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Indledning  
Denne styrelsesvedtægt er fastsat med hjemmel i § 2, stk. 2 i lov om kommunernes styrelse og gælder for 
Sønderborg Kommunes Byråd fra 1. januar 2022. 

Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform i kommunen 
samt opgavefordelingen mellem udvalg og Byrådet. 

Styreform 

Styreformen i Sønderborg Kommune er udvalgsstyre. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af 
kommunens anliggender nedsættes et Økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg, hvis 
sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal 
være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Byrådets medlemstal.  

Byrådet har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Sønderborg Kommune. Byrådets samlede 
ledelse og styring af Sønderborg Kommune varetages med bistand fra Økonomiudvalget og de stående 
udvalg. 

Byrådet kan anvende midlertidige, rådgivende opgaveudvalg – nedsat i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 
4 – der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Byrådet 

Delegation 

Byrådet vedtager ud over styrelsesvedtægten en delegationsplan, der viser hvilken af Byrådets 
beslutningskompetence, der herved er delegeret til henholdsvis Økonomiudvalget, de stående udvalg og 
administrationen. 

Inhabilitet 

Et byrådsmedlem skal underrette Byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om 
medlemmets habilitet. Forvaltningen bør forud for en sags behandling undersøge, hvorvidt 
byrådsmedlemmer kan være inhabile i behandlingen af et konkret dagsordenspunkt. Byrådet træffer 
beslutningen om eventuelt at udelukke medlemmet fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om 
sagen. 

Formålet med inhabilitetsreglerne er at undgå, at der opstår tvivl om, hvorvidt en afgørelse har været 
påvirket af usaglige hensyn. Der findes to former for inhabilitet: 

 Generel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem er udelukket fra poster, hvor vedkommende 
regelmæssigt vil havne i særlige interessekonflikter.  

 Speciel inhabilitet betyder, at et byrådsmedlem ikke kan deltage ved behandlingen af en bestemt 
sag, fordi medlemmet har en særlig interesse i eller særlig tilknytning til den pågældende sag.  
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Kapitel 1 – Byrådet 

Byrådets medlemmer 

§ 1 

Stk. 1 Sønderborg Kommunes Byråd består af 31 medlemmer.  

Siden valget i 2009 vælges i Sønderborg Kommune 31 medlemmer til Byrådet. Ved efterfølgende valg 
vælges 31 medlemmer, hvis det tyske mindretals partis kandidatliste ved det sidste eller næstsidste valg til 
Byrådet har opnået mindst et mandat. 

Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester i henhold til § 6, stk. 5 i lov om 
kommunens styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). 

 

§ 2 

Stk. 1 De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i 
Byrådets forretningsorden i henhold til styrelseslovens § 2, stk. 4. 

 

Kapitel 2 – Borgmesteren  

Borgmesterens opgaver 

§ 3 

Stk. 1 De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i 
forretningsordenen i henhold til styrelseslovens §§ 8 og 30. 

 

§ 4 

Stk. 1 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 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. 
Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, 
og om sagernes ekspedition. 
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§ 5 

Stk. 1 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 Indenrigs- og Boligministeriet 
og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, 
forlægges spørgsmålet for Byrådet. 

 

§ 6 

Stk. 1 1. viceborgmesteren kan afløse borgmesteren ved deltagelse i tværkommunale eller andre 
tværgående fora. 1. viceborgmesteren har i disse tilfælde samme bemyndigelse til at træffe beslutninger 
som borgmesteren.   

Stedfortræder 

§ 7 

Stk. 1 Borgmesteren indkalder stedfortræder til Byrådets møde, når et medlem er forhindret i at deltage i 
mødet på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af anden offentligt 
hverv, ferie, forretninger eller lignende. Stedfortræder indkaldes uanset den forventede varighed af 
medlemmets fravær. 

Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, uanset om hindringen har 
en kortere varighed end en måned. 

Stk. 2 Meddelelse om fravær skal i videst mulig omfang gives til borgmesteren senest tre hverdage før 
mødet i Byrådet. 

 

Kapitel 3 – Nedsættelse af udvalg  

Følgende udvalg nedsættes 

§ 8 
 

Følgende udvalg nedsættes: 

 
1. Økonomiudvalget 

2. Natur-, Klima- og Miljøudvalget 

3. Teknik-, By- og Boligudvalget 

4. Arbejdsmarkedsudvalget 

5. Børne- og Uddannelsesudvalget  

6. Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst 

7. Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab 
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8. Social-, Senior- og Handicapudvalget  

9. Sundhedsudvalget  

Desuden nedsættes det lovpligtige Børn og Unge-udvalg.  

