Styrelsesvedtægt for Byrådet i Gribskov Kommune
Byrådet vedtager de faste og generelle regler for den overordnede styrelse af kommunen i en
styrelsesvedtægt.
Styrelsesvedtægten fastlægger blandt andet aftaler om antal byrådsmedlemmer, politiske udvalg og
udvalgenes opgaver.
Styrelsesvedtægten kan kun ændres efter behandling på to byrådsmøder med mindst 6 dages
mellemrum.
Oversigt
Byrådet
Borgmesteren
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.
Økonomiudvalget
De stående udvalg
Vederlag m.v.
Ændringer i vedtægten

Kapitel I – Byrådet
§ 1. Gribskov Kommunes Byråd består af 23 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 6,
stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 (i
det følgende kaldet styrelsesloven).
§ 2. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder
fastsættes i Byrådets forretningsorden jf. styrelseslovens § 2, stk. 4.

Kapitel II - Borgmesteren
§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder
fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.
§ 4. Borgmesteren har den øverste daglige ledelse af kommunens samlede
administration, jf. 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.
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Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden
unødig forsinkelse. Borgmesteren kan, af udvalgene og de ansatte, forlange enhver
oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
§ 5. 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.
Kapitel III - Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses
virksomhed m.v.
§ 6. Følgende stående udvalg nedsættes:
•
•
•
•
•
•

Økonomiudvalg (ØU)
Børn, Idræt og Familie (BIF)
Beskæftigelse og Unge (BU)
Ældre, Social og Sundhed (ÆSS)
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi (KEO)
Udvikling, By og Land (UBL)

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger
indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der
har deltaget i mødet. Enhver af disse medlemmer 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. Ved sagens fremsendelse kan det pågældende medlem ledsage
protokollen med en begrundelse for sit standpunkt (jf. styrelseslovens § 20, stk. 3).
§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet
udvalgsområde, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i
fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren (jf.
styrelseslovens §§ 18, stk. 2, 21, stk. 2 og 31 a).
Stk. 2. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er
tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem
Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV - Økonomiudvalget
§ 9. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og ti af
Byrådets øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er
underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18, 21 og kapitel V.
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Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold for
ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for
borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.
Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for
kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens
planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter de fælles planforudsætninger, og udvalget
bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for
udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for
planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske
konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag, og udvalget foretager indstilling
til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der
vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til
beslutning.
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af
•
•
•
•
•
•
•

køb, salg og pantsætning af fast ejendom
opgaver vedrørende vedligeholdelse og drift af kommunale bygninger og anlæg
tilsyn med almene boliger og andre støttede boliger
opgaver vedrørende flygtningeboliger
boligvisitation
indretning af kommunens borgerservice
opgaver vedrørende information til borgerne om kommunens virksomhed på sin
hjemmeside, herunder at fastsætte retningslinjer for kommunens
informationspligt jf. offentlighedslovens § 17

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet
•
•
•

om kommunens kasse- og regnskabsregulativ jf. styrelseslovens § 42, stk. 7
politikker inden for udvalgets område
anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag,
projektforslag og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder
vedrørende forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden
iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
§ 10. Økonomiudvalget fastsætter regler om indberetninger fra den kommunale
administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf.
styrelsesvedtægtens § 11, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
Stk. 2. Økonomiudvalget kan fastsætte regler om samordning af kommunens
indkøbsfunktioner.
§ 11. Økonomiudvalget fører tilsyn med
•
•
•

at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets
beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde
at forvaltningen af kommunens kasser og regnskabsføring er forsvarlig
at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb, samt de ved
særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke
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•
•

at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
løn og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf.
styrelseslovens § 67

