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1. Rammerne for denne delegationsplan
1.1 Indledning
Delegation betyder, at der overdrages beføjelse eller myndighed til andre – og dermed at lade andre beslutte noget i
stedet for en selv.
Solrød Kommune er en politisk styret organisation, hvilket betyder, at byrådet har det overordnede ansvar for Solrød
Kommune, og at alle beslutninger i princippet skal træffes af byrådet.
Dette kan af gode grunde ikke lade sig gøre i praksis, da der dagligt træffes et stort antal beslutninger inden for mange
forskellige områder, og derfor kan byrådet, med mindre andet er fastsat i lovgivningen, uddelegere
beslutningskompetencen til de politiske udvalg og til administrationen.
Byrådet ønsker med delegationsplanen at skabe en smidig og hurtig myndighedsbehandling og samtidig understøtte
det gode samarbejde mellem det politiske og det administrative niveau ved at fastsætte, hvilke sager der ønskes
forelagt til politisk behandling.
Som udgangspunkt for denne delegationsplan gælder princippet, at i sager, hvor der kun er ringe eller intet politisk
skøn, er beslutningskompetencen delegeret til det administrative niveau. Dette dels for at sikre, at der politisk er tid til
at fordybe sig i politiske emner frem for enkeltsager, og dels for at sikre en kortere sagsbehandlingstid for borgerne og
erhvervslivet.
Delegationsplanen er bygget op på den baggrund, at den egentlige forvaltning af lovområderne som hidtidigt er
delegeret til administrationen. Der vil i denne forbindelse være områder og dele af lovgivningen, som skal behandles
politisk i Byråd eller udvalg – og disse områder er positivt udtaget og nævnt i delegationsplanen.
Tanken med delegationsplanen er, at den kan bruges som et opslagsværk, der kan være med til at skabe overblik for
både politikere og medarbejdere i forhold til, hvem der har beslutningskompetencen inden for de vigtigste lovgivningsog beslutningsområder.
Ud over dette er det almindelig anerkendt og accepteret i kommunestyret, at en række sager ekspederes i
administrationen, herunder også at beslutninger træffes, uden at dette fremgår af en skriftlig delegations-plan. Dette er
en stiltiende delegation inden for de rammer, lovgivningen og styrelsesvedtægten giver.
Delegationsplanen vil løbende blive ajourført i takt med, at ny lovgivning kommer til, eller lovgivningen bliver ændret.
Den aktuelle delegationsplan blev godkendt af byrådet den 25. marts 2019.
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1.2 Juridiske rammer for delegation
Det følger af styrelseslovens § 2, stk. 1, at byrådet har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed,
men ikke, at alle beslutninger skal træffes af byrådet. I lovgivningen er byrådet betegnet som kommunalbestyrelsen.
Det forhold, at en kompetence i lovgivningen er tillagt kommunalbestyrelsen, indebærer ikke, at kommunalbestyrelsen
er afskåret fra at overlade udøvelsen af sin kompetence til et udvalg eller den kommunale administration. Kompetencen
forbliver hos kommunalbestyrelsen, som også har det endelige ansvar. Når kompetencen i lovgivningen er tillagt
kommunalbestyrelsen, er det som udgangspunkt alene et udtryk fra lovgivers side om, at opgaven skal løses i
kommunalt regi.
Styrelsesloven lader graden af delegationer være op til den enkelte kommune, og der er således som udgangspunkt fri
delegation til udvalg og administration, med mindre andet er fastsat eller forudsat i lovgivningen, f.eks. i form af
bestemmelser om, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning ”i et møde” eller i form af klare tilkendegivelser
herom i forarbejderne til lovgivningen. I sådanne tilfælde taler man om delegationsforbud.
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Økonomi - Lov om kommunernes styrelse

X

Økonomiudvalget har indsigt med de økonomiske og almindelige
administrative forhold inden for samtlige kommunens
administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes i
enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges
Byrådet til beslutning.

X

Tillægsbevillinger (alle typer)

X

Anlægsbevillinger

X

Omplaceringer mellem aktivitetsområder inden for et udvalgs
bevilling.

X

Principper for økonomistyring (kasse- og regnskabsregulativ)
(ekskl. bilag, redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser)
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom

X

Regler for forsikring og risikostyring

X

Bemyndigelse til underskrift ved køb og salg af fast ejendom,
optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser
Takstblad – takster på alle lovgivningsområder

X

X

X

X

X

Budget – Lov om kommunernes styrelse
Procedure og tidsplan for budgetlægningen og budgetopfølgning

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

2. Generelle emner

X
X
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Godkendelse af budget for kommende år, herunder fastsættelse af
skatteprocent, grundskyldspromille og takster samt politiske
fokusområder til kommende budget.

X
X

Regnskab – Lov om kommunernes styrelse

X

Regnskabsmæssige afskrivninger fra bl.a. boopgørelse og lign.
over 500.000 kr.

X

Oversende regnskab til revisionens gennemgang

X

Godkende revisionsberetning inkl. besvarelse af evt.
revisionsbemærkninger.

X

Mål, rammer, planer, politikker og strategier
Byrådets vision

X

Byrådets pejlemærker

X

Byrådets imagestrategi

X

Politikker fx sundhedspolitik, politik for frivilligt socialt arbejde,
værdighedspolitik, sammenhængende børnepolitik mv.
Strategier fx demensstrategi, planstrategi mv.

