Bilag 1
Regulativ for byrådsmedlemmers deltagelse i kurser og kursuslignende
arrangementer.
Vejle Kommune fastlægger herved rammerne for, hvilke kurser og kursuslignende arrangementer
Byrådet finder omfattet af § 16, stk. 1, litra c, i lov om kommunernes styrelse, jf. seneste
lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli 2013 med senere ændringer.
Kurser og kursuslignende arrangementer.
§1
Ved kurser forstås arrangementer af orienterende karakter, hvori der som en ikke uvæsentlig
bestanddel indgår egentlig undervisningsvirksomhed.
Stk. 2. Kursuslignende arrangementer som seminarer, konferencer, årsmøder, orienteringsmøder
m.v. anses tillige som kurser.
Stk. 3. Kurset skal normalt være uden direkte sammenhæng med verserende sager i Vejle Kommune.
§2
Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer, og som i væsentlig omfang vedrører:
-

kommunens styrelse
lovgivning og aftaler på det kommunale område
kommunens budgetlægning og økonomistyring og
kommunens planlægning, prioritering og omstilling inden for de områder, Byrådet og dets
udvalg varetager, jf. styrelsesvedtægten for Vejle Kommune

anses for relevante.
Stk. 2. Kurser, der henvender sig til byrådsmedlemmer og er udbudt af:
-

Vejle Kommune
Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
Kommunernes Landsforening
Danmarks Forvaltningshøjskole
Danske Regioner
KKR Syddanmark - Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark
Ministerier og andre offentlige myndigheder/institutioner

anses tillige som relevante.
Stk. 3. Et kursus, der i væsentligt omfang vedrører områder, indenfor hvilket et medlem er udpeget
til varetagelse af et hverv, jf. § 16, stk. 1, litra b, i lov om kommunernes styrelse, anses tillige for
relevant for det pågældende medlem.

Udbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, befordringsgodtgørelse
m.v.
§3
Deltagelse i kurser er omfattet af byrådsmedlemmernes faste vederlag, jf. § 16, stk. 1, i lov
om kommunernes styrelse.
Stk. 2. For medlemmer af Byrådet, som har valgt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, jf. § 16,
stk. 5, i lov om kommunernes styrelse, ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved deltagelse i
kurser, som er omfattet af §§ 1, og 2.
Stk. 3. Der udbetales endvidere godtgørelse, jf. § 16, stk. 10, i lov om kommunernes styrelse, i
forbindelse med kurser, som er omfattet af §§ 1, og 2. Evt. kursusafgifter dækkes af
kommunen, jf. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 11.
Administration
§4
Regulativet administreres af Juridisk Kontor i overensstemmelse med hidtidig praksis.
Stk. 2. Kursustilbud, som retter sig mod byrådsmedlemmer, men som ikke umiddelbart er omfattet
af
§ 2, forelægges for Økonomiudvalget, som vurderer, om kurserne er omfattet af lov
om kommunernes styrelse, jf. § 16, stk. 1, litra c.
§5
Nærværende regulativ gælder alene kurser, som afholdes i Danmark. Såfremt der er tale om kurser,
der afholdes uden for Danmark forelægges sagen for Økonomiudvalget, jf. § 4, stk. 2.
Ikrafttræden m.v.
§6
Regulativet gælder for en kommunal valgperiode. Opregningen af relevante kurser i § 2 kan
dog udvides i forbindelse med godkendelse af konkrete kurser, jf. § 4, stk. 2.
Stk. 2. Regulativet skal genbehandles på Byrådets første ordinære møde i hver ny valgperiode.
Vejle Byråd den:

