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Kapitel I. 
Kommunalbestyrelse. 

 
§   1. Lejre Kommunalbestyrelse består af 25 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 benævnt forretningsordenen), jfr. styrelseslovens § 2. 
 

Stk. 2. Medlemmer skal så vidt mulig give formanden meddelelse om forfald. 

Stk. 3. Ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, 

1. pkt., indkalder borgmesteren stedfortræderen til kommunalbestyrelsesmødet, selv om 

hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. 

 

 
 

Kapitel 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 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 kommunalbestyrelsen 
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. 
 
 
§   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 Indenrigs- og Sundhedsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder 
borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges 
spørgsmålet for kommunalbestyrelsen. 
 
 
 

Kapitel III. 
Udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v. 

 
§   6. Følgende udvalg nedsættes: 
1. Økonomiudvalget. 
2. Udvalget for Teknik & Miljø. 
3. Udvalget for Børn & Ungdom. 
4. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. 
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5. Udvalget for Job & Arbejdsmarked. 
6. Udvalget for Kultur & Fritid. 
7. Udvalget for Erhverv & Turisme 
 

 

§   7. Endvidere kan Kommunalbestyrelsen beslutte at nedsætte opgaveudvalg i henhold 

til Styrelseslovens § 17, stk. 4, jf. kapitel VI.  

  
§  8. 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. 
 
§   9. 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 Økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 18 og 31a. 
 

§  10. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt 
udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen 
gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 
 
§   11. De stående udvalg skal sikre, at deres opgaveløsning understøtter kernefortællingen 

og visionen for udvikling af Lejre Kommune, Vores Sted, samt de tværgående strategier og 

politikker, herunder Kommune- og planstrategien samt de fem kerneopgaver vedtaget af 

Kommunalbestyrelsen, jf. bilag:   

1. Trivsel & læring 

2. Uddannelse & beskæftigelse 

3. Aktivt & selvstændigt liv 

4. Fællesskaber & fritid 

5. Bæredygtig vækst 

§  12. De stående udvalg har over for Kommunalbestyrelsen ansvaret for de udvalg, 
selskaber, råd og nævn som hører under udvalgets ansvarsområde, jf. bilag til 
styrelsesvedtægten.   
 
 
 

Kapitel IV. 
Økonomiudvalget. 

 
§  13. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af 
kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de sager og 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 den 
overordnede kommuneplanlægning herunder samordning af løsninger af kommunens 
planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de 
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stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlæg-
ningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. 
Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de 
udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 
planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens 
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. 
 
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager vedrørende overordnede 
økonomi-, strategi- og plangrundlag samt organisations- og personalemæssige spørgsmål, 
herunder  

▪ køb, salg, pantsætning, leje og udleje af fast ejendom i det omfang dette ikke 
er overladt til de stående udvalg, 

▪ spørgsmål om forsikring af kommunens værdier 
▪ drift og vedligeholdelse samt bygge- og anlægsarbejder vedrørende 

kommunens rådhuse, 
▪ samordning af kommunens indkøbsfunktioner 
▪ kommunens arkivmæssige hensyn, jfr. arkivlovens § 8, stk. 1. 
▪ kommunens redningsberedskab 
▪ samarbejde med andre myndigheder samt private og selvejende institutioner 

inden for udvalgets område  
▪ sektorplaner indenfor udvalgets område 

▪ anlægsplaner indenfor udvalgets område 
▪ projektforslag, forprojekter og hovedprojekter samt udførelse af bygge- og 

anlægsarbejder under udvalgets område. 
  
 
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 

▪ kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42, og 

revisionsregulativ, 
▪ kommunens byggeregulativ, 
▪ kommunens organisation og styrelsesvedtægt samt kommunalbestyrelsens 

forretningsorden, 
▪ anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende 

kommunens rådhuse medmindre der for disse i Lejre kommunes årsbudget eller 
på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og 
regnskabssystemets regler herfor. 

 
stk. 7. Udvalget fører dialog med stående udvalg vedr. eventuelle foranstaltninger af 
væsentlig betydning for det pågældende udvalg  
 
stk. 8. Udvalget kan varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale 
anliggender, der ikke hører under et stående udvalgs område. 
 

§  14. Udvalget fastsætter regler om  
▪ indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets 

udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jfr. § 13, 
▪ i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres,  
▪ samordning af kommunens indkøbsfunktioner, 
▪ arkivmæssige forhold, hvis dette findes ønskeligt. 

 

§  15. Udvalget fører tilsyn med,  
▪ at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med 

kommunalbestyrelsens 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 kommunalbestyrelsens 
samtykke,  
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▪ at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jfr. § 8, stk. 1, i 
arkivloven, 

▪ løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. 
styrelseslovens § 67. 

