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1.

BYRÅDET

§ 1. Odsherred Byråd består af 25 medlemmer.
Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en første og en anden viceborgmester, jf. § 6 i lov
om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet ”styrelsesloven”).

§ 2. Stedfortræderen for et medlem indkaldes til førstkommende møde i Byrådet, når
medlemmets lovlige forfald efter styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt. forventes at være af en
varighed på mindst 15 dage.
Stk. 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder
fastsættes i øvrigt i Byrådets forretningsorden (herefter kaldet forretningsordenen), jf.
styrelseslovens § 2.

2.

BORGMESTEREN

§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes
i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.
§ 4. Borgmesteren er øverste daglige leder af kommunens samlede administration og varetager
de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område,
indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.
Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig
forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager,
der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.
§ 5. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden
fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af
Indenrigs- og Økonomiministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en
disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.
3.

NEDSÆTTELSE AF UDVALG OG BESTEMMELSER OM DERES VIRKSOMHED

§ 6. Følgende udvalg nedsættes:
1. Økonomiudvalget
2. Miljø- og Klimaudvalget

3. Børne- og Uddannelsesudvalget
4. Social- og Forebyggelsesudvalget
5. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

§ 7. Hvert udvalg vælger en formand og eventuelt en næstformand. Næstformanden leder
møderne, når formanden er fraværende, med mindre udvalget beslutter noget andet.
Stk. 2. Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.
§ 8. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i
mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført
beslutningsprotokollen, og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed,
kræve, at denne myndighed samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det
pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit
standpunkt.
§ 9. Hvis et stående udvalg vil foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal
der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af
borgmesteren og Økonomiudvalget, jf. styrelseslovens § 21, stk. 2, jf. § 31 a og § 18.
Stk. 2. Udvalgene samarbejder om snitflader, fælles opgaver/brugere og overgangsordninger fra
udvalg til udvalg, jf. Delegationsplan for Odsherred Kommune.
§ 10. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt
udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem
Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.
4.

ØKONOMIUDVALGET

§ 11. Økonomiudvalget (herefter kaldet udvalget) består af borgmesteren, der er formand for
udvalget, samt seks af Byrådets øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i
medfør af § 18, § 21 og kapitel 5 i styrelsesloven.
Stk. 3. 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. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for
kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

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 drager omsorg for
udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager
indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der
vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:
Turistpolitik
Erhvervspolitik
Bosætningspolitik
Boligpolitik herunder kontrol med boligselskaber
Boligstøtte
Boligindskudslån
Byggemodning og udstykning
Kommuneplanlægning herunder klimatilpasningsplanlægning
Beredskabsområdet - Vestsjællands Brandvæsen
Kommunikations- og informationspolitik
Køb, salg og pantsætning af jord og ejendomme
Ejendomsskat
Udlejning af kommunale ejendomme
Strategisk arealanvendelse
Klimaskærm for alle kommunale ejendomme
Internationale opgaver
Borgmesterfunktion
Teknologianvendelse, digitalisering og administrativ udvikling
Informationssikkerhed
Alkoholbevillinger og øvrige tilladelser efter restaurationsloven
Ulovlige sommerhusbeboelser
Sager om kondemnering
Valg og folkeafstemninger
Den kommunale administration, inklusive bygninger
Sagsadministration (journalisering, dokumentation og arkivering)
Markedsføring
Unesco Geopark
Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af følgende opgaver inden for
beskæftigelsesområdet:
Aktivering
Arbejdsmarked/virksomhedsservice
Virksomhedspraktik, løntilskud og jobrotation

Bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, drift og vedligeholdelse
A-Dagpenge samt dagpenge ved sygdom og barsel
EGU, Erhvervsfaglig Grunduddannelse
Enkeltydelser
Flygtninge
Integration
Jobcenter
Kontanthjælp, aktiveringsydelse, integrationsydelse,
Opgaver vedrørende selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst
med for at opfylde kommunens forpligtelser efter arbejdsmarkedslovgivningen (fx
Sprogskole og Produktionsskole)
Orlovsydelser
Personlige tillæg
Pensioner, førtids-, tilkendelser, inkl. udgift
Revalideringsinstitutioner
Revalideringsydelser, revalidering
Sektorplaner
Skånejob og flexjob
Statsopgaver
Forberedende Grunduddannelse - FGU
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:
Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, samt planer for
institutioner og andre anlæg under udvalgets område
Anlægsplaner
Varetagelse af kommunens ejerinteresser i forhold til aktieselskaber, anpartsselskaber
og erhvervsdrivende fonde, herunder vand- og spildevandsforsyningsselskaber
Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og
regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 samt overordnede politiske styringssystemer,
leasingaftaler og kontrakter m.v.
Stk. 8. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens
risikostyringspolitik samt redegørelser for kommunens væsentligste ydelser til borgerne, jf.
styrelseslovens § 62. Udvalget udarbejder endvidere politikker om erhvervsmæssige og
turistmæssige forhold og har kontakten til Turistrådet og Odsherred Erhvervsforum.
Stk. 9. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 10. Udvalget samarbejder med brugerbestyrelser, Bevillingsnævnet, Huslejenævnet,
Beredskabskommissionen, Odsherred Erhvervsforum, Turistrådet, Integrationsrådet, samt øvrige
råd og nævn under udvalgets område.
Stk. 11. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som er
henlagt under udvalgets område.

§ 12. Udvalget fastsætter regler om:
indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af
budget- og bevillingskontrol, jf. § 12
i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres
samordning af kommunens indkøbsfunktioner

§ 13. Udvalget tilsyn med:
at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets
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 overskrides uden Byrådets samtykke
at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. § 9 i lov nr. 740 af 17. juli
2000 om offentlige arkiver m.v.
løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens §
67

5.

STÅENDE UDVALG

Miljø- og Klimaudvalget
§ 14. Miljø- og Klimaudvalget (herefter kaldet udvalget) består af syv medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske
og miljømæssige område og på arealanvendelsesområdet, herunder opgaver vedrørende:
Affalds- og ressourceplaner
Arkitekturpolitik, facaderegulativer
Arrangementer (tilladelse)
Bade- og bådebroer
Badevandskvalitet

Byggelinjer og beskyttelseslinjer – sø, å, skov, fortidsminder og kirker
Bygningsmyndighed
Camping
Energiplanlægning
Fredninger – tilsyn og håndhævelse af regler
Forbrugsafgifter
Friluftsreklamer
Gadelys
Gravetilladelser
Grundejere – kontakt til
Grundvandsbeskyttelse
Grønne områder
Havne
Hegnsyn
Helhedsplaner og detailplaner for projekter i det åbne land, der skal integreres
Kommuneplanlægningen (kulturhistorie, biologi, landskaber, rekreative forhold,
stier m.v.)
Jord, bortskaffelse og anvendelse – påbud og tilsyn

Klimakommune (CO2-regnskab)
Kollektiv trafik, trafikselskaber
Kystbeskyttelse
Landbrugs– og husdyrlovgivning
Landzoneadministration
Lokal Agenda 21
Lokalplanlægning
Miljøtilsyn og godkendelse (industri og erhverv)
Mærkningsordning for badevand mv. ”Kyst og Strand”
Natura 2000 og habitatdirektiv
Naturgenopretning
Natur– og vandhandleplaner
Naturpleje og pleje af fortidsminder
Naturtyper, beskyttede
Offentlige toiletter
Parkering
Planlægning
Gennemførelse af kommunale bygge- og anlægsarbejder inden for fagudvalgets område
Regulativer inden for lovområderne
Renovation og genbrugsstationer
Skadedyr
Spildevandsplan
Spildevandstilladelser og udledningstilladelser
Sten og jorddiger

