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Styrelsesvedtægt 

for 

Ballerup Kommune 

Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 
 

§ 1. Ballerup Kommunalbestyrelse består af 25 medlemmer. 

 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester, en første og en anden viceborgmester, 
jævnfør § 6 i styrelsesloven. 

 

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens 

møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet forret- 

ningsordenen, jævnfør § 2, stk. 4 i styrelsesloven). 
 

Kapitel II. Borgmesteren 
 

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 

møder fastsættes i forretningsordenen, jævnfør §§ 8 og 30 i styrelsesloven. 
 

§ 4. Borgmesteren varetager, som øverste daglige leder af kommunens samlede administra- 

tion, de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV. 
 

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der i sager, som hører under et udvalgs område, 
indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer be- 

slutning 
i sagen. 

 
Stk. 3 Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødig 
forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sa- 

ger, 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 Øko- 
nomi- og Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmeste- 

ren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for 
Kommunalbestyrelsen. 

 
Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed m.v. 

 

§ 6. Følgende udvalg nedsættes: 

□ Økonomiudvalget 

 
Kom i kontakt Du kan se telefonnumre og -tider på ballerup.dk/telefontid, eller du kan 



Side 2 www.ballerup.dk  

 

□ Teknik- og Miljøudvalget 
□ Kultur- og Fritidsudvalget 
□ Børne- og Skoleudvalget 
□ Social- og Sundhedsudvalget 
□ Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

 

§ 7. 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 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 standpunkt. 

 

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs om- 

råde, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg i fornødent omfang med 
inddragelse af Økonomiudvalget og/eller borgmesteren, jævnfør §§ 18, 21 og 31 a i styrel- 

sesloven. 
 

§ 9. De stående udvalg påser, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke 

overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen gennem Økonomiud- 
valget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 

 
Kapitel IV. Økonomiudvalget 

 

§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er født formand for udvalget, samt 10 

af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 
 

Stk. 2 Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt 
det i medfør af §§ 18 og 21 samt kapitel V i styrelsesloven. 

 
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for 

ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmeste- 
rens og administrationens behandling af personalesager. 

 
Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kom- 
muneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. 
Udvalget formulerer visioner, udstikker fælles udviklingsperspektiver og prioriterer indsats- 

områder. 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 konsekvensberegninger af de udarbejdede planforslag og fore- 
tager 
indstilling til Kommunalbestyrelsen om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om 
enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Kom- 

munalbestyrelsen til beslutning. 
 

Stk. 5. Udvalget har efter styrelseslovens § 18, stk. 2, indseende med økonomiske og admi- 
nistrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder. Udvalget foranle- 
diger i medfør heraf tværgående analyser, temaundersøgelser og andre evalueringer af ind- 
satsen foretaget med henblik på at få afdækket, om ressourcerne i alle tilfælde udnyttes ef- 

fektivtog målrettet. 

 
Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af: 
□ Køb, salg og pantsætning af fast ejendom 
□ Drift og vedligeholdelse af alle kommunens bygninger med tilhørende anlæg og arealer 
□ Udlejning af kommunens faste ejendomme mv. med tilhørende anlæg og arealer til 
beboelses- og erhvervsformål samt anden ikke-kommunal anvendelse 

□ Anvisning, udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m. fl. 
□ Myndighedsopgaver i medfør af almenboligloven 
□ Alkoholbevillinger og tilladelser efter restaurationsloven 
□ Det kriminalitetsforebyggende arbejde, herunder SSP 
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□ Tilrettelæggelse af kommunens borgerservice 
□ Kommunens overordnede kommunikationsstrategi og IKT-strategi 
□ Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og 
andre offentlige myndigheder inden for udvalgets områder 

 
Stk. 7. Udvalget varetager kommunens nationale, regionale og tværkommunale interesser i 

forhold til det tværkommunale samarbejde inden for udvalgets område. 
 

