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Kapitel I Byrådet 

 
§ 1. Rebild Byråd består af 25 medlemmer. 

Stk. 2. Byrådet vælger en Borgmester og en første viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det føl-
gende kaldet Styrelsesloven). 

 

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forret-
ningsorden (i det følgende kaldet Forretningsordenen), 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 er øverste daglige leder af den kommunale administration. 

Opgaverne er nærmere beskrevet i Styrelseslovens kapitel IV. 
 

Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der, forinden Byrådet træffer beslutning i en sag, foreligger de fornødne tilkendegi-
velser fra de respektive udvalg. 

 

Stk. 3. Borgmesteren kan på Byrådets vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. 
 

Stk. 4. Borgmesteren har, uden at være medlem, ret til at deltage i udvalgenes møder, dog uden stemmeret. Borgme-
steren underrettes om tidspunktet for udvalgenes møder og modtager dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokol-

len for hvert møde. 
 

Stk. 5. Borgmesteren kan standse behandlingen af en under et udvalgs myndighedsområde hørende sag ved skriftligt 
at pålægge udvalget at indbringe sagen for Byrådet uden unødigt ophold. Dette gælder dog ikke sager, hvor afgørelsen 

ved lovgivningen er henlagt til udvalget. 
  

Stk. 6. 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 overdraget dem, og om sa-

gernes ekspedition. 
 

§ 5. Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt modtages uden fornøden bevilling, og at udgifter 

og indtægter bogføres i overensstemmelse 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 Udvalg m.m. 

 
§ 6.  Følgende udvalg nedsættes: 

 
1.     Økonomiudvalget. 

2.     Teknik- og Miljøudvalget. 
3.     Børne- og Familieudvalget. 

4.     Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget. 
5.     Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget.  

6.     Beskæftigelsesudvalget. 
 

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen un-

derskrives 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 myndig-

hed, 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 andet udvalgs område, skal der inden iværk-

sættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og Borgmesteren, jfr. 
Styrelsesloven §§18 og 31a. 

 
§ 9. De stående udvalg påser, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene fo-

retager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 
 

 
 

Kapitel IV Økonomiudvalget 

 
§ 10. Økonomiudvalget består af Borgmesteren, der er formand for udvalget samt af 6 af Byrådets øvrige medlemmer. 
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Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af Styrelseslo-

vens § 18, § 21 og kapitel V. 
 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold indenfor ethvert af kommunens 
administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for Borgmesterens og administrationens behandling af personale-

sager. 
 

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning samt har ansvaret for sikring af en samordnet løsning 
af kommunens øvrige planlægningsopgaver. 

Udvalget fastlægger fælles planforudsætninger og tilvejebringer det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægnings-
opgaver. Udvalget kan i konkrete tilfælde fastsætte nærmere retningslinier og rammer for udarbejdelsen af de enkelte 

planer (lokalplaner, sektorplaner m.v.) 
Udvalget sørger for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag. 

Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægning, forinden sagen forelægges for 
Byrådet.   

 

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af  
- køb, salg og pantsætning af fast ejendom, 

- erhvervsmæssige, turistmæssige, beskæftigelsesmæssige og lignende    
  spørgsmål, 

- borgerservice 
- rådhuset og øvrige administrationsbygninger 

- beredskabet. 
- boligstøtte 

 
 

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, 
jfr. Styrelseslovens § 42. 

 
Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væ-

sentlig betydning for det pågældende udvalg. 

 
 

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om:  
- indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, 

jfr. § 12, 
- i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres, 

- samordning af kommunens indkøbsfunktioner 
- samordning af kommunens anlægsopgaver 

 
 

§ 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 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. 
- at personalepolitik og andre retningslinier for kommunens ansatte efterleves. 

 
 

§ 13. Sager, der ved denne styrelsesvedtægt ikke er henlagt til et andet udvalg, behandles af Økonomiudvalget. 
 

 
Kapitel V De stående udvalg 

 
§ 14. Teknik- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer. 

