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Tillægspunkt til ordinær dagsorden
Baggrund
På baggrund af tidligere drøftelser i Byråd, og i gruppen af partiformænd og Byrådets løsgængere, ønskes
en ændring i Styrelsesvedtægten gældende pr. 1.1.2018.
Sagsfremstilling
Ændringer til Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune er som følger:
Der er 5 stående udvalg udover Økonomiudvalget.
- Sundhedsudvalget bestående af 7 medlemmer
- Børne- og Familieudvalget bestående af 7 medlemmer
- Beskæftigelsesudvalget, bestående af 5 medlemmer
- Teknik- og Miljøudvalget bestående af 7 medlemmer
- Kultur- og Fritidsudvalget bestående af 5 medlemmer
Socialudvalgets hidtidige opgaver for så vidt angår ydelser m.v. til borgere under
18 år varetages af Børne- og Familieudvalget.
Socialudvalgets opgaver med forebyggelse og behandling af misbrug samt tilbud til
misbrugere på voksenområdet, Krisecentre og forsorgshjem for udsatte grupper
varetages af Sundhedsudvalget
Socialudvalgets øvrige opgaver varetages af Beskæftigelsesudvalget.
Forslag til styrelsesvedtægt vedlægges som bilag.
Forslag om ændringer af styrelsesvedtægten skal behandles på to byrådsmøder
med mindst 6 dages mellemrum. Styrelsesvedtægten 1. behandles 12.10.2017
med 2. behandling på byrådsmøde 2.11.2017.
Lovgrundlag
Styrelsesloven
Sagen afgøres i Byrådet
Styrelsesvedtægten skal til 2. behandling på kommende Byråds møde.
Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune skal efter Byrådets 2. behandling og godkendelse,
fremsendes til Ankestyrelsens godkendelse.
Økonomi
Administrationen indstiller
- at styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse med ovenstående.
Beslutning i Byrådet den 12. oktober 2017
Fraværende: Ingen.
Styrelsesvedtægten oversendes til 2. behandling.

Supplerende sagsfremstilling:
Styrelsesvedtægten er tilrettet på baggrund af de ændringer gruppeformændene drøftede på møde den 23.
oktober 2017 og tilbagemeldinger til forvaltningen 29. oktober 2017 – 1. november 2017:
·

Indsatsen vedrørende kommunens misbrugsbehandling varetages af Børne- og Familieudvalget (I
det oprindelige forslag var indsatsen placeret i Sundhedsudvalget). Dermed er der flyttet følgende to
opgaver:
- Forebyggelse og behandling af misbrug samt tilbud til misbrugere på voksenområdet.
- Krisecentre og forsorgshjem for udsatte grupper.

·

Pr. 1.1.2018 er der 7 medlemmer i alle eksisterende udvalg:
Økonomiudvalg
Sundhedsudvalg
Børne- og Familieudvalg
Beskæftigelsesudvalg
Teknik- og Miljøudvalg
Kultur – og Fritidsudvalg

·

Vederlag for Byrådsmedlemmer pr. 1.1.2018 vil være:
De 5 udvalgsformænd har uændret vederlag 22 % af borgmesterens løn.
De 6 næstformænd i udvalgene tildeles ét ekstra udvalgsvederlag svarende til 1,83 % af
borgmesterens løn.
Udvalgsvederlag udgør 16.381,92 kr. årligt.
Udvalgsvederlaget øges med summen af det formandsvederlag som nedlægges.
Udvalgsmedlemmer tildeles vederlag svarende til 1,83 % af borgmesterens løn i alt 16.381,92 kr.
årligt.

·

Udvalgsstruktur evalueres efter 2 år.

Administrationen indstiller
- at Styrelsesvedtægten for Vesthimmerlands Kommune godkendes.

Bilag
Ny styrelsesvedtægt for VHK - udkast 25.09.2017 (01-11 2017)

820-2017-273855

Beslutning i Byrådet den 2. november 2017
Fraværende: Karen Clausager, Ninni L. Gjessing
Styrelsesvedtægten godkendt med den tilføjelse, at udvalgsvederlaget forhøjes til 2,85% af
borgmesterlønnen, svarende til 25.567,31 kr. pr. år, og at der til næstformændene gives et yderligere
tillæg på 1,65 % af borgmesterlønnen, svarende til 14.802,13 kr. pr. år.