X

Serviceniveauer herunder bl. a. social- og sundhedsområdet,
sagsbehandlingstider, sektorområdet
Kvalitetsstandarder – udvidelse og med økonomiske ændringer

X

X

X

Kvalitetsstandarder – inden for den økonomiske ramme
Indsatskataloger
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Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Fremsætte budgetforslag til Byrådets 1. behandling

X
X

X

X

Puljemidler – udover dette

X

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Puljemidler – inden for indeværende år

X

X

Beredskabslovgivningen

X

Beredskabsplaner

X

Risikobaseret dimensionering

X

Nedsættelse af beredskabskommission

X

Delberedskabsplaner

X

Sundhedsberedskabsplan

X

Indkøb, herunder anskaffelse af materiel, der ikke kan afholdes
inden for budgetrammen

X

Ny lovgivning – gældende for alle politikområder
Ny lovgivning, der afholdes inden for budgetrammen, og som ikke
påvirker politisk besluttet serviceniveau
Ny lovgivning, der ikke kan afholdes inden for budgetrammen,
eller som påvirker politisk besluttet serviceniveau

X
X

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

X

Behandling af Ankestyrelsens praksis
Årlig behandling af Børne- og Socialministeriets offentliggjorte
danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet
Sagsbehandlingstider

X

X

X
X
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3. Økonomi-, teknik- og miljøudvalget (ØU)
Politikområde 1 – Finansiering
Politikområdet Finansiering er et centralt område i forhold til at sikre, at vi som kommune har orden i økonomien.
Politikområdets fokus er på kommunens overordnede økonomi og balancen mellem indtægter og udgifter.
Der arbejdes med følgende temaer:
Skatter
Tilskud og udligning
Renter
Afdrag på lån
Finansforskydninger
Lånoptagelse
Kassebeholdning
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker:

Administration

FU

SU

ØU

Økonomisk politik og Finansiel Strategi
Udbudspolitik
Opkrævningspolitik

Byrådet





Lovgivningsområder
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Lov om lån til betaling af grundskyld m.v.

X

Lov om kommunal ejendomsskat

X
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Administration

FU

SU

ØU

Byrådet

Lovgivningsområder
Lov om kommunernes styrelse

X

Økonomisk politik og Finansiel Strategi

X

Optagelse af nye lån

X

Garantistillelse for lån

X

Udbuds- og indkøbspolitik

X

Tjenesteydelseskontrakter, der opfylder ét af følgende tre punkter:
1. Udbud af tjenesteydelser, hvor den årlige kontraktsværdi forventes på mere end 3 mio. kr. ex moms.
2. Udbud af tjenesteydelser, hvor der kan ske virksomhedsoverdragelse af kommunale medarbejdere.
3. Førstegangsudbud af tjenesteydelser.

X

Opfylder et indkøb af tjenesteydelser ét af ovenstående tre punkter
skal Byrådet:
Godkende foranalysen forud for udbuddet (kun førstegangsudbud)
Godkende udbudsmaterialet
Godkende tildelingen af kontrakten
Bygge- og Anlægskontrakter – godkendelse af anlægsbevilling

X
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Politikområde 2 – Teknik og Miljø
Politikområdets fokus er sikring af en bæredygtig udvikling i forhold til klima og miljø og i forhold til at skabe fleksible,
fysiske rammer for fællesskaber i kommunen.
Der er desuden fokus på at støtte borgernes tryghed og sundhed gennem bl.a. den fysiske udvikling af
bymiljøerne, de grønne områder og via klimasikring. Udviklingen på politikområdet sker i åbenhed og med
inddragelse af borgere og erhvervsliv.
Der arbejdes med følgende temaer:
Fysisk planlægning og byudvikling
Kollektiv trafik
Veje
Grønne områder
Klima og miljø
Forsyning
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker og handlingsplaner:
Planstrategi
Kommuneplan
Helhedsplan for Solrød Center
Helhedsplan for Havdrup Bymidte
Lokaleoptimeringsplan
Trafiksikkerhedsplan
Naturhandleplan
Støjhandleplan
Klimaplan
Varmeforsyningsplan
Vandforsyningsplan
Affaldsplan
Spildevandsplan
Generelt gælder, at følgende typer sager skal godkendes af byrådet/fagudvalgene:
Alle planforslag og principielle sager, der kan danne grundlag for en fremtidig planlægning og administration af et
givent område.
Dispensationssager i henhold til gældende lovgivning. Byrådet/fagudvalgene godkender principperne for
dispensationen, og i samme sag bemyndiges administrationen til efterfølgende at administrere efter dem.
I det følgende uddybes ovenstående principper i forhold til konkrete lovgivning.
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Administration

FU

SU

ØU

Byrådet

Lovgivningsområder
Lov om planlægning

X

Planstrategi og den grønne dagsorden

X

Kommuneplan, forslag og endelig behandling

X

Lokalplan og kommuneplantillæg, beslutning om igangsættelse af
udarbejdelse
Lokalplan og kommuneplantillæg, behandling af forslag til
udsendelse i høring
Lokalplan og kommuneplantillæg, endelig vedtagelse efter høring
med væsentlige bemærkninger
Dispensation fra lokalplan – principielle afgørelser

