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Administrationsgrundlag 
 
Delegations- og kompetenceplan for Plan & Kulturudvalgets område  
 
 
Vedtaget på Plan & Kulturudvalgets møde xx 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 Plan & Kulturudvalget 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. 
 
Plan & Kulturudvalget 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 Plan & Miljø og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har 
kompetencen på følgende områder: 

 Administration på baggrund af gældende regelgrundlag (lovgivning, planer og politikker 
mv.) og enkeltsager, dvs. meddelelse af tilladelser, godkendelser, dispensationer, afslag, 
påbud, indskærpelser, selvhjælpshandlinger 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. 
 

Endelig omfatter delegationsbeskrivelserne også delegationer til Folkeoplysningsudvalget, idet 

folkeoplysningsloven på en del områder ikke fastlægger beslutningskompetencen mellem Byråd, 

Udvalg eller Folkeoplysningsudvalg.  
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Kompetenceforhold generelt 

 
Kompetenceforhold generelt inden for Plan & Kulturudvalgets område 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

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 planlægning 

 
Planlovens kapitel 1 – 6, undtagen kapitel 5 a, rummer formålsparagraffen, landsplanlægningen, 
planlægning i kystnærhedszonen, planlægning til butiksformål, midlertidige opholdssteder til 
flygtninge, kommuneplanlægning og lokalplanlægning 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

Administrationen 

Planstrategi/Agenda 21-strategi Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 
Kommuneplan Beslutter* Indstiller Indstiller Indstiller 
Idéfase (§ 23 c) ved større 
kommuneplantillæg for temaer 

  Beslutter Indstiller 

Større kommuneplantillæg for 
temaer  

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

Idéfase ved mindre 
kommuneplantillæg (§ 23 c)  

  Orienteres Beslutter 

Igangsættelse af 
planudarbejdelsen 

  Beslutter Indstiller 

Forslag til mindre 
kommuneplantillæg, som ikke 
kræver idéfase (§ 23 c) i 
forbindelse med lokalplanforslag 

  Beslutter Indstiller 

Endelig vedtagelse af 
kommuneplantillæg i forbindelse 
med lokalplaner 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

Forslag til lokalplaner, der er i 
overensstemmelse med 
kommuneplanen eller som 
ledsages af et mindre 
kommuneplantillæg – der ikke 
kræver idéfase 

  Beslutter Indstiller 
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Forslag til lokalplaner, der 
ledsages af et 
kommuneplantillæg, som kræver 
idéfase (§ 23 c) 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

Endelig vedtagelse af lokalplaner Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 
Høringer af planer fra andre 
myndigheder, som har væsentlige 
konsekvenser for Faxe Kommune 

  Beslutter Indstiller 

 
 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM) 

 
Loven har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau ved at sikre, at der gennemføres en 
miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

Administrationen 

Ikke miljøvurdering/VVM-pligt   Orienteres Beslutter 
Miljøvurdering af planer i medfør 
af planloven 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

VVM af projekter i forbindelse 
med udarbejdelse af lokalplaner 
(f.eks. lokalplaner med 
bonusvirkning) 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

 
 

Lov om byfornyelse og udvikling af byer 

 
Byfornyelsesloven rummer muligheder for gennemførelse af områdefornyelse og forskellige 
forsøgsprojekter med relation til planarbejdet 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Orienteres): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

Administrationen 

Beslutning om gennemførelse af 
områdefornyelse og 
forsøgsprojekter 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

Gennemførelse af projektet inden 
for en bevilget ramme, 
godkendelse af projektforslag og 
økonomi 

  Beslutter Indstiller 

Godkendelse af endeligt revideret 
byggeregnskab 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 
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Kulturpuljen 

 
Med kulturpuljen har Faxe Kommune mulighed for at støtte kulturelle aktiviteter, projekter og 
initiativer i kommunen.  
 