Trafikplaner (indarbejdes i kommuneplanen)
Trafiksikkerhed
Vandindvinding – indvindingstilladelser, indsatsplaner og handleplaner
Vandløb
Varmeforsyning
Varmeforsyningsplanlægning
Veje og stier, rekreative områder (herunder private fællesveje og stier, offentlige veje
og stier, rekreative områder herunder parker, pladser, vintertjeneste)
VVM-undersøgelser og miljøvurderinger
Åbne land
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:
Lokalplaner og sektorplaner for de i stk. 2 omtalte og eventuelle andre tekniske og
miljømæssige områder, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
Takster for forsyningsvirksomheder samt institutioner, forsyningsvirksomheder og andre
anlæg under udvalgets område
Anlægsplaner
Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de kommunale havnes anliggender i
overensstemmelse med reglerne i lovgivningen om trafikhavne.
Stk. 5. Udvalget samarbejder med brugerbestyrelser og øvrige råd og nævn inden for udvalgets
område.
Stk. 6. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som er
henlagt under udvalgets område. Dog undtagen klimaskærm, der varetages af Økonomiudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
§ 15. Børne- og Uddannelsesudvalget (herefter kaldet udvalget) består af syv medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forbindelse
med 0-18-årige, samt efterværn efter det fyldte 18. år og kommunens uddannelsespolitiske
indsats, herunder opgaver vedrørende:
Børneanbringelser
Børnefamilieydelser (økonomiske og socialpædagogiske fripladser)
Dag- og klubtilbud (særlige)
Daginstitutioner
Dagpleje
Døgntilbud til børn og unge med særlige behov - myndigheds- forsynings- og
finansieringsansvar

Efterværn efter serviceloven
Folkeskoler
Forebyggende foranstaltninger
Handicappede, fysisk og psykisk
Opholdssteder, godkendelse af
Pladsanvisning
Plejefamilier
Psykologisk, pædagogisk rådgivning
Pædagogisk konsulenttjeneste
Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder
eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier
Samarbejde med private og selvejende institutioner – herunder efterskoler, friskoler og
selvejende daginstitutioner – inden for udvalgets område
Sektorplaner
SFO’er – fritidstilbud til børn
Skole- og ungdomsvejledning
Skolekørsel
Specialbistand for småbørn
Specialbistand for skolebørn
Specialdagtilbud og klubber - myndigheds- og finansieringsansvar
Specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov i dagtilbud
Specialundervisning
SSP
STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)
Sundhedspleje
Tandpleje for børn og unge
Ungdomsuddannelser
Vidtgående specialundervisning
Ydelser til enkeltpersoner under 18 år på det sociale område
Uddannelse Til Alle (UTA)
Voksenspecialundervisningsområdet
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:
Skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsområdet, i
samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, samt planer vedrørende institutioner og
andre anlæg under udvalgets område
Anlægsplaner
Stk. 4. Udvalget samarbejder med brugerbestyrelser, SSP-udvalg (Social-Skole-Politi),
Ungdomsskolebestyrelsen, UU-udvalget (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og øvrige råd og
nævn inden for udvalgets område.

Stk. 5. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som er
henlagt under udvalgets område. Dog undtagen klimaskærm, der hører under Økonomiudvalget.
Social- og Forebyggelsesudvalget
§ 16. Social- og Forebyggelsesudvalget (herefter kaldet udvalget) består af syv medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale,
sundhedsmæssige og forebyggelsesopgaver, herunder:

Beskyttet beskæftigelse
Bofællesskaber
Bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område – drift og vedligeholdelse
Dagcentre
Forebyggelse og sundhedsfremme efter sygehusindlæggelse
Forebyggende hjemmebesøg
Genoptræning – også efter sygehusindlæggelse
Handicap, voksne
Hjemmehjælp
Hjemmeplejen, pleje og omsorg
Hjemmesygepleje
Hjælpemidler inkl. proteser, it-hjælpemidler, biler m.v.
Madordning
Misbrugsbehandling – myndighed
Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende
institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens
forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen
Plejecentre
Plejehjem
Sektorplaner
Socialpsykiatri
Socialt lægeligt samarbejde
Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18)
Sundhedscenter
Sygehusafregninger
Tandpleje for sindslidende, udviklingshæmmede m.v.
Tandpleje (omsorgstandpleje)
Tilskud til frivilligt socialt arbejde
Visitation til ydelser efter lov om social service
Ældreboliger, handicapboliger

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:

Sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i
samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11, samt planer vedrørende institutioner og
andre anlæg under udvalgets område
Anlægsplaner
Stk. 4. Udvalget samarbejder med brugerbestyrelser, Ældrerådet, Handicaprådet, Rådet for
Socialt Udsatte og øvrige råd og nævn inden for udvalgets område.
Stk. 5. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som er
henlagt under udvalgets område. Dog undtagen klimaskærm, der hører under Økonomiudvalget.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget
§ 17. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget (herefter kaldet udvalget) består af syv medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i forbindelse
med kultur- og fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:
Biblioteker og kulturhuse
Biografvirksomhed
Borgerservice på bibliotekerne
Bosætningsaktiviteter
Bygninger, idrætsanlæg m.v. og andre fritidsfaciliteter samt eventuelle andre
bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område, drift og vedligeholdelse af
Egnsteater og anden teatervirksomhed
Frivillighed
Faglige regionale råd
Folkeoplysning, foreninger og klubber
Fortidsmindeområdet (ikke vedligeholdelse)
Haller, idrætshaller og svømmehaller
Kulturaftaler, herunder børnekultur
Kunstmuseer
Landdistriktspolitik og lokaldemokrati
Lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v., udlån og udleje
Lokalhistoriske arkiver
Museum Vestsjælland
Musikskole
Naturskole
Rytmiske spillesteder
Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
Sektorplaner

Stadion- og idrætsanlæg
Tilskud til kulturelle formål
Ung i Odsherred (Ungdomsskolen)
Voksenundervisning
Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om:
Udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det kulturelle område, i samarbejde
med Økonomiudvalget, jf. § 11
Regler for udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme og for tilskud til
foreninger m.v., samt regler for institutioner og andre anlæg under udvalgets område
Anlægsplaner
Stk. 4. Udvalget samarbejder med brugerbestyrelser og øvrige råd og nævn inden for udvalgets
område.
Stk. 5. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg, som er
henlagt under udvalgets område. Dog undtagen klimaskærm, der hører under Økonomiudvalget.
6.

VEDERLAGSBESTEMMELSER M.V.