 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige om-

råde og på arealanvendelsesområdet, herunder myndighedsopgaver vedrørende: 

- administration af planlovgivningen, herunder VVM, 
- bygge- og boligforhold, herunder støttet byggeri, 

- miljøbeskyttelse, herunder tilsyn med og godkendelse af virksomheder, landbrug m.v., 
- naturbeskyttelse, 

- kollektiv trafik, 
- taxikørsel, 

- affaldsområdet,  
- spildevand 

- vandforsyning, 
- vandløb, 
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- varmeforsyning, 

- veje, 
- gadelys 

- kommunale bygge- og anlægsarbejder, der henhører under udvalget. 
 

Stk. 3. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af: 
- kommunale forsyningsanlæg, 

- rekreative områder, herunder parker og fredede områder, 
- kommunale bygninger og anlæg, der ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henført til et andet udvalgs 

område.  
- veje 

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

- kommuneplanen samt tillæg hertil, lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og 
miljømæssige områder, i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. § 10, 

- takster for affaldsområdet, og andre anlæg inden for udvalgets område, 

- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 
 

Rebild Vand og Spildevand A/S foretager endvidere indstilling til Byrådet om godkendelse af takster for spildevandsfor-
syning. 

 
Stk. 5. Udvalget varetager opgaver med udvikling og koordinering af samt opfølgning på kommunens arbejde med bæ-

redygtighed og FN’s Verdensmål. 
 

§ 15.  Børne- og Familieudvalget består af 5 medlemmer. 
 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens børnepasningsopgaver, undervisningsopgaver 
og sociale opgaver vedrørende børn og unge under 18 år, herunder opgaver vedrørende: 

- dagpleje, 
- børnehave 

- småbørnsgruppe 

- specialpædagogiske tiltag 
- folkeskole og skolefritidsordning, 

- specialundervisning for børn og unge 
- forebyggende foranstaltninger for børn og unge, 

- godkendelse af og tilsyn med plejefamilier og opholdssteder, 
- anbringelser og anbringelsessteder, 

- handicappede børn og unge, 
 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
- udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. § 10, 

- regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme inden for udvalgets område 
- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 

 
 

 

§ 16. Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer. 
 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kultur- og fritidstilbud, herunder opgaver ved-
rørende: 

- fritidsforanstaltninger og fritidsorganisationer 
- biblioteksvæsen, 

- museumsforhold, 
- kulturskole, 

- ungdomsskole, 
- naturskole, 

- kulturhuse, medborgerhuse og forsamlingshuse, 
- ungdomshuse, 

- teater- og biografforhold, 
- venskabsbyer 

- folkeoplysning og tilskud  

- landsby- og landdistriktsudvikling 
- kulturtilskud, 

- fundraising og støtteordninger i forhold til udvalgets opgaver, 
- samarbejde med private og selvejende institutioner indenfor     

   udvalgets område 
- kørsel til læge, speciallæge m.m. samt individuel befordring 

- Misbrugsbehandling 
- Socialpsykiatri  

- Hjemløse 
- Forebyggelse og sundhedsfremme 
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- Forebyggende hjemmebesøg  

- Høreomsorg 
- Frivilligt socialt arbejde 

- Tandpleje, herunder omsorgstandpleje 
- Sundhedspleje og kommunallægeordning 

 
Udvalget sikrer samarbejde og overordnet koordinering med kommunens øvrige serviceområder omkring forebyggelse 

og sundhedsfremme. 
 

