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Delegationsplan for Fredensborg Kommune
Byrådet har det overordnede ansvar for kommunen og kan i princippet træffe
afgørelse i enhver sag, der vedrører kommunen.
Det vil imidlertid være uoverkommeligt at tage stilling til alle sager, og Byrådet kan i
vidt omfang overlade beslutningskompetence til udvalg og administration.
Byrådet har i styrelsesvedtægten fordelt alle sagsområder mellem udvalgene, ligesom
Byrådet har vedtaget denne delegationsplan, som fordeler beslutningskompetencen
på de enkelte sagsområder mellem Byråd, udvalg og administration.
Delegationsplanen er en ajourføring af delegationsplanen for 2010 – 2013 og den
følger de tidligere principper og praksis. En del sager skal behandles i Byrådet, men
hovedprincippet er, at der så vidt muligt er delegeret kompetence til Økonomiudvalget, de stående udvalg eller til administrationen. I sager, hvor der kun er ringe
eller intet politisk skøn, er beslutningskompetencen delegeret til administrationen for
en hurtig afvikling af sagerne af hensyn til borgerne og erhvervslivet.
Byrådet kan ændre delegationen. Administrationen kan også på trods af delegationsplanens bestemmelser beslutte at forelægge en konkret sag politisk, hvis sagen har
væsentlig eller principiel betydning for kommunen, eller hvis andre særlige grunde
taler derfor.
Byrådet ønsker med delegationsplanen at skabe en smidig og effektiv organisation, og
samtidig understøtte det gode samarbejde mellem det politiske og det administrative
niveau ved at fastsætte, hvilke sager, der ønskes forelagt til politisk behandling.
For yderligere at fremme et tillidsfuldt og loyalt samarbejde mellem Byrådet og
administrationen drøftede Byrådet på et byrådsseminar i starten af 2014 et
samarbejdskodeks. Kodekset, der omhandler både samarbejdet i Byrådet og mellem
de politiske partier og Byrådets samspil med administrationen og institutionerne, er
gengivet i indledningen til delegationsplanen.
I forlængelse heraf er der fastsat nogle retningslinjer og principper for, hvem der kan
underskrive dokumenter på kommunens vegne. Ud over nogle klare regler for
underskrift i bestemte situationer, fx hvem der underskriver beslutninger truffet i et
stående udvalg, er der tilføjet fem principper, som skal lægges til grund for, om der
skal være 1 eller 2 underskrifter (kontrasignering) på et dokument.

Thomas Lykke Pedersen

/

Kim Herlev Jørgensen

2

Delegationsplan for Fredensborg Kommune
Indholdsfortegnelse

Kodeks for samarbejde ............................................................................................................... 1
Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter ......................................... 3
Økonomiudvalget .......................................................................................................................... 6
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget ............................................................................................... 14
Børne- og Skoleudvalget .......................................................................................................... 43
Fritids- og Idrætsudvalget ....................................................................................................... 53
Kulturudvalget .............................................................................................................................. 57
Social- og Seniorudvalget ........................................................................................................ 61
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget .............................................................................. 71

Delegationsplanen er godkendt af Fredensborg Byråd den 27. oktober 2014

Kodeks for samarbejde
Med baggrund i de gode erfaringer for samarbejdet i den forrige byrådsperiode er det
Borgmesterens ønske, at Byrådet og administrationen også i den nye byrådsperiode arbejder
ud fra et ”samarbejdskodeks”. Et Kodeks der på god og sund vis bidrager til gensidighed i både
det politiske samarbejde og i samarbejdet mellem Byrådet og administrationen.
Samarbejdet i Byrådet og mellem de politiske partier
Politisk samarbejde og en samtidig legitim politisk uenighed er et naturgivent vilkår i det lokale
demokrati og dermed også i det politiske arbejde.
Det lokale demokrati og det lokalpolitiske fundament i Fredensborg Byråd tager derfor afsæt i
nogle grundlæggende værdier, der på en og samme tid respekterer og giver rum for politisk
uenighed.
Forudsætningen for politiske resultater må i sagens natur findes i dialogen mellem de politiske
partier og i forholdet mellem byrådets enkeltmedlemmer. I det rum er Borgmesterens og
udvalgsformandens rolle som mødeleder i de politiske mødefora bl.a. at vise forståelse og
respekt for den enkeltes integritet og det partipolitiske afsæt. Det er Borgmesterens og
udvalgsformandens opgave at vise mulige veje for politiske kompromisser og sikre, at der
træffes de fornødne politiske beslutninger.
Med nedenstående 9 anbefalinger skitseres Kodeks for det politiske samarbejde i Fredensborg
Kommune i byrådsperioden 2014-17.
1. I Byrådet og i de politiske fagudvalg arbejdes der loyalt ud fra Byrådets overordnede politik
og rammer for kommunens virke. Grundforudsætningen for dette er, at der er klare mål og
klarhed i de politiske beslutninger.
2. Byrådet og fagudvalgene påtager sig det politiske ansvar for de politiske beslutninger og for
at forklare disse til borgerne.
3. I Byrådet lægges der vægt på en åben og værdig dialog med respekt for forskelligheder og
uenigheder.
4. Byrådet forudsætter en troværdig og en gensidig åbenhed om standpunkter og ændringer af
standpunkter i den politiske arbejdsproces. Politiske holdningsskift og standpunktsændringer i
trufne politiske beslutninger meddeles hurtigt til udvalgsformanden og/eller borgmesteren.
5. Borgmesteren tegner generelt kommunen udadtil, herunder også i større generelle og
tværgående sager. Det er dog praksis at udvalgsformændene repræsenterer kommunen
udadtil i sager, som hører under deres fagudvalgs kompetenceområde.
6. Byrådet opfordrer til at spørgsmål om enkeltmedlemmers habilitet altid efterprøves ved en
tidlig forudgående kontakt til forvaltningen.

7. Byrådet opfordrer partierne til så vidt muligt at give hurtig besked til borgmesteren ved
forfald og således at administrationen, som angivet i styrelsesvedtægten, kan indkalde
stedfortræder.
8. Spørgsmål af teknisk eller faglig karakter bør med fordel rettes til direktøren eller
centerchefen i god tid inden byråds- eller udvalgsmødernes start således, at direktøren eller
centerchefen har mulighed for at forberede sig på en mulig besvarelse.
9. Såfremt et byrådsmedlem eller politisk parti overvejer at indbringe en sag for Tilsynet,
orienteres borgmesteren forudgående herom.
Byrådets samspil med administrationen og institutionerne
Byrådet og de stående udvalg har det politiske ansvar for kommunens udvikling og
opgaveløsning. For at løfte denne opgave har Byrådet en kommunal administration og en
række decentrale institutioner - i alt ca. 60 forskellige enheder.
For at løfte de kommunale opgaver forudsætter Byrådet en organisation i bevægelse, som
tilpasser sig skiftende ressourcebehov. Kommunens borgere har ledelsens og medarbejdernes
fokus. Det betyder, at Byrådet forudsætter at indsats og ressourcer altid vurderes i forhold til
den værdi, de har for borgerne samlet set.
Med nedenstående 7 anbefalinger skitseres Kodeks for samspillet med administrationen og de
decentrale institutioner. Formålet er at fremme et tillidsfuldt og loyalt samarbejde mellem
byrådet, udvalget og kommunens administration.
1. Byrådet forudsætter en gensidig loyalitet og troværdighed, hvor dialogen føres med og ikke
om hinanden.
2. Byrådet forudsætter en kompetent, faglig og partipolitisk neutral rådgivning.
3. Byrådet fordrer en ligeværdig og respektfuld samt forståelig kommunikation med
kommunens borgere, erhvervsliv og øvrige parter.
4. Byrådet har en klar forventning til en kommunal ledelse, der inspirerer til driftssikkerhed og
udvikling af kommunen som kommune og som arbejdsplads. En udvikling der følger af
Byrådets Vision ” Fredensborg – tilfredse borgere”.
5. Byrådet forudsætter, at politiske henvendelser om spørgsmål eller ønsker til
administrationen og institutioner i udgangspunktet altid rettes til Borgmester eller direktør cc.
Borgmester.
6. Byrådet forudsætter, at det enkelte byrådsmedlem altid sagligt vurderer, hvorvidt
forespørgsler, samt anden politisk bestilling er i borgernes interesse og står mål med de
ressourcer og den tidsanvendelse, som kommunens medarbejdere skal bruge på opgaven.
Spørgsmål og svar sker på ”Politikerportalen”.
7. Af hensyn til sammenhæng og loyalitet i samspillet mellem Byrådet og kommunens ledelse
føres dialogen med kommunens institutioner, bestyrelser og faglige organisationer gennem de
sædvanlige administrative kanaler.
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Retningslinjer og principper for underskrift af
dokumenter
Retningslinjer og principper for underskrift af dokumenter skal dels sikre, at lovgivningen og
vore interne regler overholdes, dels skal de sikre, at der på tværs af kommunens fagområder
er en vis ensartethed i sagsbehandlingen.
Udover de konkrete retningslinjer, som gælder bestemte sager, jf. nedenfor, er der også tilføjet fem principper, som skal lægges til grund for, om der efter en konkret vurdering skal én
eller to underskrifter (kontrasignering) på et dokument. Principperne skal medvirke til at øge
borgernes retssikkerhed og sikre, at afgørelser og beslutninger - også dem der ikke har en
direkte indvirkning på borgerne – er i overensstemmelse med lovgivningen og de politiske
prioriteringer, Byrådet har besluttet. Endelig er det hensigten, at principperne skal understøtte
en god og professionel sagsbehandling. Dette er særligt vigtigt i sager, der har stor betydning
for borgerne og/eller kommunen.
Lovgivning:
Det følger af den kommunale styrelseslovs § 32, at dokumenter vedrørende kommunens køb
og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser skal underskrives
af borgmesteren (eller 1. eller 2. viceborgmester) og en anden person, som Byrådet har
bemyndiget hertil. I Fredensborg Kommune er kommunaldirektøren, direktørerne,
økonomichefen og centerchefen for Politik og Strategi bemyndiget til at være medunderskriver
på disse dokumenter. – Reglerne er gengivet i nedenstående skema.
Underskrifter på kommunens kontrakter og aftaler
I kommunens ”Håndbog om økonomistyring” er der fastsat nogle interne regler om
underskrifts-kompetence.
Der sondres mellem kontrakter og aftaler vedr. tjenesteydelser og varer, der i
kontraktsperioden ligger under 200.000 kr., mellem 200.000 kr. - 1 mio. kr. og over 1 mio.
kr., ligesom der sondres mellem kontraktsperioder under og over 4 år. Reglerne er gengivet i
nedenstående skema.
Underskrift på sager behandlet i Byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg
Når Byrådet og Økonomiudvalget har truffet beslutning i en sag skal det som udgangspunkt
være Borgmesteren/1. viceborgmester + kommunaldirektøren eller i dennes fravær et medlem
af direktionen, økonomichefen eller centerchefen for Politik og Strategi, der underskriver
brevet om beslutningen.
Når et stående udvalg har truffet beslutning i en sag skal det som udgangspunkt være
formanden/næstformanden + direktøren eller centerchefen, der underskriver brevet om
beslutningen.
Dokument
Køb og salg af fast ejendom,
optagelse af lån og påtagelse af

Underskrift
Borgmester/1.
eller 2.