 
 

 
Kapitel V. 

De stående udvalg. 
 

 
§  16. Udvalget for Teknik & Miljø består af 5 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sager på det tekniske, 

forsyningsmæssige og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder 
opgaver vedrørende 

▪ administration af kommuneplanlovgivningen, indbefattet lokalplaner 
▪ bygge- og boligforhold  
▪ miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, råstoffer og rottebekæmpelse, 
▪ kollektiv trafik, 
▪ hyre-, rute- og fragtbilskørsel 

▪ renovationsvæsen 
▪ administration af vandforsyningslovgivningen og varmeforsyningslovgivningen 
▪ spildevandsanlæg, 
▪ vandløb, 
▪ veje 
▪ projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og 

anlægsarbejder, som ikke er henlagt under noget andet udvalgsområde, 

▪ sektorplaner indenfor udvalgets område 
▪ anlægsplaner under udvalgets område 
▪ udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale 

ejendomme til foreninger m.v., 
▪ samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende 

institutioner inden for udvalgets område, 
 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 

▪ kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde 
med Økonomiudvalget i henhold til § 10, 

▪ anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder under udvalgets 
område, medmindre der for disse i Lejre Kommunes årsbudget eller på anden 
måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med budget- og 
regnskabssystemets regler herfor, 

▪ takster for forsyningsvirksomheder, jf. § 41 a i styrelsesloven, 

 
 
§  17. Udvalget for Børn & Ungdom består af 5 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalgets kerneopgave er at sikre, at hvert enkelt barn i Lejre Kommune trives. 
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i sager om undervisningsrelaterede samt 
sociale og sundhedsmæssige tilbud og ydelser vedrørende børn og unge herunder opgaver 

vedrørende 
▪ dagpleje 
▪ vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, selvejende institutioner, 

puljeinstitutioner mm. 
▪ fritidshjem og skolefritidsordninger 
▪ skoler, herunder opgaver i relation til private skoler og efterskoler  
▪ tilskud til efterskoler 
▪ 10. klasses tilbud 
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▪ tilsyn med hjemmeunderviste børn 
▪ ungdomsskoler 
▪ ungdomsklubber, juniorklubber mm. 
▪ pædagogisk, psykologisk rådgivning og familierådgivning 
▪ specialundervisning og øvrige specialforanstaltninger 
▪ heldagsklasser, heldagsundervisning mm. 
▪ forebyggende foranstaltninger mm. vedr. udsatte børn og unge 
▪ anbringelser og støtteforanstaltninger til udsatte børn og unge 
▪ tilsyn med plejefamilier 
▪ SSP-samarbejde 
▪ støttepædagoger og andre støtteforanstaltninger 
▪ tandpleje, sundhedspleje og sociale foranstaltninger for børn og unge 
▪ samarbejde med andre myndigheder samt private og selvejende institutioner 

indenfor udvalgets område 

▪ sektorplaner indenfor udvalgets område 
▪ anlægsplaner indenfor udvalgets område 
▪ udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale 

ejendomme til foreninger m.v., 
▪ projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt bygge- og anlægsarbejder 

under udvalgets område. 
 

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 
▪ kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område, herunder det 

undervisningsmæssige område, i samarbejde med Økonomiudvalget i henhold 
til § 10, 

▪ betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. inden for 
udvalgets område samt skolefritidsordninger, jf. § 41 a i lov om kommunernes 
styrelse, hvis betaling ønskes,  

▪ anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende 
institutioner og  

▪ andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Lejre 
Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i 
overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor. 

 
 
§  18. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre består af 5 medlemmer. 

 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i sager på det sociale og 
sundhedsmæssige område samt ældreområdet undtaget sager inden for beskæftigelses- 
og arbejdsmarkedsområdet samt børne- og ungeområdet, herunder  

▪ forebyggelse og sundhedsfremme, 
▪ sundhedsaftaler med Region Sjælland 
▪ sundhedsøkonomi 

▪ socialpædagogik og socialpsykiatri 
▪ social behandling 
▪ modtagelse og repatriering af flygtninge/udlændinge 
▪ boligsociale forhold 
▪ adfærdskorrigerende og psykologbehandling 
▪ førtidspension, folkepension, boligstøtte og enkeltydelser mm. 
▪ betjening af ældre- og handicapråd 

▪ merudgiftsydelser herunder funktionsvurdering 
▪ sygepleje 
▪ praktisk hjælp og personlig pleje til ældre 
▪ ældreboliger og plejeboliger 
▪ hjælpemidler 
▪ demens 
▪ madservice til ældre 
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▪ opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende 
institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at 
opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, 

▪ samarbejde med offentlige myndigheder inden for udvalgets område, 
▪ frivilligt socialt arbejde inden for udvalgets område, 
▪ visitation af omsorgstandpleje og specialtandpleje, jævnfør dog § 15 stk. 2, 
▪ drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, 
▪ udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale 

ejendomme til foreninger m.v., 
▪ anvisning til almennyttige ældreboliger, beskyttede boliger og almene 

ældreboliger, 
▪ administration af beskyttede boliger og almene ældreboliger, 
▪ bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under 

udvalgets område. 