Kapitel V - De stående udvalg
§ 12. Børn, Idræt og Familie består af syv medlemmer.
Stk. 2. Udvalget har et tværgående fokus og varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver og administration af følgende
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

skoler og fritidstilbud til skolebørn
dagpasning
tilsyn og samarbejde med private institutioner inden for udvalgets område eller
selvejende institutioner, som Byrådet har indgået driftsoverenskomst med, for
eksempel dagtilbud
ungdomsskoler og andre tilbud
iværksættelse af hjælpeforanstaltninger for børn og unge under 18 år med
sociale og adfærdsmæssige problemer og opretholdelse af foranstaltninger for
personer i alderen fra 18-22 år, jf. kap. 11 og 12 i serviceloven
målrettet støtte til børn og unge inden for folkeskoleloven og serviceloven
godkendelse og overordnet tilsyn med privat døgnpleje (servicelovens § 78),
konkret godkendte plejefamilier (servicelovens § 66 a, stk. 1, nr. 2) og med
netværksfamilier (servicelovens § 66 a, stk. 2)
SSP-arbejdet
forebyggende sundhedsydelser for børn og unge jf. sundhedslovens kap. 36
den kommunale tandpleje jf. sundhedslovens kap. 37
fastlæggelse af behov for personbefordring inden for udvalgets området
idrætsfremme, kommunens idrætsprofil
folkeoplysningsloven på idrætsområdet
idræt, idrætsanlæg og tilskud inden for idræt og lokaler/anlæg
kommunal lokaleanvendelse af foreninger af idrætsanlæg
kommunal lokaleanvendelse af foreninger og offentligheden i forhold til
idrætsanvendelse

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
•
•
•

politikker inden for udvalgets område
udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i
samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 9, stk. 4
anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag,
projektforslag og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder
vedrørende virksomheder m.v. under udvalgets område

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til
årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.
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§ 13. Beskæftigelse og Unge består af syv medlemmer.
Stk. 2. Udvalget har et tværgående fokus og varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver efter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lov om aktiv beskæftigelsesindsats
lov om aktiv socialpolitik
lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel
beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser, der er knyttet
dertil
koordinerende funktioner i forhold til integration og flygtninge
lov om social pension (tildeling af førtidspension) og herunder afgørelser om
enkeltydelser (personligt tillæg) for førtidspensioner tildelt før 2003
lov om boligstøtte
lov om Produktionsskoler og den Forberedende Grunduddannelse (FGU)
ungdommens uddannelsesvejledning (kap. 2 i lov om vejledning om uddannelse
og erhverv samt pligt til uddannelse og beskæftigelse m.v.)
lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af kommunens
opgaver i relation til lov om danskundervisning til voksne udlændinge m.fl.
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
•
•
•

politikker inden for udvalgets område
sektorplaner under udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §
9, stk. 4
anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag,
projektforslag og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder
vedrørende virksomheder m.v. under udvalgets område

Stk. 5. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til
årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

§ 14. Ældre, Social og Sundhed består af syv medlemmer.
Stk. 2. Udvalget har et tværgående fokus og varetager den umiddelbare forvaltning på
kommunens ældreområde, sundhedsområde, handicapområde, forebyggelsesområde
og på området for socialt udsatte voksne. Herudover varetager udvalget den
umiddelbare forvaltning af kommunens leverandøropgaver (private og kommunale),
herunder opgaver vedrørende administration af
•

•

iværksættelse af foranstaltninger i form af botilbud eller støtte i eget hjem for
voksne, jævnfør afsnit V i serviceloven, hvor målgruppen er voksne med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, hvor der
skal ydes en særlig indsats
iværksættelse af foranstaltninger for børn og unge under 18 år med handicap
efter bestemmelserne i serviceloven
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•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