Stk. 8. Udvalget varetager kommunens internationale relationer, herunder venskabsbysam- 
arbejdet mv. 

 
Stk. 9. Udvalget samordner den kommunale indsats på det boligsociale område 

Stk. 10. Udvalget samordner den kommunale indsats på integrationsområdet 

§ 11. Økonomiudvalget fastsætter regler om: 
 

□ Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse 
af budget- og bevillingskontrol, jævnfør § 12 
□ I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres/sikres 
□ Samordning af kommunens indkøbsfunktioner 

 

§ 12. Økonomiudvalget fører tilsyn med 
 

□ At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrel- 
sens 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 beslut- 
ning bevilgede beløb ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke 

□ At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde 
□ Løn- og personaleforhold for personale i selvejende institutioner, jævnfør styrelseslovens 
§ 67 

 

§ 13. Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen 

om: 
□ Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jævnfør styrelseslovens § 42 og revisionsregu- 
lativ 
□ Varetagelsen af kommunens ejerinteresser i forhold til aktieselskaber, anpartsselskaber, 
erhvervsdrivende fonde, fælleskommunale selskaber og interessentskaber herunder 

vand- og spildevandsforsyningsselskaber 
□ Sektorplaner samt mål- og rammebeskrivelser inden for udvalgets område 
□ Kommuneplaner, planstrategi og Lokal agenda 21-strategi i h.t. planlovens §§ 23 a 
og 33 a 
□ Politikker inden for udvalgets område 
□ Konkrete bygge- og anlægsprojekter i kommunens bygninger med tilhørende anlæg 
og arealer 

□ Takster for forsyningsvirksomheder samt øvrige takstbetalinger fra borgere for ydelser 
inden for fagudvalgenes områder 
□ Regler for anvisning, udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme 

 

§ 14 Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer. 

 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekni- 
ske og miljømæssige område samt arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende: 

 
□ Administration af planlovgivningen 
□ Byfornyelse, herunder administration af lov om byfornyelse og udvikling af byer 
□ Administration af boligreguleringslovens kapitel VII om anvendelse af boliger 

□ Administration af byggelovgivningen 
□ Vejvæsen/belysning 
□ Myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet 
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□ Varmeforsyning 
□ Renovation, herunder genbrug 
□ Rekreative områder, herunder parker 
□ Natur- og miljøbeskyttelse, jordforurening og råstoffer 
□ Kollektiv trafik 
□ Vandløb 

□ Skadedyrsbekæmpelse 
□ Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og 
andre offentlige myndigheder inden for udvalgets område 
Inkluderet heri er således drift og vedligeholdelse af rekreative områder, gader og veje mv. 
samt andre anlæg og arealer inden for udvalgets område. 

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

□ Lokalplaner, vvm-redegørelser, byfornyelse og bygningsfornyelse. 
□ Sektorplaner samt mål- og rammebeskrivelser inden for udvalgets område – i fornødent 
omfang i samarbejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 10, stk. 4 

□ Konkrete anlægsprojekter inden for udvalgets område. 
□ Politikker inden for udvalgets område 

 
Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra økonomiudvalget med bidrag til årsbud- 

gettet og til flerårige budgetforslag, jævnfør styrelsesloven § 21, stk. 3. 
 

§ 15. Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 

 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende 
kultur og fritid, visse opgaver på dagtilbuds-området for børn og unge, herunder opgaver 
vedrørende: 

 

□ Folkeoplysningsloven, herunder tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og til 
det frivillige foreningsarbejde, herunder idræt 
□ Byggelegepladser og klubber 

