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Kapitel I 

Byrådet 

§ 1 

Stk. 1 

Solrød Byråd består af 19 medlemmer.  

 

Stk. 2 

Byrådet vælger en borgmester og en første og anden vi-

ceborgmester, jævnfør § 6 i lov om kommunernes styrelse 

- i det følgende kaldet styrelsesloven. 

 

§ 2 

De nærmere regler for forberedelse, indkaldelse og afhol-

delse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretnings-

orden - i det følgende kaldet forretningsorden, jævnfør 

styrelseslovens § 2. 

 

§ 3  

Stk. 1 

Stedfortræderen for et medlem af byrådet indkaldes ved 

medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i 

styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en 

kortere varighed end 1 måned. 

 

 

Stk. 2.  

Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem i et 

udvalg, kan bestemme, at et andet medlem indtræder i 

udvalget, så længe udvalgsmedlemmet har forfald af de 

grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset 

at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.  

 

 

Kapitel II 

Borgmesteren 

§ 4 

De nærmere regler for borgmesterens opgaver i forbin-

delse med Byrådets møder fastsættes i forretningsorde-

nen, jævnfør styrelseslovens §§ 8 og 30. 

 

 

§ 5 

Stk. 1 

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 

 

 

 



 

4 STYRELSESVEDTÆGT 

SOLRØD KOMMUNE 2022 

 

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 oplys-

ning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ek-

spedition. 

 

§ 6 

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afhol-

des eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og 

at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse 

med de af Indenrigsministeriet og Byrådet fastsatte reg-

ler. Finder borgmesteren, sat en disposition ikke har haft 

bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for 

Byrådet.  

 

Kapitel III  

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om 

disses virksomhed m.v. 

 

§ 7 

Der nedsættes følgende udvalg: 

 Økonomiudvalget 

og fire stående udvalg: 

 Natur-, klima- og planudvalget 

 Familie- og uddannelsesudvalget 

 Social-, ældre- og sundhedsudvalget og 

 Kultur-, idræts- og fritidsudvalget – alle i det 

følgende kaldet fagudvalg 

 

§ 8 

Hvis et fagudvalg agter at foretage dispositioner, der be-

rører et andet fagudvalgs område, skal der inden iværk-

sættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent om-

fang med inddragelse af Økonomiudvalget samt borgme-

steren, jævnfør styrelseslovens §§ 18 og 31a. 

 

§ 9 

Fagudvalgene drager omsorg for, at bevillinger og rådig-

hedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udval-

gene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomi-

udvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller 

nødvendige. 

 

Kapitel IV 

Økonomiudvalget 

 

§ 10 

Stk. 1 

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er for-

mand for udvalget, samt seks af Byrådets øvrige medlem-

mer.  

 

Stk. 2 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de an-

liggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens 

§ 18, § 21 og kapitel V. 

 

Stk. 3 

Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning 

og har ansvaret for kommuneplanlægningen.  

 

Udvalget har ansvaret for en samordnet løsning af kom-

munens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de 

fælles planforudsætninger og  

 bistår fagudvalgene med tilvejebringelse af 

nødvendigt grundlag for udvalgenes 

planlægningsopgaver, 

 fastsætter generelle forskrifter for planernes 

tilvejebringelse,  

 drager omsorg for udarbejdelse af 

økonomiske konsekvensvurderinger af de 

udarbejdede planforslag, 

 foretager indstilling til Byrådet om 

planforslagene, 

 indhenter erklæringer om enhver sag, der 

vedrører kommunens samordnede 

planlægningsopgaver, inden sagen 

forelægges Byrådet til beslutning. 

 

Stk. 4 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af  

 drift, vedligehold og etablering af 

kommunens ejendomme 

 alle former for støttet byggeri 
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 erhvervsforhold 

 borgerservice 

 digitalisering på tværs af fagudvalgenes 

områder 

 kommunens arkivalier 

 

Stk. 5 

Udvalget varetager forvaltningen af løn- og personalefor-

hold inden for kommunens administrationsområder.  

 

Stk. 6 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til By-

rådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, 

jævnfør styrelseslovens § 42. 

 

Stk. 7 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til By-

rådet om behovsanalyser og programoplæg for bygge- 

og anlægsopgaver.  

 

Stk. 8 

For alle kommunens ejendomme udarbejder udvalget 

principper for driften og udarbejder forslag og foretager 

indstilling til Byrådet om køb, salg og pantsætning af fast 

ejendom.   

