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Kapitel I 

Kommunalbestyrelsen 
 
§ 1 
Stk. 1. Herlev Kommunalbestyrelse består af 19 medlemmer. 
 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en viceborgmester samt en an-
den viceborgmester. 
 
§ 2  
Stk. 1. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbe-
styrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende 
kaldet forretningsordenen). 

Kapitel II  

Borgmesteren 
 
§ 3 
Stk. 1. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbe-
styrelsens møder fastsættes i forretningsordenen. 
 
§ 4 
Stk.1. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens 
samlede administration, der fremgår af kapitel IV i Lov om kommunernes styrelse  
(i det følgende kaldet Styrelsesloven). 
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs 
område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen 
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 
Stk. 1. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæ-
res uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse 
med de af Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borg-
mesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgs-
målet for kommunalbestyrelsen. 

Kapitel III  

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed 

m.v. 
 
§ 6 
Stk. 1. Følgende udvalg nedsættes: 



1. Økonomi- og Planlægningsudvalget 
2. Miljø-, Klima- og Teknikudvalget  
3. Kultur- og Fritidsudvalget 
4. Børne- og Uddannelsesudvalget 
5. Familie- og Forebyggelsesudvalget 
6. Sundheds- og Voksenudvalget 
7. Arbejdsmarkedsudvalget 
8. Børn og Ungeudvalget 
 
 
§ 7 
Stk. 1. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indfø-
res. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har 
deltaget i mødet. Ethvert 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. 
Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en kort be-
grundelse for sit standpunkt. 
 
§ 8 
Stk. 1. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet ud-
valgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent 
omfang med inddragelse af Økonomi- og Planlægningsudvalget og borgmesteren. 
 
§ 9 
Stk. 1. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er 
tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrel-
sen gennem Økonomi- og Planlægningsudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige 
eller nødvendige. 

Kapitel IV  

Økonomi- og Planlægningsudvalget 
 
§ 10 
Stk. 1. Økonomi- og Planlægningsudvalget består af borgmesteren, der er formand for 
udvalget, samt seks af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er under-
lagt det i medfør af Styrelsesloven.  
 
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold in-
den 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 planlægnings-
opgaver. 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 plan-
forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalgets 
erklæring indhentes om enhver 
sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommu-
nalbestyrelsen til beslutning. 
 
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: 
• køb, salg og pantsætning af fast ejendom 
• erhvervsmæssige og lignende spørgsmål 
• alle bygge- og anlægsopgaver, bortset fra hovedkonto 01 og 02 
• drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og arealer 
• udlån og udleje af kommunale arealer, lokaler og bygninger, jfr. Folkeoplysningslo-

ven, med undtagelse af arealer, lokaler og bygninger på idrætsområdet 
 
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 
kommunens budget og regnskabsregulativ. 
 
Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksæt-
telsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. 
 
§ 11 
Stk. 1. Økonomi- og Planlægningsudvalget fastsætter regler om: 
• indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udø-

velse af budget- og bevillingskontrol ,jf. § 12 
• i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres 
• samordning af kommunens indkøbsfunktioner. 

 
§ 12 
Stk. 1. Økonomi- og Planlægningsudvalget fører tilsyn med: 
• at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med kommunalbe-

styrelsens 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 kommunalbestyrelsens samtykke 
• at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde 
• løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner. 

Kapitel V 

De stående udvalg 

 
§ 13 
Stk. 1. Miljø-, Klima- og Teknikudvalget består af syv medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det 
tekniske 



og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrøren-
de: 
• planlovgivningen 
• bygge- og boligforhold 
• miljøforhold 
• naturbeskyttelse, herunder kommunens grønne områder 
• veje 
• kollektiv trafik 
• renovation 
• vand 
• spildevand 
• varme og energi 

 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: 
• lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og 

miljømæssige områder i samarbejde med Økonomi- og Planlægningsudvalget, jf. § 
10 

• takster for forsyningsvirksomheder under udvalgets område samt vedrørende insti-
tutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område 

• anlægsplaner 
• programoplæg for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område 

 
§ 14 
Stk. 1. Kultur- og Fritidsudvalget består af syv medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kul-
tur- og fritidsområdet, herunder: 
• arbejdet med børnekultur 
• ungdomskultur for, med og af unge mellem 15 og 25 år, f.eks. Ungdomsrådet, 

Klauzdal og Ungecenteret. 
• biblioteksvæsen og øvrige kulturelle institutioner 
• idrætsområdet samt øvrige fritidsforanstaltninger 
• fritidsundervisning 
• udlån og udleje af arealer lokaler i kommunale ejendomme til foreninger mv., jfr. 

Folkeoplysningsloven, på idrætsområdet 
 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: 
• sektorplaner indenfor det kultur- og fritidsområdet i samarbejde med Økonomi- og 

Planlægningsudvalget jf. § 10. 
• regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og tilskud til forenin-

ger mv., samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. 
• programoplæg for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område. 