X
X
X
X

Dispensation fra lokalplan – mindre væsentlige afgørelser eller
afgørelser, som følger tidligere principielle afgørelser
Landzonetilladelser – principielle afgørelser
Landzonetilladelse – mindre væsentlige afgørelser eller afgørelser,
som følger tidligere principielle afgørelser
Ekspropriation

X
X
X
X

Lov om udstykning og anden ændring i matriklen
Vedtagelse af udstykningsbestemmelser i lokalplaner – se
delegationsplan for lov om planlægning

X
X

Lov om miljømål

X

X

Vandhandleplan, forslag og endelig behandling

X

Naturhandleplan, forslag og endelig behandling

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X
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Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om miljøbeskyttelse

X

Virksomheder og landbrug:
Tilsynsberetning
Principper for dispensation fra gældende regler

X
X

Affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder:
Affaldsplan, forslag og endelig behandling

X

Affaldsregulativer

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X

Spildevand fra husholdninger, institutioner og virksomheder:
Spildevandsplan, forslag og endelig behandling

X

Klimatilpasning- og skybrudsplan, forslag og endelig behandling

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X

Lov om jordforurening

X

Jordhåndteringsplan, forslag og endelig behandling

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X

Lov om varmeforsyning

12

X

Varme- og klimaplanlægning, forslag og endelig behandling

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X
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Administrationen

FU

SU

X

Vandforsyningsplanlægning, forslag og endelig behandling

X

Vandindvindingstilladelser for større kollektive
vandforsyningsanlæg
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

X

Vandforsyningsregulativer

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X

X

Lov om vandløb

X

Vandløbsregulativer

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv.
Lovlighedsgodkendelse af betalingsvedtægt

ØU

Byrådet

Lov om vandforsyning

X
X

Lov om naturbeskyttelse

X

Naturkvalitetsplan, forslag og endelig behandling

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X
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Administrationen

FU

SU

X

Risikostyringsplan, forslag og behandling

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X

Lov om kystbeskyttelse

X

Godkendelse af kystsikringsprojekter

X

Godkendelse af beredskabsplan for stormflod

X

Principper for dispensation fra gældende regler

X

Lov om offentlige veje

14

ØU

Byrådet

Lov om risikostyring af oversvømmelser fra kystzonen

X

Ekspropriation

X

Godkendelse af projekter og budget til etablering af nye vejanlæg

X

Godkendelse af trafikplan

X

Godkendelse af driftsentreprenør/kontraktmateriale, herunder
serviceniveau

X

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje

X

Lov om private fællesveje

X

Lov om trafikselskaber

X

Godkendelse af årlig trafikbestilling ved Movia

X

Deltagelse i Movias repræsentantskab

X
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Godkendelse af afgørelser om screeninger og vurderinger – følger
delegationen for godkendelse af forslag til lokalplaner og
kommuneplan
Godkendelse af miljøvurderinger

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om miljøvurdering af planer m.v.

X
X

X

X

Lov om drift af landbrugsjorder

X

Lov om jordressourcers anvendelse

X

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

X

Fælles retningslinjer for kommuner i Region Sjælland

X

Vedtagelse af lokalplaner, som muliggør etablering af
kommunikationsudstyr (se også under Lov om planlægning)

X

Lov om Landdistriktsfonden

X

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

X

Beslutning om kondemnering

X

Beslutning om tvangsflytning

X

Lov om byggeri
Fastsættelse af servicemål

X
X
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X

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger

X
X

Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)

X

Lov om ejerlejligheder

X

Boligreguleringsloven

X

Lov om kommunale ejendomsskatter

X

Fastsættelse af skatteprocenter

X

Lov om almene boliger m.v

X

Godkendelse af nybyggeri

X

Godkendelse af huslejestigninger og renoveringer

X

Godkendelse af principielle forhold i udlejningsaftaler

X

Styringsdialogmøder

X

Lov om sommerhuse og campering m.v.

16

Administrationen

X

Fastsættelse af servicemål

Godkendelse af fredninger og lokalplaner med bygningsbevarende
bestemmelser.

FU

SU

ØU

Byrådet

Bygningsreglement (BR18)
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Politikområde 3 – Kommunale ejendomme
Fokus for politikområdet er gode og fleksible fysiske rammer for kommunens forskellige opgaver og for borgernes
aktiviteter i kommunen.
Konkret omfatter politikområdet følgende opgaver:
Anlægsopgaver, herunder udbygninger og opførelse af nye bygninger
Vedligehold af kommunens ejendomme
Drift af kommunale ejendomme
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker og handlingsplaner:

Administration

FU

SU

ØU

Byrådet

Lokaleoptimeringsplan

Lovgivningsområder
Finansiel og økonomisk styring

X

Politiske mål og rammer

X

Godkendelse af udbygningsplaner

X

Køb og salg af fast ejendom

X

Budget

X

Vedtagelse af budget

X

Frigivelse af midler

X

Tillægsbevillinger

X

Regnskab
Godkendelse af revideret regnskab

X
X

DELEGATIONSPLAN
SOLRØD KOMMUNE 2019

17

18

DELEGATIONSPLAN
SOLRØD KOMMUNE 2019

Administration

FU

SU

X
X

Godkendelse af klimastatusrapporter

Ansvar for politikernes dialog i forbindelse med anlæg af
kommunale ejendomme m.v.
Dialog med borgere og andre

