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Kapitel 1
BYRÅDET
§1
Stk. 2
§2

Ikast-Brande Byråd består af 23 medlemmer.
Byrådet vælger en borgmester samt 1. og 2. viceborgmester, jfr. § 6 i lov om
kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder
fastsættes i byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jfr.
styrelseslovens § 2.
Kapitel 2
BORGMESTEREN

§3
§4
Stk. 2
Stk. 3

§5

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder
fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§ 8 og 30.
Som den øverste daglige leder af kommunens samlede administration varetager
borgmesteren de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, der hører under et udvalgsområde,
indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i
sagen.
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, samt om sagernes ekspedition.
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 byrådet fastsatte regler.
Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel
forelægges spørgsmålet for byrådet.
Borgmesterens afgørelse efter styrelseslovens § 31, stk. 1, i sager, der ikke tåler
opsættelse eller giver anledning til tvivl forelægges byrådet til efterretning i
førstkommende møde.
Kapitel 3
NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG
ALMINDELIGE REGLER OM UDVALGENES VIRKSOMHED M.V.

§6

§7

§8

Følgende udvalg nedsættes:
1. Økonomi- og Planudvalg
2. Teknik- og Miljøudvalg
3. Børne- og Undervisningsudvalg
4. Kultur- og Fritidsudvalg
5. Sundheds- og Omsorgsudvalg
6. Arbejdsmarkedsudvalg
7. Erhvervs-, Vækst- og Bosætningsudvalg
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 kan 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.
Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs
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§9

område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent
omfang med inddragelse af Økonomi- og Planudvalget og borgmesteren, jfr.
styrelseslovens §§ 18 og 31 a.
De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt
udvalget, ikke overskrides.
Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomi- og Planudvalget, hvis
yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.
Kapitel 4
ØKONOMI- OG PLANUDVALGET

§ 10
Stk. 2
Stk. 3

Stk. 4

Stk. 5

Stk. 6
Stk. 7
§ 11

Stk. 2

Økonomi- og Planudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget,
samt 6 af byrådets øvrige medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det
i medfør af styrelseslovens §§ 18, og 21 samt kapitel V.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører
kommunens løn- og personaleforhold.
Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af
personalesager.
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 stående udvalg med
tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.
Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse.
Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens overordnede
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af


Køb, salg og pantsætning af fast ejendom



Service til borgerne som ikke henfører til stående udvalg



Generelle erhvervspolitiske spørgsmål, herunder relation til Det regionale
Vækstforum



Markedsføring



Støttet boligbyggeri



Andre kommunale anliggender, der ikke er placeret under ét af de stående udvalg

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasseog regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.
Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. Udvalget
koordinerer den samlede erhvervspolitiske indsats.
Økonomi- og Planudvalget fører tilsyn med:


At forvaltningen 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



Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf.
styrelseslovens § 67



At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. gældende
arkivlovgivning

Økonomi- og Planudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunale bygge-
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og anlægsarbejder indenfor eget ansvarsområde, herunder udarbejder forslag og
foretager indstilling til byrådet om anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram,
projektforslag, hovedprojekt samt udførelse.
Kapitel 5
DE STÅENDE UDVALG
§ 12
Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

§ 13
Stk. 2

Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunale opgaver inden for
områderne teknik, miljø og planlægning
Opgaverne omfatter bl.a.


Lokalplanlægning



Miljø- og naturbeskyttelse



Råstoffer



Renovation



Byggesags- og landzonebehandling



Forsyningsvirksomhed



Veje



Kollektiv trafik



Bygningsmæssig vedligeholdelse af alle kommunale bygninger og institutioner,
uanset benyttelsesformål



Drift af bygninger samt drift og vedligeholdelse af anlæg, som ikke ved denne
vedtægt eller byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område



Drift og vedligeholdelse af parker, skove, idrætsanlæg, og øvrige grønne områder

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunale bygge- og
anlægsarbejder indenfor eget ansvarsområde herunder udarbejder forslag og foretager
indstilling til byrådet om anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram, projektforslag,
hovedprojekt samt udførelse.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Lokalplan og sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiog Planudvalget, jf. § 10.



Regulativ og takster for forsyningsvirksomhed samt vedrørende institutioner og
andre anlæg under udvalgets område.

Børne- og Undervisningsudvalget består af 7 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver for
områderne dagtilbud for børn, undervisning, familierådgivning, sundhedspleje og
tandpleje
Opgaverne omfatter bl.a.


Dagpleje og daginstitutioner



Folkeskoler og ungdomsskoler



Fritidsordninger



Specialundervisning



PPR



Sundhedspleje og skolelæge



Børne- og ungdomstandpleje



Familierådgivning og -vejledning
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Stk. 3

Stk. 4

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunale bygge- og
anlægsarbejder indenfor eget ansvarsområde herunder udarbejder forslag og foretager
indstilling til byrådet om anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram, projektforslag,
hovedprojekt samt udførelse.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


§ 14
Stk. 2

Stk. 3

Stk. 4

§ 15
Stk. 2

Børn og unge med nedsat funktionsevne (handicappede)

Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og
Planudvalget, jf. § 10.

Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver for
områderne kultur og fritid.
Opgaverne omfatter bl.a.


Udvikling af det lokale demokrati



Fritidsforanstaltninger for børn og unge, herunder idrætshaller, idrætsanlæg,
svømmecentre og friluftsbade



Bibliotek



Museum



Musikskole



Øvrige kulturelle foranstaltninger



Voksenundervisning



Udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v. med
undervisningsmæssige og kulturelle formål



Tilskud til foreninger m.v.



