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Delegationsplan for Esbjerg Kommune 2022 

Forord 
 
Udførelsen af kommunale opgaver er overordnet set henlagt til Byrådet. 
 
Der er som udgangspunkt fri adgang til delegation inden for det kommunale styre. Det 
forhold, at en kompetence i lovgivningen er tillagt Byrådet, er som udgangspunkt alene 
udtryk for, at opgaven skal løses i kommunalt regi.  
 
Det fremgår af styrelsesvedtægten, hvilke opgaver der henhører under de enkelte 
udvalg. Med baggrund heri varetager udvalgene den umiddelbare forvaltning af 
kommunens anliggender på disse områder. Disse opgaver er således ikke henlagt til 
udvalgene ved en konkret bemyndigelse eller delegation, men via bestemmelserne i 
styrelsesvedtægten. 
 
Byrådet kan delegere til udvalgene eller til forvaltningen ved den pågældende direktør, 
og desuden kan udvalgene delegere til forvaltningen ved den pågældende direktør. 
 
I visse situationer er Byrådet afskåret fra at overlade udøvelsen af sin kompetence til 
andre. Det er tilfældet, hvis der i den kommunale styrelseslov står, at det er 
kommunalbestyrelsen, der er det kompetente organ eller, hvis der i den øvrige 
lovgivning står, at kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning i et møde.  
 
Dog skal sager, der er delegeret til en direktør, og som har særlig politisk interesse, 
afgøres politisk. 
 
Hensigten med Esbjerg Kommunes delegationsplan er at give et samlet overblik over 
kompetencefordelingen, herunder de politisk besluttede delegationer i Esbjerg 
Kommune. 
 
Det er hensigten, at såvel politikere, ansatte og andre til enhver tid med 
delegationsplanen i hånden vil kunne skaffe sig oplysninger om og overblik over, hvor 
en sag afgøres. 
 
Delegationsplanen vil blive ajourført, når der træffes nye beslutninger vedrørende 
delegation. 
 
Godkendt i byrådet den 5. december 2022. 
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Delegationsplan for fællesområder 
 

 

Fællesområde 
 
 
B = Besluttende instans 
B* = Beslutning kan ikke uddelegeres 
I = Indstillende instans 
O = Orientering 
(O) – orientering hvis sagen er principiel eller af politisk betydende karakter 
 

B
yråd 

Ø
konom

iudvalg 

S
tående udvalg 

A
dm

inistration 

Generelt 

Alle andre sager under Økonomiudvalgets forretningsområde er 
delegeret til kommunaldirektøren. Dog skal sager, som har en særlig 
politisk interesse, afgøres politisk 

   B 

     
 
Politikker 
Politikker B I I I 

     

 
Forsikring 
Retningslinjer for forsikring B I  I 
     
 
Retssager mv. 
Retssager     B 
Tilsynssager, hvor Ankestyrelsen har anmodet om behandling i 
Byrådet 
 
Andre tilsynssager 

B I  I 
 
 
B 

Ombudsmandssager    B 
     
 
Byrådets forhold 
Styrelsesvedtægt B* I  I 
Forretningsorden B* I  I 
Andre beslutninger vedr. Byrådets forhold B* I  I 
Konstituering, valg og udpegning af medlemmer og suppleanter til 
organer, f.eks. udvalg, råd og nævn 

B* I  I 

     
 
Valg 

    

Udpege medlemmer til valgbestyrelsen B* I  I 
Fastsætte diæter til valgstyrere, valgstyrerformænd, og tilforordnede 
vælgere samt valgbestyrelsen 

B* I  I 

Udarbejde valglister og udsende valgkort    B 
Træffe afgørelse om ændring af afstemningssted B I  I 
Tilrettelægge og annoncerer brevstemmeafgivningen i kommunen, 
boliger/boformer og vælgernes hjem samt udpege 
stemmemodtagere på mindre øer 

   B 

Forberede afstemningen på valgdagen    B 
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Sørge for, at valgmaterialet er til stede ved fintællingen    B 
Sørge for opbevaring og kassation af valgmateriale    B 
Bekendtgøre valgresultat ved Kommunalvalg    B 
Bekendtgøre godkendte kandidatlister til kommunalvalg    B 
Behandle valgklager ved kommunalvalg  B* I  I 

     
 
Lokaldemokrati 
Politik for nærdemokrati B I  I 
Landdistriktspolitik B I  I 
Puljen til lokale projekter  B  I 
Godkendelse af vedtægter for lokalråd 
Uproblematiske vedtægtsændringer for lokalråd 

 B  I 
B 

     
 
Øvrigt  
Godkendelse af sektorplaner B I I I 
Godkendelse af regulativer B I I I 
Godkendelse af takster i henhold til Styrelseslovens § 41 a B* I I I 
Fastsættelse af sagsbehandlingsfrister   B I 
     