 
Stk. 3. Udvalget har ansvaret for opgaver vedrørende boligsikring og beboerindskud. 
 
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 

▪ kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde 
med Økonomiudvalget i henhold til § 10, 

▪ betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. indenfor 

udvalgets område, jf. § 41 a i lov om kommunernes styrelse, hvis betaling 
ønskes, 

▪ regler for anvisning til ældreboliger og beskyttede boliger, 
▪ anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende 

institutioner og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse 
i Lejre Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i 
overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor. 

 
 
§  19. Udvalget for Job & Arbejdsmarked består af 5 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende beskæftigelses- 
og arbejdsmarkedsområdet samt sager i medfør af Lov om integration af udlændinge i 
Danmark undtaget §§ 35-39, herunder 

▪ beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 

▪ kontanthjælp og starthjælp 
▪ sygedagpenge, 
▪ barselsdagpenge 
▪ ledighedsydelse 
▪ integration af flygtninge og indvandrere,  
▪ jobcenter, 
▪ aktivering 

▪ revalidering 
▪ Ungdommens Uddannelsesvejledning 
▪ kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som 

kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med for at opfylde 
kommunens forpligtelser efter lovgivningen inden for udvalgets område, 

▪ samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende 
institutioner inden for udvalgets område, 

▪ drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, 
▪ udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale 

ejendomme til foreninger m.v., 
▪ projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og 

anlægsarbejder under udvalgets område. 
▪ sektorplaner indenfor udvalgets område 
▪ anlægsplaner indenfor udvalgets område 
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Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 
▪ kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde 

med Økonomiudvalget i henhold til § 10, 
▪ regler for udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale 

ejendomme til foreninger m.v., 
▪ anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende 

institutioner og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse 
i Lejre Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i 
overensstemmelse med budget - og regnskabssystemets regler herfor. 

 
 
§  20. Udvalget for Kultur & Fritid består af 5 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning i sager vedrørende kultur- og 

fritidsområdet samt idrætsområdet, herunder 
▪ folkeoplysning 
▪ idræt 
▪ biblioteksvæsen 
▪ museer og lokalarkiver 
▪ musikskoler og andre musikaktiviteter  
▪ kulturaktiviteter og kulturtilbud 

▪ kunstanliggender og indkøb 
▪ teaterforhold og biografforhold 
▪ lokalradio- og lokal-tv-forhold 
▪ tilskud til højskoleophold 
▪ kultur- og aktivitetshuse 
▪ bygningsbevaring og bygningsfredning 
▪ pleje og tilsyn med fortidsminder 

▪ beskyttede sten- og jorddiger mm. 
▪ rekreative områder herunder badepladser og offentligt tilgængelige legepladser 
▪ idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter 
▪ samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende 

institutioner inden for udvalgets område,  
▪ udlån og udleje af lokaler i ejendomme og udendørsanlæg under udvalgets 

område til foreninger m.v.,  
▪ sektorplaner indenfor udvalgets område 

▪ anlægsplaner under udvalgets område 
▪ projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og 

anlægsarbejder under udvalgets område. 
 
 
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 

▪ kommunens planlægningsopgaver inden for det kulturelle område og 

fritidsområdet i samarbejde med Økonomiudvalget i henhold til § 10,  
▪ kommunens planlægningsopgaver for idrætsanlæg m.v. i samarbejde med 

Økonomiudvalget i henhold til § 10, 
▪ regler for udlån og udleje af lokaler i de af udvalget administrerede kommunale 

ejendomme, og for tilskud til foreninger m.v., 
▪ anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende 

institutioner og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse 

i Lejre Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i 
overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor. 
 