Medunderskrift
Kommunaldirektør/
direktør/økonomichef/
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garantiforpligtelser

viceborgmester

Beslutninger truffet af Byrådet

Borgmester/1.
viceborgmester

Beslutninger truffet af
Økonomiudvalget

Borgmester/1.
viceborgmester

Beslutninger truffet i et stående
udvalg
Kontrakter og aftaler om køb af
tjenesteydelser og varer op til kr.
200.000 og en kontraktsperiode
på maksimalt 4 år
Kontrakter og aftaler om køb af
tjenesteydelser og varer op til 1.
mio. kr. og en kontraktsperiode
på maksimalt 4 år
Kontrakter og aftaler med en
kontraktsperiode over 4 år,
og/eller en samlet værdi over 1
mio. kr. (skal godkendes af
Økonomiudvalget)
Aftaler der fornyes successivt og
tidligere er godkendt af
Økonomiudvalget, og som ikke
giver kommunen en øget
økonomisk risiko, underskrives af
Borgmesteren eller 1.
viceborgmester sammen med et
medlem af direktionen.
Officielle henvendelser til
ministerier

Udvalgsformand/
næstformand
Budgetansvarlige

centerchef for Politik
og Strategi
Kommunaldirektøren
eller i dennes fravær
et medlem af
direktionen/
økonomichef/
centerchef for Politik
og Strategi
Kommunaldirektøren
eller i dennes fravær
et medlem af
direktionen/
økonomichef/
centerchef for Politik
og Strategi
Direktør/centerchef
Ikke nødvendigt

Direktør

Centerchef

Borgmester/1.
viceborgmester

Direktør

Borgmester/1.
viceborgmester

Direktør

Borgmester/1.
viceborgmester

Direktør

Underskriftsbemyndigelse og kontrasignering i øvrige administrative sager – 5
principper
Når der bortses fra ovennævnte regler om underskrift og kontrasignering er det hovedreglen,
at en afgørelse eller anden udgående korrespondance kan underskrives af sagsbehandleren
alene, medmindre der er truffet konkrete beslutninger om, hvem der kan underskrive på det
pågældende område.
Kontrasignering i form af en ansat med ledelsesmæssig kompetence skal dog ske i sager med
følgende karakteristika:
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1. Afgørelser med betydelige konsekvenser for borgeren eller
virksomheden
2. Afgørelser der medfører betydelige økonomiske konsekvenser for
kommunen
3. Kontrakter og aftaler som uagtet kontraktens værdi lægger beslag
på betydelige administrative ressourcer i form af arbejdstimer
4. Sager hvor der kan forventes en påklage eller sager, hvor der
allerede er indgivet en klage.
5. Sager med væsentligt politisk indhold

Sådan udføres principperne i praksis
Der vil på tværs af centrene være betydelige forskelle i, hvornår en sag eksempelvis vurderes
at have betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen, eller hvornår en sag vurderes at
have betydelige konsekvenser for borgeren. I forhold til sidstnævnte kan det f.eks. på visse
områder dreje sig om økonomiske ydelser til borgerne, mens det på andre kan handle om et
nej til ansøgte tilladelser. Derfor skal hvert enkelt center med baggrund i principperne selv
konkretisere, hvornår medarbejderne har kompetencen til selv at underskrive udgående
skrivelser, og hvornår der bør være en kontrasignering.
Det bemærkes, at spørgsmålet om underskrift på afgørelser og udgående korrespondance
vedr. dyre enkeltsager skal afgøres ud fra ovennævnte 5 principper. Disse sager er således
ikke omfattet af underskriftsreglerne i økonomihåndbogen om kontrakter og aftaler om køb af
tjenesteydelser og varer.

Ny lovgivning om underskrifter
Pr. 31. december 2013 trådte nye regler for identifikationskrav i
afgørelsessager i kraft. Reglerne skal gøre det lettere for offentlige
myndigheder at fremme digitaliseringen. Efter den nye regel i
forvaltningslovens § 32b kan offentlige myndigheder træffe afgørelse i
sager uden en egentlig fysisk underskrift. Kravene er alene, at der skal
kunne ske en entydig identifikation af den, som er afsender af dokumentet
og at dokumentet er endeligt. I den forbindelse er det
forvaltningsmyndighedens pligt at sikre, at der er opstillet fornødne
foranstaltninger til at imødegå misbrug og andre uretmæssigheder.
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Økonomiudvalget
Indholdsfortegnelse
Lovområde
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov

om
om
om
om
om
om
om
om
om
om
om
om

planlægning
miljøvurdering af planer og programmer
byfornyelse og udvikling af byer
almene boliger m.v.
leje af almene boliger
kommunal ejendomsskat
lån til betaling af ejendomsskatter
valg til Folketinget
valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger
kommunale og regionale valg
restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
kommunernes styrelse

Personaleforhold
Erstatning i forbindelse med arbejdsskade
Lov om Det Centrale Personregister
Lov om økonomisk støtte til politiske partier
Arkivloven
Persondataloven
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Stående udvalg

Administrationen

Delegationsplan

Lov om kommunernes styrelse
Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden
for samtlige kommunens administrationsområder,
og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver
sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen
forelægges Byrådet til beslutning

I

Tillægsbevilling, hvor beløb fra en anlægs- eller
driftsbevilling ønskes overført til en anden driftseller anlægsbevilling.
Udarbejde forslag og foretage indstilling til Byrådet
om kasse- og regnskabsregulativ

I

I

Træk på eller disponering over driftsbevillingsreserven og anlægsreserven
Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer de
grundlæggende principper i regelsættet, kan
foretages af Økonomichefen
Økonomichefen er bemyndiget til at foretage
konsekvensrettelser af byrådsbeslutninger, ny
lovgivning og andet i kasse- og
regnskabsregulativet.

I

B

I

B

I

B

B

B

Fastsætte generelle krav til de budgetansvarlige

I

B

Fastlægge retningslinjer for budgetprocessen

I

B

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der
fastsættes overordnede regler for kommunens
finansielle styring
Fastsætte regler om i hvilket omfang kommunens
værdier skal forsikres

I

I

I

B

I

B

I

B

Retningslinjer for leje, leasing og servicekontrakter

I

B

Fastsætter de nærmere regler for afskrivninger på
grund af uerholdelighed og forældelse

I

B

Bemyndigelse af kommunaldirektøren til at disponere administrative udgifter på Økonomiudvalgets
budgetområde

I

B

Fastsætte regler om samordning af kommunens
indkøb
Den umiddelbare forvaltning af køb, salg og
pantsætning af fast ejendom, bortforpagtning af
grundarealer og udlejning af kommunens faste
ejendomme, dog bortset fra boliger til ældre

B

B
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Bemyndigelse af Økonomichefen til konvertering af
lån, hvor restløbetiden ikke forlænges

B

Økonomiudvalget udarbejder forslag og foretager
indstilling til Byrådet om igangsætning og bevilling
af bygge- og anlægsarbejder vedrørende
kommunes administrationsbygninger

I

B

Fastlæggelse af forskrifter for kommunens øvrige
planlægningsopgaver og tilvejebringelse af de
fælles planforudsætninger

I

I

B

Påse, at der udarbejdes økonomiske
konsekvensvurderinger af de udarbejdede
planforslag.

I

I

B

I

I

Økonomiudvalgets indstilling indhentes om enhver
sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning
Godkendelse af anvendelse af kommunens
byvåben

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Stående udvalg

Administrationen

Delegationsplan

B

B

Personaleforhold
Oprettelse og nedlæggelse af stillinger
Oprettelse og nedlæggelse af stillinger

B

Ansættelse og afskedigelse
Afskedigelse af tjenestemænd – disciplinær
Afskedigelse af tjenestemænd – diskretionær

I
B

B

Ansættelse og afskedigelse
af direktører

I

I

Ansættelse og afskedigelse af andet personale

B

B

Generelt om løn- og ansættelsesforhold
Indgåelse af individuelle aftaler om ny løn

B

Indgåelse af forhåndsaftaler

B

Personaleadministration

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Stående udvalg

Administrationen

Delegationsplan

Fastsættelse af generelle regler vedrørende
personalepolitik

I

B

Fastsættelse af generelle regler vedr.
rammestyring

I

I

B

Udarbejdelse af ligestillingsredegørelse

I

I

B

I

I

B

Lov om planlægning
Kommuneplanlægning
Godkendelse af kommuneplanstrategi og
kommuneplan
Godkendelse af kommuneplantillæg, som følger
lokalplan

I

I

I

B

Godkendelse af retningslinjer i en
kommuneplan/kommuneplantillæg for
enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet
væsentligt (VVM-pligt)

I

I

I

B

Forudgående offentliggørelse samt idéindsamling
til retningslinjerne for anlæg omfattet af VVMpligten

I

I

B

I

I

I

B

I

I

I

B

I

I

I

B

Tilbageførelse
Tilbageførelse af arealer fra byzone eller
sommerhusområde til landzone i
overensstemmelse med kommuneplanen
a) afgørelser uden økonomisk betydning
b) afgørelser med økonomisk betydning

B
I

I

I

B

Ekspropriation, overtagelse m.v.
Beslutninger om ekspropriation

I

I

I

B

Lokalplanlægning
Godkendelse af lokalplaner
Forbud mod retlig eller faktisk etablering af
forhold, som kan hindres ved en lokalplan (gælder
maksimalt 1 år)
Planers tilvejebringelse og ophævelse
Kommentarer til Miljøministeriets landsplanarbejde
samt forslag på eget initiativ

Lov om miljøvurdering af planer og
programmer
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Screening af, hvorvidt en plan eller et program er
omfattet af forpligtigelsen til at udarbejde en
miljøvurdering

B

Beslutning om udarbejdelse af miljøvurdering
Beslutning om ikke at udarbejde miljøvurdering
Godkendelse af miljøvurdering

B
I
I

Høring af andre myndigheder, hvis område berøres
af forslaget til en plan eller et program

B

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Stående udvalg

Administrationen

Delegationsplan

I
I

I
I

B
B

I

I

I

B

Fastsættelse af kriterier for prioriteringen af
ansøgninger om byfornyelse

I

I

I

B

Ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsministeren
samt prioritering af de pågældende ejendomme

I

I

I

B

Beslutninger om erstatningsboliger

B

I
I
I

I
I
I

B
B
B

I

B

I

I

B

I

I

B

I

B

Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Beslutninger om byfornyelse/bygningsfornyelse
samt tilvejebringelse af friarealer

Lov om almene boliger m.v. og Lov om leje af
almene boliger

Nyt støttet byggeri
Tilsagn til nyt støttet byggeri (skema A)
Godkende igangsætning af nyt byggeri (skema B)
Godkende byggeregnskab (skema C)
Godkende afsatte beløb i byggeregnskabet
Godkendelse af lejen og fordelingen heraf på de
enkelte lejemål ved afdelingens ibrugtagelse (lov
om leje af almene boliger)
Kommunegaranti til nominallån til
opretningsarbejder, udbedring af byggeskader
samt ekstraordinære renoveringsarbejder

I
I
I
B
I

Tilsyn med det støttede byggeri
Ungdomsboligbidrag
Afdelinger i drift:
Godkende årsregnskaber - herunder sideaktiviteter
- der ikke giver anledning til bemærkninger
Godkende årsregnskaber - herunder sideaktiviteter
- der giver anledning til omfattende bemærkninger

B
I
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Godkende låneomlægninger, der ikke giver
anledning til bemærkninger
Godkende låneoptagelse, der ikke kræver
kommunegaranti efter almenboliglovens § 29
Godkende forhøjelse af boligindskud
Stillingtagen til habilitet og eventuel nedlæggelse
af forbud
Køb og afhændelse af boliger samt væsentlige
ændringer og nedlæggelse af boliger

B

Lejeforhøjelser efter almenlejelovens og
driftsbekendtgørelsen, når de ikke overtiger 10%
af årslejen. Godkendelsen omfatter også tilfælde,
hvor en sag forelægges som en budget- eller
regnskabstvist efter almenboliglovens § 42
Ansøgning om særstøtte fra Landsbyggefonden anbefaling af tilsagn, kommunegaranti samt
skema A-C
Fysiske helhedsplaner - anbefaling over for
Landsbyggefonden, kommunegaranti samt
kapitalindskud
Omdannelse af boliger
Påse at vedtægter og vedtægtsændringer opfylder
lovens krav
Salg af almen boligorganisation
Stillingtagen til ansøgning om ændring i
lejefordelingen
Andre ikke-væsentlige sager indenfor almenboligområdet, der ikke efter styrelseslovgivningen,
lovgivningen i øvrigt eller denne delegationsplan
forudsætter politisk stillingtagen

B

Lov om kommunal ejendomsskat
Meddele hel eller delvis fritagelse for grundskyld
Lov om lån til betaling af ejendomsskatter
Beslutninger om lån til betaling af ejendomsskat
Rykningspåtegning af skadesløsbreve
Årlig meddelelse til låntageren om kommunens
tilgodehavender
Lov om valg til Folketinget og Lov om valg af
danske medlemmer til Europa-Parlamentet
og folkeafstemninger
Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse
Valgliste over kommunens vælgere
Udsendelse af valgkort

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Stående udvalg

Administrationen

Delegationsplan

B
I
I

I
I

B
B

I

I

B

I

I

B

I

I

B

I
B

I

B

I

I

B

B

B

I

B

B
B
B

I
B
B

B
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Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere, herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i visse
institutioner, boformer m.v. og i vælgers hjem
Udpegning af administrative tilforordnede
Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til
afstemningen
Sikre muligheden for brevstemmeafgivning fra 3
måneder før valget
Klargøring af lokaler til afstemningen, stemmerum,
stemmebokse, stemmesedler og fornødne
forberedelser til afstemningen
Sikring af at afstemningsbøger, de benyttede
valglister og valgkort samt stemmesedlerne er til
stede ved fintællingen, samt at der opbevares en
kopi af afstemningsbøgerne
Lov om kommunale og regionale valg
Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse
Valgliste over kommunens vælgere
Udsendelse af valgkort
Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder tilforordnede til brevstemmeafgivning i
visse institutioner, boformer m.v. og i vælgers
hjem
Udpegning af administrative tilforordnede
Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til
afstemningen
Sikre muligheden for brevstemmeafgivning fra 3
måneder før valget
Klargøring af lokaler til afstemningen, stemmerum,
stemmebokse, stemmesedler og fornødne
forberedelser til afstemningen
Sikring af at afstemningsbøger, de benyttede
valglister og valgkort samt stemmesedlerne er til
stede ved fintællingen, samt at der opbevares en
kopi af afstemningsbøgerne

