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Kapitel I: Kommunalbestyrelsen 

§ 1 

Rudersdal Kommunalbestyrelse består af 23 medlemmer. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en første og 
anden viceborgmester, jf. § 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 kaldet forretningsordenen), jf. 
styrelseslovens § 2. 
 
Møder i kommunalbestyrelsen 
Møder i kommunalbestyrelsen sendes live via en digital streaming 
løsning, som kan tilgås offentligt.  
 
Initiativsager, der behandles på kommunalbestyrelsesmødet efter 
anmodning fra et kommunalbestyrelsesmedlem, behandles som første 
punkt på dagsordenen til det pågældende møde.  
 
Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer 
Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan stille skriftlige spørgsmål til 
forvaltningen. Spørgsmål og svar kan efterfølgende tilgås på kommunens 
hjemmeside.  

Kapitel II: Borgmesteren 

§ 3 

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med 
kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. 
styrelsesloven §§ 8 og 30. 

§ 4 

Borgmesteren varetager som øverste daglige leder af kommunens 
samlede administration de funktioner, der fremgår af styrelseslovens 
kapitel IV. 
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Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der til 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 Social- og Indenrigsministeriet og 
kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en 
disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges 
spørgsmålet for kommunalbestyrelsen. 

Kapitel III: Udvalg og deres virksomhed 
m.v. 

§ 6 

Følgende udvalg nedsættes: 

  1. Økonomiudvalget 

  2. Klima- og Miljøudvalget 

  3. Arkitektur- og Byplanudvalget 

  4. Børne- og Skoleudvalget 

  5. Social- og Sundhedsudvalget 

  6. Kultur- og Fritidsudvalget 

  7. 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 medlem kan 
forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen. En 
afvigende mening forudsætter, at medlemmet har stemt imod det forslag, 
som vedtages. Ved procedurespørgsmål er det dog tilstrækkeligt at 
undlade at stemme. 
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Ved sager, der af udvalget skal fremsendes til en anden myndighed, kan 
medlemmet kræve, at myndigheden samtidig gøres bekendt med 
indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens 
fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, jf. 
styrelseslovens § 20 stk. 3. 
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§ 8 

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, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31 a. 

§ 9 

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. 

Kapitel IV: Økonomiudvalget 

§ 10 

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, 
samt 8 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, 
der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §§ 18 og 21 samt 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 forestår kommunens planlægning, herunder 
kommuneplanlægningen, økonomisk planlægning, 
kommunikationsstrategien, retningslinjer for it-sikkerhed og planlægning 
af det civile beredskab. 

Udvalget udarbejder økonomiske konsekvensvurderinger af de 
udarbejdede planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen 
om planforslagene. 

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

• kommunens administrationsbygninger med tilhørende anlæg 

• den udvendige vedligeholdelse af alle kommunale ejendomme 
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• indgåelse af lejemål og brugsaftaler om arealer, bygninger og 
lokaler til kommunalt brug 

• køb, salg og pantsætning af fast ejendom 

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 
gennemførelsen af større byggeprojekter (1 mio. kr. ex. moms og 
derover), som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. 

Stk. 7. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
opgaver vedrørende administration af lov om hotel- og 
restaurationsvirksomhed. 

Stk. 8. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af samarbejdet 
med kommunens venskabsbyer. 

Stk. 9. Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets 
opgaveområde. 

Stk. 10. Udvalget udarbejder inden for udvalgets område indstilling til 
kommunalbestyrelsen om 

• sektorplaner 

• byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og 
anlægsarbejder 

• projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder 

Stk. 11. Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og 
anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller 
kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs 
område. 

Stk. 12. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 
kommunalbestyrelsen om kommunale takster, jf. styrelseslovens § 41 a. 

Stk. 13. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om kommunens principper for økonomistyring, jf. 
styrelseslovens § 42. 

Stk. 14. Udvalget forhandler, i fornødent omfang, med et stående udvalg 
inden iværksættelsen af foranstaltninger af væsentlig betydning for det 
pågældende udvalg. 