Naturformidling



Idræt

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunale bygge- og
anlægsarbejder indenfor eget ansvarsområde herunder udarbejder forslag og foretager
indstilling til byrådet om anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram, projektforslag,
hovedprojekt samt udførelse.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og
Planudvalget, jf. § 10.



Regler for udlån og udleje af lokaler til undervisningsmæssige og kulturelle formål i
kommunale ejendomme og for tilskud til foreninger m.v.

Sundheds- og Omsorgsvalget består af 7 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver for
områderne sundhedsfremme og forebyggelse, ældre og voksne med
funktionsnedsættelse
Opgaverne omfatter bl.a.


Ældreomsorg



Genoptræning



Psykiatri



Handicappede



Udviklingshæmmede



Misbrug



Hjælpemiddelforsyning
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Stk. 3

Stk. 4

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunale bygge- og
anlægsarbejder indenfor eget ansvarsområde herunder udarbejder forslag og foretager
indstilling til byrådet om anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram, projektforslag,
hovedprojekt samt udførelse.
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


§ 16
Stk. 2

Stk. 3

§ 17
Stk. 2

Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og
Planudvalget, jf. § 10.

Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver for
områderne social, arbejdsmarked og erhverv.
Opgaverne omfatter bl.a.


Kontanthjælp



Dagpenge og sygesikring



Revalidering



Fleksjob



Pensioner



Familie- og børneydelser



Jobcenter



Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)



Samarbejde med erhvervslivet og dets parter bl.a. via LBR om den lokale
arbejdsmarkedsindsats



Samarbejde med erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne vedrørende
udviklingen af relevante arbejdsmarkedskvalifikationer



Samarbejde med interessenter inden for udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Stk. 4

Sundhedsfremme og forebyggelse

Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og
Planudvalget, jf. § 10.

Udvalget samarbejder med Økonomi- og Planudvalget og Erhvervs-, Vækst- og
Bosætningsudvalg om den erhvervspolitiske indsats jf. § 10 stk. 7
Erhvervs-, Vækst- og Bosætningsudvalget består af 5 medlemmer.
Udvalget varetager blandt andet den umiddelbare forvaltning af de kommunale opgaver
for områderne erhverv, turisme, bosætning og eliteidræt, herunder kontakt til
kommunens erhvervsvirksomheder, innovation, vækst & udvikling, erhvervsservice,
iværksætteri, turisme, bosætning i relation til at tiltrække og fastholde
borgere/kvalificeret arbejdskraft, professionel idræt samt samarbejde med interessenter
inden for udvalgets område.
Udvalget har særlig fokus på at styrke erhvervs- og befolkningsudviklingen, herunder at
gøre kommunen attraktiv for virksomheder, borgere og turister.
Opgaverne omfatter bl.a.


Kontakt til kommunens erhvervsvirksomheder, herunder
detailhandelsorganisationerne



Investeringsfremme



tiltrækning af danske (herunder statslige) og udenlandske virksomheder til
kommunen



Kvalificeret arbejdskraft med fokus på
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Stk. 3



kontakt til de videregående uddannelser så som AU-Herning, Erhvervsakademi
Midt-Vest og Via Design



arbejde for at få virksomhederne til at oprette praktikpladser mm.



tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft



Erhvervsservice



Iværksætteri



Innovation, vækst og udvikling, herunder kontakt til innovationsnetværk som fx
Lifestyle & Design Cluster



Bosætning



Landsby- og landdistriktsudvikling, herunder forsamlingshuspulje og grundtilskud til
landsbyerne



Turisme



Professionel idræt



Samarbejde med interessenter inden for udvalgets område.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Stk. 4

Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- og
Planudvalget, jf. § 10.

Udvalget samarbejder med Økonomi- og Planudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget om
den erhvervspolitiske indsats jf. § 10 stk. 7

Kapitel 6
VEDERLAG M.V.
§ 18
Stk. 2
Stk. 3
Stk. 4
Stk. 5
Stk. 6
Stk. 7
Stk. 8
Stk. 9
§ 19

Stk. 2

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 26 % af
borgmesterens vederlag.
Formanden for Børne- og Undervisningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 26
% af borgmesterens vederlag.
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23 % af
borgmesterens vederlag.
Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 26
% af borgmesterens vederlag.
Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 23 % af
borgmesterens vederlag.
Formanden for Erhvervs-, Vækst- og Bosætningsudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør 26 % af borgmesterens vederlag.
Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5 % af
borgmesterens vederlag.
Formanden for Børn- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3 % af
borgmesterens vederlag.
Vederlag til formand ophører, når denne på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3
måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.
Et udvalgsmedlem, der på grund af formandens fravær er konstitueret som formand for
et udvalg i en periode på mindst 2 uger, eller en næstformand, der på grund af
formandens fravær fungerer som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger,
modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag
forholdsmæssigt for den pågældende periode
Funktionsvederlaget kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.
Kapitel 7
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ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN
§ 20
Stk. 2

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2007.
Forslag til ændringer i denne vedtægt skal behandles i to byrådsmøder med mindst 6
dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til tilsynsmyndigheden.

Således vedtaget i Sammenlægningsudvalget, den 7. august 2006 og den 11. september 2006.
Således vedtaget i Byrådet, den 14. september 2009 og 5. oktober 2009.
Således vedtaget i Byrådet, den 8. februar 2010 og den 15. marts 2010.
Således vedtaget i Byrådet, den 28. januar 2013 og 18. marts 2013.
Således vedtaget i Byrådet, den 27. januar 2014 og 10. marts 2014.
Således vedtaget i Byrådet, den 5. februar 2018 og 12. marts 2018.

Ib Lauritsen
Borgmester

Flemming Storgaard
Kommunaldirektør
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