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Stående udvalg

Administrationen

Delegationsplan

I

I

B

B
I

I

B

B
B

B

I
B
B

B

I
B

I

B

I

I

B

B
B
B

Lov om restaurationsvirksomhed og
alkoholbevilling m.v.
Træffe afgørelse i sager om udvidet åbningstid
Træffe afgørelse i sager vedr. nye
forretningssteder

I
I

B
B

Træffe afgørelse i sager hvor Politimesteren,
Fødevarestyrelsen og Skat har bemærkninger/indvendinger
Træffe afgørelse i øvrige ukomplicerede sager

I

B

B
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Lov om gevinstgivende spilleautomater
Afgivelse af svar til spillemyndigheden (Skat)
Erstatning i forbindelse med arbejdsskade
Ydelse af erstatning/indgåelse af forlig i forbindelse
med arbejdsskader

I

B

B

Lov om Det Centrale Personregister
Bopælsregistrering almindelig
Bopælsregistrering flere boliger
Bopælsregistrering af børn
Bopælsregistrering bevægelige boliger
Bopælsregistrering forkert registreret

B
B
B
B
B

Tilflyttere fra udlandet

B

Krav om personligt fremmøde

B

Fraflyttere til andet nordisk land

B

Adressebeskyttelse

B

Udlevering af
myndighed
Udlevering af
Udlevering af
Udlevering af
vejviser

adresseoplysninger til offentlig

B

oplysninger til statistik m.v.
oplysninger på afdød person
adresseoplysninger til brug for

B
B
B

Bøde for urigtige oplysninger

B

Bødetakst for urigtige oplysninger
Arkivloven

I

B

I

B

Tilladelse til benyttelse af arkivmateriale i det
kommunale arkiv inden udløb af tilgængelighedsfristerne

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Stående udvalg

Administrationen

Delegationsplan

Persondataloven
I
Godkendelse af årlig beretning om IT-sikkerhed
Lov om økonomisk støtte til politiske partier
m.v.
Afgørelse af om betingelse for at yde tilskud er
opfyldt

B

B

13

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Indholdsfortegnelse
Lovområde
Byggetilladelser mv.
Byggeloven
Bygningsreglement (BR 2010)
Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)
Lov om ejerlejligheder
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Beskyttelsesrumsloven
Planlægning
Lov om planlægning
Lov om sommerhuse og campering mv.
Lov om naturbeskyttelse
Museumsloven, kap. 8
Ejendomsadministration
Lov om udstykning og anden ændring i matriklen
Lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Lov om leje
Lov om leje af erhvervslokaler m.v.
Forsyning
Lov om varmeforsyning
Miljø og natur
Lov om miljøbeskyttelse
Lov om miljø og genteknologi
Lov om forurenet jord
Lov om vandløb
Lov om miljømål
Lov om naturbeskyttelse
Lov om kystbeskyttelse
Lov om råstoffer
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Lov om drift af landbrugsjorder
Lov om udvikling af landdistrikterne
Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om
markedsordninger for landbrugsvarer m.v.
Lov om vandforsyning mv.
Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.
Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål
m.v.
Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer

Veje og trafik
Lov om offentlige veje
Lov om private fællesveje
Lov om grundejerbidrag til offentlige veje
Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
Færdselsloven
Lov om taxikørsel mv
Lov om trafikselskaber
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Byggetilladelser m.v.
Byggeloven
Kapitel 2 - Krav til udførelse, indretning og
vedligeholdelse af bebyggelse
Afgørelser om forhold omfattet af kapitel 2
(adgang til vej, afledning af spildevand,
drikkevandsforsyning, mulighed for brandslukning
m.v.)
Kapitel 4 - Administrative bestemmelser
Fravigelse fra P-krav evt. imod indbetaling til
parkeringsfond (§ 22, stk. 6)
Afgørelser omfattet af kapitel 4 (herunder
byggetilladelser og anmeldelser)

B

B

B

Påbud om lovliggørelse med hjemmel til
efterfølgende politianmeldelse

B

Påbud om øjeblikkelig standsning af byggearbejde

B

Kapitel 5 - Forskellige bestemmelser
Afgørelser omfattet af kapitel 5 - herunder at
forvalte muligheden for at tilladelse kan meddeles
som midlertidig (§ 26)
Bygningsreglement 2010 (BR10)
Fastsættelse af størrelsen af gebyr for
byggesagsbehandling (kap. 1.13)
Tilladelser til samtlige forhold som er i
overensstemmelse med bestemmelserne i BR 10

B

I

I

I

B

B

Dispensation og afslag til:
-

kap.
kap.
kap.
kap.
kap.
kap.
kap.

2
3
4
5
6
7
8

(bebyggelsesregulerende bestemmelser)
(bygningers indretning)
(konstruktioner)
(brandforhold)
(indeklima)
(energiforbrug)
(installationer)

B
B
B
B
B
B
B
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Lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger
Nedrivning af bevaringsværdige bygninger (§18)

I

Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)
Indberetning til BBR mv. (§ 1)

B

Fastsættelse af vejnavne (§§ 3a og 3d)

I

Fastsættelse af husnumre (§ 3b) samt krav om
skiltning med husnummer (§ 3c)

B

Fastsættelse af adressebetegnelser (§ 3e)

B

Lov om ejerlejligheder
Afgive erklæringer om opfyldelse af krav om
varmetab, brandsikring samt rummenes
hensigtsmæssige størrelse og udformning (§ 10,
stk. 1, nr. 2)
Lov om byfornyelse og udvikling af byer
Sundheds- og brandtilsyn med ejendomme, som
benyttes til beboelse og ophold (kap. 9)
Kondemnering af sundheds- og brandfarlige
boliger eller opholdsrum (kap. 9)
a) Afgørelser uden økonomisk betydning
b) Afgørelser med økonomisk betydning

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

B

B

B

I
I

B
I

B

Planlægning
Lov om planlægning
Kapitel 4 - Kommuneplanlægning
Tilladelser/afslag til mindre afvigelser fra
Kommuneplanens rammebestemmelser

B

Igangsætte forudgående offentlighed med henblik
på ændring af kommuneplanen

I

Kapitel 5 - Lokalplanlægning
Tilladelser eller afslag til forhold, som i en
lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration fordrer
særskilt godkendelse af Byrådet (§ 15)
- materialevalg
- farvevalg

B

B
B
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-

skiltning
antenner/paraboler
arealdisponering på den enkelte ejendom
hegning
øvrige forhold på den enkelte ejendom

Dispensation eller afslag til afvigelser fra
bestemmelser fastlagt i byplanvedtægt, lokalplan
eller deklaration (§ 19)
- bebyggelsesprocent
- byggefelt
- bygningshøjde
- facadehøjde
- taghældning
- materialevalg
- ubebyggede arealer
- hegning
- vejbyggelinie
- anvendelsen af en ejendom
a) Mindre afvigelser
b) Større eller principielle afvigelser
Facade- og skilteregulativer
Tilladelser og afslag i samtlige forhold reguleret i
facade- og skilteregulativer
Udstedelse af påbud ved facade- og skiltesager i
henhold til facade- og skilteregulativer
Grundejerforeninger
Godkende vedtægter for grundejerforeninger,
herunder efterfølgende vedtægtsændringer
(Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7 fra 1983)
Træffe beslutning om overdragelse af
fællesarealer, fællesanlæg samt vej- og stiarealer
til grundejerforeninger i lokalplanlagte områder
(Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7 fra 1983)
Kapitel 6a - Lokal Agenda 21
Godkendelse af strategi for kommunens bidrag til
en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (§
33a)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B
B
B
B
B

B
I

B

B
B

B

I

B

I

I

I

B

Kapitel 7 - Zoneinddelingen og
landzoneadministrationen
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Acceptere anmeldelse af etablering af håndværksog industrivirksomhed samt lager, kontor, én bolig
og mindre detailhandel i overflødiggjorte
landbrugsbygninger (§§ 37 og 38)
Meddele landzonetilladelse eller afslag til følgende:
1) udvidelse af boligetageareal op til 350 m2
2) etablering af vandhuller og søer
3) garager, carporte, udhuse og lignende
mindre bygninger op til 75 m2
4) Arealanvendelse, der er i overensstemmelse
med principperne i en lokalplan
5) terrænregulering af mindre omfang

Meddele afslag til ansøgninger om landzonetilladelse til etablering af forhold, som er i tydelig
modstrid med planloven
Landzonetilladelse eller afslag til øvrige forhold
a) større eller principielle sager
b) mindre sager
Kapitel 9 - Servitutter
Samtykke til servitutbestemmelser, hvorom der
kan optages bestemmelser i en lokalplan (§ 42)
Påbud/forbud for at sikre overholdelsen af
servitutbestemmelser (§ 43)
a) større og principielle sager
b) mindre sager
Kapitel 12 - Tilsyn
Afgørelser omfattet af kapitel 12 (tilsyn)
Påbud om fraflytning ved anvendelse af
sommerhus som helårsbolig (§ 51a)
Kapitel 13 - Administrative bestemmelser mv.
Påbud om lovliggørelse med hjemmel til
efterfølgende politianmeldelse
Øvrige administrative bestemmelser omfattet af
kapitel 13 (herunder digital indberetning af planer
og planforslag)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

B

B

I
B

B

B

I
B

B

B
B

B
B

Kapitel 14 - Klage og søgsmål
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Udtalelser i klagesager til Natur- og
Miljøklagenævnet (§ 60, stk. 2)
Kapitel 15 - Lovliggørelse og straf
Afgørelser omfattet af kapitel 15 (lovliggørelse af
ulovlige forhold)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

B

Lov om naturbeskyttelse
Kapitel 2 - Generelle
beskyttelsesbestemmelser
Afgørelser efter naturbeskyttelsesloven §§ 3, 1619, 19a, 19b, 19g og 19 h
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

I

I

I
B

B

I

B

Kapitel 4 – Offentlighedens adgang til
naturen
Sager vedrørende lukning af offentligt tilgængelige
arealer (§ 27)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Beslutning om den frie adgang på strande og i
skove, om lovlig adgangsvej og om tilsidesættelse
af ejers skiltning om adgangsforbud på veje og
stier (§§ 22-26)

B

Afgørelser efter §§ 19c-f om drift og pålæg af drift
i og udenfor Natura2000 områder
Kapitel 3 - Anlæg i det åbne land
Afgørelse af offentlige anlægsarbejders betydning
for det åbne land (§ 20)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager
Tilladelse til opsætning af beskedne reklamer på
idrætsanlæg, golfbaner o.l. (§ 21)

Skriftlig meddelelse fra ejer om nedlæggelse af
gennemgående veje og stier (§26a)
Afgørelse inden 4 uger om hvorvidt
kommunalbestyrelsen vil foretage nærmere
vurdering af vejens eller stiens rekreative
betydning
Afgørelse om, hvorvidt vejen eller stien ikke må

I

B

B

I

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

nedlægges
Kapitel 6 Fredning
Rejsning af fredningssager (§§ 33-36)

I

I

I

B

Forbud mod aktiviteter (§ 34)

I

I

I

B

Udpegning af medlemmer til fredningsnævn og
taksationskommission (§§ 35 og 46)

I

I

I

B*

Udtalelse om budgetoverslag i forbindelse med
fredninger (§ 36, stk.6)

I

I

I

B

Indsigelse mod fredningsforslag (§ 37, stk.7)

B

Klage over fredningsnævnets afgørelser (§ 43)

I

B

Klager over taksationsnævnets afgørelser (§ 45)

I

B

Udbetaling af erstatning (§ 49)

I

I

I

B

Udtalelse til fredningsnævn og andre myndigheder
(§ 50)
a) i sager af principiel karakter
b) i øvrige sager

I
B

I

I

B

Ekspropriation af ejendom i forbindelse med
realisering af Natura 2000 plan

I

I

I

B

Naturgenopretning af større vådområder

I

I

I

B

Planlægning for naturbeskyttelse

I

I

I

B

Godkendelse af plejeplaner indenfor fredninger §
52

I

B

I

I

I

B

Kapitel 8 – Naturforvaltning
Ekspropriation af fast ejendom og andre
ejendomsanliggender (§ 60)
Kapitel 11 - Tilsyn
Tilsyn med overholdelsen af de regler, der er
udstedt efter loven, samt af
fredningsbestemmelser (§ 73)

B
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Påbud om afhjælpning når reglerne ikke er opfyldt
(§ 73, stk. 5 og 6)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

Påbud om lovliggørelse med hjemmel til
efterfølgende politianmeldelse

B

Særbekendtgørelser med hjemmel i
naturbeskyttelsesloven
a) afgørelser i større og principielle sager
b) afgørelser i mindre sager

I
B

B

Museumsloven
Kapitel 8 - Sikring af kultur- og naturarven i
forbindelse med den fysiske planlægning og
forberedelser af jordarbejder mv.
Afgørelse om ændring af beskyttede sten- og
jorddiger (§§ 29a og 29j stk. 2)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager
Lov om sommerhuse og campering mv.
Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af arealer
til campering (Campingreglementet, § 2)
Tilladelse til ændring eller udvidelse af
campingpladser (Campingreglementet §§ 2, 3, 5,
7, 8, 10 og 11)
Tilladelse til vintercampering
(Campingreglementet, § 6)
Tilsyn med reglerne (§§ 13-14). Jf. endvidere Lov
om planlægning, § 51 a)
Tilbagekaldelse af en tilladelse
(Campingreglementet, § 14)

B
B

I

B

I

B

I

B

B
I

B

Ejendomsadministration
Lov om udstykning og anden ændring i
matriklen
Afgive den kommunale erklæring (grønt skema) i
forbindelse med udstykninger og andre
matrikulære reguleringer (§ 29)

B

Lov om leje og leje af erhvervslokaler m.v.

