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Kapitel I - Styreform

§ 1 

Stk. 1. Styreformen i Odder Kommune er udvalgsstyre. 

Stk. 2. Odder Kommunes anliggender styres af Kommunalbestyrelsen, som er Odder  
Kommunes øverste ansvarlige organ.

Stk. 3. Den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender varetages af Udvalget for 
Økonomi og Erhverv og de stående udvalg.

Kapitel II - Kommunalbestyrelsen

§ 2

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen i Odder Kommune består af 19 medlemmer.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en 1. viceborgmester og en 2. 
viceborgmester.

§ 3

Stk. 1. Kommunalbestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.

Stk. 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens 
møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden.

Kapitel III - Borgmesteren

§ 4

Stk. 1. Som formand for Kommunalbestyrelsen forbereder borgmesteren Kommunalbestyrelsens 
møder.

Stk. 2. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 
møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden. 

Stk. 3. Borgmesteren varetager den øverste daglige ledelse af kommunens samlede 
administration.
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Stk. 4. Borgmesteren drager omsorg for, at der om enhver sag, der hører under et udvalgs 
område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen 
træffer beslutning i sagen.

Stk. 5. 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

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 
det relevante ressortministerium og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. 

Stk. 2. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, 
forelægges spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen.

Kapitel IV - Udvalg

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.

§ 6

Stk. 1. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et 
økonomiudvalg, som betegnes Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt følgende stående 
udvalg:

1. Udvalget for Klima og Plan
2. Udvalget for Børn og Skole
3. Udvalget for Sundhed og Voksne
4. Udvalget for Kultur og Fritid

§ 7

Stk. 1. Udvalgene udøver deres virksomhed i møder.

Stk. 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af udvalgsmøder 
fastsættes i en forretningsorden for hvert udvalg. 
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§ 8 

Stk. 1. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs 
område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, og i fornødent 
omfang skal dette ske med inddragelse af Udvalget for Økonomi og Erhverv og 
borgmesteren.

§ 9

Stk. 1. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt 
udvalget, ikke overskrides.

Stk. 2. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Udvalget for Økonomi og 
Erhverv, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel V - Udvalget for Økonomi og Erhverv

§ 10 

Stk. 1. Udvalget for Økonomi og Erhverv består af borgmesteren, der er formand for udvalget, 
samt seks af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget for Økonomi og Erhverv har indseende med økonomiske og almindelige 
administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i 
medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V, herunder den umiddelbare forvaltning af 
anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og 
personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.

Stk. 4. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af 
personalesager.

Stk. 5. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for 
kommuneplanlægningen efter planlovgivningen samt ansvaret for en samordnet løsning 
af den samlede kommunale planlægning, såvel sektorplanlægning som fysisk 
planlægning. 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 
Kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, 
der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges 
Kommunalbestyrelsen til beslutning.
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Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om 
kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af 
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg

§ 11

Stk. 1. Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af Udvalget 
for Økonomi og Erhverv til Kommunalbestyrelsen. 

Stk. 2. Kommunens årsregnskab aflægges af Udvalget for Økonomi og Erhverv til 
Kommunalbestyrelsen.

§ 12

Stk. 1. Udvalget for Økonomi og Erhverv varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
fælles administrative opgaver vedrørende: 

• Køb, salg, udleje, leje, bortforpagtning og pantsætning af fast ejendom.
• Erhvervs- og turistmæssige forhold.
• Bosætnings- og landdistriktsudvikling.
• Støttet boligbyggeri og tilsynet med almene boliger.
• Kommunens indkøbs- og udbudsmæssige opgaver.
• IT og digitalisering, herunder IT- og datasikkerhed.
• Kommunens forsikringsmæssige forhold.
• Hou Havn.
• Samarbejde og aftaler med aktører og myndigheder inden for udvalgets område.

Stk. 2. Inden for de i stk. 1 nævnte områder udarbejder udvalget forslag og foretager indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om:

• Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Udvalget for 
Økonomi og Erhverv, herunder rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder inden 
for udvalgets område.

• Takster m.v. inden for udvalgets område
• Anlægsplaner og anlægsregnskaber inden for udvalgets område
• Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

inden for udvalgets område.