. 
§ 15 
Stk.1. Børne- og Uddannelsesudvalget består af syv medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på dag-
tilbuds-, skole og uddannelsesområdet, herunder:  
• Kommunale dagtilbud samt private og selvejende institutioner oprettet efter dagtil-

budsloven  



• Indskrivning til børneinstitutioner og folkeskolen inklusiv SFO og Skolefritidsklub 
• Folkeskolen iht. folkeskoleloven 
• Ungdomsskolen og ungdomsuddannelser. 
 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: 
• Programoplæg for bygge- og anlægsarbejder på udvalgets område 
• Sektorplaner indenfor dagtilbud og skole, det uddannelsesmæssige område samt 

ungeområdet i samarbejde med Økonomi- og Planlægningsudvalget jf. § 10. 
 
§16  
Stk. 1. Familie- og Forebyggelsesudvalget består af syv medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og 
sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder: 
• opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, private og selvejende institu-

tioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde 
kommunens forpligtelser iht. lovgivningen. 

• opgaver vedrørende familiepleje i henhold til kommunens forpligtelser iht. Lov om 
Social Service.  

• sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende arbejde på det sundhedsmæs-
sige og sociale område for børn og unge (0-18 år), herunder sociale foranstaltninger. 

• ungeområdet med særlig fokus på kriminalitetsforebyggelse, herunder det udvidede 
SSP-arbejde op til 30 år. 

 
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i personsager i henhold til den sociale lovgivning for så 
vidt angår støtte til børn og unge i henhold til Serviceloven, herunder adgangen til at 
indskrive et barn i en institution, hvor hensynet til barnet nødvendiggøre dette.  
 
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 
• sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og Planlæg-

ningsudvalget, jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udval-
gets område 

• programoplæg for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område. 
 
§ 17 
Stk. 1. Sundheds- og Voksenudvalget består af syv medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i personsager i henhold til den sociale lovgivning ved-
rørende voksne. 
 
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og 
sundhedsmæssige opgaver, herunder 
• opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende insti-

tutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde 
kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen 

• sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende arbejde på det sundhedsmæs-
sige og sociale område. 
 

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende boligstøt-
te. 



 
Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om: 
• sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og Planlæg-

ningsudvalget, jf. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udval-
gets område 

• programoplæg for bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område. 
. 
§ 18 
Stk. 1. Arbejdsmarkedsudvalget består af syv medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelses-
indsats og ydelser, der knytter sig hertil, herunder: 
• opgaver efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats 
• opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, dog ikke kapitel 10 og 10a 
• lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel 
• beskæftigelsesindsatsen efter integrationsloven og ydelser, der knytter sig hertil, 

dog ikke §§ 5-39 
• danskundervisning til udlændinge. 

 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstillinger til kommunalbestyrelsen 
om sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi- og Planlæg-
ningsudvalget, jf. § 10. 
 

Kapitel VI  

Vederlag m.v. 
 
§ 19 
Stk. 1. Formanden for Miljø,- Klima, og Teknikudvalget oppebærer et vederlag, som ud-
gør 14,5 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 2. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 14,5 
% af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 3. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som ud-
gør 14,5 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 4. Formanden for Familie- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, der 
udgør 14,5 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 5. Formanden for Sundheds- og Voksenudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 
14,5 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 6. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 14,5 
% af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 7. Formanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,4 % 
af borgmesterens vederlag. 



 
Stk. 8. Den i stykke 1 - 7 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den kalen-
dermåned, hvor formanden i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget det 
pågældende hverv, indtil formanden på ny varetager hvervet.  
 
§ 20 
Stk. 1. Når et medlem af et stående udvalg, på grund af formandens sygdom, ferie eller 
fravær af anden årsag, af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 
to uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler 
som formanden, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 1-3. 
 
Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder. 
 
§ 21 
Stk. 1. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, 
der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed 
end en måned. 
 
Stk. 2. Partierne forestår selv at sikre indsuppleringen af stedfortræderen, blandt parti-
ernes suppleanter i den rækkefølge som stedfortræderlisten angiver og at dette medde-
les forvaltningen så vidt muligt senest kl. 12.00 på dagen for kommunalbestyrelsens 
møde. 
 
Note til § 21: Der vil én gang årligt blive forelagt en statistik om medlemmernes fravær fra kommunalbesty-
relsens åbne og lukkede møder, fra møder i Økonomi- og Planlægningsudvalget og i de stående udvalg. 

  



Kapitel VII  

Ændringer i vedtægten 
 
§ 22 
Stk.1. Denne vedtægt træder i kraft den 15. september 2022. Samtidig ophæves styrel-
sesvedtægten af 7. april 2022.  
 
Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i kommunalbe-
styrelsen med mindst seks dages mellemrum. 
 
Endeligt vedtaget på møder i Herlev Kommunalbestyrelse den 17. august 2022 og den 14. sep-
tember 2022.  
  
 

 