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-, Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Lov om varmeforsyning
Godkendelse af varmeforsyningsplan (kap. 2.)

I

B

Varmeforsyningsplanlægning (§ 3)

I

I

I

B*

Beslutning om ekspropriation (§§ 16-17)

I

I

I

B*

Øvrige afgørelser med hjemmel i loven

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Miljø og natur
Lov om miljøbeskyttelse
Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser
Udarbejdelse af årlig badevandsrapport (§§ 16 og
18)
Fastsættelse af gebyrer for rottebekæmpelse (§§
17 og 18), Forsyning

B

I

Kapitel 3 - Beskyttelse af jord og grundvand
Afgørelser om jordvarmeanlæg (§§ 16 og 19)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

B
B

Tilladelse til nedgravning/udlægning/afledning af
stoffer, produkter og materialer, der kan forurene
grundvand, jord og undergrund (§ 19, stk. 1 og 2)

B

Anvendelse af slam og andre affaldsprodukter i
jordbruget (§§ 19-20)

I

B*

I

B*

B

Tilbagekaldelse af en § 19-tilladelse (§ 20)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Beslutning om ændring eller ophør af tidligere
lovlige forhold (§ 20 stk. 2)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Fastlæggelse af beskyttelsesområder omkring
vandindvindingsanlæg (§§ 22-23)

I

B

Påbud eller forbud til forebyggelse af fare for
forurening ved vandindvinding (§ 24 og § 63)

I

B

Pålæg om rådighedsindskrænkelser eller lignende
mod fuld erstatning for at sikre
drikkevandsinteresser (§ 26a og 64a)

I

I

Kapitel 4 - Beskyttelse af overfladevand
Godkendelse af spildevandsudledning (§ 28)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I

B
B
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Påbud eller forbud eller ændring af vilkår
vedrørende spildevandsanlæg (§ 30)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B
B

Umiddelbart forbud vedrørende spildevandsanlæg,
når forureningen medfører overhængende fare for
sundheden (§ 30)

B

Spildevandsplanlægning (§ 32)

I

I

I

B*

Principbeslutninger om etablering eller mere
omfattende ændringer af offentlige spildevandsanlæg, herunder rensningsanlæg (§ 32)

I

I

I

B*

Afgørelser om spildevandstilladelser
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

B
B

Kapitel 5 - Forurenende virksomheder
Godkendelse af virksomheder (§§ 33, 35, 38, 39)

B

Spørgsmål om, hvorvidt virksomheden eller
udvidelsen er godkendelsespligtig (§§ 33, 35, 38,
39)

B

Tilladelse til at påbegynde bygge- og
anlægsarbejder (§ 33 stk. 2)

B

Krav om sikkerhedsstillelse (§§ 39a og 39b)

B

Påbud om at forureningen skal nedbringes (§ 41)

B

Forbud mod fortsat drift (§ 41)

I

Umiddelbart forbud mod fortsat drift, når
forureningen medfører overhængende alvorlig fare
for sundheden (§ 41 c)

B

Forbud eller ændring af vilkår som følge af ny
viden (§ 41 og 41 a og b)

B

Tilbagekaldelse af godkendelse eller fastsættelse
af særlige vilkår (§ 41 d)

B

Påbud om nedbringelse af forurening for
virksomheder der ikke er omfattet af § 35 (§ 42)

B

B
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Forbud mod fortsat drift for virksomheder der ikke
er omfattet af § 35 (§ 42)

B

Udtalelse om en virksomheds grønne regnskaber
(§ 35 a)

B

Kapitel 6 - Affald
Affaldsplanlægning (§ 47)
Godkendelse af regulativer og takster (§§ 45 og
48)

I

I

I

B*

I

I

I

B*

Afgørelser efter bekendtgørelse om affald
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

B
B

Kapitel 8 - Ekspropriation mv.
Beslutning om ekspropriation (§ 58)

I

Kapitel 9 - Tilsyn
Godkendelse af tilsynsberetning for
miljøbeskyttelse (§ 73)
Ved ulovlige forhold (§ 69)
a) i større eller principielle sager
1) forbyde fortsat drift
2) forlange virksomheden fjernet
3) påbyde genoprettelse af den hidtidige tilstand
4) udføre påbudte foranstaltninger på den
pågældendes regning
b) i mindre sager (1-4)
Påbud om lovliggørelse med hjemmel til
efterfølgende politianmeldelse

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

B

B
B
B
B
B
B

B

Udføre nødvendige foranstaltninger med
overhængende fare, uden påbud og på den
ansvarliges regning (§ 70)

B

Anmode en virksomhed om oplysninger til
vurdering af forureningen, herunder meddele
påbud om supplerende prøver og vurderinger (§
72)

B

Revidere kontrolvilkår i en godkendelse eller et
påbud til en virksomhed (§ 72)

B
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Afgørelse af underretningspligt efter § 72a

B

Kapitel 11 - Klage og søgsmål
Påklage af andre myndigheders afgørelser (§ 98,
stk. 2)

B

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Særbekendtgørelser med hjemmel i
Miljøbeskyttelsesloven
a) Afgørelser i større eller principielle sager
b) Afgørelser i mindre sager
c) Forbud

I
B
I

B
B

Lov om miljø og genteknologi
Kapitel 3 - Tilsyn
Tilsyn med at vilkår i godkendelser overholdes (§
20)

B

Foranledige ulovlige forhold bragt til ophør (§ 21)

B

Udførelse af nødvendige foranstaltninger ved
overhængende fare, uden påbud og på den
ansvarliges regning (§ 23)

B

Kapitel 5 - Klage
Indgivelse af klage over afgørelser (§ 30)

B

Lov om forurenet jord
Kapitel 2 - Forureningskortlægning og
tilladelse til ændret arealanvendelse mv.
Tilladelse til ændret arealanvendelse (§ 8)

B

Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder (§ 8)

B

Fastsættelse af krav om, at ansøger udfører
undersøgelser i forbindelse med ændret
arealanvendelse/bygge- og anlægsarbejder (§ 8,
stk. 3)

B

Ændring af vilkår ved konstatering af nye forureninger under bygge- og anlægsarbejde (§ 8, stk.
5)

B
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Meddelelse af påbud om genopretning af
miljøtilstanden ved ændret arealanvendelse
godkendt efter § 8 (§ 10)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager
Erklæring om gennemført oprydning efter § 8 (§
11)

B
B
B

Kapitel 5 - Påbud til forurenere mv.
Påbud vedrørende forureninger, der stammer fra
ejendomme eller anlæg i kommunen
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

B
B

Kapitel 6 - Bortskaffelse og anvendelse af
jord
Regulativ for klassificering af jord i byzone § 50 a

I

Fastsættelse af vilkår for genanvendelse af jord
(§§ 50 og 51)
Kapitel 8 - Tilsyn og håndhævelse
Afgørelse om lovliggørelse af ulovligt forhold (§67)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

B

B

Afgørelse om at lade påbudte foranstaltninger
udføre på påbudsadressatens regning (§ 68):
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

B
B

Påbud om lovliggørelse med hjemmel til
efterfølgende politianmeldelse

B

Udførelse af nødvendig afværge i situationer, hvor
øjeblikkelig indgriben er påkrævet (§ 68)

B

Kapitel 9 - Diverse bestemmelser
Underretning af Regionsrådet/miljøministeren/arbejdstilsynet om jordforurening (§ 70)

B

Udarbejde erklæringer om et areals
forureningstilstand (§ 72 c)

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Udførelse af nødvendige undersøgelser for den
ansvarliges regning samt evt. overtagelse af
virksomhedens egenkontrol i en afgrænset periode
(hvor § 10 i Lov om retssikkerhed er aktuel) (§ 73
a og b)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

B
B

Lov om vandløb
Kapitel 2 - Vandløbs benyttelse
Ændringer af vands naturlige afløb mv. (§ 6)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

B
B

Kapitel 4 - Klassifikation af vandløb og anlæg
Klassificering af vandløb (§ 8)

I

B

Kapitel 5 - Regulativer for offentlige vandløb
mv.
Godkendelse af vandløbsregulativer (§ 12)

I

B

Kapitel 6 - Regulering mv. af vandløb og
anlæg af nye vandløb
Regulering af vandløb (§ 17)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Kapitel 7 - Vandløbenes vedligeholdelse
Vandstandsmåling med henblik på sikring af
vandføringen (§ 27)

B

Vedligeholdelse og drift af vandløb (§ 31)

B

Ny beplantning langs vandløb (§ 34)

B

Kapitel 8 - Vandløbsrestaurering
Vandløbsrestaurering (§ 37)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Kapitel 10 - Broer, opstemningsanlæg,
flademål mv.
Anlæg af større broanlæg (§ 47)

I

B

Opstemningsanlæg eller lignende (§§ 48 og 49):
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a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Påbud om ændring af opstemningsanlæg eller
lignende (§ 50)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Kapitel 11 - Tilsyn og kontrol
Tilsyn med vandløb (§ 54)

B

Påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold eller
udførelse af manglende vedligeholdelsesarbejder
(§ 54)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

B
B

Foretagelse af det fornødne uden påbud og på den
forpligtigedes regning ved fare for betydelig skade
(§ 55)

B

Udpegning af lodsejerrepræsentation til
synsforretninger (§ 60)

I

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

Påbud om lovliggørelse med hjemmel til
efterfølgende politianmeldelse

B

Kapitel 12 - Forskellige bestemmelser
Udgiftsfordeling og benyttelsesret (§ 63)

B

Udfærdigelse af attester over bidrag (§ 66)

B

Fordeling af udgifter på parceller efter udstykning
(§ 67)

B

Fastsættelse af bidrag ifm. ændret afstrømning til
vandløbet (§ 68)

B

Fastsættelse af retningslinier for gebyrer ved
behandling af visse sager (§ 70)

I

I

I

B*

I

I

I

B

Kapitel 13 - Ekspropriation og erstatning
Beslutning om ekspropriation (§ 71)
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Kapitel 14 - Afgørelser af andre økonomiske
spørgsmål
Søge tilvejebragt forlig om økonomiske spørgsmål,
herunder bidragsfordeling samt indbringelse af
spørgsmål for taksationsmyndigheden (§ 74)

I

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

Kapitel 16 - Klager
Påklage af afgørelser (§ 80)

B

Dispensation til bygge- og anlægsarbejder (§ 82)

B

Lov om miljømål
Bemærkninger/indsigelser til de statslige
vandplaner (§ 28, stk. 2)

I

I

I

B*

Udarbejdelse af handleplan for realiseringen af
vandplan og indsatsprogram (§ 31 a-e)

I

I

I

B*

Udarbejdelse af handleplan for gennemførelsen af
Natura 2000 plan (§ 37 a)

I

I

I

B*

Lov om kystbeskyttelse
Tilladelse til opsætning af mindre badebroer

Lov om råstoffer
Kapitel 3 - Forekomster på landjorden
Eventuelle indsigelser til Regionsrådets
råstofplaner (§ 6a)

B

B

Tilladelse til ny eller fortsat indvinding af råstoffer
(§ 7)

I

B

Tilladelse til ny eller fortsat indvinding i sager
omfattet af de detaljerede retningslinier i
råstofplanen (§ 7), hvor der indvindes under
grundvandsspejlet

I

B

Meddelelse af afslag efter krav fra anden
myndighed (§ 7)

B

Endelig tilladelse til igangsætning af indvinding,
når stillede vilkår er opfyldt (§ 7)

