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Kap. I 

Kommunalbestyrelsen 

§ 1. 

Lemvig Kommunalbestyrelse består af 21 medlemmer. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og 
anden viceborgmester, jfr. § 6 i Lov om kommunernes styrelse (i 
det følgende kaldet Styrelsesloven). 

§ 2. 

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af 
kommunalbestyrelsens møder fastsættes i kommunalbestyrelsens 
forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr. 
Styrelseslovens § 2. 

Kap. II 

Borgmesteren 

§ 3. 

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med 
kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. 
Styrelseslovens §§ 8 og 30. 

§ 4. 

Borgmesteren varetager de funktioner, som øverste daglige leder af 
kommunens samlede administration, der fremgår af Styrelseslo-
vens kapitel IV. 

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hø-
rer under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer 
fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sa-
gen. 

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de 
ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af ud-
valgene 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 ind-
tægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtæg-



ter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og 
kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en 
disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges 
spørgsmålet for kommunalbestyrelsen. 

 Kap. III 

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virk-
somhed m.v. 

§ 6. 

Følgende udvalg nedsættes: 

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget. 
2. Teknik- og Miljøudvalget. 
3. Familie- og Kulturudvalget. 
4. Social- og Sundhedsudvalget. 
5. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. 

§ 7. 

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets be-
slutninger 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 beslut-
ningsprotokollen 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 sagens 
fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit stand-
punkt. 

§ 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 Økono-
mi- og Erhvervsudvalget og borgmesteren, jfr. Styrelseslovens §§ 
18 og 31 a. 

§ 9. 

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådigheds-
beløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager 
indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomi- og Erhvervs-
udvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 



Kap. IV 

Økonomiudvalget 

§ 10. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget består af borgmesteren, der er for-
mand for udvalget, samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige med-
lemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anlig-
gender, 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 administrations-
områder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og admini-
strationens behandling af personalesager. 

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

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stå-
ende udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for 
udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle 
forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg 
for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udar-
bejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen 
om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, 
der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen fore-
lægges kommunalbestyrelsen til beslutning. 

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

− køb, salg og pantsætning af fast ejendom, 

− erhvervspolitiske spørgsmål, 

− Borgerservicecentret som enhed samt opgaverne, 

− koordinerende ansvar for borgerinddragelse og nærdemokrati. 

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kom-
munalbestyrelsen om kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, 
jfr. Styrelseslovens § 42. 

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående ud-
valg inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betyd-
ning for det pågældende udvalg. 



Stk. 8. Udvalget foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 
interne og eksterne erhvervsudviklingsaktiviteter og -planlægning. 
Udvalget samarbejder med erhvervsrådet, turistforeningen og lig-
nende organisationer i kommunen til fremme af erhvervsudviklin-
gen. 

§ 11. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget 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. 

§ 12. 

Økonomi- og Erhvervsudvalget fører tilsyn med 

− at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse 
med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvar-
lig måde 

− at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regn-
skabsføring er forsvarlig 

− at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb 
samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides 
uden kommunalbestyrelsens samtykke 

− at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde 

− løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutio-
ner, jfr. Styrelseslovens § 67. 

Kap. V 

De stående udvalg 

§ 13. 

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-
nens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og på are-
alanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende 

− administration af lovgivning vedrørende miljø, natur- og miljø-
pleje, bygge- og boligforhold, planlægning og trafik samt vare-
tagelse af opgaver i forhold til kystsikring 



− drift og vedligeholdelse af trafikanlæg og rekreative områder, 
naturområder, vandløb, bygninger som ikke henhører under an-
det udvalg, samt af kommunale værker og øvrig kommunal for-
syningsvirksomhed samt spildevandsanlæg 

− vedligeholdelse af klimaskærm på alle kommunale bygninger 

− projektering samt udførelse af kommunale bygge- og anlægsar-
bejder inden for udvalgets område 

− samarbejde med private og selvejende institutioner inden for 
udvalgets område 

− varetagelse af kommunens interesser i forhold til de selskaber, 
der måtte blive etableret inden for udvalgets område. 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kom-
munalbestyrelsen om 

− lokalplaner og sektorplaner samt planer i øvrigt på det tekniske 
og miljømæssige område, i samarbejde med Økonomi- og Er-
hvervsudvalget, jfr. § 10. 

− takster for forsyningsvirksomheder, institutioner og andre anlæg 
samt serviceydelser under udvalgets område 

− anlægsplaner 

− programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- 
og anlægsarbejder. 

§ 14. 

