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Kapitel I Kommunalbestyrelsen
§1

Dragør Kommunalbestyrelse består af 15 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

Ved et medlems forfald som skyldes helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption,
varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende karakter indkalder
formanden stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned.

§3

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende, kaldet
forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2, stk. 4.

Kapitel II Borgmesteren
§ 3A

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8, 30 og 31.

§4

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs
område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Kommunalbestyrelsen træffer beslutning i sagen. Borgmesteren påser sagernes ekspedition herunder, at
de ekspederes uden unødvendig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange oplysninger 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 alle udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse
med de af Indenrigsministeriet og Kommunalbestyrelsen fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges
spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen.

Kapitel III Udvalgene og regler for disse
§6

Følgende udvalg nedsættes i.h.t. styrelseslovens § 17, stk. 1.






Økonomiudvalg
By-, Erhvervs- og Planudvalg
Børne-, Fritids- og Kulturudvalg
Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalg
Skoleudvalg
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§7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Stk. 2. Den gruppe, der har indvalgt et udvalgsmedlem, kan bestemme, at et andet
medlem indtræder i udvalget, så længe medlemmet har forfald, uanset at forfaldet forventes at vare kortere end en måned.

§8

Udvalget skal inden det iværksætter foranstaltninger, der er af væsentlig betydning for
et andet udvalg, forhandle med det pågældende udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21, stk. 2 og
31a.

§9

Udvalgene drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget,
ikke overskrides. Udvalgene indstiller 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 6 af
Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, 20 og 21 og Kapitel V.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kasse og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens
og administrationens behandling af personalesager.
Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om kommunens
kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42, stk. 7.
Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har overordnet ansvaret for kommuneplanlægningen og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af
det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægning.
Stk. 5. For udvalgets område udarbejder udvalget forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om





Sektorpolitikker og sektorplaner
Anlægsplaner
Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder
Takster for forsyningsvirksomheder

Stk. 6. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg, leje og pantsætning af fast ejendom.
Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med øvrige stående udvalg, inden
iværksættelse af foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
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§ 11

Økonomiudvalget fastsætter regler om




§ 12

Indberetninger fra administrationen med henblik på udvalgets udøvelse af budget og bevillingskontrol, jf. styrelseslovens § 21
I hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
Samordning af kommunens indkøbsfunktioner

Økonomiudvalget fører tilsyn med





At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på forsvarlig vis
At forvaltningen af kommunens kasser og regnskabsføring er forsvarlig
At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb ikke overskrides
uden Kommunalbestyrelsens samtykke.
Løn - og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner med hvilke
Dragør Kommune har indgået overenskomst, jf. styrelseslovens § 67

Kapitel V De stående udvalg
§ 13

By-, Erhvervs- og Planudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens erhvervs, turistog planmæssige opgaver og udvalget har ansvaret for lokalplaner samt for en samordnet kommuneplanlægning. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og drager omsorg for økonomiske konsekvensvurderinger af planforslag og indstiller til
Kommunalbestyrelsen om planforslagene.
Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af kommunens tekniske og
miljømæssige opgaver samt inden for arealanvendelsen, herunder opgaver vedrørende















Administration af lokalplaner og byplanvedtægter
Bygge- og boligforhold
Miljøbeskyttelse
Naturbeskyttelse
Levnedsmidler
Kollektiv trafik
Hyre-, rute- og fragtkørsel
Renovationsvæsen
Vandforsyning
Vandløb
Varmeforsyning
Vejvæsen
Turisme
Civilforsvar og beredskab
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Den kommunale havn
Samarbejde med private og selvejende institutioner for udvalgets område
Samt drift og vedligeholdelse af:
-

Rekreative områder, herunder parker
Kommunale bygninger og anlæg

Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af erhvervspolitikken, herunder lokal erhvervsservice og samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen.
Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende
Samarbejde, Delaftale 3 Natur og Miljø.
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om


Sektorpolitikker og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre
tekniske og miljømæssige områder, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. §
10, stk. 4

samt vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område



§ 14

Anlægsplaner
Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens tilbud på 0-6
års området, visse kulturelle opgaver, herunder opgaver vedrørende
 Det specialiserede børneområde
 Bibliotekerne
 Voksenundervisning
 Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 Musik- og kulturskole
 Dagtilbud m.v.
Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende
Samarbejde, Delaftale 4 – Det specialiserede område – børn.
Stk. 3. Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af





Fritidsforanstaltninger for børn og unge
Biblioteksvæsen
Museum-, teater- og biografforhold (andre kulturelle aktiviteter)
Tilskud til foreninger
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Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regler for udlån og udleje af
lokaler inden for udvalgets område.
Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om takster
for samtlige brugerbetalte områder under udvalgets regi.
Stk. 6. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.
Stk. 7. Inden for udvalgets område udarbejder udvalget forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om