§ 11 

Økonomiudvalget fastsætter regler om 

• indberetninger fra den kommunale administration med henblik 
på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 12 

• i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres 

• samordning af kommunens indkøbsfunktioner 



Rudersdal Kommune  Styrelsesvedtægt 
 

 

8 

§ 12 

Økonomiudvalget 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, 
jf. styrelseslovens § 67 

Kapitel V: De stående udvalg 

§ 13 – Klima- og Miljøudvalget 

Klima- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
opgaver på klima-, teknik-, miljø- og trafikområdet, herunder opgaver 
vedrørende 

• miljøbeskyttelse, herunder jordforurening 

• miljømålsloven 

• grundvand og råstoffer 

• myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet 

• affald og genbrug 

• vandløb og søer 

• varmeplanlægning 

• naturbeskyttelse for så vidt angår beskyttede naturtyper i 
henhold til naturbeskyttelsesloven 

• naturforvaltning, herunder forvaltning af fredede områder 

• rekreative områder, herunder parker og legepladser 

• kommunale kirkegårde 

• kollektiv trafik 

• taxikørsel 
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• trafiksikkerhed 

• veje og broer 

• samarbejde med fælleskommunale selskaber inden for 
udvalgets område 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
opgaver vedrørende drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger samt 
drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer under udvalgets område. 

Stk. 4. Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets 
opgaveområde. 

Stk. 5. Udvalget udarbejder inden for udvalgets område indstilling til 
kommunalbestyrelsen om 

• sektorplaner 

• byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og 
anlægsarbejder 

• projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder. 

Stk. 6. Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og 
anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller 
kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs 
område. 

§ 14 – Arkitektur- og Byplanudvalget  

Arkitektur- og Byplanudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
opgaver vedrørende bygge- og boligforhold på arealanvendelsesområdet, 
herunder opgaver vedrørende 

• lokalplaner 

• bygge- og boligforhold 

• fredningslovgivningen 

• administration af bygge- og beskyttelseslinier i henhold til 
naturbeskyttelsesloven  

• kystsikring 

• servitutter og deklarationer 

• samarbejde med private og selvejende institutioner inden for 
udvalgets område 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af 

• sager vedrørende reglerne i boligreguleringslovens kapitel VII 
om bl.a. nedlæggelse og sammenlægning af boliger 
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• sager iht. lovgivningen om offentligt støttet boligbyggeri 
vedrørende drift af ejendomme, der tilhører offentligt støttede 
boligorganisationer 

• administration af kommunale udlejningsejendomme 

Stk. 4. Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets 
opgaveområde. 

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om 

• lokalplaner 

• sektorplaner 

• offentlig støtte til boligorganisationer i henhold til lovgivningen 
om offentligt støttet boligbyggeri  

• byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og 
anlægsarbejder 

• projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder. 

Stk. 6. Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og 
anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller 
kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs 
område. 

§ 15 – Børne- og Skoleudvalget  

Børne- og Skoleudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedrørende 
ydelser m.v. til børn og unge på det social- og sundhedsmæssige 
område, bortset fra sager der behandles i Børn og Ungeudvalget. 

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
undervisningsmæssige opgaver og koordinerer den generelle og 
forebyggende kommunale indsats for børn og unge, herunder opgaver 
vedrørende 

• dagforanstaltninger for børn og unge 

• sundheds- og tandpleje for børn og unge 

• folkeskolen og andre undervisningstilbud 

• børn med særlige behov 

• drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger samt drift og 
vedligeholdelse af anlæg og arealer under udvalgets område 

• kommunens sociale institutioner og private og selvejende 
institutioner, som kommunalbestyrelsen har indgået 
overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter 
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social- og sundhedslovgivningen for børn og unge med særlige 
behov 

Stk. 4. Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets 
opgaveområde. 

Stk. 5. Udvalget udarbejder inden for udvalgets område indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om 

• sektorplaner 

• byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og 
anlægsarbejder 

• projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder 

Stk. 6. Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og 
anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller 
Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs 
område. 

§ 16 – Social- og Sundhedsudvalget  

Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning vedrørende 
ydelser m.v. til voksne på det social- og sundhedsmæssige område, 
herunder opgaver vedrørende 

• psykiatri- og misbrugsområdet 

• handicap 

• pleje- og dagcentre for ældre 

• hjemmeplejen m.v. 

• hjælpemidler 

• genoptræning og vedligeholdelsestræning 

• tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger 

• samarbejdet med regionernes sygehuse samt med private og 
selvejende institutioner efter sygehusloven  

• opgaver vedrørende sygesikring 

• drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger samt drift og 
vedligeholdelse af anlæg og arealer under udvalgets område 

• kommunens sociale institutioner og private og selvejende 
institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået 
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overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter 
social- og sundhedslovgivningen for ældre og voksne med 
særlige behov 

• opgaver vedrørende boligsikring og beboerindskud 

Stk. 3. Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets 
opgaveområde, og udvalget koordinerer den tværgående udmøntning af 
kommunens sundhedspolitik. 

Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for udvalgets område indstilling til 
kommunalbestyrelsen om 

• sektorplaner 

• byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og 
anlægsarbejder 

• projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder 

Stk. 5. Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og 
anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller 
kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs 
område. 

§ 17 – Kultur- og Fritidsudvalget 

Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens 
opgaver på Kultur- og Fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende 

• biblioteker 

• museer og arkiver 

• teatre- og biografer 

• kulturcentre 

• indkøb af kunstværker til kommunen 

• støtte til kulturelle formål 

• folkeoplysningsområdet 

• kommunens musikskole og andre musikaktiviteter 

• udlån og leje til foreninger m.v. af lokaler som kommunen ejer 
eller på anden måde disponerer over 

• ungdomsskolen 

• ungdomsklubber 

• drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger samt drift og 
vedligeholdelse af anlæg og arealer under udvalgets område 
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Stk. 3. Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets 
opgaveområde. 

Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for udvalgets område indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om 

• regler for udlån og leje af lokaler i kommunale ejendomme til 
foreninger mv. og tilskud til foreninger mv. under udvalgets 
område 

• sektorplaner 

• byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og 
anlægsarbejder 

• projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder 

Stk. 5. Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og 
anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller 
kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs 
område. 

§ 18 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 

Erhvervsudvalget består af 7 medlemmer. 

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af  

• kommunens opgaver efter lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik, dog ikke 
enkeltydelser, der behandles i Social- og Sundhedsudvalget 

• kommunens opgaver efter lov om dagpenge ved sygdom eller 
fødsel  

• de beskæftigelsesrettede opgaver efter integrationsloven og 
ydelser knyttet hertil, dog ikke enkeltydelser, der behandles i 
Social- og Sundhedsudvalget 

• kommunens overordnede integrationspolitik 

• kommunens opgaver i relation til lov om danskuddannelse til 
voksne udlændinge m.fl. 

• foranstaltninger til fremme af vækst-, erhvervsudvikling og 
turisme 

• drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger samt drift og 
vedligeholdelse af anlæg og arealer under udvalgets område 

Stk. 3. Udvalget sikrer sundhedsfremmende tiltag inden for udvalgets 
opgaveområde. 
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Stk. 4. Udvalget udarbejder inden for udvalgets område indstilling til 
Kommunalbestyrelsen om 

• sektorplaner 

• byggeprogram og afsættelse af rådighedsbeløb for bygge- og 
anlægsarbejder 

• projekt og anlægsbevilling for bygge- og anlægsarbejder 

Stk. 5. Udvalget gennemfører inden for udvalgets område bygge- og 
anlægsarbejder, som ikke ved denne vedtægt eller 
kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt til noget andet udvalgs 
område. 

Kapitel VI: Formandsvederlag m.v.  

§ 19  

Formanden for Klima- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som 
udgør 25 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 2. Formanden for Arkitektur- og Byplanudvalget oppebærer et 
vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 3. Formanden for Børne- og Skoleudvalget oppebærer et vederlag, 
som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 4. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et 
vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 5. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, 
som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 6. Formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget oppebærer 
et vederlag, som udgør 25 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 7. Formanden for Børn og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, 
som udgør 5 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 8. Formanden for Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, 
som udgør 10 % af Borgmesterens vederlag. 

Stk. 9. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører, når formanden på 
grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i 
at varetage formandshvervet. 
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§ 20 

Når et medlem af et stående udvalg 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. § 19 
stk. 1 – 7. 

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

Kapitel VII: Stedfortræder 

§ 21 

Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de 
grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15 stk. 2, uanset om hindringen 
har en kortere varighed end en måned. 

Kapitel VIII: Ændringer i vedtægten 

§ 22 

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2022 og træder i stedet for 
vedtægt af 1. januar 2018. 

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i 
kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne 
ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen. 

Vedtaget efter behandling på kommunalbestyrelsens møder den 24. 
november 2021 og den 1. december 2021. 

Rudersdal Kommunalbestyrelse  

    

   Jens Ive 

      / 

         Birgitte Lundgren 