□ Biblioteksvæsen 
□ Museumsforhold 

□ Musikskole og andre musikaktiviteter 
□ Teater-, film – og biografforhold 
□ Kulturcentre, herunder medborgerhuse 
□ Ungdomsskolen (ekskl. heltidsundervisning og 10. klasseundervisning, som tilbydes i 

folkeskoleregi) 
□ Kunstneriske opgaver herunder tværgående kunstprojekter og kunstnerisk udsmykning 
□ Samordning og koordinering af frivillighedsområdet 
□ Tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde efter § 18 i serviceloven 
□ Politikker inden for udvalgets område 
□ Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og 
andre offentlige myndigheder inden for udvalgets områder 

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

 

□ Sektorplaner samt mål- og rammebeskrivelser inden for udvalgets område – i fornødent 
samarbejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 10, stk. 4 

□ Regler for tilskud til foreninger 
□ Politikker inden for udvalgets område 

 
Stk. 4. Udvalget fremkommer efter anmodning fra Økonomiudvalget med bidrag til årsbud- 
gettet og til flerårige budgetforslag, jævnfør styrelsesloven § 21, stk. 3. 

 

§ 16. Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer. 

 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på dagtil- 
budsområdet, 
undervisningsområdet, og socialområdet vedrørende 0-18-årige, herunder opgaver 
vedrørende: 
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□ Dagtilbud og dagpleje 0-6 år jævnfør dagtilbudsloven 
□ Folkeskolen (inkl. specialafdelinger og specialskoler) 
□ Støtte og specialiserede dag-, døgn- og fritidstilbud til børn og unge med særlige behov 
□ Specialiserede skoletilbud til børn med særlige behov 
□ Ballerup Fritidsordning (BFO) 
□ Uddannelsesvejledning i grundskolen 

□ Den regionale rammeaftale for det sociale område i samråd med Social- og Sundhedsud- 
valget. 
□ Den kommunale sundhedspleje 
□ Den kommunale tandpleje 
□ Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og 
andre offentlige myndigheder inden for udvalgets områder 

 

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

□ Sektorplaner herunder kvalitetsrapporten samt mål og rammebeskrivelser inden for 

udvalgets område – i fornødent samarbejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 10, stk. 4 

□ Politikker inden for udvalgets område 
 

§ 17. Social- og Sundhedsudvalget består 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social og 
sundhedsområdet med undtagelse af opgaver, der i medfør af styrelsesvedtægten er henlagt 
til andet udvalg. Udvalget varetager herunder opgaver vedrørende: 

□ Tilbud til voksne med særlige behov, herunder borgere med fysiske/psykiske sygdomme. 
Dette gælder dag- og døgntilbud, socialpædagogiske indsatser samt de specialiserede 
uddannelses- og beskæftigelsestilbud til voksne med særlige behov 
□ Tilbud til borgere med misbrug af alkohol og euforiserende stoffer, herunder tilbud i 
Brydehuset 
□ Tilbud til ældre, herunder forebyggende hjemmebesøg, hjemmepleje, plejecentre, 
botilbud, omsorgstilbud og dagcentre/aktivitetscentre 

□ Kommunelægeordningen 
□ Hjælpemidler 
□ Rehabilitering 

□ Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 
□ Kommunale/tværkommunale indsatser på sundhedsområdet, herunder de kommunale 
indsatser i forhold til syge borgere 
□ Sundhedsfremme og forebyggende foranstaltninger 

□ Samordning og koordinering af sundhedsområdet 
□ Social- og sundhedsuddannelsernes tilrettelæggelse for så vidt angår de kommunale 
uddannelsesaktiviteter og praktikker 
□ Den regionale rammeaftale for det sociale område i samråd med Børne- og Skoleudvalget 
□ Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og 
andre offentlige myndigheder inden for udvalgets områder 

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

 

□ Sektorplaner samt mål- og rammebeskrivelser inden for udvalgets område – i fornødent 
samarbejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 10, stk. 4 
□ Politikker inden for udvalgets område 

 

§ 18. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer. 

 

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelser i sager om ydelser (hjælp til forsørgelse mv.) til enkelt- 
personer med baggrund i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik 

(ekskl. kapitel 10 og 10 a), lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om integration 
(ekskl. §§ 35- 39), lov om førtidspension og Kapitel 3 og 3a i lov om social pension. 