Støtten søges fordelt mellem nye kulturelle aktiviteter, projekter (et eller flere år) og tilbagevendende 
aktiviteter. Puljen fordeles i øvrigt efter retningslinjer, der er godkendt af Plan og Kulturudvalget.  
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

Administrationen 

Kulturpuljen  
- Projekter/ansøgninger over 
50.000 kr.  
- Ansøgninger af principiel eller 
særlig karakter, uanset 
beløbsstørrelse  

  Beslutter Indstiller 

Kulturpuljen  
- Projekter/ansøgninger under 
50.000 kr.  

  Orienteres Beslutter 

 

§ 18 og § 79 puljer efter serviceloven 

 
Puljerne støtter det frivillige sociale arbejde, hvor foreninger og frivillige kan søge om midler til 
aktiviteter, der kommer målgrupper i sociallovgivningen til gode, herunder ældre og handicappede.  
 
Puljen fordeles i øvrigt efter retningslinjer, der er godkendt af Plan og Kulturudvalget. 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

Administrationen 

Retningslinjer for § 18 og § 79 
puljer 

  Beslutter Indstiller 

§ 18 a – Ansvars- og 
ulykkesforsikringer for frivillige i 
kommunen 

Beslutter Indstiller Indstiller Indstiller 

§ 18-pulje   Orienteres Beslutter 
§ 79-pulje   Orienteres Beslutter 
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Alkoholbevillinger efter restaurationsloven 

 
Det er Plan & Kulturudvalget i Faxe Kommune, der varetager bevillingsmyndigheden og træffer 
afgørelser om tildeling af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrer.  
*Politiet tildeler lejlighedsbevillinger og midlertidige bevillinger og har den endelige 
beslutningskompetence i forhold til udvidet åbningstid. 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

Administrationen 

Alkoholbevillinger   Beslutter Indstiller 
Bestyrer   Beslutter Indstiller 
Udvidet åbningstid   Orienteres * 
 

Forsamlingshuspuljen 

 
Med forsamlingshuspuljen har Faxe Kommune mulighed for at støtte forbedrings- og 
vedligeholdsopgaver på forsamlingshusene i kommunen 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

Administrationen 

Forsamlingshuspuljen   Orienteres Beslutter 
 

Pulje til støtte af børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter 

 
Puljen retter sig mod udsatte børn og unge op til 18 år, hvis familie har økonomiske udfordringer og 
derfor ikke har mulighed for at betale til deres børn/unges deltagelse i kultur og fritidslivet. 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller): 

Paragraf/Sagsområde Byråd Økonomiudvalg 
Plan & Kultur 
udvalget 

Administrationen 

Pulje til støtte af børn og unges 
kultur- og fritidsaktiviteter 

  Orienteres Beslutter 
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Folkeoplysningsloven 

 

De overordnede rammer 

 
Lovens formål er med respekt for forskellige holdninger at sikre offentlige tilskud m.v. til den frie 
folkeoplysende virksomhed, der bygger på fællesskab og de enkelte initiativtageres idégrundlag. 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 2, stk. 1 Sikre rammerne for, at 
børn, unge og voksne kan 
etablere og tage del i den frie 
folkeoplysende virksomhed 

Beslutter Indstiller Udtaleret Indstiller 

§ 6, stk. 1 Fastsættelse og 
fordeling af en årlig beløbsramme 
til den folkeoplysende 
voksenundervisning, det frivillige 
folkeoplysende foreningsarbejde 
og en udviklingspulje 

Beslutter Indstiller Udtaleret Indstiller 

§ 6, stk. 2 Beslutning om, at dele 
af beløbsrammen skal anvendes 
til nærmere angivne formål 

 Beslutning Udtaleret Indstiller 

§ 33, stk. 1 Beslutning om alle 
forhold inden for loven, der ikke 
er henlagt til anden myndighed 

 Beslutning  Indstiller 

§ 33, stk. 2 Sikring af, at der ydes 
tilskud efter objektive kriterier 

 Beslutning Udtaleret Indstiller 

§ 34 Vedtagelse og 
offentliggørelse af en 
folkeoplysningspolitik 

Beslutning Indstiller Udtaleret Indstiller 

§ 35, stk. 1 Sikre 
brugerinddragelse ved § 35, stk. 
2-udvalget 

Beslutning Indstiller Udtaleret Indstiller 

§ 35, stk. 2 Nedsætte et udvalg 
med repræsentation for den 
virksomhed, der kan få tilskud 
efter lovens kap. 3 