Udvalgenes virksomhed 

§ 9 

Stk. 1 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 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 standpunkt. 

 

§ 10 

Stk. 1 Sager skal som udgangspunkt kun behandles i det stående udvalg, hvor opgaven er placeret. Hvis et 
stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden 
iværksættelsen forhandles med dette udvalg. Økonomiudvalget og borgmesteren kan i fornødent omfang 
inddrages i henhold til styrelseslovens §§ 18 og 31a. 

 

§ 11 

Stk. 1 De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke 
overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger 
er ønskelige eller nødvendige. 

 

Kapitel 4 – Økonomiudvalget  

Økonomiudvalgets opgaver 

§ 12 

Stk. 1 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 underlagt det i medfør af 
styrelseslovens §§ 18 og 21 og kapitel V, herunder 

 Løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget 
fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. 
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 Kommunens kasse- og regnskabsvæsen. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 
Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ i henhold til styrelseslovens § 42. 

 

Endvidere varetager Økonomiudvalget den umiddelbare forvaltning af en række områder, herunder 

 Køb, salg og pantsætning samt bortforpagtning og udlejning af fast ejendom 

 Informationsteknologi, kommunikation og information 

 Indkøbs- og udbudspolitik 

 Redningsberedskab 

 Planstrategi 

 Bosætning 

 Kommuneplan 

 Bolig- og erhvervsbyggeprogram samt erhvervelse af jord hertil 

 Partnerskabsaftaler 

 Videreudvikling og nytænkning i forhold til borgerinddragelse og nærdemokratiindsatsen for at 
udvikle kommunens rolle i forhold til det frivillige engagement i lokalsamfundene 

 Fortsat udvikling af det grænseoverskridende samarbejde, herunder Grænsetrekanten i 
samarbejdet mellem Aabenraa, Flensborg og Sønderborg 

 Politisk ansvar for udviklingen af en sydlig lillebæltsforbindelse i samarbejde mellem Faaborg-
Midtfyn Kommune, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune 

 Overordnet og koordinerende ansvar for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser, som ligger ud 
over grundskolen 

 Sønderborg Lufthavn 

 Parallelsamfundsindsatsen, herunder omdannelsesområdet Nørager og Søstjernevej m.fl. samt 
forebyggelsesområdet Kløver- og Hvedemarken mv.  

 Masterplan Nordals 

 Hertugbyen Augustenborg 

 Masterplan for fastholdelse og tiltrækning af videregående uddannelser 

 Uddannelsesstrategisk Råd  

 

Stk. 3 Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og udarbejder forslag til årsbudget.  

Stk. 4 Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående 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 udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring 
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indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges 
Byrådet til beslutning. 

Stk. 5 Udvalget skal som ansvarlig for løn- og personaleforhold understøtte, at arbejdet i den kommunale 
organisation tilrettelægges, så der er overensstemmelse mellem mål, opgaver og ressourcer. Udvalget skal 
ligeledes sikre rammerne for arbejdet med arbejdsmiljø, trivsel og ligestilling på arbejdspladsen. Udvalget 
har ansvaret for whistleblowerordningen.  

Stk. 6 Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af 
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. 

Stk. 7 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde. 

 Hvilke politikker, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af 
kommunen. 

Stk. 8 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af forslag til politikker for de politikområder, som Byrådet 
fastlægger for udvalget. 

Stk. 9 Der nedsættes et Bærdygtigheds- og Landdistriktsudvalg (§ 17, stk. 4 udvalg). 

Økonomiudvalgets virksomhed 

§ 13 

Stk. 1 Økonomiudvalget fastsætter regler om 

 Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og 
bevillingskontrol. 

 I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.   

 Samordning af kommunens udbuds- og indkøbsfunktioner. 

 
§ 14 

 
Stk. 1 Økonomiudvalget fører tilsyn med 

 At administrationen 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 dokumenter og arkivalier opbevares på betryggende måde. 

 Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner i henhold til styrelseslovens § 67. 

