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ler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges den for Kommunalbestyrelsen.

KAPITEL I
Kommunalbestyrelsen
§1
Jammerbugt Kommunalbestyrelse består af
27 medlemmer.

KAPITEL III
Udvalg

Stk. 2
Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester,
en 1. viceborgmester og en 2. viceborgmester, jf. lov om kommunernes styrelse (efterfølgende kaldet styrelsesloven) § 6.

§6
Følgende faste udvalg nedsættes:
 Økonomiudvalg
 Børne- og Familieudvalg
 Social- og Sundhedsudvalg
 Beskæftigelsesudvalg
 Teknik- og Miljøudvalg
 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg

§2
De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Kommunalbestyrelsens møder fastsættes i Kommunalbestyrelsens forretningsorden, jf. styrelseslovens §§
8-11.

§7
For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol
over udvalgets beslutninger. Beslutningsprotokollen underskrives ved mødets afslutning
af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin
afvigende mening kort tilført protokollen og
ved sager, der af udvalget skal fremsendes til
anden myndighed, kræve, at denne samtidig
gøres bekendt med indholdet af protokollen.
Det pågældende medlem kan ved sagens
fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

KAPITEL II
Borgmesteren
§3
De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens
møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens § 2.
§4
Borgmesteren varetager – som øverste daglige leder af kommunens samlede administration – de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

§8
Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der forud herfor forhandles med
dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren,
jf. styrelseslovens § 18 og 31a.

Stk. 2
Borgmesteren sikrer, at de nødvendige erklæringer indhentes fra relevante udvalg, før
Kommunalbestyrelsen træffer beslutning.

§9
De stående udvalg sikrer, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke
overskrides. Udvalgene indstiller til kommunalbestyrelsen gennem økonomiudvalget,
hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller
nødvendige.

Stk. 3
Borgmesteren påser, at alle sager ekspederes uden unødig forsinkelse. Borgmesteren
kan af udvalgene og ansatte forlange enhver
oplysning om sager, der er underlagt disse og
om sagernes ekspedition.
§5
Borgmesteren sikrer, at ingen udgift afholdes
eller indtægt modtages uden fornøden bevilling, og at bogføring sker efter fastsatte reg-
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KAPITEL IV
Økonomiudvalg



§ 10
Økonomiudvalget består af 9 medlemmer.
Borgmesteren er formand for udvalget.



Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger
Drift og vedligeholdelse af bygninger,
hvor ikke andet er fastsat
Drift og vedligeholdelse af anlæg og
arealer under udvalgets område.

Stk. 7
Udvalget udarbejder forslag og foretager
indstilling til Kommunalbestyrelsen om:
 Kvalitetskontrakter
 Kasse- og regnskabsregulativ
 Udbudsstrategi
 Informationspolitik

Stk. 2
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de områder, der er tillagt det i Styrelseslovens §§ 18 og 21 samt kapitel V.
Stk. 3
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens generelle udvikling, herunder erhvervs- og turismeområdet og forhold vedrørende kommunal service på dette
område.

Stk. 8
Udvalget varetager opgaver vedrørende lejelovgivning og lov om midlertidig regulering af
boligforholdene samt opgaver vedrørende
støttet byggeri.

Stk. 4
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder.
Udvalget fastsætter regler for borgmesterens
og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 9
Udvalget varetager opgaver placeret i borgerservicecentrene.
Stk. 10
Udvalget forhandler i fornødent omfang med
et stående udvalg inden iværksættelse af indsatser og foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 5
Udvalget har ansvaret for den overordnede
planlægning - herunder kommuneplanlægningen og en samordnet og helhedsorienteret
løsning af kommunens planlægningsopgaver
koordineret med kommunens økonomiske
planlægning. Udvalget fastlægger de fælles
planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige
grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter
for planernes tilvejebringelse. Udvalget sikrer
udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen
om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, før Kommunalbestyrelsens beslutning.