Familie- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelse m.v. til enkelt-
personer for de i stk. 3 nævnte områder. 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-
nens opgaver på følgende områder 

− sundhedsordninger for børn og unge, foranstaltninger for børn 
og unge, psykologfaglig indsats og tilbud om familiebehandling 

− dagtilbud, herunder dagpleje og fritidstilbud for børn og unge 

− folkeskolen, ungdomsskolen, ungdommens uddannelsesvejled-
ning samt voksenundervisningen 

− kultur- og fritidsområdet 



− udvalget samarbejder med private, kommunale og selvejende 
institutioner samt private opholdssteder og fører tilsyn efter 
gældende regler herom inden for udvalgets område 

− udvalget forestår drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og 
arealer under udvalgets område 

− udvalget forestår projektering samt udførelse af bygge- og an-
lægsarbejder inden for udvalgets område. 

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kom-
munalbestyrelsen om 

− skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det un-
dervisningsmæssige, børnepasningsmæssige og kulturelle områ-
de, i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, jfr. § 10 

− regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og 
for tilskud til foreninger m.v. samt vedrørende institutioner og 
andre anlæg under udvalgets område 

− anlægsplaner 

− programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- 
og anlægsarbejder. 

§ 15. 

Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til en-
keltpersoner inden for udvalgets ansvarsområde, som det fremgår 
af stk. 3. 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende 
opgaver 

− ældreomsorg, den kommunale tandpleje, støtte til vidtgående 
handicap, boliger til psykisk udviklingshæmmede samt sund-
heds- og genoptræningsområdet 

− kommunens sociale institutioner, bortset fra daginstitutioner, 
private- og selvejende institutioner, som kommunalbestyrelsen 
har indgået overenskomst med 

− drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under ud-
valgets område 

− projektering samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder inden 
for udvalgets område. 



Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kom-
munalbestyrelsen om 

− sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udval-
gets område, i samarbejde med Økonomi- og Erhvervsudvalget, 
jfr. § 10 samt vedrørende institutioner og andre anlæg under 
udvalgets område 

− anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsfor-
slag for bygge- og anlægsarbejder. 

§ 16. 

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser mv. til enkelt-
personer inden for udvalgets ansvarsområde, som det fremgår af 
stk. 3. 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommu-
nens opgaver inden for følgende områder 

− aktiv beskæftigelsesindsats samt ydelserne der knytter sig hertil 

− dagpenge ved sygdom eller fødsel 

− beskæftigelsesindsatsen efter integrationsloven og ydelser, der 
er knyttet hertil 

− opgaver vedrørende kommunens institutioner på arbejdsmar-
kedsområdet og private og selvejende institutioner, som kom-
munalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde 
kommunens forpligtelser inden for udvalgets område 

− samarbejde med private og selvejende institutioner inden for 
udvalgets område 

− drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under 
udvalgets område. 

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af den be-
skæftigelsesrettede erhvervspolitik, i forhold til at koordinere og 
fremme tiltag, der har en positiv effekt på beskæftigelsen i kom-
munen samt medvirker til at fastholde borgerne i beskæftigelse. 

Stk. 5. Udvalget varetager forvaltningen af den overordnede inte-
grationspolitik, herunder danskuddannelse til voksne udlændinge.

 



31-10-2016 

Kap. VI 

Vederlag m.v. 

§ 17. 

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, 
som udgør 30% af borgmesterens vederlag. 

Stk. 2. Formanden for Familie- og Kulturudvalget oppebærer et ve-
derlag, som udgør 30% af borgmesterens vederlag. 

Stk. 3. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et 
vederlag, som udgør 30% af borgmesterens vederlag. 

Stk. 4. Formanden for Børn og Unge-udvalget, der nedsættes efter 
§ 126 i lov om social bistand, oppebærer et vederlag, som udgør 
10% af borgmesterens vederlag. 

Stk. 5. Formanden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 
oppebærer et vederlag, som udgør 30% af borgmesterens veder-
lag. 

Stk. 6. Den i stk. 1 – 6 nævnte vederlæggelse ophører, når for-
manden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har 
været forhindret i at varetage formandshvervet. – dog 9 måneder 
når fraværet skyldes sygdom, graviditet, barsel og adoption, jf. sty-
relseslovens § 15 stk. 2. 

§ 18. 

Når et medlem af et stående udvalg på grund af formandens syg-
dom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret 
som formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkom-
mende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som for-
manden, jfr. § 17, stk. 1-5. 

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højest oppebæres i en uafbrudt peri-
ode på 9 måneder. 

Kap. VII 

Ændringer i vedtægten 

§ 19. 

Vedtægten træder i kraft 24.  marts 2010 

Således vedtaget i kommunalbestyrelsen 24. februar 2010 og 24. 
marts 2010. 