foranstaltninger efter servicelovens afsnit VI, herunder hjælpemidler og
boligindretning
kommunale ydelser efter sundhedsloven, herunder hjemmesygepleje.
dag- og døgntilbud for børn og voksne med handicap samt voksne med særlige
sociale problemer, herunder botilbud, fleks- og akutpladser, misbrugsbehandling
mv.
brugerråd og pårørenderåd
samarbejde med private, selvejende eller almene institutioner inden for
udvalgets område, herunder for eksempel sociale dag- eller døgntilbud og
friplejeboliger
samarbejde med frivillige for det sociale humanitære område, herunder tilskud,
jf. servicelovens § 18
driftsorienteret tilsyn med egne og private tilbud i henhold til servicelovens §
148 a, der omfatter tilsyn med tilbuddenes personale, bygninger og økonomi
koordinerende funktioner i forhold til sundhedsområdet og udviklingen af det
nære kommunale sundhedsvæsen
fastlæggelse af behov for personbefordring inden for udvalgets område
iværksættelse af foranstaltninger for ældre, jf. afsnit V i serviceloven, herunder
hjemmepleje, plejecentre og omsorgsaktiviteter mv.
driftsorienteret tilsyn, jf. servicelovens § 148a, med egne og private tilbud inden
for udvalgets område
samarbejde med frivillige foreninger inden for ældreområdet, herunder tilskud,
jf. servicelovens § 79
sociale og sundhedsmæssige indsatser, som har et forebyggende sigte, og som
ikke henhører under Børn, Idræt og Familie

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
•
•
•
•

•

politikker inden for udvalgets område
sundhedsaftalen og praksisplanen mellem kommuner og Region Hovedstaden
rammeaftalen på socialområdet og specialundervisningsområdet
udbygningsplaner inden for ældre-, social- og sundhedsområdet samt andre
sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf.
§ 9, stk. 4
anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag,
projektforslag og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder
vedrørende virksomheder m.v. under udvalgets område

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til
årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3

§ 15. Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi består af ni medlemmer
Stk. 2. Udvalget har et tværgående fokus og varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver på det kulturelle område, herunder folkeoplysningsområdet, og
opgaver vedrørende administration af
•
•

biblioteker
folkeoplysningsloven på det kulturelle område
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

kulturelle aktiviteter, kulturelle institutioner og tilskud inden for kultur
musikskole
fritidsundervisning
samarbejde med civilsamfundsaktører
lov om erhvervsfremme §§ 12 og 13, herunder udvikling af
erhvervsserviceindsatser over for iværksættere og virksomheder, samt
etablering af erhvervsudviklingsaktiviteter
erhvervsservice og forskellige relationer til erhvervene generelt
koordinerende funktion ifht. handels- og turismeerhverv, herunder
oplevelsesøkonomi
udvikling af områderne handels- og turismeerhverv, herunder
oplevelsesøkonomi
udvikling af områderne industrierhverv, landbrug og fiskeri
koordinerende funktion ifht. industrierhverv, landbrug og fiskeri

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
•
•
•
•

•
•

politikker inden for udvalgets område
regler for tilskud til foreninger m.v.
sektorplaner under udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §
9, stk. 4
anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag,
projektforslag og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder
vedrørende virksomheder m.v. under udvalgets område
relationerne til VisitNordsjælland samt kommunens ejerinteresser heri
udvikling af Nationalparken Kongernes Nordsjælland

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til
årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.

§ 16. Udvikling, By og Land består af elleve medlemmer.
Stk. 2. Udvalget har et tværgående fokus og varetager den umiddelbare forvaltning af
kommunens opgaver på plan- og infrastrukturområdet samt miljø- og klimaområdet
herunder opgaver vedrørende administration af
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kommuneplaner, lokalplaner og deres relation til regionale og statslige forskrifter
og planer
byudvikling, byfornyelse, byplanlægning
myndighedsfunktion i forhold til planlovgivningen
myndighedsfunktion i forhold til naturlovgivningen
myndighedsfunktion i forhold til byggelovgivningen
myndighedsfunktion i forhold til vejlovgivningen
grønne områder
infrastruktur, herunder varmeforsyning
veje og vejbelysning
kollektiv trafik, herunder relationer til trafikselskaber
taxakørsel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

personbefordring vedrørende øvrige fagudvalg, herunder koordinering.
Fastlæggelsen af behov for personbefordring ligger dog i de respektive udvalg
trafiksikkerhed
myndighedsfunktion i forhold til miljølovgivningen
myndighedsopgaver vedrørende vand- og spildevandsforsyning
klimatilpasning
myndighedsfunktion vedrørende kystsikring
klima- og kystsikring
vandløb
ressource- og affaldsplanlægning, herunder drift af affaldsområdet
badesikkerhed
naturpleje
bæredygtighed