 Tilsynet med det støttede boligbyggeri. 
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Kapitel 5 – De stående udvalg  

Natur-, Klima- og Miljøudvalget  

§ 15 

Stk. 1 Natur-, Klima- og Miljøudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for natur, klima og 
miljø, herunder  

 Grønne områder  

 Skove  

 Miljølovgivningen  

 Naturbeskyttelseslovgivningen og naturpleje  

 Vandløb  

 Varmeforsyningsplaner  

 Affaldsplaner  

 Spildevandsplaner  

 Vandforsyningsplaner  

 Havmiljøet 

 Grøn omstilling 

 Klimatilpasning 

 Biodiversitet  

 Naturfond 

 

Stk. 3 Udvalget er overordnet koordinerende udvalg vedrørende udvikling af Kær Vestermark, Naturpark 
Nordals og ProjectZero.  

 Udvalget understøtter implementeringen af den miljømæssige bæredygtighed i Sønderborg 
Kommune. 

 Udvalget er ansvarlig for udmøntning, videreudvikling og nytænkning af kommunens indsats 
vedrørende omstilling til bæredygtig energi herunder CO2-målsætninger. 

 Udvalget er det primære bindeled til Sønderborg Forsyning. 

 Varmeforsyningsplaner, affaldsplaner, spildevandsplaner og vandforsyningsplaner udarbejdes i 
samarbejde med Teknik-, By- og Boligudvalget. 

 Udvikling af naturprojekter, herunder Naturpark Nordals, Oksbøl Skov, Birkepøl m.fl.  
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Stk. 4 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med 
Økonomiudvalget. 

 Hvilke politikker eller regulativer, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og 
styringen af kommunen. 

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af takster og forslag til politikker for de politikområder, som 
Byrådet fastlægger for udvalget. 

Teknik-, By- og Boligudvalget 

§ 16 

Stk. 1 Teknik-, By- og Boligudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for teknik-, land-, by- 
og boligområdet, herunder  

 Veje 

 Havne 

 Færgedrift 

 Kollektiv trafik 

 Administration af planlovgivningen 

 Lokalplanlægning og kommuneplantillæg i tilknytning hertil 

 Byggemodning 

 Byggelovgivningen 

 Byfornyelse med hensyn til planlægning 

 Byfornyelse – udførende del 

 Bystrategier – dialog med lokale fora  

 Campingpladser, sommerhuse og kolonihaver 

 Drift og vedligeholdelse af fast ejendom i form af bygninger, tekniske installationer 

Samt drift og vedligeholdelse af kommunale anlæg under ovennævnte område samt kommunens 
ejendomme og jorde, som ikke ifølge nærværende vedtægt eller særlig beslutning af Byrådet er henlagt til 
noget andet udvalgs område. 

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

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med 
Økonomiudvalget. 



Side 9 

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

 Hvilke politikker eller regulativer, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og 
styringen af kommunen. 

 Teknik-, By- og Boligudvalget medvirker i udarbejdelse af varmeforsyningsplaner, affaldsplaner, 
spildevandsplaner og vandforsyningsplaner i samarbejde med Natur-, Klima- og Miljøudvalget. 

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af takster og forslag til politikker for de politikområder, som 
Byrådet fastlægger for udvalget. 

 

Arbejdsmarkedsudvalget 

§ 17 

Stk. 1 Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelsesområdet, 
herunder opgaver 

 Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

 Efter lov om aktiv socialpolitik 

 Efter lov om sygedagpenge 

 Efter lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. 

 Beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og ydelser knyttet hertil 

 Boligplacering i henhold til integrationsloven  

 Efter lov om social pension 

 Efter lov om individuel boligstøtte 

 Efter sundhedsloven vedrørende begravelseshjælp 

 Efter lov om kompensation til handicappede i erhverv m.m. 

 Efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

 Implementering af kommunens beskæftigelsespolitik 

 Borgerservice  

 Den kommunale ungeindsats  

 Elementer i den boligsociale helhedsplan 

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

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med 
Økonomiudvalget. 

 Hvilke politikker, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af 
kommunen. 

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af takster og forslag til politik for de politikområder, som 
Byrådet fastlægger for udvalget. 

