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Kapitel I 

Byrådet 

§ 1.  

Vejle Byråd består af 31 medlemmer. 
 
Stk. 2.  
Byrådet vælger borgmester og en første og anden viceborgmester, jf. § 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 forretningsorde-
nen), jf. styrelseslovens § 2.  
 
 

Kapitel II 

Borgmesteren 

§ 3.  

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder 
fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelsesloven §§ 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 om-
råde, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer 
beslutning i sagen.  
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Stk. 3.  
Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unød-
vendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange en-
hver oplysning om sager, der er underlagt dem, samt om sagernes ekspedition.  
 
Stk. 4. 
Borgmesteren indkalder stedfortræderen, hvis et medlem har forfald af de 
grunde, der er nævnt i § 15, stk. 2, 1. punktum, i lov om kommunernes styrelse, 
selv om hindringen forventes at vare kortere end en måned. 
 
Stk. 5. 
Borgmesteren sørger for, at der hvert år udarbejdes en byrådsorienteringssag, 
der belyser byrådsmedlemmernes fravær i stående udvalg samt byråd. 
 

§ 5.  

Borgmesteren drager ansvar for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæ-
res uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstem-
melse med de af indenrigsministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder borgme-
steren, 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. Teknisk udvalg  
3. Klima, Natur- og Miljøudvalget  
4. Kultur- og Idrætsudvalget  
5. Børne- og Familieudvalget  
6. Voksenudvalget  
7. Seniorudvalget  
8. Arbejdsmarkedsudvalget  
9. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.  
10. Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati 
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§ 7.  

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger ind-
føres.  
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 fremsendelse af disse sager led-
sage sagen med en begrundelse for sit standpunkt.  
 

§ 8.  

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet ud-
valgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i for-
nødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrel-
seslovens §§ 18 og 31a.  
 

§ 9.  

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er til-
delt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gen-
nem 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 under-
lagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.  
 
Stk. 3.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold in-
den for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter reg-
ler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.  
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Stk. 4.  
Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning. Udvalget har ansvaret 
for kommuneplanlægningen efter planlovgivningen, herunder for udarbejdelse af 
struktur- og helhedsplaner. Udvalget har ansvaret for en samordnet løsning af 
kommunens planlægningsopgaver og fastlægger kommunens fælles planforud-
sætninger. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommu-
nens planlægning, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.  
 
Stk. 5.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:  
• køb, salg og pantsætning af fast ejendom,  
• administration af visse boliglejemål, som ikke ved denne vedtægt eller byrå-

dets beslutning er henlagt til andet udvalg, 
• rådhuse og administrationsbygninger med tilhørende anlæg,  
• drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger og lokaler med tilhørende 

anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller ved byrådets beslutning er henlagt 
til noget andet udvalg,  

• projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets 
område,  

• erhvervsmæssige og lignende spørgsmål,  
• turisme,  
• administration af visse boliglejemål i forbindelse med erhvervslejemål og 

landbrugsejendomme,  
• udlejning af boliger og forpagtning af jorder m.m., der ikke henhører under 

andre udvalgs administration,  
• relationer til Vækstfora, Trekantområdet Danmark og lignende regionale or-

ganer,  
• risikostyring og forsikringsområdet,  
• indkøbsområdet,  
• kommunens arkivmæssige hensyn, jf. arkivloven.  
 
Stk. 6.  
Udvalget udarbejder forslag om og foretager indstilling til byrådet om:  
• kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 samt re-

visionsregulativ, 
• bygninger og anlæg under udvalgets område,  
• bygge- og anlægsplaner, herunder bevillinger jf. gældende retningslinjer for 

bygge- og anlægsarbejder.  
 
Stk. 7.  
Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksæt-
telsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.  
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Stk. 8.  
Udvalget kan varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anlig-
gender, der ikke hører under et stående udvalgs område.  
 

§ 11.  

Økonomiudvalget fastsætter regler om:  
• indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgenes 

udøvelse af budget- og bevillingskontrol jf. § 12,  
• i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres,  
• samordning af kommunens indkøbsfunktioner,  
• arkivmæssige forhold, hvis dette findes ønskeligt,  
• samordning af kommunens IT-funktioner.  
 

