
Styrelsesvedtægt for Svendborg Byråd

1

Styrelsesvedtægt

Januar 2010

Indholdsfortegnelse
Kapitel I Byrådet ...............................................................................................................2
Kapitel II Borgmesteren .....................................................................................................2
Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.....................2
Kapitel IV Økonomiudvalget ................................................................................................3
Kapitel V De stående udvalg................................................................................................4
Kapitel VI Vederlag m.v......................................................................................................7
Kapitel VII Midlertidige bestemmelser...................................................................................8
Kapitel VIII Ændringer i vedtægten ......................................................................................8



Styrelsesvedtægt for Svendborg Byråd

2

Kapitel I 

Byrådet

§ 1. Svendborg Byråd består af 29 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov
om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder
fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. 
styrelseslovens § 2.

Kapitel II 

Borgmesteren

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder
fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens
samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs
område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning
i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden
unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver
oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 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
Indenrigs- og Socialministeriet 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 udvalg nedsættes:
1. Økonomiudvalget
2. Udvalget for Børn og Unge
3. Socialudvalget
4. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
5. Udvalget for Miljø og Teknik
6. Arbejdsmarkedsudvalget
7. Udvalget for Kultur og Planlægning 
8. Erhvervsudvalget
9. Nærdemokratiudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i
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mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført i 
beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed,
kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende
medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit
standpunkt.

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs
område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang
med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 18 og 31 a.

§ 9. 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

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 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.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold herunder
personalepolitiske forhold inden 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 fastlægger de fælles planforudsætninger og 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
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 pantsætning af fast ejendom.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens
kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg 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, jfr. § 12

- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
- samordning af kommunens indkøbsfunktioner.
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§ 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
- at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde
- løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens §

67.

Kapitel V 

De stående udvalg

§ 13. Udvalget for Børn og Unge består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på Børn og
Ungeområdet, herunder opgaver vedrørende

- børneområdet med dagpleje, vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og klubber
- skoleområdet med folkeskoler, heldagsskoler, SFO, PPR m.m.
- sociale forhold omkring børn og unge fra 0-18 år
- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
- integration.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- sektorplan, herunder skoleudbygningsplaner, inden for udvalgets område, i samarbejde
med Økonomiudvalget, jfr. § 10

- anlægsplaner
- programoplæg og byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

§ 14. Socialudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældre-,
handicap-, psykiatri-, og misbrugsområdet, herunder opgaver vedrørende

- ældreområdet med visitation til ydelserne, plejehjemscentre og hjemmeservice
- handicap, psykiatri og misbrugsområdet med bo- og støttecentretilbud, aktivitets- og

beskæftigelsestilbud, væresteder, hjemmevejledning samt støtte og
kontaktpersonordninger

- drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde
med Økonomiudvalget, jfr. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under 
udvalgets område

- anlægsplaner
- programoplæg og byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

§ 15. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 5 medlemmer.
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Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på
sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende

- sundhedsfremme og forebyggelse
- tandpleje
- træning
- forebyggende hjemmebesøg
- sundhedstjenesten.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med
Økonomiudvalget, jfr. § 10.

§ 16. Udvalget for Miljø og Teknik består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på miljø- og
teknikområdet, herunder opgaver vedrørende

- indsatsledelse og beredskab
- bygge- og boligforhold
- naturbeskyttelse/-pleje
- miljøbeskyttelse
- renovation og genbrug
- affaldsforbrænding og varmeproduktion
- vandforsyning
- spildevandsanlæg
- vandløb
- veje og trafiksikkerhed
- dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle 

kommunale bygge- og
anlægsarbejder uanset benyttelsesformål

- samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
- drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt 

eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område
- udarbejder kvalitetsstandarder for kommunens samlede ejendomsmasse herunder arealer.

Stk. 3. Udvalget er ansvarlig for at udarbejde forslag og foretage indstilling til byrådet om

- sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelt andre tekniske og miljømæssige områder,
i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. § 10

- takster for forsyningsvirksomheder
- anlægsplaner
- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder.

§ 17. Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesopgaver.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med
Økonomiudvalget, jfr. § 10.
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§ 18. Udvalget for Kultur og Planlægning består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens planlægningsmæssige 
og kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende

- voksenundervisning
- biblioteksvæsen
- museumsforhold
- musikskoler og andre musikaktiviteter
- teater- og biografforhold
- ungdomsskoler
- udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
- tilskud til idrætsforeninger m.v.
- idræt
- fysisk planlægning
- trafik og havne
- køb og salg af fast ejendom, dog ikke salg af erhvervsarealer
- venskabsbyer
- drift og vedligeholdelse af bygninger, idrætsanlæg m.v., og andre fritidsfaciliteter, samt

eventuelle andre bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommuneplan,
planer og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget,
jfr. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
- anlægsplaner
- programoplæg og byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder.

§ 19. Erhvervsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervsopgaver, 
herunder opgaver vedrørende 

- salg af erhvervsarealer
- turisme
- fundraising
- udviklingsøkonomi og vækststrategi
- borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling
- IT og telefoni

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om 

- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med 
økonomiudvalget, jfr. § 10.

§ 20. Nærdemokratiudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af nærdemokrati i kommunen, 
herunder opgaver vedrørende

- landdistriktpolitik
- initiativtager til og fastlæggelse af fælles rammer for det videre arbejde med at fremme 
nærdemokratiet
- dialogmøder med lokalområderne
- brugerråd
- understøtte frivillighed/foreninger
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- liv på landet
- sikring af fremdrift i arbejdet
- sikring af gensidig inspiration og synergi
- fælles konceptudvikling af elementer af nærdemokrati
- Ø-udvalget.

Kapitel VI 

Vederlag m.v.

§ 21. Formanden for Udvalget for Børn og Unge oppebærer et vederlag, som udgør 23 % af
borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Socialudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23 % af
borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som 
udgør 18 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Udvalget for Miljø og Teknik oppebærer et vederlag, som udgør 23 % af
borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af
borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Udvalget for Kultur og Planlægning oppebærer et vederlag, som udgør 
23 % af borgmesterens vederlag.
 
Stk. 7. Formanden for Erhvervsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af
borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Nærdemokratiudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af
borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Børn og Ungeudvalget - § 18 udvalget, som nedsættes efter § 18 i
lovbekendtgørelse 2006-06-23 nr. 702 om retssikkerhed og administration på det sociale
område, oppebærer et vederlag, som udgør 8 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 10. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 8 % af
borgmesterens vederlag.

Stk. 11. Den i stk. 1-10 nævnte vederlæggelse, herunder reglerne om ophør heraf, følger den 
til en hver tid gældende lovgivning for området. 

§ 22. Når et medlem af et udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af
anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en uafbrudt periode på mindst 2 uger,
oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag 
forholdsmæssigt for den pågældende periode.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte vederlæggelse, herunder reglerne om ophør heraf, følger den til en 
hver tid gældende lovgivning for området.
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Kapitel VII 

Midlertidige bestemmelser

(1. januar 2010 til 31. december 2013)

§ 23. Når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et
medlem vil være forhindret i at varetage sine hverv af de i styrelseslovens § 15, stk. 2,
anførte grunde indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i byrådet.

Kapitel VIII 

Ændringer i vedtægten

§ 24. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves den nuværende styrelsesvedtægter for Svendborg Byråd.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med
mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til statsforvaltningen 
Syddanmark.

Således vedtaget i byrådets møder den 27. oktober og 1. december 2009.

På Byrådet vegne

Lars Erik Hornemann
Borgmester / Erik Meldgård Bendorf

kommunaldirektør
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