ØU

Byrådet

Indgåelse, genåbning, statusopfølgning samt årsrapportering af
aftaler
Fastlæggelse af klimamål

X

X

Politikområde 4 – Administration, borger- og erhvervsservice
Politikområdet Administration, borger- og erhvervsservice handler bl.a. om, at administrationen har fokus på at skabe
gode rammer for byrådet, den administrative ledelse og kommunens forskellige afdelinger og institutioner med henblik
på at understøtte kommunens drift og udvikling.
Fokus for politikområdet er en professionel og sikker drift, styring og udvikling af:
Kommunens økonomi
Betjening af den politiske og administrative ledelse
It og digitalisering
Kommunikation
Udvikling af organisationen
Løn og personale
HR
Fælles rådhusdrift (inventar, kontorartikler, kantinedrift mv.)
Kommunal-, folketings- og EU-parlamentsvalg
Borgerservice
Erhvervsservice
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker:

Lov om kommunernes styrelse

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Imagestrategi

X

Byrådets møderække

X

Bindende kommunale folkeafstemninger

X

Inhabilitet

X

Afgørelse om betingelser for indkaldelse af stedfortræder

X

Vederlag, diæter og befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer

X

Konstituering - udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign.

X
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Forretningsorden for Byrådets arbejde

X

X

X

X

X

Persondataforordningen

Administrationen

X
X

IT og digitalisering

X

Arkivlov

X

Personale og organisation

X

Oprettelse og nedlæggelse af stillinger

X

Ansættelse og afskedigelse:
Afskedigelse af tjenestemænd – disciplinært (tjenesteforseelse)
Ansættelse og afskedigelse af direktører

20

FU

X
X

Forretningsorden for udvalgenes arbejde

Art. 38, stk. 3 – Rapportering fra databeskyttelsesrådgiver (DPO)

SU

ØU

Byrådet

Udvalgenes møderække
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X
X

Udarbejdelse af ligestillingsredegørelse

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Generelt om løn- og personaleforhold:
Løn- og personaleadministration og generelle regler vedr.
personalepolitik

X
X

Erstatning i forbindelse med arbejdsskade:
Ydelse af erstatning/indgåelse af forlig i forbindelse med
arbejdsskader

X

Lov om kommunale og regionale valg

X

Valg af valgbestyrelse

X

Vederlag til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere

X

Lokale regler for plakatopsætning

X

Fritagelse for valg

X

Valgklager

X

Fritagelse for medlemskab af Byrådet mv.

X

Valg af valgbestyrelse til bindende kommunale folkeafstemninger

X

Udpegning af valgformænd, valgstyrere, tilforordnede vælgere og
antal heraf er delegeret til Borgmesteren
Lov om valg til Folketinget (omfatter også folkeafstemninger)

X

Valg af valgbestyrelse

X

Vederlag til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere

X

Udpegning af valgformænd, valgstyrere, tilforordnede vælgere og
antal heraf er delegeret til Borgmesteren
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Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

X

Valg af valgbestyrelse

X

Vederlag til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede vælgere

X

Udpegning af valgformænd, valgstyrere, tilforordnede vælgere og
antal heraf er delegeret til Borgmesteren

Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m. v.

X

Fratagelse af alkoholbevilling

X

Klager over bevillinger eller afslag på bevillinger

X

Lov om det centrale personregister
Bøde for urigtige oplysninger

X

X

Fastsættelse af bødetakst for urigtige oplysninger

X

X

Erhvervsservice

22

X
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X

4. Familie- og uddannelsesudvalget (FU)
Politikområde 5 – Udvikling og læring for børn og unge
Politikområdet Udvikling og læring for børn og unge omfatter bl.a. Solrød Kommunes dagtilbud og skoler,
og politikområdet understøtter det generelle fokus på at skabe læring og udvikling hele livet samt tryghed, sundhed og
værdighed i alle aldre.
Konkret arbejdes med følgende indsatser:
Undervisning på kommunens folkeskoler og 10. Solrød
Fritidstilbud i SFO og klubber
Dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje)
Sundhedsfremme (tandpleje og sundhedspleje for de 0-18 årige)
Specialundervisning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Samarbejde mellem Skole, Socialvæsen og Politi (SSP)
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker og planer:

Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
Sundhedstjenesten - servicenorm og fastlæggelse af serviceniveau
med økonomiske ændringer
Sundhedstjenesten – servicenorm og fastlæggelse af serviceniveau
inden for økonomiske rammer

X
X
X

Tandpleje til børn og unge
Tandpleje – fastlæggelse af serviceniveau

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Sammenhængende børnepolitik
Inklusionsstrategi
Retning og mål for folkeskolerne i Solrød Kommune

X
X
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X

Lov om folkehøj-, efter-, husholdnings-, og håndarbejdsskoler (frie
kostskoler)

X

Lov om ungdomsskoler

X

Omfang af ungdomsskoletilbuddet
Sammensætning af ungdomsskolens bestyrelse samt udpegning af
medlemmer til denne

X
X

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

X

Dagtilbudsloven

X

Mål, rammer og ansvar
Ansvaret for dagtilbud, fritids- og klubtilbud samt andre
socialpædagogiske fritidstilbud
Fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for
henholdsvis fritids- og klubtilbud.
Fastsætte og offentliggøre kommunens rammer for dagtilbud,
herunder eventuelle prioriterede indsatser på området.
Fastsætte retningslinjer om:
1) samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen
2) samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR) og
3) videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra
sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning
eller fritidshjem og skole.
Fastsætte retningslinjer mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen.