§ 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 givne bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved sær-

lig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke,  
• at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. arkivloven § 8, 

stk. 1,  
• løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. sty-

relseslovens § 67.  
 
 
 

Kapitel V 

De stående udvalg 

§ 13.  

Teknisk udvalg består af 7 medlemmer.  
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Stk. 2.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af visse kommunale opgaver på 
områderne arealanvendelse, byudvikling, boligforanstaltninger, trafik og infra-
struktur m.m., herunder opgaver vedrørende:  
• plan- og udstykningsmyndighed vedrørende arealanvendelse i forhold til 

gældende lovgivning og plangrundlag,  
• administration af lokalplaner i overensstemmelse med kommuneplanen,  
• bygge-bolig og byfornyelsesmyndighed, jf. dog § 21, stk. 3, vedrørende opga-

ven som byfornyelsesmyndighed på landet og i byer med et indbyggertal på 
under 3.000 indbyggere, 

• udarbejdelse af kommunale udstykningsplaner for parcelhus- og erhvervs-
grunde,  

• bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område, herunder kommunal byg-
gemodning,  

• myndighed ved privat byggemodning,  
• vejmyndighed, vejlinieføring, kommunal vejvæsen med materielgårde og p-

vagtordning,  
• rekreative bynære områder: såsom Skyttehushaven, strandarealer ved Al-

buen m.m., parker /anlæg med visse legepladser og grønne områder i byen 
samt vedligeholdelsen af grønne vejarealer og vejrabatter,  

• kollektiv trafik med ventefaciliteter og stoppesteder, herunder bustermina-
len i Vejle,  

• visse offentlige toiletter,  
• spildevandplanlægningen og godkendelse af takster og vedtægter for spil-

devandsselskaber, 
• taxalovgivningen,  
• drift og vedligehold af kommunale bygninger, anlæg og arealer m.v. under 

udvalgets område.  
 
Stk. 3.  
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
byrådet om  
• lokalplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10,  
• sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10,  
• vedtægter, takster og visse afgifter,  
• bygge- og anlægsplaner, herunder bevillinger jf. gældende retningslinjer for 

bygge- og anlægsarbejder.  
 

§ 14.  

Klima-, Natur- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.  
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Stk. 2.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på na-
tur- og miljøområdet, herunder opgaver vedrørende  
• varmeforsyning,  
• klima, herunder fremdriften på de relevante områder i Vejle Kommunes kli-

maplan, 
• stormflodsbeskyttelse,  
• klimatilpasning og styring af vandet,    
• grundvand, jordforurening og vandforsyning,  
• landbrug, dambrug, råstoffer og industri,  
• overfladevand og spildevandsafledning,  
• natur,  
• affald og genbrug, herunder indsamling, håndtering og planlægning,  
• miljøvagt,  
• miljømålslov, herunder dialog med staten om planlægning og udarbejdelse af 

handleplaner for vand- og naturområdet,  
• Sund Vejle Fjord,  
• drift og vedligeholdelse af rekreative områder, herunder skove, naturarealer, 

strandarealer, grønne områder,  
• jagt og fiskerirettigheder på kommunale skov- og naturarealer,  
• projekter indenfor skovrejsning, naturgenopretning, vandløbsrestaurering, 

etablering af vådområder, friluftsliv og rekreative stier,  
• miljøprojektet i samarbejde med Arbejdsmarkedsudvalget,  
• bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område,  
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets om-

råde,  
• samarbejde med andre kommuner inden for udvalgets område,  
• Økolariet.  
 
 
Stk. 3.  
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
Byrådet om  
• sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10,  
• takster, afgifter etc. for ydelser,  
• bygge- og anlægsplaner, herunder bevillinger jf. gældende retningslinjer for 

bygge- og anlægsarbejder.  
 

§ 15.  