§  21. Udvalget for Erhverv & Turisme består af 5 medlemmer 
 
Stk. 2.  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det 
erhvervs- og turismemæssige område, med fokus på at skabe forudsætninger for nye 



 

 

9 

løsninger (innovation) i samspillet mellem erhvervsliv, civilsamfund og kommunal 
administration, herunder:  
 

▪ politik- og strategiskabelse i forhold til den lokale, regionale, nationale og 
internationale (EU) erhvervs- og turismepolitiske dagsorden,  

▪ forbedring af rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre Kommune 
▪ udvikling af den lokale erhvervsservice i samarbejdet med erhvervslivets 

parter,  
▪ sikring af maksimal værdi af samarbejdet med eksterne parter såsom 

Væksthus Sjælland om den specialiserede erhvervsservice til 
vækstvirksomheder i Lejre Kommune,  

▪ varetagelse af fundraising og fokus på nationale og internationale muligheder 
for støtte til Lejre Kommunes erhvervs- og turismestrategier,  

▪ Brandingstrategi og resultatorienteret profilering af Lejre Kommune, 

▪ initiering og implementering af konkrete udviklingsprojekter, 
▪ Kontakt og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere såsom Sagnlandet, 

Erhvervsråd, lokale og regionale erhvervsforeninger og tilsvarende, 
▪ Optimere erhvervs- og virksomhedsservice, 
▪ Forvaltning af erhvervsfremmeordninger, 
▪ Forbedring af lokale rammevilkår for iværksættere, 
▪ Samarbejde med Vækstforum og lignende organer. 

 

Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om 
▪ Erhvervs- og Turismepolitik 
▪ Anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende 

institutioner, råd eller tilsvarende under udvalgets område, medmindre der for 

disse i Lejre Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring 
i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor.  

 
 
 

Kapital VI 
Opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg) 

 
 
§  22. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte ad hoc, rådgivende opgaveudvalg til 
varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende 
funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. 
Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter de 
nærmere regler for deres virksomhed. 
 
Stk. 2. Formanden for et opgaveudvalg vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.  
 
Stk. 3. Udvalgets opgaver fastlægges i et kommissorie, som Kommunalbestyrelsen 
beslutter. Udvalgets sammensætning fremgår af kommissoriet og kan omfatte medlemmer 
af Kommunalbestyrelsen, andre borgere, medarbejdere, eksterne eksperter m.v. – alt 
afhængig af opgaven.  
 

 

 

 
 

Kapitel VII. 

Vederlag m.v. 
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§  23. Formanden for Udvalget for Teknik & Miljø  
oppebærer et vederlag, som udgør 20,28 % af borgmesterens vederlag. 
Stk. 2. Formanden for Udvalget for Børn & Ungdom  
oppebærer et vederlag, som udgør 20,28 % af borgmesterens vederlag. 
Stk. 3. Formanden for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 
oppebærer et vederlag, som udgør 20,28 % af borgmesterens vederlag. 
Stk. 4. Formanden for Udvalget for Job & Arbejdsmarked  
oppebærer et vederlag, som udgør 20,28 % af borgmesterens vederlag. 
Stk. 5. Formanden for Udvalget for Kultur & Fritid  
oppebærer et vederlag, som udgør 20,28 % af borgmesterens vederlag. 
Stk. 6. Formanden for Udvalget for Erhverv & Turisme 
oppebærer et vederlag, som udgør 20,28 % af borgmesterens vederlag 
Stk. 7. Formanden for Børn- og Ungeudvalget får ikke udbetalt særskilt vederlagt. 

Medlemmer af Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 1 % af 
borgmesterens vederlag. 
Stk. 8. 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. 
Stk. 9. Første viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 8,81 % af 
borgmesterens vederlag. 
Stk. 10. Udvalgsmedlemmer oppebærer et vederlag, som udgør 3,01 % af 

borgmesterens vederlag. 
 
 
§  24. Når et medlem af et stående udvalg m.v. på grund af formandens sygdom, ferie 
eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 
2 uger, modtager medlemmet i funktionsperioden vederlag efter samme regler som 
formanden, jfr. § 19, stk. 1-6. 

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

Kapitel VIII. 
Vederlag til stedfortræder 

 
§  25. Stedfortrædere, som indkaldes efter § 2, stk. 3 til at deltage i enkelte møder i 
Kommunalbestyrelsen, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i 
styrelseslovens § 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 3. pkt. 

 
 

Kapitel IX. 
Borgerrådgiver 

 
§  26. Borgerrådgiveren varetager opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af 
borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.  

 
Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen har til formål at styrke og forbedre dialogen mellem 
Lejre Kommunes borgere og den kommunale organisation og at sikre borgernes 
retssikkerhed i forbindelse med den kommunale sagsbehandling.  

 

 
 

Kapitel X. 
Ændringer i vedtægten. 

 
§  27. Denne vedtægt træder i kraft den 25. september 2018.  
 
Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i 
kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.  
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Vedtaget af Kommunalbestyrelsen, den 25. september 2018 

 
 
 
 

 
Carsten Rasmussen 

 
 
 
 
 
Inger Marie Vynne 

Borgmester Kommunaldirektør 
 
 
 

 

 