B

Tilbagekaldelse af tilladelse til råstofindvinding (§
11)

I

B
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Kapitel 7 - Tilsyn
Spørgsmål i forbindelse med driftsforhold, tilsyn
mv. herunder påbud og politisager for at få opfyldt
stillede vilkår (§§ 31 og 44)
Beslutning om udførelse af efterbehandling på
ejers/brugers bekostning (anvendelse af
sikkerhedsstillelse) (§ 33)
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Oplysning af berørte ejere eller brugere om
begrænsningerne for etablering af anlæg for mere
end 15 dyreenheder (§ 7, stk. 4)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

I

I

B

B

Dispensation fra afstandskravene ved etablering af
rideskoler og hestepensioner med mere end 3
dyreenheder (§ 9, stk. 1)

I

Påbud om en mere hensigtsmæssig placering,
indretning og drift ved etablering af stalde,
gødningsopbevaringsanlæg m.v. (§ 9, stk. 2)

B

B

Dispensation fra afstandskravene ved etablering af
stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.v. (§ 9,stk.3)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Tilladelse eller godkendelse til etablering,
udvidelse eller ændring af husdyrbrug (§§ 10-12)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Godkendelse af øvrige arealer, som ikke er
omfattet af §§ 10-12 til afsætning af
husdyrgødning fra husdyrbrug (§ 16)

B

Meddelelse af påbud, hvis et husdyrbrug medfører
uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening eller skønnes at indebære en nærliggende risiko
for dette (§ 39)

B

Umiddelbart forbud vedr. overholdelsen (§ 43)
Tilsyn med overholdelsen af loven samt at påbud
og forbud efterkommes (§ 44, stk. 1 og 2)

B
B
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Lov om drift af landbrugsjorder
Tilladelse til skovplantning i områder, hvor
skovplantning ifølge gældende planlægning er
uønsket (§ 9, nr. 2)

I

B

Udarbejdelse af indsatsplan for bekæmpelse af
bjørneklo (§ 1, stk. 2)

I

B

Udføre kontrol, for at sikre overholdelse af
indsatsplanen (§ 4)

B

Påbud om bjørneklobekæmpelse i medfør af
indsatsplanen (§ 5)
Klager til Plantedirektoratet (§ 6)

B

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Kommunens forpligtelser fremgår yderligere af
bekendtgørelse om bekæmpelse af
kæmpebjørneklo:

Lov om jordressourcers anvendelse
Vurdering af arealer som anmeldes med 15 års
genopdyrkningsret
Lov om udvikling af landdistrikterne
Udpegning og revision af Særligt Følsomme
Landbrugsområder (SFL-områder)
Information om Miljø Venlige
Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) til landmænd

B

B

I

B

B

Lov om administration af Det Europæiske
Fællesskabs forordninger om
markedsordninger for landbrugsvarer m.v.
Kommunens forpligtelser fremgår af Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse:
Kontrol med kravene om krydsoverensstemmelse
ved ansøgninger om støtte til landbrugsaktiviteter
(§ 2)
Indberetning af manglende overholdelse (§ 10)
Høring af landbrugeren om resultaterne af
kontrollen (§ 9)
Kvalitetssikring af kontrollen med krydsoverensstemmelse (§ 11)
Forsyning
Lov om vandforsyning mv.
Kapitel 3 - Kortlægning og planlægning

B

B
B
B
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Udarbejdelse af indsatsplaner (§§ 12-13)

I

Nedsættelse af et koordinationsforum til biståelse
ved udarbejdelsen af indsatsplaner (§ 12)

B

Udarbejdelse af vandforsyningsplaner (§ 14)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

I

B*

I

I

I

B*

Kapitel 4 - Vandindvinding og
vandindvindingsanlæg
Meddelelse af vandindvindingstilladelser (§§ 20 og
21)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Kapitel 5 - Anden indvinding og bortledning
af vand
Tilladelse til bortledning af grundvand (§§ 26-27)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

Kapitel 6 - Ændring i og bortfald af retten til
vandindvinding
Ændring og bortfald af retten til vandindvinding
(§§ 29, 32, 33, 35 og 36)
a) i større eller principielle sager
b) i mindre sager

I
B

B

I

B

Kapitel 7 - Ekspropriation og aftaler om fast
ejendom
Udførelse af tekniske arbejder nødvendige for
udarbejdelsen af planer for vandforsyningsanlæg
eller beskyttelsen af vandet mod forurening (§39)

B

Beslutninger om ekspropriation (§ 40)

I

I

I

B

Fastsættelse af gebyrer (§ 52 c)

I

I

I

B*

Godkendelse af regulativer for almene
vandforsyningsanlæg (§ 55)

I

I

I

B*

Kapitel 10 - Tilsyn
Udførelsen af tilsyn (§§ 57, 58 og 60)

B

Kapitel 9 - Forholdet mellem et alment
vandforsyningsanlæg og forbrugerne
Indskrænkning af vandforbruget - herunder
vanding af haver i tørkeperioder (§ 52)
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Indskærpelser i forbindelse med rutinemæssige
undersøgelser af drikkevandskvaliteten fra
vandforsyningsanlæg (§ 62):
 påbud om sikring af drikkevandskvaliteten
 påbud om kogning af vand til
husholdningsbrug, når vandet er
konstateret sundhedsfarligt i lettere grad
 forbud mod brug af vandet til husholdning,
når dette er svært forurenet
Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg
mv.
Godkendelse af regulativer og takster (§ 3, stk. 1,
2 og 3)
Alle afgørelser i henhold til regulativerne

Lov om etablering og fælles udnyttelse af
master til radiokommunikationsformål m.v.
Påbud om adgang til fælles udnyttelse af master
(§§ 3, stk. 1 og 2 samt 11, stk. 1 og 2)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B
B

B

I

I

I

B*

I

B

B

B

Fastsættelse af vilkår om den samlede
dimensionering af masten med henblik på at gøre
fælles udnyttelse mulig (§ 8, stk. 1)

B

Pålæggelse af tvangsbøder ved manglende fælles
udnyttelse og opsætning af antennesystemer (§
21)

I

B

I

I

I

B

Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
Godkendelse af Risikostyringsplaner
Veje og trafik
Lov om offentlige veje
Kapitel 1 - Vejenes inddeling og
vejmyndighederne
Vejregister (§ 8)
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Kapitel 2 - Almindelige bestemmelser om
vejenes administration
Anlæg, drift og vedligeholdelse, hvor der ikke er
bevillingsmæssig dækning (§ 10)

I

I

Anlæg, drift og vedligeholdelse, hvor der er
bevillingsmæssig dækning (§ 10)

B

Forbeholdelse af veje for visse færdselsarter (§
13)
Anlæg af nye veje og nedlæggelse af bestående (§
23)
Optagelse af almene og private fællesveje som
kommuneveje (§ 23)

I

B

I

B

I

B

Kapitel 3 - Vejplanlægning
Planer for nye veje og større forlægninger mv. (§
26)

I

I

Kapitel 4 - Sikring af vejanlæg
Byggelinier, udvidelses- og planlægningslinier (§§
34 og 35)

I

B

Oversigtsarealer i vejkryds (§ 34, stk. 2)

B

Hjørneafskæring ved ekspropriation (§ 41)

I

Byggelinier (dispensationer og undtagelser) (§ 42,
stk. 1)

B

Hjørneafskæringer (dispensationer og undtagelser)
(§ 42, stk. 2)

B

Kapitel 5 - Ekspropriation og taksation
Iværksættelse af ekspropriation
(principbeslutning) (§ 43)
Gennemførelse af åstedsforretning (§§ 47 og 48)
Ekspropriationsbeslutning og tiltrædelse af
erstatningens størrelse (§ 49)
Frivillige aftaler om mindre arealafståelser,
rådighedsindskrænkninger og servitutter mv.
Indbringelse for en taksationskommission (§ 52)
Automatisk indbringelse
Udpegelse af landinspektør til bistand for
taksationskommissionen (§ 59)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

B*

I

B*

I

B

I

B

B

I

I

I

B

I

I

B
I
B

B

B
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Skøn om udbetaling uden panthavernes samtykke
(§ 64)

I

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

Kapitel 6 - Adgangsforhold til offentlige veje
Adgangsforhold i forbindelse med anlæg eller
ombygning af offentlige veje (§ 69)

B

Anlæg af nye adgange til offentlig vej (§ 70)

B

Benyttelse af bestående adgange til offentlig vej (§
71)

B

Adgangsbestemmelser (§ 73)

B

Overtagelse af areal (§§ 78 og 79)

I

Undtagelser fra adgangsbestemmelser (§ 80)

B

Kapitel 8 - Udskillelse af vejareal i matriklen.
Hævd
Udskillelse i matriklen (§ 89)

B

Kapitel 9 - Nedlæggelse af offentlige og
almene veje
Nedlæggelse af offentlige veje (§§ 90-91)
Mindre aflagte arealer (§ 92)
Nedlæggelse af almene veje (§ 93)

I
B
I

B

I
I
I

B
B
B

B

B

Kapitel 10 - Offentlige stier
Anlæg, nedlæggelse og overtagelse (§ 97)
Fortegnelse over offentlige stier (§ 98)
Vedligeholdelse af offentlige stier (§ 99)
Drift og vedligehold, hvor der er bevillingsmæssig
dækning

B

Kapitel 11 - Forskellig råden over offentlige
veje
Opgravning mv. af vejareal (§ 101)

B

Særlig råden over vejareal (§§ 102 og 103)
Regulativ for særlig råden over vejareal
Stadepladser (herunder etablering af permanente)

B
I
I

B
B

Oprettelse eller udvidelse af tankanlæg (§ 104)

I

B

Tilladelse til sporanlæg (§§ 104 a og 105)

B
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Igangsættelse af ledningsarbejder (§ 106)

B

Beslutning om opkrævning af parkeringsafgift (§
107)

I

Kapitel 12 - Forskellige bestemmelser
Anbringelse af vejskilte, færdselstavler mv. (§
108)

B

Pålæg om opsætning af hegn mod vej

I

Berigtigelse af ulovligt forhold (§ 114)
Ved politianmeldelse og retssager
Øvrige forhold

B
B

I

I

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

B

Lov om private fællesveje
Lovens anvendelsesområder
Beslutninger om lovens anvendelsesområder (§3)

I

B

Private fællesveje på landet
Vejudlæg mv.
Godkendelse af vejudlæg mv.

B

Istandsættelse og vedligeholdelse
Vejsyn

I

B

Istandsættelsens eller vedligeholdelsens omfang

I

B

Fordelingen af arbejdet
Vejmyndighedens udførelse af arbejdet

I
I

B
B

Vejfortegnelse

I

B

Vejudlæg

I

B

Hjørneafskæring

B

Private fællesveje i byer og bymæssige
områder
Udlæg og anlæg af private fællesveje
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Godkendelse af skitseprojekt for vejudlæg

B

Udstykning

B

Fremlæggelse af projekt

B

Offentlig kundgørelse

B

Overtagelse af restarealer

I

B

Vejanlæg efter krav fra vejmyndigheden

I

B

Erstatning

I

B

Anlæg og ibrugtagen af vej

B

Fordeling af anlægsudgifter

I

B

Forandringer, færdselsregulering mv.

