
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STYRELSESVEDTÆGT FOR 
 

STRUER KOMMUNE 2018 



 

 
 

Kapitel I 
 

§ 1 
 

Struer Byråd består af 21 medlemmer. 
 

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det 

følgende benævnt styrelsesloven). 
 

§ 2 
 

De nærmere regler for forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets 

forretningsorden, 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, 

som 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, 

og 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet 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 for disses virksomhed m.v. 
 

§ 6 
 

Der nedsættes følgende udvalg: 
 

 
1.   Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget 

2.   Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget 



 

 

 

3.   Børne- og uddannelsesudvalget 

4.   Kultur- og fritidsudvalget 

5.   Teknik-, miljø- og klimaudvalget 
 

 
§ 7 

 

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. 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 et andet udvalg, kommunalbestyrelsen eller en anden myndighed, kræve, at modtageren 

samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens 

fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. styrelseslovens § 20, stk. 3. 
 

§ 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 Økonomi-, erhvervs- 

og bosætningsudvalget og Borgmesteren, jf. styrelseslovens § 18, § 21 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 Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, 

hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 
 
 
 

Kapitel IV 
 

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget 
 

§ 10 
 

Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 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 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 samordning af 

kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger, bistår de stående 

udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver og 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: 
 

• køb, salg og pantsætning af fast ejendom 



 

 

 

• generelle erhvervs- og turistmæssige interesser, herunder fremme af erhvervspolitiske initiativer 

samt overordnet markedsføring 

• at fremme attraktive bosætningsmuligheder indenfor kultur- og fritidsliv, bymiljøer og boligformer – 

både for nuværende borgere og for potentielle tilflyttere 

• støttet boligbyggeri 

• udstedelse af bevillinger i h. t. Restaurationsloven 

• andre kommunale anliggender, der ikke ved denne vedtægt er henlagt under andre udvalg, jf. 

styrelseslovens § 18, stk. 5, herunder 
 

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og fortager indstilling til byrådet om: 
 

• kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 

• sektorplaner inden for udvalgets område 

• regler for udlån og udleje af lokaler i ejendomme 

• takster i henhold til styrelseslovens § 41 a. 
 

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område: 
 

• anlægsplaner 

• programoplæg og byggeprogram for bygge- og anlægsopgaver 

• repræsentation i byggeudvalg for anlægsopgaver 

Stk. 7. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner inden for udvalgets område. 

Stk. 8. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelse af 

foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg, jf. styrelseslovens § 21. 
 

Stk. 9. Udvalget fastsætter regler om: 
 

• indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og 

bevillingskontrol 

• i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres 

• samordning af kommunens indkøbsfunktioner. 
 

§ 11 
 

Udvalget 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 
 

Stående udvalg 
 

§ 12 



 

 

 

Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer. 
 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver for voksne 

handicappede og ældre, sundheds- og forebyggelsesområdet, kommunens opgaver efter lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved 

barsel samt de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil, herunder 

opgaver vedrørende: 
 

• støtte til frivilligt socialt arbejde 

• kommunale ældreboliger og servicearealer 

• hjemmehjælp 

• generelle omsorgstilbud med aktiverende eller forebyggende sigte 

• hjemmesygepleje 

• kommunale plejehjem samt plejehjem med driftsoverenskomst efter serviceloven 

• dagcentre 

• beskyttede boliger 

• hjemmevejledning og aktivitetstilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

• Genoptræning/vedligeholdende træning i h. t. lov om social service § 86, stk. 1 og 2 (genoptræning af 

fysisk funktionsnedsættelse uden sygehusindlæggelse samt at vedligeholde fysiske/psykiske 

færdigheder) 

• høreomsorg 

• forebyggende hjemmebesøg i h. t. lov om social service § 79a. 

• opholdssteder for voksne i pleje 

• vidtgående specialundervisning for voksne 

• skånejobs 

• væresteder 

• ophold i dag- og døgninstitutioner for voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne 

• kontakt- og ledsageordning 

• hjælpemidler 

• sociale pensioner 

• personlige tillæg til pensionister 

• boligstøtte 

• regionale sundhedsaftaler herunder finansiering af sundhedsvæsenet 

• sundhedspleje og skolelægeordning 

• tandpleje herunder den specialiserede tandpleje 

• alkohol/stofbehandling 

• forebyggelse og sundhedsfremme 

• genoptræning i h. t. sundhedslovens § 140 (kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til 

personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 

84 om genoptræningsplaner) 

• vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi i h. t. sundhedslovens § 140a (kommunalbestyrelsen tilbyder 

vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning) 

• handicapkompenserende ydelser og special-hjælpemidler 

• socialt lægeligt samarbejde 

• øvrige sundhedsaktiviteter 

• kommunens overordnede integrationspolitik 

• kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 



 

 

 

Stk. 3 Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner inden for udvalgets område samt i 

sager om ydelser og foranstaltninger m.v. på sundheds- og forebyggelsesområdet. 
 

Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om: 
 

•  udbygningsplaner og sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomi-, erhvervs- og 

bosætningsudvalget 

•  regler for udlån inden for udvalgets område 

•  takster i h. t. styrelseslovens § 41 a 
 

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område: 
 

•  anlægsplaner 

•  programoplæg og byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder 

•  repræsentation i byggeudvalg for anlægsopgaver. 
 
 
 

Stk. 5 Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget med bidrag til 

årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3. 
 

§ 13 
 

Børne- og uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer. 
 