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

 udbygningsplaner og andre sektorplaner indenfor udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10, 
 regler for udlån og udleje af kommunale ejendomme inden for udvalgets område og for tilskud til foreninger mv., 

samt vedrørende institutioner og andre under udvalgets område, 
 anlægsplaner 

 programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 

 
 
 

§ 17.  Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget består af 5 medlemmer. 
 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning på følgende områder: 
- Praktisk og personlig hjælp 

- Sygepleje 
- Mad og måltidsservice 

- Aktivitets- og dagcentertilbud 
- Hjælpemidler og boligændringer (også til børn og unge) 

- Boliger 
- Hjælperordning 

- Ledsagerordning 
- Merudgifter  

- Enkeltydelser 

- Hjælp i særlige tilfælde (jfr. Lov om aktiv socialpolitik) 
- Hjælp til efterlevende (jfr. Lov om aktiv socialpolitik) 

- Enkeltydelser m.v. (jfr. Integrationsloven) 
- Beskyttet beskæftigelse (myndighedsdelen) 

- Specialinstitutioner for voksne 
- Specialundervisning for voksne 

- Tilsynsopgaver i forbindelse med plejecentre, leverandører, botilbud og væresteder 
- Tilsyn med og godkendelse af private botilbud og opholdssteder 

 
 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om 
- sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jfr. 

§ 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg inden for udvalgets område 
- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 

 

 
 

§ 18.  Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer. 
 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende: 
 

- Servicering af virksomheder vedrørende rekruttering af arbejdskraft, arbejds- 
  fastholdelse, det rummelige arbejdsmarked. 

- Overvågning af arbejdsmarkedet 
- Ungdommens Uddannelsesvejledning  

- Forsørgelsesydelser til borgere på  
- Kontanthjælp, dog ikke hjælp i særlige tilfælde og hjælp til efterlevende, jfr. Lov om aktiv socialpolitik 

- Revalidering 
- Sygedagpenge 

- Ledighedsydelse 

- Integrationsydelse/starthjælp, dog ikke enkeltydelser, jfr. Integrationsloven 
- Dagpenge 

- Førtidspension 
- Beskæftigelsesfremmende tilbud (formidling af job, praktik- og løntilskudsforløb, danskundervisning samt aktiverings-

projekter) til borgere på 
- Kontanthjælp 

- Revalidering 
- Sygedagpenge 

- Ledighedsydelse 
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- Integrationsydelse/starthjælp 

- Dagpenge 
- Forberedende Grunduddannelser - FGU 

- Sagshåndtering af beskæftigede med begrænsninger i erhvervsevnen, blandt andet hjælpemiddelbevillinger 
- Kontraktindgåelse med og afrapportering til Beskæftigelsesregionen 

- Samarbejdet med Det lokale Beskæftigelsesråd 
- Udarbejdelse af beskæftigelsesplaner og resultatvurderinger 

- Iværksættelse af beskæftigelsesfremmende kampagner, rotations- og flaskehalsprojekter 
 

Udvalget sikrer samarbejde og overordnet koordinering med Kommunens øvrige serviceområder. 
 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 
 udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10 

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. 
- programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område. 

 

 
 

Kapitel VI Vederlag m.v. 
 

§ 19. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20% af Borgmesterens vederlag. 
Stk. 2. Formanden for Børne- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 3. Formanden for Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af Borgmeste-
rens vederlag. 

Stk. 4. Formanden for Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens 
vederlag. 

Stk. 5. Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af Borgmesterens vederlag. 
 

Stk. 6. Den i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 6 
måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.  

 

 
§ 20. Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag, af udval-

get er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag 
efter samme regler som formanden, jfr. §17, stk. 1 - 5. 

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder. 
 

 
Kapitel VII  -  Ændringer i vedtægter 

 
§ 21. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022.  

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

Således vedtaget af Rebild Kommunes Sammenlægningsudvalg i dets møder den 21. september og 12. oktober 2006.   
 

Revideret af Byrådet i dets møder den 8. oktober 2009 og den 29. oktober 2009. 

Revideret af Byrådet i dets møder den 26. maj 2011 og den 22. september 2011. 
Revideret af Byrådet i dets møder den 28. november 2013 og den 12. december 2013. 

Revideret af Byrådet i dets møder den 30. november 2017 og den 14. december 2017 
Revideret af Byrådet i dets møder den 25. november 2021 og den 2. december 2021 

 
 

Byrådet den 2. december 2021. 
 

 
 

 
 

 
 

                      Leon Sebbelin 

Borgmester      /        Christian Hesthaven 
       Kommunaldirektør                          