Beslutning  Udtaleret Indstiller 

§ 40, stk. 2 Beslutning om diæter 
m.v. til § 35, stk. 2-udvalgets 
medlemmer 

Beslutning*  Udtaleret Indstiller 

§ 40, stk. 3 Beslutning om 
vederlag m.v. til § 35, stk. 2-
udvalgets formand 

Beslutning*  Udtaleret Indstiller 
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Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 7, stk. 2 og stk. 5 Fravige kravet 
om deltagerbetaling 

 Beslutter Udtaleret Indstiller 

§ 7, stk. 4 Godkendelse af 
afgrænset deltagerkreds 

  Beslutter Indstiller 

§ 8, stk. 2 Beslutning om 
supplerende tilskud til 
handicapundervisning 

  Beslutter Indstiller 

§ 8, stk. 3 Beslutning om, at 
mindre uforbrugte tilskud kan 
overføres til næste års 10 % -pulje 

  Beslutter Indstiller 

§ 8, stk. 5 Retningslinjer for 10 % 
-puljen og fleksible 
tilrettelæggelsesformer 

  Beslutter Indstiller 

§ 8a, stk. 1 Beslutning om 
nedsættelse af deltagerbetaling 
for særlige grupper 

 Beslutter  Indstiller 

§ 8a, stk. 2 Beslutning om særlige 
tilskud til undervisning, der 
forudsætter små hold 

  Beslutter Indstiller 

§ 19, stk. 1 og § 33, stk. 4 
Fastlæggelse af en lokal 
tilskudsmodel 

Beslutter Indstiller Udtaleret Indstiller 

§ 19, stk. 2 Beslutning om 
forhøjet tilskud til særlige 
aktiviteter og til personer med 
særlige behov 

  Beslutter Indstiller 

§ 19, stk. 3 Beslutning om særlige 
tilskud til partnerskaber om 
løsning af konkrete opgaver 

 Beslutter  Indstiller 

 
 

Lokaleanvisning 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 16, stk. 2 og § 21, stk. 1 
Anvisning af lokaler og 
udendørsanlæg 

  Beslutter Indstiller 

§ 22, stk. 4 og stk. 5 Beslutning 
om opkrævning af gebyr ved 
anviste lokaler m.v. 

Beslutter  Udtaleret Indstiller 

§ 33, stk. 4 Regler om anvisning 
af lokaler og udendørsanlæg 

Beslutter  Udtaleret Indstiller 
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Lokaletilskud 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 23, stk. 1 og stk. 2 og § 33, stk. 4 
Regler om lokaletilskud til den 
folkeoplysende 
voksenundervisning 

Beslutter Indstiller Udtaleret Indstiller 

§ 23, stk. 1 og stk. 2 og § 25, stk. 2 
Undladelse af at yde 
lokaletilskud, hvis der kan 
anvises et lokale 

  Beslutter Indstiller 

§ 24, stk. 1 og § 26, stk. 1 
Nedsættelse af lokaletilskud, hvis 
udgiften ikke står i et rimeligt 
forhold til anvendelsen af lokalet 
m.v. 

  Beslutter Indstiller 

§ 24, stk. 2 og § 26, stk. 2 
Nedsættelse af 
tilskudsberettigede driftsudgifter 
til det normale niveau for et 
passende lokale m.v. 

  Beslutter Indstiller 

§ 25, stk. 1 og § 33, stk. 4 Regler 
om lokaletilskud til det frivillige 
folkeoplysende foreningsarbejde 

Beslutter Indstiller Udtaleret Indstiller 

§ 25, stk. 3 og § 24, stk. 4 
Fastsættelse af særlige regler for 
personer over 25 år 

  Beslutter Indstiller 

§ 25, stk. 5 Beslutning om ikke at 
yde lokaletilskud, hvis det 
medfører væsentlige merudgifter 

  Beslutter Indstiller 

§ 25, stk. 5 Beslutning om, at der 
ikke skal ydes tilskud til nye 
haller m.v. 