 

Stk. 9 

Udvalget forhandler i fornødent omfang med et fagud-

valg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig 

betydning for det pågældende udvalg.  

 

§ 11 

Økonomiudvalget fastsætter regler om  

 indberetninger fra den kommunale 

administration med henblik på udvalgets 

udøvelse af budget- og bevillingskontrol, 

jævnfør § 11, 

 i hvilket omfang kommunens værdier skal 

forsikres, 

 samordning af kommunens 

indkøbsfunktioner. 

 

§ 12 

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 

kommunens regnskabsføring er forsvarlig, 

 at de på årsbudgettet meddelte bevillinger 

og rådighedsbeløb samt de ved særlig 

beslutning bevilgede beløb ikke overskrides 

uden Byrådets samtykke, 

 løn og ansættelsesforhold for personale i 

selvejende institutioner, jævnfør 

styrelseslovens § 67. 

 

Kapitel V 

Fagudvalgene 

Natur-, klima- og planudvalget 

 

§ 13 

Stk. 1 

Natur-, klima- og planudvalget består af fem medlemmer. 

 

Stk. 2 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

kommunens opgaver på natur-, klima- og planområdet 

og inden for arealanvendelsesområdet, herunder opgaver 

vedrørende:  

 

 byggesagsområdet 

 vejområdet 

 lokalplanlægning 

 energi- og varmeplanlægning 

 miljøbeskyttelse 

 kystbeskyttelse 

 natur og naturfredning 

 klimaindsats 

 affaldsområdet 

 forsyningsopgaver 

 kollektiv trafik 

 

Stk. 3 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 

Byrådet om sektorplaner for de i stk. 2 omtalte områder 

og eventuelle andre natur-, klima og planområder i 

samarbejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 9. 
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Stk. 4 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til By-

rådet om behovsanalyser og programoplæg for bygge- 

og anlægsopgaver under udvalgets eget område i samar-

bejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 9.  

 

Stk. 5 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 

Økonomiudvalget og Byrådet om planstrategi og kom-

muneplan.  

 

Familie- og uddannelsesudvalget 

 

§ 14 

Stk. 1 

Familie- og uddannelsesudvalget består af syv medlem-

mer. 

 

Stk. 2  

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kom-

munens opgaver inden for børne- og ungeområdet, her-

under:  

 dagpleje og daginstitutioner 

 skole og SFO 

 ungdomsskole og klubvirksomhed 

 musikskoler og andre musikaktiviteter 

 sundhedsfremme og forebyggelse for børn 

og unge 

 sundhedsforanstaltninger for børn og unge 

 forebyggende foranstaltninger for udsatte 

børn og unge og deres familier 

 hjælp til familier med handicappede børn og 

unge 

 pædagogisk psykologisk rådgivning 

 SSP-samarbejde 

 samarbejde med private og selvejende 

institutioner inden for udvalgets område 

samt 

 uddannelsesvejledning for børn og unge 

 

Stk. 3 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til By-

rådet om behovsanalyser og programoplæg for bygge- 

og anlægsopgaver under udvalgets eget område i samar-

bejde med Økonomiudvalget jævnfør § 9. 

 

Social-, ældre- og sundhedsudvalget 

 

§ 15 

Stk. 1 

Social-, ældre- og sundhedsudvalget består af fem med-

lemmer. 

 

Stk. 2  

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kom-

munens social-, ældre- og sundhedsopgaver for voksne. 

 

Stk. 3 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager 

om ydelser mv. på social-, ældre- og sundhedsområdet 

samt den umiddelbare forvaltning af kommunens opga-

ver inden for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområde, 

herunder opgaver vedrørende: 

 hjælp til forsørgelse, herunder 

forsørgelsesydelser som dagpenge til 

forsikrede ledige, sociale pensioner, 

sygedagpenge, kontant- og 

uddannelseshjælp, fleksjob, ressource- og 

jobafklaringsforløb mm. 

 beskæftigelsesrettede tiltag og indsatser 

 integration, herunder beskæftigelsesrettede 

opgaver efter integrationsloven samt 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

 ungdomsuddannelser 

 det specialiserede voksenområde 

 misbrugsbehandling 

 pleje og omsorg af ældre og handicappede 

m.fl.  