§ 11
Økonomiudvalget fastsætter:
 Regler om indretning af den kommunale
administration med henblik på udøvelse
af budget- og bevillingskontrol
 Forsikringspolitik
 Indkøbspolitik
§ 12
Økonomiudvalget fører tilsyn med:
 At forvaltningen af økonomiske midler
sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt
på forsvarlig måde
 At forvaltningen af kommunens kasser
og kommunens regnskabsføring er forsvarlig
 At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved
særlig beslutning bevilgede beløb ikke

Stk. 6
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
 Køb og salg af fast ejendom
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overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke
At kommunens arkivalier opbevares på
betryggende måde
Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner

Anlægsprojekter indenfor udvalgets område, indeholdende tegninger, projektbeskrivelser, placering, tidsplan, byggeprogram og økonomi.

§ 14
Social- og sundhedsudvalget består af 7
medlemmer.

KAPITEL V
De stående udvalg

Stk. 2
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver på følgende områder:
 Indsats for voksne og handicappede,
herunder
- hjemmepleje
- sygepleje
- plejehjem
- ældre- og handicapboliger
- omsorgsarbejde og hjælpemidler
- kompetence til afgørelse af personsager
- psykiatriområdet
- udstødte, hjemløse, husvilde
- særlige botilbud
 Sundhedsindsats, herunder
- genoptræning efter udskrivning
- forebyggelse
- medfinansiering af regionens sundhedsudgifter
- samarbejde med Regionen m.v.
 Drift og indvendig vedligeholdelse af
bygninger, drift og vedligeholdelse af
anlæg og arealer under udvalgets område

§ 13
Børne- og familieudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på følgende
områder:
 Dagtilbudsområdet
 Særlig indsats for børn og unge, herunder
- kompetencen til afgørelse i personsager
- døgninstitutioner for børn og unge
med sociale og emotionelle vanskeligheder
- specialtilbud for børn og unge
 Undervisning af børn og unge, herunder
- folkeskolen
- specialundervisning
- ungdomsskolen
- udvidet ungdomsrådgivning
 Fritidstilbud for børn og unge
 Naturskole, natur- og kulturformidling
 Forebyggende sundhedsydelser til børn
og unge
 Tandpleje
 Samarbejde med private og selvejende
Institutioner indenfor udvalgets område
 Drift og vedligeholdelse af anlæg og
arealer under udvalgets område.

Stk. 3
Udvalget udarbejder forslag og foretager
indstilling til Kommunalbestyrelsen om:
 Planer og politikker indenfor udvalgets
område – i samarbejde med økonomiudvalget
 Anlægsplaner indenfor udvalgets område
 Anlægsprojekter indenfor udvalgets område, indeholdende tegninger, projektbeskrivelser, placering, tidsplan, byggeprogram og økonomi

Stk. 3
Udvalget udarbejder forslag og foretager
indstilling til Kommunalbestyrelsen om:
 Planer og politikker indenfor udvalgets
område – i samarbejde med økonomiudvalget
 Anlægsplaner indenfor udvalgets område
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§ 15
Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.

-

førtidspensioner
misbrugsområdet
 Flygtningeintegration, herunder
- modtagelse af kommunens flygtninge,
jf. centralt udmeldte kvoter
- administration af danskundervisningstilbud
- samfundslære
- netværk i forhold til lokalsamfund og
frivillige
 Drift og vedligeholdelse af anlæg og
arealer under udvalgets område.