24

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om friskoler og private grundskoler m.v
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X
X
X
X

X

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Sikre dag-, fritids- og klubtilbuds medvirken til udmøntningen af
kommunens sammenhængende børnepolitik

X

Tilsyn
Føre tilsyn med tilbuddene, der hører under denne lov

X

Fastsætte og offentliggøre rammerne for tilsynet.

X

Sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst
hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer
for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området
medvirker til, at dagtilbuddene kan opfylde formålene i loven.

X

Forældrebestyrelser
Udarbejdelse af styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser

X

Frokost i daginstitutioner
Beslutning om, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af
dagtilbudsydelsen i kommunale, selvejende og udliciterede
daginstitutioner
Beslutning om, at børn i kommunale, selvejende og udliciterede
daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, der hovedsagelig anvender
skovens areal eller lignende naturområder som grundlag for barnets
ophold i daginstitutionen, ikke skal omfattes af et sundt
frokostmåltid efter stk. 1.
Kan beslutte, at forældrebestyrelsen eller forældrene i den enkelte
enhed i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner
efter § 19, stk. 2-4 ikke kan fravælge et sundt frokostmåltid

X

X

X

Forældrearrangerede frokost- og madordninger
Fastsættelse af maksimumbeløb for forældrenes betaling til
forældrearrangerede frokostordninger

X
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X
X

X

Etablering og drift af dagtilbud
Etablering og drift af kommunale daginstitutioner

X

Driftsoverenskomst med selvejende daginstitutioner

X

Aftale om drift af privatinstitution

X

Kriterier for godkendelse af privatinstitution

X

Krav om driftsgaranti for privatinstitution

X

Tilbagekaldelse af godkendelse af privatinstitution

X

Depositum ved ansøgning om godkendelse af privatinstitution

X

Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune og opsigelse
Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

X

Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra andre kommuner

X

Retningslinjer for udmeldelse af børn i dagtilbud

X

Etablering og drift af kommunale daginstitutioner

X

Tilskud til kommunale og selvejende dagtilbud

X

Private pasningsordninger
Fastsættelse af tilskud til privat pasning

26
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X

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Fastsættelse af rammer for forældrearrangerede frokost- og
madordninger
Beslutning om efter anmodning fra forældrebestyrelsen eller
forældrene i den enkelte enhed at ansætte køkkenpersonale til
forældrearrangerede frokost- eller madordninger
Beslutning om økonomisk tilskud til at nedsætte forældrenes
betaling for forældrearrangerede madordninger

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Pasning af egne børn
Fastsættelse af tilskud til pasning af egne børn

X

Fastsættelse af minimum- og maksimumsperiode for tilskud til
pasning af egne børn

X

Skolefritidsordning (SFO)
Fastsættelse af forældrebetaling

X

Retningslinjer for optagelse af børn i skolefritidsordning

X

Retningslinjer for udmeldelse af børn i skolefritidsordning

X

Etablering og drift af den kommunale skolefritidsordning

X

Vedtægter for styrelsen af de kommunale skolefritidsordninger

X

Mål og rammer for skolefritidsordninger

X

Tilskud pr. barn i kommunale skolefritidsordninger

X

Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af
skolefritidsordning i anden kommune

X

Klubtilbud (SFOII)
Fastsættelse af forældrebetaling

X

Retningslinjer for optagelse af børn i klubtilbud

X

Etablering og drift af kommunale klubtilbud

X

Tilskud pr. barn i kommunale klubtilbud

X

Tilskud til materialer

X

Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af klubtilbud (SFOII) i
anden kommune

X
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X

Mål og rammer for skolernes samarbejder

X

Tilladelse i særlige tilfælde til højere elevtal i grundskolens klasser
end 28 – max 30

X

Fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden
for den understøttende undervisning
Oprettelse af børnehaveklasser

X

X

10. klasses struktur og indhold
Kombination af 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes
grundforløb

X

Fastlæggelse af antal elever, jf. stk. 1-4, samt kriterier for optagelse
ved overtegning ved særligt tilrettelagt undervisningsforløb

X

Fastlæggelse af antal elever samt kriterier for optagelse ved
overtegning af erhvervsrettet 10. klasses forløb

X

Undervisningspligt/Indskrivning og optagelse i folkeskolen
Retningslinjer for indskrivning og optagelse

X

Styrelsen af kommunens skolevæsen

28

Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes virksomhed

X

Fastsættelse af antallet af skoler

X

Rammer for klassedannelsen i skolevæsenet

X
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Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om folkeskolen

X

Fastlæggelse af skoledistrikter i forbindelse med strukturændringer

X

Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand

X

Mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Suspension af det frie skolevalg

X

Godkendelse af serviceniveauet for befordring

X

Drøftelse, stillingtagen og opfølgning på lovpligtig kvalitetsrapport

X

Fastsættelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skoler

X

Udgifterne til folkeskolen/de økonomiske rammer
Fastsættelse af de økonomiske rammer for de enkelte skoler

X

Bevillinger til skolevæsenet

X

Betaling for undervisning i fritiden og på 8.-10. klassetrin for voksne

X

Betaling for deltagelse i kulturcenteraktiviteter

X

Fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i undervisning efter § 3,
stk. 3.