 genoptræning, rehabilitering og daghjem 

 hjælpemidler og boligændringer 

 sundhedsfremme og forebyggelse for voksne 

 frivilligt socialt arbejde 

 tværkommunale og tværsektorielt 

sundhedssamarbejde 

 samarbejde med private og selvejende 

institutioner inden for udvalgets område 
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Stk. 4 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kom-

munens opgaver i relation til kommunens boligsociale 

indsats, herunder opgaver vedrørende:  

 

 tilsyn med almene boliger samt styringsdialog 

med de almene boligorganisationer 

 boliganvisning og boligsociale indsatser 

 boligsociale helhedsplaner 

 

Stk. 5 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til By-

rådet om behovsanalyser og programoplæg for bygge- 

og anlægsopgaver under udvalgets eget område i samar-

bejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 9. 

 

Kultur-, idræts- og fritidsudvalget 

 

§ 16 

Stk. 1 

Kultur-, idræt- og fritidsudvalget består af 5 medlemmer. 

 

Stk. 2 

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kom-

munens kultur-, idræts- og fritidsopgaver så som 

 kulturtilbud 

 biblioteker 

 idræt og idrætsanlæg 

 folkeoplysning 

 fritidsforanstaltninger 

 turisme  

 

Stk. 3 

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til By-

rådet om behovsanalyser og programoplæg for bygge- 

og anlægsopgaver under udvalgets eget område i samar-

bejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 9. 

 

 

 

 

 

 

Kapitel VI 

Borgerrådgiver 

 

§ 17 

Stk.1 

Direkte under Byrådets myndighed etableres en borger-

rådgiverfunktion,  jf. styrelseslovens § 65e. 

 

Stk. 2  

Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til 

borgerne inden for de af Byrådet fastsatte rammer herfor. 

Herudover skal borgerrådgiveren vejlede og i særlige til-

fælde føre tilsyn med kommunens administration . 

 

Stk. 3  

Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fast-

sætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed. 

 

Kapitel VII  

Vederlag mv. 

 

§ 18 

Stk. 1 

Første viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 

10 pct. af borgmestervederlaget.  

 

Stk. 2 

Formanden for Natur-, klima- og planudvalget 

oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 

borgmestervederlaget.  

 

Stk. 3 

Formanden for Familie- og uddannelsesudvalget 

oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 

borgmestervederlaget. 

 

Stk. 4 

Formanden for Social-, ældre- og sundhedsudvalget 

oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 

borgmestervederlaget. 
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Stk. 5 

Formanden for Kultur-, idræts- og fritidsudvalget 

oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 

borgmestervederlaget.  

 

Stk. 6 

Formanden for Børn og unge-udvalget oppebærer et 

vederlag, som udgør 5 pct. af borgmestervederlaget. 

 

Stk. 7 

Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et 

vederlag, som udgør 2,5 pct. af borgmestervederlaget. 

 

Stk. 8 

Der oppebæres vederlag for medlemmer af 

Økonomiudvalget, Natur-, klima- og planudvalget, 

Familie- og uddannelsesudvalget, Social-, ældre- og 

sundhedsudvalget samt Kultur-, idræts- og 

fritidsudvalget, som udgør 5,25 pct. af 

borgmestervederlaget. 

 

Stk. 9 

Der oppebæres vederlag for byrådsmedlemmer, der er 

medlemmer af Børn og unge-udvalget. Vederlaget udgør 

1 pct. af borgmestervederlaget. 

 

Kapitel VIII 

Ændringer i vedtægter 

§ 19 

Stk. 1  

Denne vedtægt træder i kraft den 1. februar 2022. 

 

Stk. 2 

Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to be-

handlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. 

Vedtagne ændringer skal indsendes til tilsynsmyndighe-

den. 

 

Tidligere ændringer til styrelsesvedtægten 

Således vedtaget på Byrådets møde den 27. april 2009, 

25. maj 2009, 14. december 2009, 21. december 2009, 16. 

januar 2017 og 30. januar 2017.  

 

Styrelsesvedtægten er ændret på Byrådets møde den 29. 

maj 2017 og 19. juni 2017. 

 

Styrelsesvedtægten er ligeledes ændret på Byrådets 

møde den 27. november 2017 og den 4. december 2017.  

 

Herudover er styrelsesvedtægten ændret på Byrådets 

møde den 29. november 2021 og 20. december 2021.  
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