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Opgaver til politiske fagudvalg 2022-2025  
 

Nr. Emne  Historik Opgave der venter / tidshorisont 

 

Politik og strategier 

 

 Budgetproces I budgetaftalen for 2022-2025 var der enighed om at foreslå, at det 
kommende byråd i starten af 2022 igangsætter en proces, hvor det 
overvejes, hvordan budgetprocessen fremover kan tilrettelægges 
anderledes med henblik på bl.a. at sikre, at der tilstræbes afsat 
mere tid til høringsfasen, og at det drøftes, om og i givet fald hvor-
dan der kan skabes det fornødne råderum uden, at der gennemfø-
res en årlig 0,5 pct. generel reduktion.  

Der skal hurtigst muligt i det nye år tages stilling budgetprocessen for 
budget 2023-26.  

Forvaltningen har igangsat arbejdet med at undersøge forskellige former 
for budgetprocesser og dermed også forskellige tidsplan og høringsperi-
oder.  

 

 Økonomisk politik og finansiel strategi Med den økonomiske politik sætter vi de økonomiske mål - for 
eksempel omkring kommunes likviditet, låneoptagelse, anlægsin-
vesteringer og -niveau, garantier, leasing, råderum, effektiviserin-
ger. 

Den nuværende Økonomisk politik og finansiel strategi er gælden-
de for perioden 2018 -2021. 

Der skal vedtages en politik for 2022-2025.  

Forvaltningen fremlægger udkast i første kvartal af 2022. 

 Whistleblowerordning Byrådet har på møde i november 2021 truffet beslutning om igang-
sættelse af en lovpligtig whistleblower ordning, med mulighed for 
anonym anmeldelse og med udvidet personkreds i form af både 
medarbejdere, tidligere medarbejdere og samarbejdsparter.  

Aftale indgås med BDO om facilitering. Ordningen skal evalueres ultimo 
2022. 

 Indkøbs- og udbudsstrategi Ny Indkøbs- og Udbudsstrategi udarbejdet med henblik på at skabe 
tydeligere strategisk retning i forhold til det igangværende arbejde 
omkring indkøb og udbudsopgaven.  

Strategien forventes behandlet med henblik på godkendelse primo 2022. 
Temamøde forventes afholdt i januar 2022 og beslutning om garantistil-
lelse behandles samtidig.   

 Byggegrunde Rebild Kommunes byggegrunde, der er til salg, fremgår af hjem-
mesiden ”mangegodegrunde”. Dette både for at sikre en lovpligtig 
offentliggørelse i minimum 14 dage, men også for at servicere 
interesserede tilbudsgivere bedst muligt.  

Rebild kommune har oplevet en meget stor interesse for udbudte 

Økonomiudvalget har ansvaret for køb og salg og skal fastsætte principe-
pr, herunder prissætning. Perspektivplaner for kommende udvikling af 
bolig og erhvervsområder. 
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bolig og erhvervsgrunde og der har været mangel på bolig og er-
hvervsgrunde i Støvring. Der arbejdes med at sikre løbende tilbud 
af grunde i hele kommunen. 

 

 Økonomiudvalget som personale-
ansvarligt fagudvalg 

Kompetence til ansættelse og afsked: byrådet ansætter kommu-
naldirektøren, Økonomiudvalget ansætter direktører, direktionen 
ansætter centerchefer, Centerchefen ansætter øvrige administrati-
ve ledere og medarbjedere. Institutionslederen ansætter øvrige 
ledere og medarbejder. 

Til ansættelsesretten hører også retten til at forhandle løn.  

Se bilag vedr. kompetenceplan 31.1.2011 

   
   
   
   
   
   
   
   
   