 Beslutter Udtaleret Indstiller 

§ 26, stk. 3 Særlig nedsættelse af 
tilskuddet til lejede lokaler 

  Beslutter Indstiller 

§ 28 Regler om hvordan 
lokaletilskud udbetales 

  Beslutter Indstiller 

§ 28 Fastsættelse af tidsfrister for 
ansøgning om lokaletilskud 

  Beslutter Indstiller 
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Aktivitetstimetilskud 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 15, § 16 og § 19 Regler om 
tilskud til børn og unge under 25 
år og over 25 år 

Beslutter  Udtaleret Indstiller 

§ 15 og § 16 Beslutning om tilskud 
til børn og unge under 25 år over 
25 år 

  Beslutter Indstiller 

 
 

Udviklingspulje 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 6 Regler om udviklingstilskud 
til folkeoplysende foreninger 

Beslutter  Udtaleret Indstiller 

§ 6 Beslutning om tilskud til 
folkeoplysende foreninger 

  Beslutter Indstiller 

 
 

Anlægspuljen for fritidsbrugere 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

Anlægspuljen   Beslutter Indstiller 
 
 

Godkendelser af folkeoplysende foreninger 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 3, stk. 5 Regler for godkendelse 
af en folkeoplysende forening 

  Beslutter Indstiller 

§ 3, stk. 5 Godkendelse af en 
folkeoplysende forening 

  Beslutter Indstiller 
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Afgrænsninger og godkendelser 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 5, stk. 1 Afgrænsning mellem 
lovens to foreningstyper 

  Beslutter Indstiller 

§ 5, stk. 6 Fravigelse af 
inhabilitetsregler for foreningers 
bestyrelser 

  Beslutter Indstiller 

§ 5, stk. 7 Tilskud til en forening, 
der ikke er hjemmehørende i 
kommunen 

  Beslutter Indstiller 

§ 5, stk. 8 Afgørelse af, om 
betingelserne for 
foreningsgodkendelse er opfyldt 

  Beslutter Indstiller 

§ 5, stk. 8 Afgørelse af, om 
foreningsberetning ikke skal 
indsendes 

  Beslutter Indstiller 
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Regnskab og tilsyn 

 
 
Kompetenceforhold (Beslutter/Indstiller/ Udtaleret): 

Paragraf/Sagsområde Byråd 
Plan & Kultur 
udvalget 

Folkeoplys-
ningsudvalget 

Administrationen 

§ 29, stk. 3 Fastsættelse af 
regnskabsperiode og frist for 
regnskabsaflæggelse 

  Beslutter Indstiller 

§ 29, stk. 4 Fastsættelse af 
formkrav til regnskabsaflæggelse 
og revision 

  Beslutter Indstiller 

§ 30 Krav om tilbagebetaling eller 
modregning i kommende års 
tilskud 

  Beslutter Indstiller 

§ 30 Indhentning af de 
oplysninger, som er nødvendige 
for en vurdering af, om 
støttebetingelserne er opfyldt 

  Beslutter Indstiller 

§ 32 Beslutning om ikke at yde 
tilskud og anvise lokale, hvis en 
forening ikke overholder fastsatte 
regler 

  Beslutter Indstiller 

§ 33, stk. 5 Indhentning af alle 
nødvendige oplysninger hos 
foreningerne 

  Beslutter Indstiller 

§ 33, stk. 5 Stop for tilskud, hvis 
en forening ikke overholder 
lovens tilskudsbetingelser 

  Beslutter Indstiller 

§ 33, stk. 6 Stop for tilskud og 
lokaleanvisning, hvis en forening 
ikke afleverer erklæring om 
børneattester 

  Beslutter Indstiller 

§ 33, stk. 7 Mulighed for at 
undlade at yde tilskud og anvise 
lokaler, hvis en forening ikke 
indhenter børneattester 

  Beslutter Indstiller 

 