§ 13

Stk. 1. Udvalget for Økonomi og Erhverv fastsætter regler om:
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• Indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgenes 
udøvelse af budget- og bevillingskontrol.

• I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres.
• Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 14

Stk. 1. Udvalget for Økonomi og Erhverv 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.
• At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde.
• Løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner, med hvilke 

kommunen indgår overenskomst, med henblik på opfyldelsen af de af lovgivningen 
pålagte forpligtigelser.

Kapitel V

De stående udvalg

§ 15  

Stk. 1. Udvalget for Klima og Plan består af syv medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for teknik-, 
miljø-, klima-, natur-, bygge-, plan- og arealanvendelsesområdet samt opgaver inden for 
vej-, trafik- og forsyningsområdet. Udvalget har endvidere ansvaret for Tunø Havn og 
Tunøfærgen samt ansvaret for drift og vedligeholdelse af alle kommunale bygninger, 
arealer og anlæg, herunder tekniske installationer.

Stk. 3. I henhold til stk. 2 varetager udvalget bl.a. den umiddelbare forvaltning af følgende 
opgaver: 

• Lokalplanlægning.
• Miljøbeskyttelse, herunder VVM.
• Klimaforhold og klimasikring.
• Kystbeskyttelse.
• Vandløbsforhold.
• Byfornyelse og byudvikling.
• Spildevandsforhold.
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• Grundvandsbeskyttelse.
• Forsyningsforhold, herunder vand, varme, belysning og affald.
• Vejforhold, trafiksikkerhed og infrastruktur.
• Kollektiv trafik og taxalovgivning.
• Ejendomsregistreringer.
• Forhold vedrørende kommunale begravelsespladser, herunder tilsyn og fastsættelse 

af takster.
• Samarbejde og aftaler med aktører og myndigheder inden for udvalgets område.

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

• Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Udvalget for 
Økonomi og Erhverv, herunder rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder inden 
for udvalgets område.

• Takster m.v. for ydelser inden for udvalgets område
• Anlægsplaner og anlægsregnskaber inden for udvalgets område
• Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

inden for udvalgets område.

§ 16 

Stk. 1. Udvalget for Børn og Skole består af syv medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende børn 
og unge op til 18 år inden for børnepasningsområdet, folkeskoleområdet, 
ungdomsskoleområdet, sundhedsplejeområdet samt servicelovområdet. For 
efterværnsområdet i henhold serviceloven varetager udvalget dog også den umiddelbare 
forvaltning af opgaver vedrørende unge over 18 år.

Stk. 3. I henhold til stk. 2 varetager udvalget bl.a. den umiddelbare forvaltning af følgende 
opgaver: 

• Pasning af børn, herunder dagtilbud og dagpleje.
• SFO- og klubtilbud.
• Undervisning af elever i folkeskolen.
• Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
• Pædagogisk psykologisk rådgivning.
• SSP-samarbejde .
• Rådgivning, vejledning og foranstaltninger på børne- og familieområdet i henhold til 

serviceloven.
• Støtte, hjælp og ydelser på børne- og familieområdet i henhold til serviceloven.
• Ungdommens Uddannelsesvejledning.
• Samarbejde og aftaler med aktører og myndigheder inden for udvalgets område.



Dokumentnr.: D2022-53885 side 9

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

• Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Udvalget for 
Økonomi og Erhverv jf. styrelsesvedtægtens § 11, herunder rammer, serviceniveau 
og kvalitetsstandarder inden for udvalgets område.

• Takster m.v. for ydelser inden for udvalgets område
• Anlægsplaner og anlægsregnskaber inden for udvalgets område
• Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

inden for udvalgets område.

§ 17 Udvalget for Sundhed og Voksne

Stk. 1. Udvalget for Sundhed og Voksne består af syv medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for det 
specialiserede voksenområde samt inden for sundheds- og forebyggelsesområdet for 
børn, unge og voksne. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af 
kommunens opgaver på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet, ældreområdet, 
borgerserviceområdet samt integrationsområdet.

Stk. 3. I henhold til stk. 2 varetager udvalget bl.a. den umiddelbare forvaltning af følgende 
opgaver: 

• Støtte, hjælp og ydelser til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, 
sindslidelse eller særlige sociale problemer.