Kultur- og Idrætsudvalget består af 7 medlemmer.  
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Stk. 2.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kul-
tur- og idrætsområdet ved at iværksætte, udvikle og inspirere til kulturelle til-
tag af forskellig art, herunder kommunale arrangementer og udvalget varetager 
opgaver vedrørende  
• Borgerservice,  
• folkeoplysningsområdet,  
• biblioteksvæsen,  
• museumsforhold,  
• musikskole,  
• teater-, biograf-, musik- og idrætsaktiviteter,  
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets om-

råde,  
• udarbejdelse af regler for udlån og udleje af lokaler og tilskud til kulturelle 

formål,  
• drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg m.v. under udval-

gets område,  
• projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets 

område.  
 
Stk. 3.  
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
Byrådet om  
• sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 10,  
• takster og afgifter etc. for ydelser,  
• bygge- og anlægsplaner, herunder bevillinger jf. retningslinjer for bygge- og 

anlægsarbejder.  
 

§ 16.  

Børne- og Familieudvalget består af 9 medlemmer. 
  
Stk. 2.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisnings-
mæssige, pasningsmæssige og børne- og familiemæssige opgaver samt udvalgte 
sundhedsmæssige opgaver på børneområdet, herunder opgaver vedrørende  
• folkeskolen og ungdomsskolen,  
• kommunens specialskoler og private og selvejende institutioner inden for ud-

valgets område,  
• UU-vejledningen,  
• dagpleje og daginstitutioner/klubber og private og selvejende institutioner 

inden for udvalgets område,  
• kommunens specialbørnehaver og private og selvejende institutioner inden 

for udvalgets område,  
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• handicappede børn,  
• børn- og unge foranstaltninger, dog undtaget sager, der hører under Børn- og 

Ungeudvalget nedsat i henhold til retssikkerhedsloven § 18,  
• kommunens døgninstitutioner og private og selvejende institutioner inden for 

udvalgets område,  
• sundhedspleje,  
• special-voksenundervisning og sprogskole,  
• udlån og udleje af lokaler til foreninger m.v. af kommunale lokaler til under-

visningsformål,  
• sektorplaner under ansvar for Økonomiudvalget,  
• projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets 

område,  
• drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og faciliteter under 

udvalgets område.  
 
Stk. 3.  
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
Byrådet om  
• sektorplaner i samarbejde med økonomiudvalget jf. §10,  
• regler for udlån og udleje af lokaler,  
• takster, afgifter etc. for ydelser,  
• bygge- og anlægsplaner, herunder bevillinger jf. gældende retningslinjer for 

bygge- og anlægsarbejder.  
 

§ 17.  

Voksenudvalget består af 7 medlemmer.  
 
Stk. 2.  
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser til voksne 18 - 65 årige enkeltper-
soner på det sociale og sundhedsmæssige område dog jf. § 20.  
 
Stk. 3.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og 
sundhedsmæssige opgaver på voksenområdet dog jf. § 20, herunder  
• voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,  
• voksne med sindslidelse,  
• voksne med særlige sociale problemer,  
• bofællesskaber og sociale institutioner på Voksenområdet,  
• støtte og træning – udvikle og fastholde færdigheder dog jf. § 20,  
• væresteder,  
• misbrug, narkotika / alkohol,  
• samarbejde med de frivillige sociale organisationer,  
• rådgivning,  
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• opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner samt private og selv-
ejende institutioner,  

• ramme- og sektorplaner under ansvar for Økonomiudvalget,  
• projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets 

område,  
• drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets 

område.  
 
Stk. 4.  
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
Byrådet om  
• sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 10,  
• takster, afgifter etc. for ydelser,  
• bygge- og anlægsplaner, herunder jf. gældende retningslinjer for bygge- og 

anlægsarbejder.  
 
 

§ 18.  

Seniorudvalget består af 7 medlemmer.  
 
Stk. 2.  
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser til enkeltpersoner over 65 år på 
det sociale og sundhedsmæssige område dog jf. § 20.  
 
