Bilag til sag om delegationsplan 2019
Bemærkninger Udvalg: Hvor:
fra:
Venstre
1.
ØU
Side 4

2.

BEPU

Side 15

3.

BEPU

Side 17

4.

BEPU

Side 17

5.

BEPU

Side 23

Hvad:

Ændring:

Økonomichefen er
bemyndiget til at foretage
konsekvensrettelser af
beslutninger i
Kommunalbestyrelsen, ny
lovgivning og andet i kasseog regnskabsregulativet.
Kap 4 - pkt. 1, 2 og 3
Fravigelse fra P-krav evt.
imod indbetaling til
parkeringsfond
Afgørelser omfattet af kapitel
4 (herunder byggetilladelser
og anmeldelser)
Påbud om lovliggørelse med
hjemmel til efterfølgende
politianmeldelse
Kap 4 pkt. 1
Tilladelser/afslag til mindre
afvigelser fra
Kommuneplanens
rammebestemmelser
Kap 5
Tilladelser eller afslag til
forhold, som i en lokalplan,
byplanvedtægt eller
deklaration fordrer særskilt
godkendelse af
Kommunalbestyrelsen
Dispensation eller afslag til
afvigelser fra bestemmelser
fastlagt i byplanvedtægt,
lokalplan eller deklaration
Facade- og skilteregulativer
Grundejerforeninger
Kap 3 pkt. 2 og 3
Tilladelse til
nedgravning/udlægning/afled
ning af stoffer, produkter og
materialer, der kan forurene
grundvand, jord og
undergrund
Anvendelse af slam og andre

ØU orienteres

BEPU orienteres

BEPU orienteres

BEPU orienteres

BEPU orienteres

6.

BEPU

Side 24

7.

BEPU

Side 35

8.

BEPU

Side 35

9.

BFKU

Side 52

10.

BFKU

Side 53

11.

BFKU

Side 60

12.

BFKU

Side 61

13.

SSAU

Side 67

14.

SSAU

Side 71

affaldsprodukter i jordbruget
Umiddelbart forbud
vedrørende spildevandsanlæg,
når forurening medfører
overhængende fare for
sundheden
Kap 6 a
Ændring og bortfald af retten
til vandindvinding
a) i større eller principielle
sager
Kap 7 pkt. 1
Ekspropriation og aftaler om
fast ejendom
Udførelse af tekniske arbejder
nødvendige for udarbejdelsen
af planer for
vandforsyningsanlæg eller
beskyttelsen af vandet mod
forurening
Pædagogisk læreplan
Godkendelse af den
pædagogiske læreplan
Vurdering af yderligere
handlinger på baggrund af
årlig evaluering af den
pædagogiske læreplan
Optagelse, pasningsgaranti
mm. - Lukning af ventelisten
for optagelse af børn fra andre
kommuner
Beslutte, at der ikke ydes
tilskud til nye lejemål i haller,
nye lokaler og lejrpladser
samt væsentlige udvidelser
m.v., der indebærer
merudgifter for kommunen
Idrætshaller, anlæg og
foreningshuse
Tilskud til enkelt
arrangementer
I afsnittet om magtanvendelse
pkt. 2 og 3
Fastholdelse m.v.
Tilbageholdelse i boligen
Almene boliger og evaluering
af beboersammensætning
hvert 5. år

BEPU eller KB orienteres

BEPU orienteres

BEPU orienteres

Administrationen
indstiller og BFKU
beslutter

BFKU orienteres

BFKU orienteres om
FOUs beslutning

BFKU orienteres

SSAU orienteres

SSAU orienteres

15.

SU

Side 77

16.

SU

Side 79

17.

SU

Side 81

18.

SU

Side 83

Liste T
19.

BEPU

Side 17

20.

BEPU

Side 19

21.

BEPU

Side 22

22.

BEPU

Side 25

23.