 

Børne- og Uddannelsesudvalget 

§ 18 

Stk. 1 Børne- og Uddannelsesudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på børne-, unge- og 
uddannelsesområdet, herunder   

 Dagtilbud for børn og unge samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 

 Skoleområdet, herunder ungdomsskoler  

 Ungdommens uddannelsesvejledning 

 Pædagogisk/psykologisk rådgivning  

 Familier med børn op til 18 år med særlige behov  

 Visitation til efterværn 

 Kriminalpræventive samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi (SSP)  

 Klubtilbud  

 Specialinstitutioner for børn samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område 

 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) 

 Opgaver på det sociale område for børn med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige 
sociale problemer, herunder opgaver vedrørende institutioner under dette område 

 Den kommunale ungeindsats  

 

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

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med 
Økonomiudvalget. 

 Hvilke politikker, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af 
kommunen. 
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Stk. 4 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af takster og forslag til politik for de politikområder, som 
Byrådet fastlægger for udvalget. 

Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst 

§ 19 

Stk. 1 Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst består af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs-, handels- og 
turismeområdet, herunder   

 Erhvervsudvikling 

 Virksomhedsservice 

 Iværksætteri 

 Digitalisering på fremtidens arbejdsmarked 

 Dialogfora med erhvervslivet, der også omfatter små og mellemstore virksomheder 

 Task Force gruppe for håndtering af potentielle nye virksomheder, der involverer borgmester og 
viceborgmester 

 Samarbejde og koordinering mellem erhvervs- og innovationsparker 

 Positionering af Sønderborg Kommune 

 Markedsføring af erhvervsarealer 

 Initiativer og indsatser vedrørende bosætning 

 Internationalisering 

 Fastholdelse og tiltrækning af offentlige arbejdspladser 

 Sikring af, at Sønderborg Kommune får det maksimale ud af samarbejdet med Region 
Syddanmark, herunder Regional Udvikling  

 Udvikling og styrkelse af erhvervssamarbejdet mellem de fire sønderjyske kommuner, herunder 
Udviklingsråd Sønderjylland (URS) 

 Grænseoverskridende samarbejde, herunder Region Sønderjylland-Schleswig 

 Grænseoverskridende erhvervssamarbejde 

 Vækstrådet 

 Erhvervshus Sydjylland 

 Grøn Vækst Sønderborg 

 Handelsudvikling 

 Fødevareindustrien 
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 Turismeudvikling, herunder grøn turisme 

 Destination Sønderjylland  

 Erhvervsturisme 

 

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

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med 
Økonomiudvalget. 

 Hvilke politikker, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af 
kommunen. 

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af takster og forslag til politik for de politikområder, som 
Byrådet fastlægger for udvalget. 

Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab 

§ 20 

Stk. 1 Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab består af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på kultur-, idræts- og 
fritidsområdet, herunder   

 Folkebiblioteker  

 Kulturelle institutioner 

 Multikulturelle aktiviteter 

 Integration i sammenhæng til tilbud inden for kultur, idræt og fritid  

 Musikskoler, billedskoler og kunstskoler 

 Medborger-, forsamlings- og kulturhuse samt ungehus 

 Kulturarbejde set i et ungeperspektiv, herunder ungekoordinatoren 

 Kultur  

 Idræt 

 Kunst 

 Medborgerskab 

 Studiemiljø 

 Kulturelle begivenheder og samarbejdsaftaler med kulturelle institutioner uden for Sønderborg 
Kommune 

 Det Sønderjyske Kulturkoordinationsudvalg og Kulturregion Sønderjylland-Schleswig  
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 Foreningsarbejde og aktiviteter inden for udvalgets område 

 Folkeoplysende arbejde 

 Folkeoplysningsudvalget 

 Kulturelle events, herunder tiltrækning af større events 

 Talentpleje 

 Samarbejde med SønderjyskE Håndbold   

 
 

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

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med 
Økonomiudvalget. 

 Hvilke politikker, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af 
kommunen. 

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af takster og forslag til politik for de politikområder, som 
Byrådet fastlægger for udvalget. 

Social-, Senior- og Handicapudvalget 

§ 21 

Stk. 1 Social-, Senior- og Handicapudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på seniorområdet og det 
sociale område for voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, 
herunder 

 Socialpædagogisk bistand 

 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud 

 Misbrugsbehandling  

 Ledsagelse og støtte- og kontaktpersonordning 

 Anden særlig støtte efter serviceloven til voksne med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne  

 Voksenspecialundervisning 

 Rammeaftalen på det sociale område 

 Praktisk hjælp og personlig pleje 

 Hjemmesygepleje 

 Køkkener og madservice 

 Hjælpemidler til både voksne og børn 
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 Opgaver vedrørende institutioner under udvalgets område, herunder plejecentre, daghjem og 
dagcentre, aktivitetscentre, Center for korttidspladser, botilbud og kvindekrisecenter 

 Uddannelsesområdet for SOSU og ernæringsområdet 

 

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

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med 
Økonomiudvalget. 