Stk. 3.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for 
følgende områder  
• hjemmehjælp,  
• hjemmesygepleje,  
• omsorgsarbejde og hjælpemidler,  
• myndighedsopgaver på seniorområdet,  
• social- og sundhedsuddannelsen,  
• plejecentre,  
• ældreboliger mv.,  
• opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selv-

ejende institutioner inden for udvalgets område, 
• sektorplaner under ansvar for Økonomiudvalget,  
• projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets 

område,  
• drift og vedligehold af bygninger, anlæg og arealer inden for udvalgets om-

råde.  
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Stk. 4.  
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
Byrådet om  
• sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 10  
• takster, afgifter etc. for ydelser  
• bygge- og anlægsplaner, herunder bevillinger jf. gældende retningslinjer for 

bygge- og anlægsarbejder.  
 
 

§ 19.  

Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.  
 
Stk. 2.  
Udvalget træffer afgørelse i sager på de beskæftigelsesmæssige og arbejdsmar-
kedsmæssige områder.  
 
Stk. 3.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelses-
mæssige og arbejdsmarkedsmæssige områder herunder  
• boligstøtte, 
• modtagelse af flygtninge og familiesammenførte, 
• personlige tillæg (såvel til førtidspensionister som folkepensionister), 
• servicering af private og offentlige arbejdsgivere i kommunen omkring til    

trække, fastholde, samt efter- og videreuddanne arbejdskraft, 
• virksomhedsvendt indsats, herunder praktik, løntilskud, uddannelse, 
• beskæftigelsesfremmende tiltag, herunder jobrotation, kampagner, voksen-

lærlinge, samarbejde med brancheorganisationer,  
• samarbejde med uddannelsesinstitutioner, herunder ungdomsuddannelser, 

samt erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser, 
• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets om-

rådet og aktører i beskæftigelsesindsatsen private aktører,   
• samarbejde med A-kasser og fagbevægelse, samt arbejdsgiverorganisatio-

ner, 
• sektorplaner under ansvar for Økonomiudvalget, 
• forsikrede ledige dagpengemodtager. Herunder modtagere af uddannelses-

ydelse, arbejdsmarkedsydelse, seniorjobordning, 
• sygedagpengeområdet 18 – 67 år, 
• kontanthjælpsområdet 15 – 67 år, 
• fleksjob, afklaring, iværksættelse, opfølgning på fleksjob, 18 – 67 år, 
• løntilskud (skånejob) 18 – 67 år for førtidspensionister, samt tilbagevenden 

til arbejde,  
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• ressourceforløb 18 – 67 år, samt koordinering af den tværgående borgerret-
tede indsats i kommunen, når borgeren har forløb i beskæftigelsesområdet, 

• integration 15 – 67 år i Vejle med henblik på at koordinere modtageperioden, 
herunder modtagelse af flygtninge og familiesammenførte. Endvidere repa-
triering, 

• revalidering 18 – 67 år, 
• sociale formål (enkeltydelser, udgifter til sygebehandling og samværsret 

med børn),  
• overførselsindkomstydelser 15 – 67 år beregninger, udbetalinger med mere, 
 
 
Stk. 4.  
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
Byrådet om  
• sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 10  
• takster, afgifter etc. for ydelser  
• bygge- og anlægsplaner, herunder bevillinger jf. gældende retningslinjer for 

bygge- og anlægsarbejder.  
 
 

§ 20.  

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget består af 7 medlemmer.  
 
Stk. 2.  
Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser til enkeltpersoner på det forebyg-
gelsesmæssige og sundhedsmæssige område, bortset fra sager der i henhold til 
denne vedtægt hører under andre udvalg. 
   
Stk. 3.  
Udvalget har det overordnede ansvar for udmøntningen af opgaver vedrørende 
borger- og patientrettet forebyggelse som beskrevet i sundhedslovgivningen. 
Udvalget har endvidere det overordnede ansvar for, at kommunens sundhedspo-
litik realiseres, og udvalget skal ligeledes sikre et bredt eksternt og intern sam-
arbejde om udførelsen af de borger- og patientrettede opgaver.  
Udvalget koordinerer således indsatsen mellem udvalgene med henblik på at im-
plementere tværgående initiativer, således at sundhed tænkes ind i alle forhold, 
som har relation til borgernes trivsel og sundhed.  
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af en række af kommunens fore-
byggelses- og sundhedsmæssige opgaver, herunder  
• rehabilitering,  
• opfølgning efter sygehusophold,  
• tandpleje,  
• arbejdsmiljø, jf. dog § 10 stk.3,  
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• borgerrettet forebyggelse – herunder kost, motion og rygning. 
 