BFKU

Side 52

Spørgsmål fra Venstre:

Pædagogisk læreplan
Godkendelse af den
pædagogiske læreplan
Vurdering af yderligere
handlinger på baggrund af
årlig evaluering af den
pædagogiske læreplan
Omfang af
specialundervisning og
specialpædagogisk bistand
indenfor budgetrammen
Ansættelse og afsked af
skoleledere
Ansættelse og afskedigelse af
ungdomsskoleleder

SU orienteres

Kapitel 4,
Kommuneplanlægning:
Tilladelser eller afslag til
mindre afvigelser fra
kommuneplanens
rammebetingelser
Kapitel 12, Landzonetilladelse
eller afslag til øvrige forhold
”mindre sager”
Museumsloven kapitel 8:
Sikring af kultur- og
naturarven i forbindelse med
den fysiske planlægning og
forberedelser af jordarbejder
m.v. Afgørelser om ændring
af beskyttede sten- og
jorddiger a) i større og
principielle afgørelser
Kapitel 5 – Forurenende
virksomheder: Godkendelse
af virksomheder
Pædagogisk læreplan
Godkendelse af den
pædagogiske læreplan
Vurdering af yderligere
handlinger på baggrund af
årlig evaluering af den
pædagogiske læreplan

Administrationen
indstiller og udvalget
beslutter

SU orienteres

SU orienteres
SU orienteres

Administrationen
indstiller og udvalget
beslutter
Administrationen
indstiller og udvalget
beslutter

Administrationen
indstiller og udvalget
beslutter
Administrationen
indstiller og BFKU
beslutter

ØU:
1.
2.

Side 11 - Årlig redegørelse fra databeskyttelsesrådgiveren... - hvem beslutter, når
administrationen indstiller?
Side 11 - Overordnet digitaliseringsstrategi ... hvem beslutter, når administrationen
indstiller?

BEPU:
3.
4.
5.
6.

Side 19 - Mangler der noget om tilsyn med haveforeningerne? Eller hører det til under
BEPU s. 19 - kap. 12 om påbud om fraflytning ved anvendelse af sommerhus som
helårsbolig
Side 23 - kap. 2 om badevandsrapport og rottebekæmpelse er slettet - hvorfor?
Side 31 - Lov om miljømål om vandplaner og indsatsprogram - pkt. 1 og 2 er slettet,
hvorfor?
Side 34 - Udarbejdelse af indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo - her står at BEPU
beslutter, men har vi nogensinde set en indstilling?

BFKU:
7.
Side 54 – Puljeordninger, aftale om højere tilskud end lovfastsat minimum - hvad er
det?
8.
Side 60 - Retningslinjer for tildeling af tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for
særlige grupper (Pensionisttilskud) - skal ØU ikke orienteres?
9.
Side 61 - Hører Lokalarkivet til under afsnittet om biblioteksvirksomhed?
SSAU:
10.
Side 71 - I afsnittet om almene boliger og om evaluering af beboersammensætning
hvert 5. år - gør vi det?
11.
Side 73 - I afsnittet om handicaprådet pkt. 3 - forsvandt vedtægterne og
forretningsorden kom ind i stedet for?
SU:
12.
Side 80 - Udarbejdelse af kvalitetsrapport er slettet - er det en fejl eller hvor er det
flyttet hen?
Spørgsmål fra Liste T:
BFKU
13.
Side 52 - Lov om dag-, fritids- og klubtilbud: ’Rammer for tilsyn med dag-, fritids- og
klubtilbud’: Jeg erindrer, vi har haft rammerne for tilsynet med dagtilbud oppe – men
har aldrig hørt om det på klubtilbud. Er det i virkeligheden under SU, det hører? Hvem
udfører det tilsyn i Dragør?
14.
Side 52 - Forældrebestyrelse: ’Stemmeret til medarbejderrepræsentanter i
forældrebestyrelser’: Det er vel en beslutning en gang for alle – og en vi har taget?
15.
Side 59 - Folkeoplysningsloven: ’Fastsættelse og fordeling af årlig beløbsramme’:
Hvornår gør vi det i udvalget? Erindrer svagt, at vi har gjort det en gang?
16.
Side 61 - Idrætshaller, anlæg og forsamlingshuse: Forvaltningen kan beslutte ’tilskud til
enkeltarrangementer’? Har de nogensinde gjort det? Og bør det ikke komme ind under
kultur og eventpuljen? – ligger det ikke reelt der allerede?
17.
Side 61 - Biblioteker: Hvornår har vi nogensinde besluttet åbningstider?