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til Byrådet om
•
•

•

•

politikker inden for udvalgets område
kommuneplaner, lokalplaner og sektorplaner under udvalgets område i
samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 9, stk. 4, medmindre Byrådet ved
konkret delegation har delegeret kompetence inden for lovgivningens rammer til
Økonomiudvalget, udvalget for Udvikling, By og Land eller administrationen
anlægsplaner og programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag,
projektforslag og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder
vedrørende virksomheder m.v. under udvalgets område
optimering af anvendelsen af alle kommunens ejendomme ud fra et tværgående
koordinerende perspektiv, herunder i forhold til blandt andet velfærdsboliger

Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til
årsbudgettet og til flerårigt budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3.
Kapitel VI - Vederlag m.v.
§ 17. Formanden og næstformanden for Beskæftigelse og Unge oppebærer et
vederlag, der udgør henholdsvis 18 % og 5 % af borgmestervederlaget.
Stk. 2. Formanden og næstformanden for Børn, Idræt og Familie oppebærer et
vederlag, der udgør henholdsvis 18 % og 5 % af borgmestervederlaget.
Stk. 3. Formanden og næstformanden for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi
oppebærer et vederlag, der udgør henholdsvis 18 % og 5 % af borgmestervederlaget.
Stk. 4. Formanden og næstformanden for Udvikling, By og Land oppebærer et
vederlag, der udgør henholdsvis 22 % og 5 % af borgmestervederlaget.
Stk. 5. Formanden og næstformanden for Ældre, Social og Sundhed oppebærer et
vederlag, der udgør henholdsvis 22 % og 5 % af borgmestervederlaget.
Stk. 6. Formanden for Børn- og Ungeudvalget, der nedsættes efter § 18 i lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag, det
udgør 6 % af borgmestervederlaget.
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Stk. 7 Næstformanden for Økonomiudvalget oppebærer et vederlag, der udgør 5 % af
borgmestervederlaget.
Stk. 8. Udbetalingen af de i stk. 1-7 nævnte formands- og næstformandsvederlag
ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte
hverv, eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget hvervet. Ved fravær
på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund
er indkaldt efter § 15, stk. 2, i styrelsesloven, er der dog ret til vederlag i indtil 9
måneder, jf. bekendtgørelse nr. 1769 af 27. december 2018 om vederlag, diæter,
pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv med senere ændringer
(vederlagsbekendtgørelsen).
§ 18. Et udvalgsmedlem herunder en næstformand, der på grund af formandens
fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger,
modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag, jf. §19, stk.
1 - 8, forholdsmæssigt for den pågældende periode (jævnfør
vederlagsbekendtgørelsens § 10).
Stk. 2. Funktionsvederlaget kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder
(jævnfør vederlagsbekendtgørelsens § 10).

Kapitel VII - Ændringer i vedtægten
§ 19. Denne vedtægt træder i kraft den 23. april 2019.
Stk. 2. Samtidig ophæves styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune med ikrafttrædelse den 3. april
2018.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6
dages mellemrum. Ændringer i styrelsesvedtægten skal indsendes til Ankestyrelsen.
Vedtaget
Således vedtaget i Gribskov Kommunes Byråd ved 2. behandlingen den 23. april 2019.

Underskrevet
Anders Gerner Frost

Sascha Volmer Sørensen

Borgmester

Kommunaldirektør

Den 23. april 2019

Den 23. april 2019
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