Stk. 4.  
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
Byrådet om  
• sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget jf. § 10,  
• takster, afgifter etc. for ydelser,  
• bygge- og anlægsplaner, herunder bevillinger jf. gældende retningslinjer for 

bygge- og anlægsarbejder.  
 

§ 21. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati består af 7 medlemmer. 
 
Stk. 2. 
Udvalget træffer afgørelse i sager, der omhandler lokalsamfund og nærdemo-
krati i by og på land. Udvalget har til formål at udvikle lokalsamfund i samar-
bejde med de enkelte lokalområder/lokalråd og på tværs af fagområder. 
 
Stk. 3. 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: 
• opgaven som byfornyelsesmyndighed på landet og i byer med indbyggertal 

på under 3.000 indbyggere, 
• ansvaret for at understøtte udviklingen af stærke og levende lokalsamfund, 
• ansvaret for udarbejdelse af kommunens politik for lokal udvikling (landdi-

striktspolitik),  
• det overordnede ansvar for realiseringen af kommunens politik for lokal ud-

vikling, herunder koordinering af tiltag, 
• sikre bredt internt og eksternt samarbejde om realiseringen og koordinerin-

gen af den kommunale virksomhed i lokalsamfund på landet, 
• administration af særlige midler til udvikling og projekter i lokalsamfund, 
• ansvaret for udarbejdelse af kommunens politik for nærdemokrati, 
• det overordnede ansvar for implementering af strategi for nærdemokrati, 
• indsatsen for at udvikle kommunens rolle i forhold til det frivillige engage-

ment i lokalsamfundene, 
• metodeudvikling i forhold til borgerinddragelse og dialog mellem lokalsam-

fund og myndigheder. 
 
Stk. 4. 
Udvalget udarbejder inden for eget område forslag og foretager indstillinger til 
byrådet. 
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Kapitel VI 

Andre udvalg m.v. 

§ 22.  

Byrådet kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller ud-
førelse af forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudval-
get eller de stående udvalg jf. Styrelsesloven § 17 stk. 4.  
 
 
 

Kapitel VII 

Vederlag m.v. 

§ 23.  

Formanden for Teknik Udvalg modtager et vederlag svarende til 21,5 % af borg-
mesterens vederlag.  
Næstformanden for Teknisk Udvalg modtager et vederlag svarende til 5,3 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 2.  
Formanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget modtager et vederlag svarende 
til 18,8 % af borgmesterens vederlag.  
Næstformanden for Klima-, Natur- og Miljøudvalget modtager et vederlag sva-
rende til 4,0 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 3.  
Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget modtager et vederlag svarende til 18,8 
% af borgmesterens vederlag.  
Næstformanden for Kultur- og Idrætsudvalget modtager et vederlag svarende til 
4,0 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 4.  
Formanden for Børne- og Familieudvalget modtager et vederlag svarende til 21,5 
% af borgmesterens vederlag.  
Næstformanden for Børne- og Familieudvalget modtager et vederlag svarende til 
4,5 % af borgmesterens vederlag. 
 
  



 

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommune  

 

SIDE 15/18 

 

 
 
Stk. 5.  
Formanden for Voksenudvalget modtager et vederlag svarende til 19,7 % af 
borgmesterens vederlag.  
Næstformanden for Voksenudvalget modtager et vederlag svarende til 4,3 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 6.  
Formanden for Seniorudvalget modtager et vederlag svarende til 19,7 % af borg-
mesterens vederlag.  
Næstformanden for Seniorudvalget modtager et vederlag svarende til 4,3 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 7.  
Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag svarende til 18,8 
% af borgmesterens vederlag. 
Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag svarende til 
4,0 % af borgmesterens vederlag. 
  