• Botilbud til voksne.
• Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.
• Misbrugsbehandling.
• Hjælp til børn og unge, der lever i familier med rusmiddelproblemer.
• Plejeboliger og tilsyn med plejeboliger.
• Hjemmehjælp og hjælpemidler.
• Den kommunale tandpleje.
• Den specialiserede tandpleje til sindslidende og handicappede samt 

omsorgstandpleje til ældre.
• Rehabilitering, genoptræning og hjemmesygepleje.
• Magtanvendelse og værgemål.
• Beskæftigelsesfremmende tiltag.
• Overførselsindkomster.
• Boligstøtte.
• Samarbejde og aftaler med aktører og myndigheder inden for udvalgets område.
• Danskuddannelse til voksne udlændinge.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:
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• Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Udvalget for 
Økonomi og Erhverv jf. styrelsesvedtægtens § 11, herunder rammer, serviceniveau 
og kvalitetsstandarder inden for udvalgets område.

• Takster m.v. inden for udvalgets område.
• Anlægsplaner og anlægsregnskaber inden for udvalgets område
• Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

inden for udvalgets område.

§ 18 

Stk. 1. Udvalget for Kultur og Fritid består af syv medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for kultur- 
og fritidsområdet samt det folkeoplysende område. Udvalget har endvidere ansvar for at 
udvikle og afvikle nye former for borgerinddragelse.

Stk. 3. I henhold til stk. 2 varetager udvalget bl.a. den umiddelbare forvaltning af følgende 
opgaver: 

• Fritidstilbud til børn og unge.
• Støtte til folkeoplysende foreninger
• Voksenundervisning
• Kommunale kulturinstitutioner, herunder musikskole, bibliotek m.v.
• Lokale og nationale kultursamarbejder.
• Samarbejde med de frivillige sociale organisationer.
• Samarbejde og aftaler med aktører og myndigheder inden for udvalgets område.

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

• Planer og politikker inden for udvalgets område i samarbejde med Udvalget for 
Økonomi og Erhverv, herunder rammer, serviceniveau og kvalitetsstandarder inden 
for udvalgets område.

• Takster m.v. for ydelser inden for udvalgets område
• Anlægsplaner og anlægsregnskaber inden for udvalgets område
• Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder 

inden for udvalgets område.

Kapitel VI

Borgerrådgiverfunktion

§ 19

Stk. 1.  Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under 
Kommunalbestyrelsen.
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Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af 
Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen med 
dettes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger lederen af borgerrådgiverfunktionen og 
fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.

Kapitel VII

Vederlag m.v.

§ 20

Stk. 1.  Formanden for Udvalget for Klima og Plan oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af 
borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Udvalget for Børn og Skole oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af 
borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Udvalget for Sundhed og Voksne oppebærer et vederlag, som udgør 18 % 
af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid oppebærer et vederlag, som udgør 18 % af 
borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Folkeoplysningsudvalget i henhold til Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 
oppebærer et vederlag, som udgør 3,33 % af borgmesterens vederlag. 

Stk. 6. Den i stk. 1-5 nævnte vederlæggelse ophører i henhold til de til enhver tid gældende 
regler i vederlagsbekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af 
kommunale hverv udstedt med hjemmel i kommunestyrelsesloven.

§ 21

Stk. 1. Når et medlem af et stående udvalg eller Folkeoplysningsudvalget på grund af 
formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som 
formand i en periode på mindst 2 uger, oppebærer vedkommende i funktionsperioden 
vederlag efter samme regler som formanden, jf. § 20, stk. 1-5.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan maksimalt ydes i en uafbrudt periode på ni måneder.
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Kapitel VIII

Ændringer i vedtægten

§ 22 

Stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft den 6. september 2022.

Stk. 2. Samtidig ophæves ”Styrelsesvedtægt for Odder Kommune af 1. januar 2022”.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen 
med mindst seks dages mellemrum, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

Stk. 4. Styrelsesvedtægten og vedtægtsændringer skal indsendes til Ankestyrelsen til orientering, 
jf. styrelseslovens § 2, stk. 3.

Styrelsesvedtægten blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møder den 20. juni 2022 og den 5. 
september 2022.

Odder Kommune, den 5. september 2022

Lone Jakobi, borgmester Henning Haahr, kommunaldirektør
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