X

Tilbageholdelse af fremtidig månedlig betaling for SFO i fremtidig
kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp

X

Øvrigt vedr. folkeskolen
Omfang af SFO

X

Omfang af undervisning i fritiden

X
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Generelle retningslinjer for voksne i undervisningen på 8.-10.
klassetrin

X

Retningslinjer for kulturcenteraktiviteter

X

Fastlæggelse af ferieplan

X

Administrationen

FU

SU

X

Visitation til specialundervisning

X

Oprettelse/nedlæggelse af egne specialundervisningstilbud

X

Oprettelse/nedlæggelse af specialskoler

30

ØU

Byrådet

Fastsættelse af tid til konfirmationsforberedelse
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X

Politikområde 6 – Det specialiserede børne- og ungeområde
Politikområdet vedrører børn og unge, som er i en udsat social position eller har psykiske og/eller fysiske udfordringer.
Indsatserne tager udgangspunkt i:
Ekstern specialundervisning (Folkeskoleloven), som visiteres via PPR
Børnesociale indsatser (Serviceloven), som foranstaltes via Familieafsnittet
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker:

Lov om social service
Godkendelse af rammeaftalen mellem regionen og kommunerne

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Sammenhængende børnepolitik

X
X

Lov om folkeskolen – specialundervisning

X

Dagtilbudsloven

X

Oprettelse eller nedlæggelse af egne specialinstitutionstilbud

X
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5. Social-, sundheds- og fritidsudvalget (SU)
Politikområde 7 – Beskæftigelse og social indsats
Fokus for politikområdet er arbejdet med, at flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse samt fastholdes i dette
i stedet for at være på offentlig forsørgelse. Herudover er der fokus på støtte til sårbare borgere med andre problemer
end ledighed som fx misbrugsproblemer eller unge, der ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.
Konkret arbejdes med indsatser til borgere, der er:
Forsikrede ledige (a-dagpengemodtagere)
Kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere
På integrationsydelse
På sygedagpenge, i ressourceforløb, jobafklaringsforløb eller revalidering
I fleksjob eller på ledighedsydelse
Herudover varetages:
Særlig indsats i forhold til unge, fx på den forberedende grunduddannelse (FGU) og særligt tilrettelagte
ungdomsuddannelser (STU)
Misbrugsbehandling
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker og planer:

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Der udarbejdes årligt en beskæftigelsesplan for det kommende års indsats
Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling

Lovgivningsområder

32

Lov om aktiv socialpolitik

X

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

X
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Jobcenterets opgaver, herunder om jobcenteret også skal
varetage andre opgaver

X
X

X

Overdragelse af udførelsen af opgaver til andre kommuner,
organisationer eller foreninger
Aftalte kommunekvoter

X

Erhvervelse, indretning eller leje af ejendomme med henblik på
udlejning

X

X

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge

X
X

Lov om almenboliger
Kriterier for optagelse på kommunens akutliste

Administrationen

X

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Indgåelse af aftaler med udbydere af danskuddannelse

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen
m.v.
Beskæftigelsesplan

X
X

Repatrieringsloven

X

Lov om sygedagpenge

X

Lov om social pension

X

Lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

X
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Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet
34

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

X

Lov om individuel boligstøtte – beboerindskud, depositum og
klager

X
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Politikområde 8 – Det specialiserede voksenområde
Fokus for politikområdet er at hjælpe voksne handicappede og sindslidende til et liv med højst mulig selvhjulpenhed
og livskvalitet med udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte borger har.
Konkret arbejdes med sikring af dag- og døgntilbud via følgende indsatser:
Støtte og aktiviteter i kommunens tilbud på Tjørnholmvej
Støtte i kommunens opgangsfællesskaber og i eget hjem fra kommunens tilbud
Støtte i eget hjem fra andre leverandører
Botilbud hos private og i andre kommuner
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud i dagtimerne
Øvrige:
Krisecentre og forsorgshjem
Ledsagerordninger
Kompenserende specialundervisning
Specialtandplejen
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker og planer:

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Rammeaftale 2017 (2-årig)
Rammebeskrivelse af tilbud i egen kommune

Lovgivningsområder
Lov om social service

X

Oprettelse af kommunale tilbud fx midlertidige eller
længerevarende botilbud mv.
Godkendelse af rammeaftalen mellem regionen og
kommunerne
Kvalitetsstandarder på misbrugsområdet

X

Nye tilbud i kommunen, der kræver ejendom

X

X
X
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Konstituering af Handicapråd