 
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæfti- 
gelsesfremmeområdet i overensstemmelse med den i stk. 2 nævnte lovgivning, herunder 
opgaver vedrørende: 
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□ Uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til unge efter endt grundskole, herunder 
bevilling af specialiserede uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til unge 
med særlige behov 
□ Forberedende ungdomsuddannelsestilbud 
□ Uddannelsesvejledning efter endt grundskole 
□ Uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til ledige og sygemeldte borgere 

□ Oprettelse af job på særlige vilkår i det offentlige og private erhvervsliv 
□ Integrationsprogram for udlændinge (inkl. danskuddannelse) 
□ Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet 
□ Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og 
andre offentlige myndigheder inden for udvalgets områder 

 
Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervs- 

fremmeområdet, herunder opgaver vedrørende: 
 

□ Information og service, herunder om iværksætteri, lokalisering og udvikling af nye 

virksomheder 

□ Udviklingsaktiviteter, herunder om innovation, servicetilbud og videndeling, anvendelse 
af ny teknologi, investeringsfremme og virksomhedslokalisering mv. 
□ Netværksopbygning for små og mellemstore virksomheder 
□ Dialog med det lokale erhvervsliv, herunder samarbejde med Det Rådgivende Erhvervspa- 
nel 
□ Markedsføring af Ballerup Kommune som erhvervskommune 
□ Internationale, nationale, regionale og tværkommunale samarbejder om erhvervsudvikling 

og turisme 
□ Samarbejde med private og selvejende institutioner, fælleskommunale selskaber og 
andre offentlige myndigheder inden for udvalgets område 

 

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om: 
□ Sektorplaner samt mål- og rammebeskrivelser inden for udvalgets område – i fornødent 
samarbejde med Økonomiudvalget, jævnfør § 10, stk. 4 

□ Politikker inden for udvalgets område 
 

Kapitel VI. Vederlag 
 

§ 19. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget modtager et vederlag, som udgør 20,6 pct. af 

borgmesterens vederlag. Næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget modtager et vederlag, 
som udgør 1,63 pct. af borgmesterens vederlag. 

 
Stk. 2. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget modtager et vederlag som udgør 18,3 pct. 
af borgmesterens vederlag. Næsteformanden for Kultur- og Fritidsudvalget modtager et ve- 
derlag, som udgør 1,63 pct. af borgmesterens vederlag. 

 

Stk. 3. Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag som udgør 23,6 pct. 
af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et ve- 
derlag, som udgør 1,63 pct. af borgmesterens vederlag. 

 
Stk. 4. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag som udgør 23,6 
pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget modtager 

et vederlag, som udgør 1,63 pct. af borgmesterens vederlag. 
 

Stk. 5. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, modtager et vederlag, som ud- 
gør 18,3 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden for Erhvervs- og Beskæftigelses- 
udvalget modtager et vederlag, som udgør 1,63 pct. af borgmesterens vederlag. 

 
Stk. 6. Formanden for Børn og Unge-udvalget, modtager et vederlag, som udgør 6,1 pct. af 

borgmesterens vederlag. 
 

Kapitel VII. Ændringer i vedtægten 

§ 20. Denne vedtægt træder i kraft den 1. december 2020. 
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Stk. 2. Samtidig ophæves ”Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune af 1. april 2020.” 
 

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbesty- 
relsen med mindst 6 dages mellemrum, jævnfør styrelseslovens § 2, stk. 2. Ankestyrelsen 
skal underrettes om vedtagne styrelsesvedtægter og/eller efterfølgende ændringer heri. 
Således vedtaget i Kommunalbestyrelsens møder den 26. oktober 2020 og 30. november 

2020. 

 

 

 

 
Jesper Würtzen Eik Møller 

Borgmester Kommunaldirektør 
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