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Side 1 

 

Kapitel I 

Kommunalbestyrelsen 

    § 1 Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune består af 15 medlemmer. 

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en viceborgmester og 
en 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kal-
det styrelsesloven). 

    § 2 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kom-
munalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden 
(i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2. 

Kapitel II 

Borgmesteren 

    § 3 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kom-
munalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. 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 
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. 

    Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspede-
res uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansat-
te forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes 
ekspedition. 

    § 5 Borgmesteren drager omsorg for, at der ikke afholdes udgifter eller oppe-
bæres indtægter uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i 
overensstemmelse med de af Økonomi- og Indenrigsministeriet og Kommunal-
bestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft 
bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen. 

Kapitel III 

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 

    § 6 Økonomiudvalg og følgende stående udvalg nedsættes 

1) Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 
2) Lærings-, Social- og Kulturudvalget 
3) Sundhedsudvalget 
4) Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget.  
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    § 7 For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutnin-
ger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de med-
lemmer, der har deltaget i mødet. 

    Stk. 2. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort 
tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til 
en 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 an-
det udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette ud-
valg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmeste-
ren, jf. styrelseslovens §§ 21 og 31a. 
 

    § 9 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, 
der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene ansøger Kommunalbestyrel-
sen gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller 
nødvendige. 

Kapitel IV 

Økonomiudvalget 

    § 10 Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, 
samt 6 af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 

    Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der 
er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, §§ 20 - 21 og kapitel V: Kom-
munens økonomiske forhold, herunder kasse- og regnskabsvæsen samt bud-
get- og bevillingskontrol. Kommunens almindelige administrative forhold. Kom-
munens løn- og personaleforhold. 

    Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af arbejdsmiljø for 
hele kommunen. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrati-
onens behandling af personalesager. 

    Stk. 4. Udvalget har ansvar for kommuneplanlægningen samt for en samord-
net løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle 
forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget fastlægger de overordnede 
planforudsætninger, varetager kommunens økonomiske planlægning og udar-
bejder forslag til årsbudget.  

    Stk. 5. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvens-
vurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Kommunal-
bestyrelsen om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, 
der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges 
Kommunalbestyrelsen til beslutning. 

    Stk. 6. Udvalget har ansvar for udvikling af kommunen og varetager opgaver 
omkring strategiudvikling i et tværgående fremtidsperspektiv indenfor befolk-
ning, bosætning og turisme, vækst og erhverv, landdistrikts- og ø-udvikling.  
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    Stk. 7. Udvalget er ansvarligt for, at der foretages dialog med borgere, bruge-
re m.fl. om politikker og service.  

    Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

1) køb, salg og pantsætning af fast ejendom 
2) de overordnede kommunale og eksterne relationer på erhvervsområdet 
3) kommunens centrale administration, herunder borgerservice og jobcen-

ter. 
 
    Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbesty-
relsen om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 
stk. 7. 

    Stk. 10. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden 
iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende 
udvalg. 
 

    § 11 Økonomiudvalget fastsætter regler om 

1) indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udval-
gets udøvelse af  

2) budget- og bevillingskontrol 
3) i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres 
4) samordning af kommunens indkøbsfunktioner 

 

    § 12 Økonomiudvalget fører tilsyn med: 

1) at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med 
Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde 

2) at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring 
er forsvarlig 

3) at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de 
ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunal-
bestyrelsens samtykke 

4) at kommunens arkivalier opbevares på en betryggende måde. 

Kapitel V 

De stående udvalg 

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget 

    § 13 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer. 

    Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opga-
ver på det trafikale, tekniske og miljømæssige område og på arealanvendelses-
området, herunder opgaver vedrørende: 

1) administration af planloven 
2) bygge- og boligforhold 
3) servitutter og deklarationer 
4) miljøbeskyttelse 
5) affald og genbrug 
6) kollektiv trafik 
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7) vandløb 
8) vejvæsen 
9) færgedrift 
10) de kommunale havne 
11) bade- og toiletfaciliteter 
12) projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle 

kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål 
13) samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udval-

gets område. 
 
    Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af 

1) rekreative områder, herunder parker, idrætsanlæg m.v. og andre fritids-
faciliteter 

2) alle kommunale bygninger og arealer, udlån og udleje af lokaler i kom-
munale ejendomme til foreninger m.v. 

    Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbesty-
relsen om 

1) lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre 
tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med Økonomiudvalget, 
jf. § 10  

2) takster for institutioner og andre anlæg under udvalgets område  
3) anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for 

alle bygge- og anlægsarbejder, idet de øvrige udvalg inddrages i forhold 
til beskrivelse af programoplæg, indhold og funktion. 

4) navne til nye gader og veje 
5) regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme 

Lærings-, Social- og Kulturudvalget 

    § 14 Lærings-, Social- og Kulturudvalget består af 5 medlemmer. 

    Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens un-
dervisningsmæssige og sociale opgaver i forhold til børn og unge under 18 år, 
herunder opgaver vedrørende 

1) folkeskolen og læringscentre 
2) ungdomsskolen  
3) musikskolen  
4) folkeoplysning og fritidsforanstaltninger 
5) voksenundervisningen 
6) biblioteksvæsen  
7) museumsforhold  
8) musikaktiviteter  
9) teater- og biografforhold 
10) samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets 

område 
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    Stk. 3. Udvalget har den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der vedrører 

1) dagtilbud til børn og unge 

2) særlige tilbud til forældre 

3) personlig hjælp 

4) særlig støtte til børn og unge 

5) private pasningsordninger 

6) kommunale sundhedsordninger vedrørende børn og unge (sundhedsple-
je, tandpleje og skolelægeordning) 

7) Ungdommens Uddannelsesvejledning 

8) PPR  

9) indgåelse af rammeaftale med Region Syddanmark inden for udvalgets 
område 

10) Samarbejde med private og selvejende institutioner 

    Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbesty-
relsen om 

1) skolebygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisnings-
mæssige område i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. § 10 

2) programoplæg for bygge- og anlægsarbejder i forhold til beskrivelse af 
indhold og funktion. 
 

Sundhedsudvalget 
 

§ 15. Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer. 
    Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sund-
heds- og forebyggelsesmæssige opgaver, herunder: 

1) det nære sundhedsvæsen 
2) tilbud til ældre, herunder rehabilitering, hjemmepleje og plejehjem  
3) personlige tillæg og særlige sociale indsatser vedr. voksne 
4) tilbud til personer med handicap eller psykiatriske lidelser 
5) indgåelse af sundhedsaftaler med Region Syddanmark samt rammeafta-

ler inden for udvalgets område 
6) anvendelse af midler afsat til aktiviteter inden for forebyggelses- og 

sundhedsfremmeområdet 
7) støtte til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i lov om social service 
8) ældreboliger  
9) administration af aftaler og overenskomster der er indgået med private 

selvejende institutioner på udvalgets område 
10) Samarbejde med private og selvejende institutioner 

    Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbesty-
relsen om 
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1) sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets om-
råde, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, samt vedrørende in-
stitutioner og andre anlæg under udvalgets område 

2) sundhedsaftaler 
3) programoplæg for bygge- og anlægsarbejder i forhold til beskrivelse af 

indhold og funktion. 
  

Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget 

    § 16 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget består af 5 med-
lemmer. 
    Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale op-
gaver i henhold til § 14 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæf-
tigelsesindsats samt erhvervsrelationer med henblik på jobskabelse, herunder 

 
1) beskæftigelses- og arbejdsmarkedsmæssige indsatser 
2) aktivering og revalidering 
3) forsørgelsesydelser til borgerne 
4) integration af voksne indvandrere, herunder danskuddannelse til voksne 

udlændinge m.fl. 
5) ungdomsuddannelser og anden uddannelse for unge og voksne 
6) misbrugsområdet 
7) administration af aftaler og overenskomster der er indgået med private 

og selvejende institutioner på udvalgets område. 

Kapitel VI 

Vederlag m.v. 

    § 17 Formanden for Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, 
som udgør 25 % af borgmesterens vederlag. 

    Stk. 2. Formanden for Lærings-, Social-, og Kulturudvalget oppebærer et ve-
derlag, som udgør 25 % af borgmesterens vederlag. 

    Stk. 3. Formanden for Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 
25 % af borgmesterens vederlag. 

    Stk. 4. Formanden for Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudval-
get oppebærer et vederlag, der udgør 15 % af borgmesterens vederlag. 

    Stk. 5. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som 
udgør 2 % af borgmesterens vederlag. 

    Stk. 6. Formanden for Børn- og Ungeudvalget, nedsat efter § 18 i Lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område, oppebærer et vederlag 
på 5 % af borgmesterens vederlag. 

    Stk. 7. Den i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører, når vedkommende på 
grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at va-
retage hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption 
er perioden dog 9 måneder. 
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    Stk. 8. Næstformænd i de stående udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 
5 % af borgmesterens vederlag. 

    Stk. 9. Medlemmer af stående udvalg, herunder Børn- og Ungeudvalget, op-
pebærer et udvalgsvederlag på 2 % af borgmestervederlaget. 

    § 18 Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af forman-
dens fravær er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 
uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag 
forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 
10, stk. 1, 1. pkt. 

    Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 
måneder. 

Kapitel VII 

Indkaldelse af stedfortrædere 

§ 19 Når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at 
et medlem vil være forhindret i at varetage sit hverv af de i styrelseslovens § 15, 
stk. 2 anførte grunde indkalder borgmesteren stedfortræderen til førstkommen-
de møde i Kommunalbestyrelsen. 

        Stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald af de grunde, som er nævnt i sty-
relseslovens § 15, stk. 2, kan den gruppe, som har indvalgt medlemmet, be-
stemme, at et andet medlem indtræder i udvalget, så længe hindringen varer, 
uanset om hindringen har en kortere varighed end 1 måned, jf. styrelseslovens 
§ 28, stk. 2. Besked om fravær bør hurtigst muligt meddeles valggruppen, for at 
fremme gruppens muligheder for at lade et andet medlem indtræde i udvalget. 
Udvalgsformanden indkalder herefter det udpegede medlem til førstkommende 
udvalgsmøde. 

    Stk. 3 Forventes et udvalgsmedlem at blive erklæret inhabil i forhold til en 
sag, der skal behandles af udvalget indtræder til sagens behandling det med-
lem, som pågældende gruppe har bestemt skal indtræde ved forfald, jf. styrel-
seslovens § 28, stk. 3. 

Kapitel VIII 

Ændringer i vedtægten 

    § 20 Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2018. 

    Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i 
Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. 

Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen. 

 

-------------- 

Vedtaget på Kommunalbestyrelsens møder, den 11. juni 2018  og 2. juli 
2018. 