36

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

X
X

Lov om specialundervisning for voksne

X

Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

X
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Politikområde 9 – Sundhed og ældre
Fokus for området er tryghed, sundhed og værdighed i alle aldre og læring og udvikling hele livet. Der er fokus på at
støtte borgerne, når de har brug for hjælp, og at sørge for at give de bedste rammer og tilbud til borgere i alle
aldersgrupper.
Konkret omfatter politikområdet:
Tilbud til borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, og kommunens indsats
kan fx dreje sig om hjemmepleje, sygepleje, genotræning og hjælpemidler.
Sundhedsfremme og forebyggelse
Aktivitets- og Frivilligcenter, hvor der ud over et daghjem arbejdes med at skabe fleksible rammer og fællesskaber i
forhold til frivillige, sociale områder
Administration og drift af plejeboliger, ældreboliger, rehabiliteringspladser, daghjemspladser og pladser i
demensdaghjemmet
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker:

Administrationen

FU

SU

ØU

Byrådet

Sundhedspolitik
Fælles om bedre sundhed – Sundhedsaftale 2015-2018
Værdighedspolitikken
Sundhedsområdet i KKR Sjælland

Lovgivningsområder
Lov om social service

X

Forebyggende hjemmebesøg – særlig indsats

X

Samarbejde med frivillige foreninger § 18 – fordeling af midler

X

Frivilligpris

X
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Administrationen

X
X

Lov om sundhed

X

Lov om værgemål

X

Lov om almene boliger

X

Ændring af visitationskriterier til ældre- og plejeboliger

X

Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område
Vedtægter for Ældrerådet – i samarbejde med Ældrerådet,

38

FU

SU

ØU

Byrådet

Fastsætte og ændre serviceniveau – økonomisk betydning og
med økonomiske konsekvenser
Fastsætte og ændre serviceniveau – ingen økonomiske
konsekvenser
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X
X

Politikområde 10 – Kultur og Fritid
Fokus for politikområdet er at skabe fleksible rammer for fællesskaber og et aktivt liv i kommunen via en aktiv
inddragelse af borgerne.
Konkret arbejdes med indsatser på følgende områder:
Idræts- og motionsfaciliteter samt aktivitets- og møderum – såvel indendørs som udenfor i naturen
Bibliotek og Kulturhus
Musik- og kulturliv
Foreningsliv
Voksenundervisning
Lokalhistorisk arkiv
Turisme
Naturoplevelser
På politikområdet er følgende politisk vedtagne politikker:

Lov om biblioteksvirksomhed

Administrationen

FOU

X

Indgå overenskomst med andre kommuner om hel eller delvis
biblioteksbetjening
Åbningstider

X

Etablering af biblioteksfilialer eller lukning heraf

X

Reglement for brugernes benyttelse

FU

SU

ØU

Byrådet

Fritids- og kulturpolitik
Folkeoplysningspolitik
Helhedsplan for idrætsområdet 2015-2019
Biblioteks- og kulturstrategi

X

X
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Oprettelse af museer

X
X

Lov om musik (musikskoler m.v.)

X
X

Tilbud om musikskoleundervisning gratis eller nedsat betaling,
Takster for elevbetaling

X
X

Godkendelse af vedtægter

X

Samarbejdsaftaler med andre kommuner om musikskolebetjening

X

Lov om teater

X

Lov om dansk turisme

X

Kommunalt destinationsselskab – aftale om oprettelse og drift

X

Øvrig kulturel virksomhed m.v.
Driftsaftale med Lokal Historisk Forening om Lokalarkivet

40

Administrationen

X

Godkendelse af vedtægter, fastlæggelse af driftsaftale mv.

Drift af musikskole

FOU

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om museer
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X
X

Administrationen

FOU

FU

SU

ØU

Byrådet

Lov om folkeoplysning - de overordnede rammer

X

Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage
del i den frie folkeoplysende virksomhed
Fastsættelse og fordeling af en årlig beløbsramme til den
folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde og en udviklingspulje øvrige tilskud
Beslutning om, at dele af beløbsrammen skal anvendes til nærmere
angivne formål
Beslutning om alle forhold inden for loven, der ikke er henlagt til
anden myndighed
Sikring af, at der ydes tilskud efter objektive kriterier

X

Vedtagelse og offentliggørelse af en folkeoplysningspolitik

X

Sikre brugerinddragelsen ved § 35, stk. 2-udvalget

X

Nedsætte et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der
kan få tilskud efter lovens kap. 3
Beslutning om diæter m.v. til § 35, stk. 2-udvalgets medlemmer
Beslutning om vederlag til § 35, stk. 2-udvalgets formand
Fordeling af eventuelle restmidler på folkeoplysningsudvalgets ØDområde
Fordeling af eventuelle restmidler uden for folkeoplysningsudvalgets
ØD-område
Underudvalg med særlige beføjelser under Folkeoplysningsudvalget

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Lov om folkeoplysning - tilskud til den folkeoplysende
voksenundervisning
Fravige kravet om deltagerbetaling

X

Godkendelse af afgrænset deltagerkreds

X

Beslutning om supplerende tilskud til handicapundervisning
Beslutning om, at mindre uforbrugte tilskud kan overføres til næste
års 10 %-pulje

X

X
X
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Beslutning om nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper
Beslutning om særlige tilskud til undervisning, der forudsætter små
hold
Beslutning om særlige tilskud til partnerskaber om løsning af
konkrete opgaver
Fastlæggelse af ansøgningsfrister