 Hvilke politikker, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af 
kommunen. 

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af takster og forslag til politik for de politikområder, som 
Byrådet fastlægger for udvalget. 

Sundhedsudvalget 

§ 22 

Stk. 1 Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer. 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på sundhedsområdet, 
herunder 

 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 

 Tandpleje 

 Sundhedspleje 

 Sundhedscentre 

 Forebyggelse og sundhedsfremme 

 Kvalitetsudvikling af sundhedsområdet 

 Sundhedsberedskab 

 Sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler (samarbejde med Region Syddanmark) 

 Kommunal medfinansiering af regionens sundhedsudgifter 

 Frivillighedsområdet og koordinering med andre fagområder af behandling af ansøgninger og 
aktiviteter i henhold til servicelovens § 18 

 Koordinere klyngesamarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark og sygehuse 

 Sundhedshusene 

 Koordinere udviklingen af det nære sundhedsvæsen 
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Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om: 

 Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets ansvarsområde i samarbejde med 
Økonomiudvalget, 

 Hvilke politikker, der skal udarbejdes på udvalgets område som led i udviklingen og styringen af 
kommunen 

Stk. 4 Udvalget har ansvaret for udarbejdelse af takster og forslag til politik for de politikområder, som 
Byrådet fastlægger for udvalget. 

 

Kapitel 6 – Borgerrådgiver  
§ 23 

Borgerrådgiverfunktion 

Stk. 1 Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under Byrådet. 

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af Byrådet 
fastsatte rammer herfor og skal bistå Byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration. 

Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes 
virksomhed. 

 

Kapitel 7 – Vederlag  

Vederlag stående udvalg 

§ 24 

1. Formanden for Natur-, Klima- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 
borgmesterens vederlag. 

2. Formanden for Teknik-, By- og Boligudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 
borgmesterens vederlag. 

3. Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 
borgmesterens vederlag.  

4. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 
borgmesterens vederlag. 

5. Formanden for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 
borgmesterens vederlag. 
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6. Formanden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab oppebærer et vederlag, som udgør 
16,5 pct. af borgmesterens vederlag. 

7. Formanden for Social-, Senior- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. 
af borgmesterens vederlag. 

8. Formanden for Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af borgmesterens 
vederlag. 

9. Formanden for Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 16,5 pct. af 
borgmesterens vederlag. 

Stk. 2 Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv 
eller i en uafbrudt periode på tre måneder ikke har varetaget dette. 

 

§ 25 

1. Næstformanden for Økonomiudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 pct. af borgmesterens 
vederlag.  

2. Næstformanden for Natur-, Klima- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 pct. af 
borgmesterens vederlag. 

3. Næstformanden for Teknik-, By- og Boligudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 pct. af 
borgmesterens vederlag. 

4. Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 pct. af 
borgmesterens vederlag.  

5. Næstformanden for Børne- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 pct. af 
borgmesterens vederlag. 

6. Næstformanden for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 
pct. af borgmesterens vederlag. 

7. Næstformanden for Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab oppebærer et vederlag, som 
udgør 5,5 pct. af borgmesterens vederlag. 

8. Næstformanden for Social-, Senior- og Handicapudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 
pct. af borgmesterens vederlag.  

9. Næstformanden for Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,5 pct. af 
borgmesterens vederlag 

Stk. 2 Vederlaget ophører med udgangen af den måned, hvor den pågældende fratræder det enkelte hverv 
eller i en uafbrudt periode på tre måneder ikke har varetaget dette. 
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Kapitel 8 – Ændringer og ikrafttræden  

Ikrafttrædelse 

Stk. 1 Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022. 

Stk. 2 Samtidig ophæves Styrelsesvedtægten for Sønderborg Kommune af 11. december 2017. 

Ændringer 

Stk. 1 Ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages 
mellemrum. 

Vedtægtens behandling 

1. behandlet i Byrådets møde den 1. december 2021 

Vedtaget i Byrådets møde den 9. december 2021 

 

Sønderborg, den 9. december 2021 

 

_____________________________________ 

Erik Lauritzen 

Borgmester 
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