I

B

Samtykke til forandringer - færdsel

B

Belysning

I

Beplantning

B

Overkørsler og overgange

B

Særlig brug af vejareal
Godkendelse af nedlægning/omlægning af
ledninger

B
B

Ledninger og opgravninger

B

Nedlæggelse af private fællesveje
Nedlæggelse af private fællesveje

I

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Forskellig råden over private fællesveje

B

B

Istandsættelse og vedligeholdelse af private
fællesveje
Almindelig vedligehold, hvor påbud gives til
tilgrænsende grundejer
Andre brugeres forpligtelser
Vejsyn mv.
Servitutforpligtelse

B
B
B
B
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Kommunens udførelse af arbejdet
Fordelingen af udgifter ved samlede arbejder

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B
B

Vintervedligeholdelse og renholdelse
Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse
- i byer og bymæssige bebyggelser
- private fællesveje og stier på landet
- private veje

I
I
I

B
B
B

Bestemmelse om, at kommunen udfører
grundejerens forpligtelser på dennes regning

I

B

Nærmere forskrifter vedrørende snerydning,
glatførebekæmpelse og renholdelse

I

B

Overdragelse af pligter (§ 84)

B

Tilsyn med overholdelsen af pligterne

B

Fjernelse af affald og genstande

B

Forskellige bestemmelser
Udstykning
Afholdelse af erstatningsudgifter
Bortfald af servitutforpligtelser
Berigtigelse af ulovligt forhold
- hvor forvaltningen har beslutningskompetencen
- ved politianmeldelse og retssager

I
I
I
I
B
I

B
B
B
B

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje
Pålæg af vejbidrag (§ 3)
Bidragsfordelingen (§ 11)
Fremlæggelse og indkaldelse (§ 13)
Anlægsudgifternes afholdelse (§ 14)
Betaling af vejbidrag (§ 15)
Omfordeling af vejbidrag (§ 17)

I
I
I
I
I
I

B
B
B
B
B
B

I

B

B

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse
af veje
Kapitel 2 - Offentlige veje og stier
Snerydning - herunder fastlæggelse af omfang og
rækkefølge (§ 2)
Erstatning for tab og ulemper ved snerydning (§ 2,
stk. 6)
Glatførebekæmpelse (§ 3) og renholdelse (§4)

B
B
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Pålæg af forpligtelse til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud for
ejendommen (§ 5)

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

Færdselsloven
Kapitel 2 - Regler for al færdsel
Skolevejsforanstaltninger (§ 3, stk. 3)
Kapitel 13 - Befordring, belæsning, vægt,
dimensionering m.v.
Forhandling med politi om tunge transporter
(§§ 85-86)
Kapitel 15 - Færdselsregulering og
afmærkning mv.
Regulering af færdslen ved vej- og broarbejder
(§ 90)

I

B

B

B

Bestemmelser vedrørende færdselsindskrænkninger (§ 92)

I

B

Samtykke til ubetinget vigepligt, ensrettet færdsel
og lokale hastighedsgrænser m.v. (§ 92 a)

I

B

Tilvejebringelse af afmærkning (§ 96)

B

Godkendelse af afmærkning på private fællesveje
(§ 97)
Afgørelse om udførelse m.v. af vejanlæg (§ 100)

B

Kapitel 17 - Straf, afgifter m.v.
Oprettelse af kommunal parkeringskontrol og
virkeområde (§ 122 a)
Pålæggelse af parkeringsafgift (§ 122 a)
Inddrivelse af ubetalt afgift (§§ 122 b og 122 c)
Indsigelse mod parkeringsafgift (§ 122 b)

I

B

I

B

B
B
B

(Afgørelse om pålæggelse af afgift kan ikke indbringes for
højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af
forvaltningslovens § 19 (partshøring) (§ 121, stk. 2))

Lov om taxikørsel, jf. bekendtgørelse om
taxikørsel
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Oprettelse af og fastsættelse af regler om antallet
af taxiholdepladser og benyttelse af disse (§§ 2427)

I

B

I

I

I

B

Påbud om etablering af sikringsrum

I

I

B

Øvrige forhold:
a) afgørelser uden økonomisk betydning for
kommunen
b) afgørelser med økonomisk betydning for
kommunen

B
I

B

Lov om trafikselskaber
Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med
udarbejdelsen af statslige trafikplaner (§ 8)
Afgive bestilling om ændringer i den lokale
bustrafik hos Movia

I

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller
De med stjerne markerede B´er angiver, hvor
der er delegationsforbud

Økonomiudvalget

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget

Plan-,Miljø- og
Klimaudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B*

Beskyttelsesrumsloven

I
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Børne- og Skoleudvalget
Indholdsfortegnelse
Lovområde
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov
Lov

om
om
om
om
om
om
om
om
om
om

social service
dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge
folkeskolen
friskoler og private grundskoler mv.
folkehøjskoler
efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
integration af udlændinge i Danmark
almene boliger (ift. til integrationsdelen)
ungdomsskoler
vejledning om uddannelse og erhverv
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Generelt
Fastsættelse af børne- og ungepolitikken

I

I

I

B

Evaluering og dokumentation af politikkens
fremdrift

I

I

I

B

Fastsættelse af medborgerskabs-politikken

I

I

I

B

I

I

I

B

Lov om social service
Generelt
Kommunens sammenhængende børnepolitik
Tilbagebetaling af fejlagtige udbetalinger til
personer

B

Fastsættelse af takst for kommunale specialtilbud

I

I

I

B

Overførsel af regionale tilbud beliggende i
kommunen

I

I

I

B

Godkendelse af rammeaftale mellem Regionsrådet
og kommunerne i Regionen

I

I

I

B

I

I

I

B

I

I

B

Dagtilbud
Oprettelse, væsentlig ændring og nedlæggelse af
egne specialinstitutionstilbud

Andet
Hjælpeforanstaltninger til børn, unge og familier,
med særlige behov for støtte

B

Foranstaltninger af væsentlig betydning af hensyn
til et barns/en ungs særlige behov for støtte

B

Meddelelse af forældrepålæg

B

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til
børn og unge
Generelt
Fastsættelse af forældrebetaling
I

44

Etablering af dagtilbud, fritidshjem og
fritidsklubber

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

I

I

B

I

I

I

B

I

B

Fastsættelse af budget og tilskud til dagtilbud,
fritidshjem og fritidsklubber, samt tilskud til privat
pasning

Fastsættelse af rammerne for tilsyn med dag-,
fritids- og klubtilbud mv.
Pædagogisk læreplan
Godkendelse af den pædagogiske læreplan
Vurdering af yderligere handlinger på baggrund af
årlig evaluering af den pædagogiske læreplan

B
B

Sprogvurdering og sprogevaluering
Kommunens mål og rammer for sprogvurderinger
og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats

I

B

Forældrebestyrelse
Vedtægter for styrelsen af de kommunale
dagtilbud

I

I

I

B

I

I

I

B

Stemmeret til medarbejderrepræsentanter i
forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner
og dagpleje

I

B

Forældrebetalt madordning
Etablering af madordninger i kommunale og
selvejende daginstitutioner

B

Vedtægt for styrelsen af selvejende
daginstitutioner

I

I

I

B

Godkendelse af driftsoverenskomst med
selvejende daginstitutioner

I

I

I

B

Godkendelse af aftale om drift af privatinstitution

I

B

Kriterier for godkendelse af privatinstitution

I

B

Tilskud til forældrebetalte madordninger i
kommunale, selvejende og private dagtilbud
Dagtilbud
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Krav om driftsgaranti for privatinstitution

I

B

Tilbagekaldelse af godkendelse af privatinstitution

I

B

Depositum ved ansøgning om godkendelse af
privatinstitution

I

B

Godkendelse af aftale om drift af privat dagpleje

I

B

Godkendelse af lokaliteter til dagpleje

B

Godkendelse af dagpleje til op til 10 børn

B

Indregning af dagplejens egne børn i dagplejens
børnetal

B

Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden
kommune og opsigelse
Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud
Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra
andre kommuner
Retningslinier for udmeldelse af børn i dagtilbud

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I
B

B

I

B

Tilskud til dagtilbud og forældrenes
egenbetaling
Tilskud til kommunale og selvejende dagtilbud

I

I

I

B

Tilskud til privat dagpleje

I

I

I

B

Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af
dagtilbud i anden kommune

I

I

I

B

Stemmeret for medarbejderrepræsentanter i
forældrebestyrelser i kommunale fritidshjem

I

B

Vedtægter for styrelsen af kommunale fritidshjem

I

B

Godkendelse af vedtægt for selvejende fritidshjem

I

B

Madordninger i fritidshjem

B

Maksimumbeløb for forældres betaling til madordninger

I

I

B

Fritidshjem til børn i skolealderen

I
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Tilskud til forældrebetalte madordninger i
kommunale, selvejende og private fritidshjem

I

I

I

B

Aftale om drift af selvejende fritidshjem

I

I

I

B

Aftale om drift af private fritidshjem

I

I

I

B

Optagelse, plads i anden kommune og
opsigelse
Optagelse i fritidshjem

B

Retningslinier for optagelse af børn i kommunale
og selvejende fritidshjem

I

B

Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra
andre kommuner

B

Retningslinier for udmeldelse af børn i dagtilbud

I

B

Private pasningsordninger
Etablering og drift af private pasningsordninger til
flere end to børn

I

B

Tilladelse til pasning af op til 5 børn i private hjem

I

B

Tilladelse til pasning af op til 10 børn i private
hjem

I

B

Godkendelse af aftale om privat pasning

I

B

Puljeordninger
Aftale om højere tilskud end lovfastsat minimum

B

Lov om folkeskolen
Generelt
Beslutning om fælles ledelse af flere selvstændige
skoler, jf. 24, stk.3
Beslutning om fælles ledelse for folkeskole med
evt. SFO og kommunalt dagtilbud eller fritidshjem,
jf. § 24a
Struktur og indhold
Tilladelse i særlige tilfælde til højere elevtal i
grundskolens klasser end 28 - max 30

I

I

I

B

I

I

I

B

I

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Skolevæsenets ordning
Beslutning om, at en selvstændig skole kun
omfatter 10. klassetrin

I

I

I

B

Beslutning om nedlæggelse af skole

I

I

I

B

Fastlæggelse af skoledistrikter i forbindelse med
strukturændringer

I

I

I

B

I

B

Suspension af det frie skolevalg

I

I

I

B

Styrelsen af kommunens skolevæsen
Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes
virksomhed, jf. § 40

I

I

I

B

Fastsættelse af antallet af skoler

I

I

I

B

Rammer for klassedannelsen i skolevæsenet

I

I

I

B

Omfang af specialundervisning og
specialpædagogisk bistand

I

I

I

B

Undervisningspligt/Indskrivning og
optagelse i folkeskolen
Fastsættelse af retningslinjer om optagelse i en
anden skole end distriktsskolen

Omfang af specialundervisning og
specialpædagogisk bistand indenfor
budgetrammen

B

Omfang af undervisning i fritiden

I

I

I

B

Omfang af SFO

I

I

I

B

Generelle retningslinjer for voksne i
undervisningen på 8.-10. klassetrin
Generelle retningslinjer for kulturcenteraktiviteter
Retningslinjer for indskrivning og optagelse

I

B

I
I

B
B

Fastsættelse af rammerne for forplejning, fx
skolemælk

I

I

I

B

Fastsættelse af skolebiblioteksordning

I

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte
skoler, fx fastlæggelse af ferieplan

B

Befordring af elever i folkeskolen

B

Godkendelse af visse børns opfyldelse af
undervisningspligten uden for folkeskolen

B

Udarbejdelse af årlig kvalitetsrapport

B

Drøftelse, stillingtagen og opfølgning på årlig kvalitetsrapport

I

I

I

B

Fastsættelse af vedtægt for styrelsen af
kommunens skoler

I

I

I

B

Bilag til vedtægten

I

B

Politisk repræsentation efter anmodning i skolebestyrelsesmøder uden stemmeret

I

B

Nyvalg til skolebestyrelsen ved en skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en
nedlagt skole

B

Ved skolesammenlægning, at begge skolers skolebestyrelser fungerer sammen indtil ophør af valgperiode

I

B

Fravige krav om skolebestyrelse, valgtidspunkt
samt godkende forskudte valg ved kommunale
special-skoler og heldagsskoler

I

B

Fastsættelse af vederlag og erstatning for
dokumenterede merudgifter ved varetagelsen af
medlemskab af en skolebestyrelse

I

I

I

B

Ansættelse og afsked
Ansættelse af skoleledere

B

Afsked af skoleledere

B

Ansættelse af lærere
Afsked af lærere
Afsked af skolens øvrige personale

B
B
B
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Udgifterne til folkeskolen/de økonomiske
rammer
Fastsættelse af de økonomiske rammer for
skoleområdet

I

I

Fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i undervisning efter § 3, stk. 3.

I

B

Betaling for undervisning i fritiden og på 8.-10.
klassetrin for voksne samt for deltagelse i kulturcenteraktiviteter

I

B

Tilbageholdelse af fremtidig månedlig betaling for
SFO i fremtidig kontanthjælp

B

Andet
Fastsættelse af tid til konfirmationsforberedelsen
Lov om friskoler og private grundskoler mv.
Afholdelse af prøver til sikring af
undervisningsniveau ved undervisning i hjemmet
Fritagelse for tilsyn ved undervisning i hjemmet

I

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

B

B

B
B

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til
børn og unge
Klubtilbud og andre socialpædagogiske
fritidstilbud til større børn og unge
Retningslinjer for børn og unges indflydelse på
indholdet af det enkelte tilbud

I

B

Etablering og drift af kommunale klubtilbud

I

I

I

B

Aftale om drift af selvejende klubtilbud

I

I

I

B

Aftale om drift af private klubtilbud

I

B

Optagelse, plads i anden kommune og
opsigelse
Optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske
fritidstilbud til større børn og unge

B

Selvejende og private klubtilbuds mulighed for selv
at træffe afgørelse om optagelse i klubtilbuddet

B

Retningslinjer for optagelse af børn i klubtilbud

I

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra
andre kommuner i klubtilbud

B

Udmeldelse af et klubtilbud

B

Selvejende og private klubtilbuds mulighed for selv
at træffe afgørelse om udmeldelse af klubtilbuddet

B

Retningslinjer for udmeldelse af børn og unge af et
klubtilbud mv.
Tilskud til klubtilbud og andre
socialpædagogiske fritidstilbud til større børn
og unge og forældrenes egenbetaling
Tilskud til forældre pr. barn i kommunale og
selvejende klubtilbud mv.

