

Kapitel 6 

Vederlag

Formanden for Plan & Kulturudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af 
borgmesterens vederlag.

Formanden for Teknik & Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af 
borgmesterens vederlag.

Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af 
borgmesterens vederlag.

Formanden for Senior & Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % 
af borgmesterens vederlag.

Formanden for Børn & Læringsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af 
borgmesterens vederlag.

Formanden for Beskæftigelses & Integrationsudvalget oppebærer et vederlag, som 
udgør 20 % af borgmesterens vederlag.

Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af 
borgmesterens vederlag.

Formanden for det iflg. Retssikkerhedsloven nedsatte Børn- og ungeudvalg, 
oppebærer et vederlag, som udgør 13 % af borgmesterens vederlag.

Der ydes ikke vederlag til næstformændene for de stående udvalg.
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§ 25. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens fravær p.g.a. sygdom,
graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger, studier, 
ferie el.lign., af udvalget er konstitueret som formand i en periode af mindst 2 uger, 
oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som 
formanden.

Kapitel 7

§ 26. Borgerrådgiverfunktionen skal bistå byrådet med dennes tilsyns- og kontrolfunktioner i
forhold til udvalg og forvaltninger, samt varetage opgaver vedrørende rådgivning og 
vejledning af borgerne i henhold til styrelseslovens § 65e.

Stk. 2 Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler
for dennes virksomhed.

Kapitel 8

Ændringer i vedtægten

§ 27. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet med
mindst 6 dages mellemrum. Ankestyrelsen underrettes om vedtagne ændringer.

den 15. december og den 22. december 2021.

Carsten Riis 
Kommunaldirektør
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