Stk. 2.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det beskæftigelsesmæssige område, herunder:
 Forsørgelsesydelser til enkeltpersoner,
kontanthjælp, sygedagpenge, revalideringsydelser, dagpenge m.v.
 Afklaring af enkeltpersoners tilknytning
til arbejdsmarkedet
 Jobcenter, herunder
- vejledning og jobformidling for både
forsikrede og uforsikrede ledige
- aftaler om opgavevaretagelse fra både kommunale og eksterne udfører
på beskæftigelsesområdet
- medvirken i og initiativer omkring arbejdsstyrkens kompetenceudvikling
og uddannelse, herunder fokus på
mobilisering af ungdomsårgangene
og efteruddannelse
- opfyldelse af centralt udmeldte måltal
på beskæftigelsesområdet; herunder
udarbejdelse af beskæftigelsesplanen
 Anvendelse af relevante værktøjer i forbindelse med udnyttelse af potentialet i
arbejdskraftreserven samt vedligeholdelse og udvikling af kvalifikationer, herunder
- revalideringsinstitutioner
- beskæftigelsesprojekter
- jobtræning, arbejdsprøvning
- fleks- og skånejob
- specialundervisning for voksne
- sundheds- og forebyggelsesinitiativer
i relation til beskæftigelsesområdet,
herunder tiltag og projekter med fokus
på genoptræning, behandlingstilbud,
forebyggelse og nedbringelse af sygefraværet i arbejdsstyrken
- udvikling af projekter og tiltag, der sikrer arbejdskraftudbuddet og fastholdelse
- Udvidet Ungdomsvejledning (UUV),
varetagelse af arbejdsmarkeds- og/eller forsørgelsesrelaterede funktioner
fra borgerens 16. år
- Særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Stk. 3.
Udvalget udarbejder forslag og foretager
indstilling til Kommunalbestyrelsen om:
 Planer og politikker inden for udvalgets område – i samarbejde med økonomiudvalget, herunder en langsigtet
strategi for beskæftigelse samt den
årlige beskæftigelsesplan
 Anlægsplaner inden for udvalgets område
 Anlægsprojekter inden for udvalgets
område, indeholdende tegninger, projektbeskrivelser, placering, tidsplan,
byggeprogram og økonomi.
stk. 4.
Udvalget er ansvarlig for samarbejdet med
LBR (Det Lokale Beskæftigelsesråd). Formanden for Beskæftigelsesudvalget er også
formand for LBR.
Udvalget skal medvirke til at tænke kommunens beskæftigelsespolitik sammen med andre politikker, eksempelvis erhvervspolitik,
sundhedspolitik, integrationspolitik, helhedsplanen, personalepolitik m.v. Dette skal ske i
samarbejde med de relevante udvalg og Økonomiudvalget. Tilsvarende skal udvalget sikre
en koordinering og et samarbejde i forhold til
kommunens arbejdskraftbehov som arbejdsgiver.
§ 16
Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske
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og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet –herunder:
 Administration af planområdet
 Miljøbeskyttelse
 Renovation
 Vandløb
 Naturbeskyttelse
 Veje
 Kollektiv trafik
 Hyrevognstilladelser
 Råstofindvinding
 Offentlig belysning
 Kommunale havne
 Drift og vedligeholdelse af anlæg og
arealer under udvalgets område – herunder: rekreative områder – herunder
parker og anlæg, som ikke ved denne
vedtægt eller Kommunalbestyrelsens
beslutning er henlagt under noget andet
udvalgs område.





Musikskole og andre musikaktiviteter
Landdistrikternes udvikling
Støtte til udviklingsprojekter i landdistrikterne og lokalsamfundene
Samarbejde med private og selvejende
institutioner indenfor udvalgets område
Udlån og udleje af lokaler i ejendomme
til foreninger m.v. indenfor udvalgets
område
Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg
og andre fritidsfaciliteter, anlæg og arealer under udvalgets område.

Stk. 3.
Udvalget udarbejder forslag og foretager
indstilling til Kommunalbestyrelsen om:
 Planer og politikker indenfor udvalgets
område – i samarbejde med økonomiudvalget
 Regler for udlån og udleje af lokaler i
ejendomme under udvalgets område
 Regler for tilskud til foreninger m.v.
 Anlægsplaner inden for udvalgets område
 Anlægsprojekter inden for udvalgets
område, indeholdende tegninger, projektbeskrivelser, placering, tidsplan,
byggeprogram og økonomi.