I

B

I

I

I

B

Tilskud til materialer og forplejning

I

I

I

B

Tilskud og egenbetaling

I

I

I

B

Tilskud til private klubtilbud

I

I

I

B

Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af
klubtilbud mv. i anden kommune

I

I

I

B

Søskendetilskud ved mere end et barn i et
dagtilbud, fritidshjem, SFO, klubtilbud mv. eller
privat pasning

I

I

I

B

Lov om folkehøjskoler og lov om efterskoler,
husholdningsskoler og håndarbejdsskoler
Tilskud til specialundervisning og anden
specialpædagogisk bistand

B

Tilskud til nedsættelse af elevers elevbetaling

B

Lov om integration af udlændinge i Danmark
Byrådets opgaver
Samordning af almindelig integrationsindsats

I

B
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Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Børne og
Skoleudvalget

Administrationen

Delegationsplan

Lov om ungdomsskoler
Ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleleder

B

Fastsættelse af de økonomiske rammer for
ungdomsskolens virksomhed

I

Ansættelse og afsked af pædagogisk medhjælp,
lærere og andre pædagogiske medarbejdere

B

Omfang af ungdomsskoletilbudet jf. § 3, stk. 2

I

Samarbejde med andre kommuners
ungdomsskoler jf. § 2, stk. 3

B

Sammensætning af ungdomsskolens bestyrelse,
samt udpegning af medlemmer til denne. jf. § 7

I

I

I

B

B

B
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Delegationsplan for Fredensborg Kommune
Fritids- og Idrætsudvalget
Indholdsfortegnelse
Lovområde
Folkeoplysningsloven
Sundhedslovens § 119, stk.1
Ikke lovbestemte opgaver
Idrætshaller og anlæg

53

Administrationen

Fritids- og
Idrætsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

I

I

I

B

Fastsættelse og fordeling af årlig beløbsramme
mellem voksenundervisning, frivillige foreninger,
udviklingspulje, ”pensionisttilskud” mv.

I

I

I

B

Fastsætte regler for tilskud efter udviklingspuljen

I

B

Nedsættelse af Fritidsforum

I

I

I

B

I

B

Delegationsplan

Fritids- og Idrætsudvalget
Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Generelt
Beslutning om fælles områdeledelse
Folkeoplysningsloven

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
Retningslinjer for tilskud til det frivilligt
folkeoplysende foreningsarbejde
Godkendelse af foreninger som folkeoplysende
(enten som frivillig folkeoplysende eller om
folkeoplysende voksenundervisning)
Afgøre om en forening opfylder betingelserne for
at opnå tilskud
Ordningen administreres i øvrigt af
administrationen med klageadgang til Fritids- og
Idrætsudvalget

B
B

B

Den folkeoplysende voksenundervisning
Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende
voksenundervisning (særlig tillæg)

I

B

Retningslinjer for tildeling af tilskud til
nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige
grupper (Pensionisttilskud)

I

B

Ordningen administreres af administrationen med
klageadgang til Fritids- og Idrætsudvalget

B
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B

Inddrage tilladelsen til at benytte lokaler

I

B

Undlade at imødekomme nye ansøgninger om
tilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt
lokale

B

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

I

Ordningen administreres i øvrigt af
administrationen med klageadgang til Fritids- og
Idrætsudvalget

B

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Byrådet

Fritids- og
Idrætsudvalget

I

Fritids- og Idrætsudvalget

Økonomiudvalget

Administrationen

Anvisning af offentlige lokaler
Retningslinjer for anvisning og benyttelsen af
kommunale lokaler og haller

Delegationsplan

I

B

B

Øvrig
Klage over udvalgets afgørelser, § 41

I

I

I

B

I

B

Retningslinjer for foreningskontrakter vedrørende
vedligeholdelse og rengøring af ubemandede
klubhuse

I

B

Retningslinjer for tilskud

I

B

Tilskud under 5.000 kr. til enkeltarrangementer

B

Sundhedsloven
Forebyggelse og sundhedsfremme § 119
Beslutning om deltagelse i kommunale/private
partnerskaber

Ikke lovbestemte opgaver
Idrætshaller, anlæg og foreningshuse
Driftsaftaler i forbindelse med drift af haller,
foreningshuse, lokaler til foreningsbrug m.v.
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B

Drift af foreningskontrakter

B

Leje af idrætsfaciliteter

I

B

Vedtægter og øvrige aftaler, der regulerer
forholdene mellem de selvejende haller og
Fredensborg Kommune.

I

B

Efterretning og/eller godkendelse af regnskab

I

B

Nivå Havn
Vedtægter for forretningsudvalget for Nivå Havn

I

I

Ordensreglement for Nivå Havn

I

B

Takster Nivå Havn

I

I

Administration af tilskud til forsamlingshuse

B

Fastsættelse af regler for gaver til sportsudøvere
m.v.

I

B

Bevilling af kontante gaver til sportsudøvere

I

B

Sundhedspolitikken

I

Folkeoplysningspolitikken

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Byrådet

Fritids- og
Idrætsudvalget

I

Fritids- og Idrætsudvalget

Økonomiudvalget

Administrationen

Tilskud over 5.000 kr. til enkeltarrangementer

Delegationsplan

B

I

B

I

I

B

I

I

I

B

Kultur- og Idrætspolitikken

I

I

I

B

Handleplaner og udmøntning af politikker

I

B
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Delegationsplan for Fredensborg Kommune
Kulturudvalget

Indholdsfortegnelse

Lovområde
Lov om biblioteksvirksomhed
Museumsloven
Lov om musik
Lov om scenekunst
Ikke lovbestemte opgaver
Øvrig kulturel virksomhed m.v.
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Kulturudvalget

Økonomiudvalget

I

I

B

Lov om biblioteksvirksomhed
Samarbejde med andre kommuner om hel eller
Delvis biblioteksbetjening, § 3, stk.1

I

I

I

B

Åbningstider § 3 stk. 2

I

B

Oprettelse eller lukning af afdelinger, § 3 stk. 2

I

I

I

B

Salg af viden, der er oparbejdet i folkebiblioteket
i forbindelse med løsning af de almindelige
biblioteksopgaver, § 20, stk.1 og 3

I

B

Fastsættelse af bødetakster, § 21

I

I

I

B

Retningslinjer for udelukkelse, varsel og
udelukkelsesperiode, § 31, stk.2

I

B

Reglement for brugernes benyttelse, § 35

I

B

Museumsloven
Godkendelse af vedtægter

I

I

I

B

Regnskab til orientering

I

B

Fredensborg Kommunale Musikskole
Takster for elevbetaling

I

I

I

B

Godkendelse af vedtægter

I

I

I

B

Kulturudvalget
Fredensborg Kommune B = Beslutter, I = Indstiller

Generelt
Beslutning om fælles områdeledelse

Byrådet

Administrationen
I

Delegationsplan

Lov om musik

Lov om scenekunst
Statsrefusion af kommunens udgifter ved køb af
refusionsgodkendte forestillinger af børneteater
og opsøgende teater administreres af
Kulturafdelingen

B
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Økonomiudvalget

Byrådet

Tilskud under 5.000 kr. til enkeltarrangementer

B

Tilskud over 5.000 kr. til enkeltarrangementer

I

B

Vedtægter for Lokalhistoriske Arkiver

I

B

Tværgående kommunale samarbejder

I

B

Driftsaftaler i forbindelse med foreningshuse,
lokaler til foreningsbrug m.v.
Fredtoften

I

B

Kulturelle aktiviteter
Kunstfonden

I

B

Statutter for kunstfonden
Politikker

I

I

I

B

Kultur- og Idrætspolitikken

I

I

I

B

Handleplaner og udmøntning af politikker

I

B

Ven.
Komt.
I

-

I

Vedtægter

I

I

I

Overordnede retningslinjer

I

I

B

Politikker og strategier

I

I

I

Fastsættelse af standardtakster for rejsetilskud

B

I

Kulturudvalget

I

Administrationen

Retningslinjer for kulturelle tilskud

Forpagtningskontrakt med forpagter

I

B

Aftale mellem Humle Bio og administrationen
vedrørende børnefilmklubben

B

Delegationsplan

Kulturudvalget
Fredensborg Kommune B = Beslutter, I = Indstiller

Øvrig kulturel virksomhed m.v.
Biografvirksomhed

Kulturelle tilskud

VENSKABSBYSAMARBEJDET
Fastlæggelse af Komitéens budgetramme

B

B
I

B

I

B
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Administration af tilskud efter standardtakster til
venskabsbybesøg
Bevilling af ekstraordinære rejsetilskud og
besøgstilskud over 2.000 kr.
Bevilling af ekstraordinære rejsetilskud og
besøgstilskud under 2.000 kr.

Byrådet

Fredensborg Kommune B = Beslutter, I = Indstiller

Økonomiudvalget

Kulturudvalget

Kulturudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B
B
B

60

Delegationsplan for Fredensborg Kommune
Social- og Seniorudvalget

Indholdsfortegnelse
Lovområde
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om integration af udlændinge i Danmark
Lov om social service
Ferieloven
Sundhedsloven
Lov om regionernes finansiering
Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Lov om værgemål

Bolig
Lov om almene boliger
Lov om boliger for ældre og personer med handicap
Lov om kommunal anvisningsret
Lov om leje
Generel boligsocial indsats
Retssikkerhed
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
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Byrådet

Generelt
Beslutning om fælles områdeledelse

Økonomiudvalget

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Social- og
Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

I

I

B

Lov om aktiv socialpolitik
Forsørgelse
Hjælp til forsørgelse

B

Særlige regler om hjælp til visse persongrupper

B

Særlig støtte

B

Sanktioner

B

Revalidering

B

Ledighedsydelse

B

Ydelse af hjælp
Hjælp i særlige tilfælde
Hjælp til efterlevende
Tilbagebetaling

B
B
B

Klageregler
Klage til beskæftigelsesankenævnet
Klage til det sociale nævn

B
B

Lov om integration af udlændinge i Danmark
Boligplacering af flygtning
Boligplacering af flygtning

B

Aftalte kommunekvoter

I

I

I

B

Erhvervelse, indretning eller leje af ejendomme
med henblik på udlejning

I

I

I

B

Udbetaling af integrationsydelse

B

Hjælp i særlige tilfælde
Hjælp i særlige tilfælde

I

Administration
Tilvejebringe oplysninger

B

B
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Social- og
Seniorudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

I

I

B

Overførsel af regionale tilbud beliggende i
kommunen

I

I

I

B

Årlig rammeredegørelse til regionen

I

B

Godkendelse af rammeaftale mellem Regionsrådet
og kommunerne i Regionen

I

I

I

B

Årlig redegørelse til Udviklingsrådet

I

B

Nedsættelse af bruger - og pårørenderåd
Vedtægter for bruger - og pårørenderåd

B
I

B

Tilbagebetaling af fejlagtige udbetalinger til
personer
Bevilling af forebyggende foranstaltninger

B

Social- og Seniorudvalget
Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Administrationen
I

Delegationsplan

Indhentning og videregivelse af oplysninger
Indhente oplysninger
Indhente samtykke

B
B

Videregive oplysninger

B

Afgive udtalelse

B

Klageregler
Klage

B

Lov om social service
Generelt
Fastsættelse af takst for kommunale tilbud

B

Børn
Handicapydelser til familier med hjemmeboende
handicappede børn og unge

B

Voksne
Fastsætte retningslinjer for benyttelse af tilbud

I

Anvisning af husly for husvilde

B

Personlig hjælp, omsorg og pleje

B

B
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I

Tilrettelæggelse og levering af hjælpen

B

Kontant tilskud til hjælp, som pågældende selv
antager

B

Ledsagelse og kontaktperson

B

Dækning af nødvendige merudgifter

B

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets-, samværs og botilbud

B

Træning § 79

B

Forebyggende hjemmebesøg til ældre § 79 a

B

Træning § 86

B

Hjælpemidler, boligindretning og befordring

B

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig
sygdom og pasning af døende

B

Sygeplejeartikler

B

Ældreboliger

B

Kvalitetsstandarder

I

Tilbud om særlig indsats til voksne med nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige
sociale problemer
Behandling af stofmisbrugere og borgere med
betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne eller med særlige sociale problemer

B

Beskyttet beskæftigelse og aktivitets, samværs og botilbud

B

Byrådet

Model for leverandørvalg

Økonomiudvalget

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Social- og
Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

B

B

I

B

Magtanvendelse
Ved indkøb at nye systemer

I

Fastholdelse m.v.