X
X
X
X
X
X

Opkrævning af mellemkommunale betalinger

X

Tilskud til undervisning for personer uden dansk personnummer

X

Lov om folkeoplysning - tilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde
Godkendelse af afgrænset deltagerkreds

X

Fravige kravet om deltagerbetaling

X

Beslutning om tilskud til aktiviteter for personer over 25 år

X

X

Fastlæggelse af ansøgningsfrister

X

Fastlæggelse af formkrav til ansøgning om tilskud

X

Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel
Beslutning om forhøjet tilskud til særlige aktivitetsformer og til
personer med særlige behov
Beslutning om særlige tilskud til partnerskaber om løsning af
konkrete opgaver
Lov om folkeoplysning - lokaleanvisning
Afgørelse af klager vedrørende anvisning af lokaler og
udendørsanlæg
Beslutning om opkrævning af gebyr ved anviste lokaler m.v.
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Administrationen

FOU

X

Fastlæggelse af formkrav til ansøgning om tilskud
Fastlæggelse af en lokal tilskudsmodel

FU

SU

ØU

Byrådet

Retningslinjer for 10 %-puljen og fleksible tilrettelæggelsesformer

X
X
X
X
X
X

X

Lov om folkeoplysning - lokaletilskud

X

Regler om lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning

X

Undladelse af at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et lokale

X

Nedsættelse af lokaletilskud, hvis udgiften ikke står i et rimeligt
forhold til anvendelsen af lokalet m.v.
Nedsættelse af tilskudsberettigede driftsudgifter til det normale
niveau for et passende lokale m.v.
Regler om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende
foreningsarbejde
Fastsættelse af særlige regler for personer over 25 år
Beslutning om ikke at yde lokaletilskud, hvis det medfører
væsentlige merudgifter
Beslutning om, at der ikke skal ydes tilskud til nye haller

X
X
X
X
X
X

Særlig nedsættelse af tilskuddet til lejede lokaler

X

Regler om, hvordan tilskuddet udbetales

X

Fastsættelse af tidsfrister for ansøgning om lokaletilskud

X

Lov om folkeoplysning - afgrænsninger og godkendelser

X

Afgrænsninger mellem lovens to foreningstyper

X

Fravigelse af inhabilitetsregler for foreningers bestyrelser

X

Tilskud til en forening, der ikke er hjemmehørende i kommunen

X

Afgørelse af, om betingelserne for foreningsgodkendelse er opfyldt

X

Afgørelse af, om foreningsberetning ikke skal indsendes

Administrationen

FOU

FU

SU

ØU

Byrådet

Regler om anvisning af lokaler og udendørsanlæg

X

Lov om folkeoplysning - regnskab og tilsyn

X

Fastsættelse af regnskabsperiode og frist for regnskabsaflæggelse

X

Fastsættelse af formkrav til regnskabsaflæggelse og revision

X
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X
X
X
X
X
X
X
X

Tilskud til selvorganiserede kulturaktiviteter på Solrød Bibliotek og
Kulturhus over 5.000 kr.
Tilskud til leder og instruktøruddannelse over 5.000 kr.

X

Integrationspuljen under Udviklings- og Initiativpuljen over 5.000 kr.

X

Partnerskaber skole og folkeoplysende foreninger over 5.000 kr.

X

X

Idrætsfaciliteter (ikke lovbestemte)

X

Nedsættelse af brugerudvalg

X

Enkeltstående drifts- og brugsaftaler for haller, lokaler og
udendørsanlæg til foreningsbrug mv.
Forpagtningskontrakter vedr. cafe med forpagter

X

Regler for udlån og udleje af kommunale lokaler til fester,
udstillinger og messer
Regler for brug af motionslokale i Solrød Idrætscenter

X
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Administrationen

X

Stop for tilskud, hvis en forening ikke overholder lovens
tilskudsbetingelser
Stop for tilskud og lokaleanvisning, hvis en forening ikke afleverer
erklæring om børneattester
Mulighed for at undlade at yde tilskud og anvise lokaler, hvis en
forening ikke indhenter børneattester
Diverse tilskud

Tilskud til kulturelle formål over 5.000 kr.

FOU

X

Indhentning af de oplysninger, som er nødvendige for en vurdering
af, om støttebetingelserne er opfyldt
Beslutning om ikke at yde tilskud og anvise lokaler, hvis en forening
ikke overholder fastsatte regler
Indhentning af alle nødvendige oplysninger hos foreningerne

Solrød Kommunes Idrætsanlægsfond – vedtægter og bevillinger

FU

SU

ØU

Byrådet

Krav om tilbagebetaling eller modregning i kommende års tilskud

X

X

Fastsættelse af takster for idrætsfaciliteter og svømmehal

Administrationen

FOU

FU

SU

ØU

Byrådet

Regler for reklamering i og omkring idrætsfaciliteter

X
X

Fastlæggelse af åbningstider for idrætsfaciliteter og svømmehal

X

Ordensreglement for brugernes benyttelse af idrætsfaciliteter og
svømmehal
Samarbejdsaftale mellem Solrød Kommune og Solrød Svømmeklub
og svømmeklubben Hinkestenen

X
X
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Solrød Kommune
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
www.solrod.dk
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