§ 15

Sektorpolitikker og sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
Anlægsplaner
Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag

Skoleudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af folkeskoleområdet samt
visse af kommunens fritidstilbud til børn og unge, herunder opgaver vedrørende:





Folkeskolen og SFO
Specialundervisning og PPR
Fritidsklubber
Ungdomsskolen

Stk. 3. Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af
Det forpligtende Samarbejde, Delaftale 2 Specialundervisning og PPR.
Stk. 34. Inden for udvalgets område udarbejder udvalget forslag og indstiller til
Kommunalbestyrelsen om




§ 16

Sektorpolitikker og sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
Anlægsplaner
Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag

Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens socialpolitik,
herunder opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner samt private og selvejende institutioner, som Kommunalbestyrelsen har indgået overenskomst med. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af sociale opgaver vedrørende



Ældrepleje og omsorg
Sociale pensioner, herunder førtidspensioner
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Boligstøtte
Familieydelser
Integration

Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende
Samarbejde



Delaftale 4 Forsyningsforpligtelsen på det sociale område
Delaftale 5 Sociale Personsager og Forsyning - Voksenområdet

Formateret: Indrykning: Venstre: 3,57 cm, Ingen
punkttegn eller nummerering

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af beskæftigelsespolitikken,
herunder



Beskæftigelsesplan og tilsyn med Jobcenteret (Det forpligtende Samarbejde,
Delaftale 6 Beskæftigelse og Integration)
Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser, herunder sygedagpenge, integrationsydelser, ledighedsydelser m.m.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sundhedspolitik, herunder





Forebyggende sundhed og sundhedsfremme
Genoptræning og hjælpemidler
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehuse
Øvrige sundhedsopgaver

Udvalget fører tilsyn med de af ovennævnte opgaver, der varetages af Det forpligtende
samarbejde, Delaftale 8 - Genoptræning.



Formateret: Indrykning: Venstre: 3,57 cm, Ingen
punkttegn eller nummerering

Delaftale 1a Hjælpemidler
Delaftale 1b Genoptræning

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regler for udlån og udleje af
lokaler inden for udvalgets område.
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om takster
for samtlige brugerbetalte områder under udvalgets regi.
Stk. 7. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.
Stk. 8. Inden for udvalgets område udarbejder udvalget forslag og indstiller til Kommunalbestyrelsen om




Sektorpolitikker og sektorplaner i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10
Anlægsplaner
Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag
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Kapitel VI Borgerrådgiver
§ 17

Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65 e.
Stk. 2. Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de
af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå Kommunalbestyrelsen
med dennes tilsyn med kommunens administration.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.

Kapitel VII Vederlag
§ 18

Borgmesteren oppebærer vederlag efter de regler, der fastsættes af Indenrigsministeriet, jf. styrelsesloven § 34.
Stk. 2. Ud over det i stk. 1. nævnte vederlag kan der ikke af kommunens kasse ydes
borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelsen af et kommunalt hverv.
Stk. 3. Regler om efterløn og pension til borgmesteren fastsættes af Indenrigsministeriet.

§ 19

Formanden for By-, Erhvervs- og Planudvalg oppebærer et vederlag, som udgør 10,7
% af borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Formanden for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget oppebærer et vederlag, som
udgør 19 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Formanden for Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer et
vederlag, som udgør 19 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Skoleudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 19 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Viceborgmesteren oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens
vederlag. De 10 % deles ligeligt mellem de to viceborgmestre med fem procent til
hver.
Stk. 6. Formanden for Børn – og Ungeudvalget oppebærer et vederlag på 3,818 % af
borgmesterens vederlag.

§ 20

Når et medlem af et af udvalgene på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af
anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger,
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oppebærer vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jf. § 19, stk. 1-6.
Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 6 måneder.

Kapitel VIII Ændringer i vedtægten
§ 21

Denne vedtægt træder i kraft den 1. september 2021.5. februar 2021.
Stk. 2. Samtidig ophæves Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune af 5. februar 20211. november 2020.
Stk. 3. Forslag om ændringer i og tillæg til denne vedtægt skal behandles i to kommunalbestyrelsesmøder med mindst 6 dages mellemrum, og de vedtagne ændringer og
tillæg skal indsendes til underretning til Ankestyrelsen.
Således vedtaget på Kommunalbestyrelsens møder den 24. juni 2021 og den 26. august 2021. 17. december 2020 og den 4. februar 2021.

Helle BarthEik Dahl Bidstrup
Borgmester

Henrik Harder
Kommunaldirektør
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