B

B
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B

Anvendelse af beskyttelsesmidler

B

Optagelse i særlige botilbud uden samtykke
a. pågældende modsætter sig
b. pågældende modsætter sig ikke

B
B

Advokatbistand og værge

B

Klage til Ankestyrelsen

B

Kontrol af registreringer

B

Godkendelse af årlige beretninger

I

Handleplaner

B

Tilsyn
Model for tilsyn med institutioner

I

Udførelse af tilsyn med institutioner

B

Godkendelse af private botilbud

I

I

Årlig tilsynsredegørelse
Klage

I

I

Klage til Ankestyrelsen

B

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i
behandling
Beslutning om benyttelse af lovens bestemmelser

B

Beslutning om tilbud

B

Sundhedsloven
Udstede bevis til personer med ret til ydelser

B

Overføre personer i sikringsgruppe

B

Yde hjælp til supplering
Yde begravelseshjælp
Yde tilskud til ydelser købt i et andet land
Udbetaling af kontanttilskud

B
B
B
B

Byrådet

Tilbageholdelse i boligen

Økonomiudvalget

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Social- og
Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

B

B

B

B
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Økonomiudvalget

Byrådet

I

B

Tilbyde omsorgstandpleje

I

B

Indgå aftale med Regionsrådet om
omsorgstandpleje

I

B

Beslutning om betalingstakst

I

I

I

B

Kvalitetsstandarder

I

I

I

B

Specialtandpleje § 133
Tilbyde specialtandpleje (visitation)

B

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge §§
120-125

Social- og
Seniorudvalget
B

Social- og Seniorudvalget

Administrationen
I

Delegationsplan

Tandpleje til børn og unge §§ 127 - 129
Omsorgstandpleje §§ 131 og 132

Tilvejebringe tilbud om specialtandpleje - herunder
indgåelse af kontrakter/aftaler

I

B

Årlig redegørelse om specialtandpleje

I

B

Godkendelse af kvalitetsstandarder

I

I

I

B

Beslutning om betalingstakst

I

I

I

B

Indgå årlig rammeaftale med regionsråd

I

B

Klager vedrørende kvalitetsstandarder

I

B

Tandprotese § 135
Støtte til tandprotese
Hjemmesygepleje § 138

B

Yde hjemmesygepleje

B

Genoptræning § 140
Tilbyde genoptræning efter genoptræningsplaner
(visitation)

B

Tilrettelægge indsatsen

I

B
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I

B

Godkendelse af kvalitetsstandarder

I

I

Klager vedrørende kvalitetsstandarder

I

B

Fysioterapi m.v. § 140 a og b

I

B

Behandling for alkoholmisbrug § 141
Tilbyde vederlagsfri behandling til
alkoholmisbrugere (visitation)

B

Tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling herunder indgåelse af kontrakter/aftaler

I

B

Godkendelse af eventuelle kvalitetsstandarder

I

I

Klager vedrørende kvalitetsstandarder

I

B

Lægelig behandling for stofmisbrug § 142
Tilbyde vederlagsfri lægelig behandling til
stofmisbrugere (visitation)

B

Byrådet

Tilvejebringe tilbud om genoptræning - herunder
indgåelse af kontrakter/aftaler

Økonomiudvalget

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Social- og
Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

B

I

B

Tilvejebringe tilbud om lægelig behandling herunder indgåelse af kontrakter/aftaler

I

B

Godkendelse af kvalitetsstandarder

I
I

I
B

I

B

I

B

Klager vedrørende kvalitetsstandarder
Befordring og befordringsgodtgørelse § 172
Tilbyde befordring eller befordringsgodtgørelse til
personer der har behov for genoptræning efter
sygehusudskrivelse, jf. § 140. (visitation)

B

Tilvejebringe tilbud om befordring af personer der
har behov for genoptræning efter
sygehusudskrivelse - herunder indgåelse af
kontrakter/aftaler (tværgående kontrakt)

I

I

Klager vedrørende kørselstilbud

I

B
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Økonomiudvalget

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Social- og
Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget

I

I

B

I

I

B

I

I

I

B

I

I

I

B

I

I

I

B

I

I

B

I

I

B

Administrationen

Delegationsplan

Forhandling om varetagelse på regionsrådets vegne

I

Kvalitetsudvikling og IT § 193

I

B

Indberetning til de centrale sundhedsmyndigheder § 195

I

B

Patientsikkerhed § 198

I

B

I

Samarbejde § 203-205
Indgåelse og vedligeholdelse af samarbejdsaftaler
med Regionsrådet om indsatsen på sundhedsområdet og indsatsen for sammenhæng mellem
sundhedssektoren og de tilgrænsede sektorer
(sundhedsaftaler)
Planlægning og gennemførelse af
sundhedsberedskabet § 210
Lov om regionernes finansiering §§ 13-14, jf.
sundhedslovens §§ 60-69 og 71
Grundbidrag fra kommunerne § 6
Godkendelse af forhøjelse af grundbidrag til
finansiering af regionens sundhedsområde ud over
det enkelte års godkendte pris- og løn
fremskrivning.
Lov om værgemål
Anmodning om værgemål

B

Lov om almene boliger
Evaluering af beboersammensætning hvert 5. år

B

Boligsocial indsats:
Aftaler med boligorganisationer

I

Struktur for samarbejde med boligorganisationer

B

Årlige møder med boligorganisationer

B

Årlige indberetninger til Indenrigs- og
Socialministeriet og Landsbyggefonden, samt
offentliggørelse

B

Generel boligsocial indsats
Koordinering og samordning af boligsociale

I
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Økonomiudvalget

Byrådet

Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Social- og
Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalget

Administrationen

Delegationsplan

I

I

B

redskaber
Koordinering, styring og samordning af det
boligsociale arbejde i forhold til de projektstøttede helhedsplaner - p.t. ”Nivå Nu” og
”Kokkedal på vej”:
Beslutning om nye projekter og ændring af
bestående projekter

I

Udlejning og anvisning:
Almene ungdomsboliger

B

Almene ældreboliger

B

Frit valg af ældreboliger

B

Kommunale anvisnings - og godkendelsesordninger

I

I

I

B

Lov om kommunal anvisningsret
Indgå aftaler om anvisningsret i private ejendomme

I

I

I

B

Anvisningsret

B

Meddelelse om udnyttelse af anvisningsret

B

Garanti for opfyldelse af forpligtelser

B

Lov om leje
Lejerens brug af det lejede

B

Råderet over lejemål til boligsociale opgaver

I

Anvise erstatningsbolig ved ekspropriation

B

B

Lov om retssikkerhed og administration på det
sociale område
Generelt
Planlægning og udførelse af kommunens
virksomhed på det sociale område
Tilsyn med, hvordan de sociale opgaver løses

I

I

I

B

I

I

I

B
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Social- og
Seniorudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

I

I

I

B

Behandling af Ankestyrelsens praksis

I

I

Social- og Seniorudvalget
Fredensborg Kommune
B = Beslutter, I = Indstiller

Tilsyn med personer med betydeligt og varigt
nedsat funktionsevne som i henhold til afgørelse
efter straffeloven skal undergives tilsyn af de
sociale myndigheder
Ophold i boformer efter serviceloven
Driftsaftaler med selvejende institutioner

Administrationen

Udpegning af udvalg, der behandler personsager

Delegationsplan

B

B
B
I

I

Frivilligområdet
Aftale med Frivilligcenter Fredensborg

I

B

Tildeling af puljemidler (§ 18-midler)

I

B

Seniorråd
Nedsættelse af råd

I

I

Høring

I

B

Afholdelse af valg

I

I

B

Vedtægter

I

I

B

Handicapråd
Nedsættelse af råd

I

I

B

Høring

I

B

Udpegning af medlemmer

I

I

B

Vedtægter

I

I

B

Forebyggelsesrådet
Nedsættelse af råd

I

I

I

B

Udpegning af medlemmer

I

I

I

B

Politikker
Ældrepolitik

I

I

I

B

Handicappolitik

I

I

I

B

I

B

B

70

Delegationsplan for Fredensborg Kommune
Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Indholdsfortegnelse
Lovområde
Generelt
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om aktiv socialpolitik
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Lov om børnepasningsorlov
Lov om integration af udlændinge i Danmark
Lov om sygedagpenge
Lov om erhvervsfremme mv.
Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge
Lov om individuel boligstøtte
Lov om social pension
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension
Lov om vejledning om uddannelse og erhverv
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Generelt
Udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken
Evaluering og dokumentation af politikkens
fremdrift
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats
Beslutning om tilbud efter loven på et tidligere
tidspunkt end lovens minimumskrav (fx
straksaktivering)

I

I

I

B

I

I

I

B

I

B

Andre aktører
Inddragelse af andre aktører hvis retningslinjer er
udformet politisk

B

Vejledning og formidling

B

Kontaktforløb
Fastlæggelse af kontaktforløb
Jobsamtale
Kontrolaktion

B
B
B

Individuel jobplan for ledige

B

Befordringsgodtgørelse
Retningslinjer for udbetaling af månedlig
godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere

I

Det lokale
beskæftigelsesråd

Byrådet

Økonomiudvalget

Fredensborg Kommune
B=Beslutter, I=Indstiller, O=Orienteres

Arbejdsmarkedsog
Erhvervsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B

Lov om aktiv socialpolitik
Forsørgelsesydelser

B

Ydelse af hjælp

B

Klageadgang

B

O

Øvrige bestemmelser
Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen

I

B

Lov om børnepasningsorlov
Ret til orlov
Orlovsydelse
Klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn
Klage til beskæftigelsesankenævn

I
B
B
B
B

I

Lov om integration af udlændinge i Danmark
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Overdrag. af udførelsen af opg. til org. el.
foreninger
Introduktionsprogram
Introduktionsprogram
Danskuddannelse
Tilbudsmuligheder m.v.
Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion
og hjælpemidler ved ansættelse

Lov om erhvervsfremme og erhverv i øvrigt
Udarbejdelse af udtalelser til Økonomiudvalget i
planlægningsspørgsmål med væsentlige
erhvervspolitiske interesser
Udarbejdelse af udtalelser til Økonomiudvalget i
andre spørgsmål og sager med et væsentligt
erhvervspolitisk aspekt
Udvalgsansvar i relation til arbejdet omkring
projektansøgninger mv. med relation til
Vækstforum. Betegnelse i () omfatter spørgsmål
vedrørende kommunal medvirken og
bevillingsansøgninger
Udvalgsansvar i relation til etablering og drift af
erhvervspolitiske dialogfora, hvorfra udvalget
refererer tilbage til Økonomiudvalg og Byråd
Væksthuset:
Drift og aftaler inden for den økonomiske ramme

I

I

I

B

(I)

(B)

I

B

Det lokale
beskæftigelsesråd

Byrådet

Økonomiudvalget

Fredensborg Kommune
B=Beslutter, I=Indstiller, O=Orienteres

Arbejdsmarkedsog
Erhvervsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Administrationen

Delegationsplan

B
B
B
B

I

B

I

B

I

B/
(I)

I

B

I

B

Aftaler med væsentligt nyt indhold og/eller
økonomi
Iværksætterhuset
Drift og aftaler inden for den økonomiske ramme

I

I

I

B

Aftaler med væsentligt nyt indhold og/eller
økonomi
Erhvervspolitik

I

I

I

B

I

I

I

B

Øvrig erhvervsindsats

I

B

Lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge
Tilbud om danskuddannelse
Indgå aftaler med udbydere af danskuddannelse

B
B

Overdrage ansvaret for danskuddannelser

I

I

I

B

Beslutning om at modultakstbetaling ikke skal
finde anvendelse ved betaling for

I

B
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danskuddannelse til udlændinge som henvises til
danskuddannelse som led i et aktivt tilbud
Beslutning om at give fuldt eller delvist tilskud til
danskuddannelse til danske statsborgere
Tilvejebringe og indberette oplysninger til
ministeriet
Indgå aftale med udbydere om andre
integrationsopgaver
Lov om vejledning om uddannelse og
erhverv
Indgåelse af aftale om fælleskommunal
vejledningsvirksomhed

B

O

B

O

I

I

Det lokale
beskæftigelsesråd

B

Byrådet

I

Økonomiudvalget

Fredensborg Kommune
B=Beslutter, I=Indstiller, O=Orienteres

Arbejdsmarkedsog
Erhvervsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Administrationen

Delegationsplan

O

I

B

Lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension
Ansøgning

B

Afgørelse

B

Dokumentation

B

Iværksættelse af værgemål

B

Tilbagebetaling

B

Administration

B

Turisme
VisitNordsjælland:
Drift og aftaler inden for den økonomiske ramme

I

B

Aftaler med væsentligt nyt indhold og/eller
økonomi

I

I

I

B

Turismepolitik
Øvrig turismeindsats og strategi

I
I

I
B

I

B
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