Stk. 3
Udvalget udarbejder forslag og foretager
indstilling til Kommunalbestyrelsen om:
 Planer og politikker inden for udvalgets
område – i samarbejde med økonomiudvalget
 Lokalplaner og øvrige planer for de i stk.
2 omtalte og eventuelle andre tekniske
og miljømæssige områder – i samarbejde med økonomiudvalget
 Takster på relevante områder
 Anlægsplaner inden for udvalgets område
 Anlægsprojekter indenfor udvalgets område, indeholdende tegninger, projektbeskrivelser, placering, tidsplan, byggeprogram og økonomi

Stk. 4
Udvalget skal medvirke til at tænke kommunens landdistriktspolitik – og udvikling sammen med den øvrige kommunale service- og
opgavevaretagelse, herunder udviklingsprojekter indenfor erhverv og turisme, som kan
understøtte udviklingen i landdistrikterne og
bosætningen generelt. Endvidere skal udvalget arbejde med tiltag, der understøtter nærdemokratiet, og borger- og brugerinddragelse. Dette skal ske i samarbejde med de relevante udvalg og økonomiudvalget.

§ 17
Kultur-, Fritids- og landdistriktsudvalget består af 7 medlemmer.

KAPITEL VI
Vederlag m.v.

Stk. 2.
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på følgende områder:
 Biblioteksvæsen
 Folkeoplysende virksomhed
 Teater- og biografforhold
 Øvrige kulturelle opgaver

§ 18
Formanden for henholdsvis
 Børne- og Familieudvalget
 Social og sundhedsudvalget
 Beskæftigelsesudvalget
 Teknik- og miljøudvalget
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tager vedkommende i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget

modtager hver et vederlag, som udgør 25 %
af borgmesterens vederlag.

Stk. 2.
Funktionsvederlag kan højest udbetales i en
uafbrudt periode på 9 måneder.

Vederlaget ophører ved udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte
hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

Stk. 3
Bestemmelsen i styrelseslovens § 15, stk. 2
fraviges, således at borgmesteren i de nævnte situationer indkalder stedfortræder til kommunalbestyrelsens førstkommende møde
uanset den forventede varighed af fraværet.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet,
barsel og adoption, hvor stedfortræder af
denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

Meddelelse om fravær skal så vidt muligt gives til borgmesteren senest 3 hverdage før
kommunalbestyrelsesmødet.

Stk. 2
Næstformændene for de i stk. 1 nævnte udvalg samt næstformanden i økonomiudvalget
modtager hver et vederlag, som udgør 5 % af
borgmesterens vederlag.

KAPITEL VII
Midlertidige bestemmelser (1. januar
2018 - 31. december 2021)

Vederlaget ophører ved udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte
hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

§ 20
Stedfortrædere, der indkaldes efter § 19, stk.
3 i indeværende valgperiode fra 1. januar
2018 - 31. december 2021, til at deltage i enkelte møder, vederlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i styrelseslovens
§ 16, stk. 8, jf. vederlagsbekendtgørelsens §
6, stk. 1. 3. pkt.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet,
barsel og adoption, hvor stedfortræder af
denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.
Stk. 3.
Formanden for Børn- og ungeudvalget modtager et vederlag, som udgør 5 % af borgmesterens vederlag.

KAPITEL VIII
Ikrafttrædelse og ændringer

Vederlaget ophører ved udgangen af den måned, hvor pågældende fratræder det enkelte
hverv eller i en uafbrudt periode på 3 måneder ikke har varetaget dette.

§ 21
Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar
2018.
Stk. 2.
Forslag til ændringer i vedtægten skal behandles 2 gange i kommunalbestyrelsen med
mindst 6 dages mellemrum.

Ved fravær på grund af sygdom, graviditet,
barsel og adoption, hvor stedfortræder af
denne grund er indkaldt, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

Godkendt i kommunalbestyrelsen den 21.
september 2017 og 23. november 2017.

§ 19
Når et medlem af et stående udvalg på grund
af formandens sygdom, ferie eller fravær af
anden årsag af udvalget er konstitueret som
formand i en periode på mindst 2 uger, mod-
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