Stk.2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver indenfor børne- og 

ungeområdet, herunder opgaver vedrørende: 
 

• dagtilbud for børn 

• folkeskolen, herunder SFO, specialundervisning, jf. folkeskolelovens § 20 stk. 2 

• Ungdommens Uddannelsesvejledning 

• den vidtgående specialundervisning til børn, jf. folkeskolelovens § 20 stk. 3 

• ungdomsskole og ungdomsklubvirksomhed 

• SSP 

• børne- og Familiecenter 

• forebyggende aktiviteter for børn og unge 

• døgntilbud til børn og unge med særlige behov 

• plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 
 

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

• sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med Økonomi-, erhvervs- og 

bosætningsudvalget, jf. § 11 i styrelsesvedtægten 

• takster, jf. styrelseslovens § 41 a 
 

 
samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område: 

 

 
• anlægsplaner 

• programoplæg og byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder. 
 

 
Stk. 4 Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser og foranstaltninger m.v. til familier og enkeltpersoner på 

børn- og ungeområdet. 



 

 

 

Stk. 5 Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget med bidrag til 

årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3. 

 
§ 14 

 

 
Kultur- og fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 

 

 
Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på fritids- og kulturområdet, 

herunder opgaver vedrørende: 

 
• idræts- og svømmehaller, herunder samarbejde med selvejende institutioner 

• sports- og fritidsfaciliteter 

• folkebiblioteksvirksomhed 

• museumsforhold 

• musikskole og andre musikarrangementer 

• folkeoplysningsområdet, i det omfang det ikke er henlagt til det udvalg, som byrådet har henlagt 

opgaver til efter folkeoplysningslovens § 35, stk. 2. 

• ungdomsråd 

• sognegårde 

• kunst- og kulturinstitutioner 

• teater- og biografforhold 

• lokalradio og fjernsyn 

• øvrige kulturaktiviteter, lokalt og regionalt. 

• 

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

 
• sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med økonomi- og erhvervsudvalget, jfr. § 11 

• regler for tilskud til foreninger m.v. under udvalgets område 

• takster, jfr. Styrelseslovens § 41 a 
 

 
samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område: 

 

 
• anlægsplaner 

• programoplæg og byggeprogram for bygge- og anlægsarbejder. 
 

 
Stk. 4 Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser og foranstaltninger indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets 

område. 

 
Stk. 5 Udvalget fremkommer efter anmodning af økonomi- og erhvervsudvalget med bidrag til årsbudgettet 

og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3. 

 
§ 15 

 

 
Teknik-, miljø- og klimaudvalget består af 7 medlemmer. 



 

 

 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske, 

forsyningsmæssige, miljø- og klimamæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver 

vedrørende: 

 
• administration af den fysiske planlægning i overensstemmelse med/eller som ikke kræver ændring 

af den gældende kommuneplan 

• bygge- og boligforhold samt arealanvendelsesområdet 

• miljøbeskyttelse, herunder miljøbehandling af erhvervsvirksomheder og landbrug, miljøbehandling af 

forurenede grunde og behandling af miljøtilskudsordninger 

• kollektiv trafik, (busdrift) 

• hyre-, rute- og fragtbilkørsel 

• affaldshåndtering og bortskaffelse 

• teknisk tilsyn med privat vandindvinding 

• spildevand, kloakforsyning, rensning af spildevand 

• vandløb 

• færgeri 

• drift og vedligehold af offentlig belysning og trafiksignaler 

• drift og vedligehold af kommunale veje, stier, fortove, p-pladser m.v. 

• drift og vedligehold af grønne områder og idrætsanlæg 

• vedligehold af den kommunale bygningsmasse 
 

• byggestyring af kommunale byggeopgaver 

• udlejning af kommunale arealer på markedsvilkår, hvis arealet ikke er stillet til rådighed for andet 

udvalg. 

• miljøtilsyn 

• miljøsagsbehandling vedr. virksomheder og landbrug m.v. 

• råstofindvinding 

• forurenet jord 

• affald 

• vandforsyning og vandindvinding 

• naturforvaltning. 
 

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

• lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske, forsyningsmæssige 

og miljømæssige områder i samarbejde med Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget, jf. § 11 

• takster, jf. styrelseslovens § 41 a 

• navne til gader, veje og pladser 
 

samt vedrørende kommunale byggearbejder: 
 

• anlægsplaner 

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

• forestår udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførel- 

se af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål 

• repræsentation i byggeudvalg for anlægsopgaver 

• handleplaner for vand og natur. 



 

 

 

Stk. 4 Udvalget udarbejder forud for hvert budgetår en oversigt over planlagte vedligeholdelsesarbejder, 

som fremsendes til de øvrige fagudvalg. 
 

Stk. 5 Udvalget fremkommer efter anmodning af Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget med bidrag til 

årsbudgettet og til flerårige budgetforslag, jf. styrelseslovens § 21, stk. 3. 
 
 
 

Kapitel V 

Vederlag m.v. 

§ 16 
 

Viceborgmester, formænd og næstformænd i de stående udvalg oppebærer vederlag i h. t. 
kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Størrelsen af vederlagene fastsættes i det 
konstituerende byrådsmøde efter kommunevalget i 2017. 

 

§ 17 
 

Et udvalgsmedlem, herunder en næstformand, der på grund af formandens 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. Funktionsvederlag kan højst ydes i en 

uafbrudt periode på 9 måneder, jfr. vederlagsbekendtgørelsens § 10. 
 
 
 

Kapitel VI 
 

§ 18 
 

Denne vedtægt træder i kraft pr. 1. januar 2018. 
 

Stk.2 Samtidig ophæves styrelsesvedtægt vedtaget af byrådet den 27. juni 2017. 
 

Stk. 3 Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages 

mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen. 
 
 
 

Således vedtaget i Struer Byråd den 28. november 2017 og 19. december 2017. 
 

 

Mads Jakobsen Mads Gammelmark 

borgmester  kommunaldirektør 