§ 18. Der ydes et fast vederlag til 1. viceborgmesteren og 2. viceborgmesteren, der tilsammen
kan udgøre maksimalt 10 % af vederlaget til borgmesteren.
Stk. 2. Byrådets nærmere beslutning om vederlag til 1. viceborgmesteren og 2.
viceborgmesteren træffes forud for, og med virkning for, mindst ét regnskabsår. Det nyvalgte
byråd kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra
den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.
Stk. 3. Formanden for Miljø- og Klimaudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 % af
borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 %
af borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for Social- og Forebyggelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20 %
af borgmesterens vederlag.
Stk. 6. Formanden for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 20
% af borgmesterens vederlag.
Stk. 7. Formanden for det særlige Børn og Unge-udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 10 %
af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Det i stk. 3-7 nævnte vederlag ophører, når formanden på grund af forfald i en uafbrudt
periode på seks måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet.
Stk. 9. Der ydes et fast vederlag til næstformanden i Økonomiudvalget og de stående udvalg.
Vederlaget udgør 5 % af borgmesterens vederlag.
Stk. 10. Der ydes et fast vederlag til Byrådets ordinære medlemmer af Økonomiudvalget, de
stående udvalg og Det Særlige Børn- og Unge-Udvalg. Vederlaget udgør 3 % af borgmesterens
vederlag.
Stk. 11. Byrådet kan beslutte at yde et fast vederlag til byrådsmedlemmer, der udpeges som
formand for udvalg nedsat efter styrelseslovens § 17, stk. 4, samt byrådsmedlemmer, der
udpeges som næstformand for særlige udvalg nedsat i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4 og
stk. 5.
Stk. 12. Når et medlem af et udvalg, herunder udvalgets næstformand, konstitueres som
udvalgsformand, ved den sædvanlige formands forfald i mindst 2 uger, modtager medlemmet et
vederlag i funktionsperioden efter samme regler som formanden. Funktionsvederlaget kan højst
oppebæres i en ubrudt periode på ni måneder.
Stk. 13. Vederlag m.v. til stedfortrædere i Byrådet ydes efter de til hver tid gældende
bestemmelser i bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af
kommunale hverv. Byrådet kan beslutte at yde vederlag til medlemmer af Byrådet, som
indkaldes som stedfortræder til et enkelt møde i børne- og ungeudvalget, jf. lov om
retssikkerhed og administration på det sociale område § 19, stk. 2.

7.

ÆNDRINGER I VEDTÆGTEN

§ 19. Denne vedtægt træder i kraft den 1. maj 2015.
Stk. 2. Forslag om ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst
seks dages mellemrum.
Stk. 3. Styrelsesvedtægten fremsendes til Ankestyrelsen, det kommunale tilsyn til orientering.
Tilsvarende gælder ved senere ændringer i vedtægten.
Stk. 4. Vedtægten offentliggøres på Odsherred Kommunes hjemmeside.

Vedtaget på Odsherred Byråds møder den 29. oktober 2013 og den 26. november 2013.

_____________________________
Thomas Adelskov
Formand

/

______________________________
Rie Perry
Kommunaldirektør

Ændringer i Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune – Gældende fra 1. januar 2014, § 19, stk.
11, og § 19, stk. 13, vedtaget på Odsherred Byråds møder den 30. september 2014 og den 28.
oktober 2014.

_____________________________
Thomas Adelskov
Formand

/

______________________________
Rie Perry
Kommunaldirektør

Ændring i Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune – Gældende fra 1. maj 2015, § 2, stk. 1,
vedtaget på Odsherred Byråds møde den 28. april 2015.

_____________________________
Thomas Adelskov
Formand

/

______________________________
Rie Perry
Kommunaldirektør

Ændring i Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune – Gældende fra 1. juni 2015, § 11, stk. 8,
stk. 10 og stk. 11, og § 15, stk. 2 og § 20 stk. 1 og stk. 2, vedtaget på Odsherred Byråds møde
den 26. maj 2015.

_____________________________
Thomas Adelskov
Formand

/

______________________________
Rie Perry
Kommunaldirektør

Ændring i styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune – gældende fra den 1. januar 2018, §11,
stk. 5, §11, stk. 10, §15, stk. 2, §17, stk. 2 og §18, stk. 11, vedtaget på Odsherred Byråds møde
den 26. september og 31. oktober 2017.

/
Thomas Adelskov
Formand

Claus Steen Madsen
Kommunaldirektør

Ændring i styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune – gældende fra den 1. januar 2019, § 11,
stk. 2, § 11, stk.5, § 11, stk. 8, § 11, stk. 10, § 14, stk. 2, § 14, stk. 6, § 15, stk. 2, § 15, stk. 5, §
16, stk. 2, § 16, stk. 5, § 17, stk. 2, § 17, stk. 5 og § 18, stk. 7, vedtaget på Odsherred Byråds
møde den 30. oktober 2018 og 27. november 2018

/
Thomas Adelskov
Formand

Claus Steen Madsen
Kommunaldirektør