Stk. 8.  
Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget modtager et vederlag sva-
rende til 18,8 % af borgmesterens vederlag.  
Næstformanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget modtager et vederlag 
svarende til 4,0 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 9.  
Formanden for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati modtager et veder-
lag svarende til 12,4 % af borgmesterens vederlag. 
Næstformanden for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati modtager et 
vederlag svarende til 2,1 % af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 10. 
Formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag svarende til 5% 
af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 11. 
Formanden for Børn- og Ungeudvalget (Tvangsfjernelsesudvalget) modtager et 
vederlag svarende til 15,5 % af borgmesterens vederlag.  
Næstformanden for Børn og Unge-udvalget modtager et vederlag svarende til 5 
% af borgmesterens vederlag. 
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Stk. 12.  
Den i stykke 1-10 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af for-
fald af andre grunde end helbredstilstand mv. i en uafbrudt periode på 1 måned 
har været forhindret i at varetage det pågældende hverv.  
Ved forfald på grund af helbredstilstand mv. ophører den i stykke 1-10 nævnte 
vederlæggelse, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 9 må-
neder har været forhindret i at varetage det pågældende hverv. 
 
Stk. 13. 
Vederlag til udvalgsformænd udpeget i det førstkommende udvalgsmøde efter 
det konstituerende møde i Byrådet udbetales med virkning fra valgperiodens 
start pr. 1. januar.  
Vederlag efter denne bestemmelse til udvalgsnæstformand udpeget i det først-
kommende udvalgsmøde efter det konstituerende møde i Byrådet udbetales med 
virkning fra valgperiodens start pr. 1. januar. 
 
 

§ 24.  

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 af 
mindst 2 uger, modtager vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme 
regler som formanden, jfr. § 22, stk. 1-9.  
 
Stk. 2.  
Funktionsvederlag kan højst modtages i en uafbrudt periode på 6 måneder.  
 
 
 
 

Kapitel VIII 

Borgerrådgiver 

§ 25. 

Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65 e. 
 
Stk. 2.  
Borgerrådgiverfunktionen henhører direkte under byrådet og er uafhængig af 
kommunens udvalg og forvaltning. 
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Stk. 3.  
Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere inden 
for de rammer, der er fastsat af byrådet i Vedtægt for Borgerrådgiveren i Vejle 
Kommune, og skal bistå byrådet med dennes tilsyn med kommunens administra-
tion. 
 
Stk. 4. 
Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere 
regler for borgerrådgiverens virksomhed. 
 
 

Kapitel VIIII 

Ændringer i vedtægten 

§ 26.  

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2010. 
  
Stk. 2.  
Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i byrådet med 
mindst 6 dages mellemrum. Den kommunale tilsynsmyndighed underrettes om 
vedtagne styrelsesvedtægter og vedtægtsændringer.  
 
 
 
 
Således vedtaget af byrådet i møder den 20. januar og 10. februar 2010. 
 
Ændret af Vejle Byråd i møder den 31. oktober og 21. november 2012 
 
Ændret af Vejle Byråd i møder den 22. januar 2014 og 26. februar 2014. 
 
Ændret af Vejle Byråd i møder den 28. januar 2015 og 25. februar 2015. 
 
Ændret af Vejle Byråd i møder den 17. januar 2018 og 7. februar 2018. 
 
Ændret af Vejle Byråd i møder den 12. december 2018 og 16. januar 2019.  
 
Ændret af Vejle Byråd i møder den 7. april 2021 og 28. april 2021.  
 
Ændret af Vejle Byråd i møder den 1. december 2021 og 15. december 2021.  
 
Ændret af Vejle Byråd i møder den 19. januar 2022 og 9. februar 2022.  
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Ændret af Vejle Byråd i møder den 14. september 2022 og 2. november 2022.  
 
 
  
 
 
 
 
Vejle, den 2. november 2022 
 
 
 
Jens Ejner Christensen                      /              Niels Ågesen  
Borgmester           Kommunaldirektør  