 
Beredskab 
Opgaver i henhold til beskyttelsesrumsloven    B 
Opgaver i henhold til havmiljølovens kapitel 11    B 
Opgaver i henhold til fyrværkeriloven    B 
Opgaver i henhold til Byggelovens § 16 C, stk. 6 og 8    B 
Beslutning om og godkendelse af risikobaseret dimensionering for 
Sydvestjysk Brandvæsen, jfr. Vedtægter for Sydvestjysk 
Brandvæsen § 6, stk. 3 

   B 

     
 
Økonomi 
Årsregnskab (Styrelseslovens § 45) B* I I I 
Regnskaber for eksterne puljemidler for fagudvalgene   B I 
Regnskaber for eksterne puljemidler for Økonomiudvalget  B  I 
Forslag til årsbudget og budgetoverslag (Styrelseslovens § 37) B* I I I 
Årsbudget og budgetoverslag (Styrelseslovens § 38) B* I I I 
Anlægsbevillinger (Styrelseslovens § 40) B* I I I 
Frigivelse af rådighedsbeløb B* I I I 
Tillægsbevillinger (Styrelseslovens § 40) B* I I I 
Budgetomplaceringer indenfor bevillingerne    B 
Budgetstrategi  B  I 
Lånoptagelse (Styrelseslovens § 41) B* I  I 
Garantiforpligtelser (Styrelseslovens § 41) B* I I I 
Revisionsberetninger for Esbjerg Kommune B I O I 
Godkendelse af årsrapport/årsregnskab for virksomheder, hvor 
kommunen har en væsentlig finansiel interesse 

B I  I 
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Finansiel strategi, indeholdende lån, leasing og aktiv pleje  B  I 
Principper for økonomistyring (Styrelseslovens § 42) B* I   
Fastsættelse af takster (Styrelseslovens § 41a) B* I I I 

     
 
Udbud og indkøb 
Indkøbspolitik B I I I 
Revisionsudbud B* I  I 
Udbud hvor der er helt særlige forhold f.eks. 
virksomhedsoverdragelse 

 B I I 

Udbud og indkøbsaftaler uden helt særlige forhold    B 
     
 
IT 
Informationssikkerhedspolitik B I  I 
Digitaliseringspolitik B I   I 
     
 
Indkøb og udbud (IT) 
Indkøbsaftaler, udbud og indgåelse – også af IT-kontrakter -, hvor 
der ikke er helt særlige forhold, der gør sig gældende 

   B 

     
 
Kontrakter/Aftaler 
Indgåelse af øvrige kontrakter, herunder IT-kontrakter    B 
     
 
Organisering 
Organisering af den kommunale administration 

• Større strukturændringer (efter høring af MED- 
organisationen når MED-aftalens bestemmelser kræver 
det) (fx antallet af direktører, større fagområde 
sammenlægninger mv. på niveau 2) 

• Mindre organisationsændringer under den enkelte direktør 

B 
 
 
 
 

I 
 
 
 
 
O 

I 
 
 
 
 
O 

I 
 
 
 
 
B 

     
 
Personaleforhold 
Beslutning om ansættelse af kommunens direktører, herunder 
kommunaldirektør og havnedirektør 

B* I   

Ændring af ansættelsesform vedr. kommunaldirektør B* I   
Tjenstlige sager og uansøgt afsked af kommunens direktører, 
herunder kommunaldirektør og havnedirektør 

B* I   

Tildeling af lokalløn og øvrige løntillæg til direktører og 
havnedirektør, idet kommunaldirektørens løn er fastlagt ved Aftale 
om aflønning af Chefer (30.01) 

   B 

Lønindplacering af og ansættelsesform for kommunens direktører, 
herunder kommunaldirektør og havnedirektør 

B I   



 

5 
 

Medmindre andet fremgår af nærværende delegationsplan, placeres 
ansvar og beslutningskompetence for ansættelse, afsked, 
lønfastsættelse samt øvrig administration og ledelse af kommunens 
personale, jf. styrelsesvedtægten i henhold til kommunens ansvars- 
og kompetenceplan på personaleområdet (Se Ansvars- og 
Kompetenceplan på Personaleområdet). 
Det samme gælder for selvejende institutioner, hvor lovgivning eller 
driftsoverenskomst angiver, om kommunen skal konsulteres i 
personaleforhold. 

   B 

     
 
Køb & Salg af fast ejendom 

    

Køb af fast ejendom  B I  I 
Salg af fast ejendom B I  I 
Salg af byggegrund, erhvervsjord og anden fast ejendom – som er 
udbudt til salg med godkendt mindste pris 

   B 

Tinglysning af skøde på fællesarealer i kommunale boligudstykninger 
til grundejerforeninger 

   B 

Afhænde ubebyggede arealer, hvortil der ikke er knyttet 
selvstændigt byggeret, i det omfang hvori markedsprisen ikke 
overstiger 300.000 kr. 

   B 

Afhænde øvrige ubebyggede arealer B I  I 
Meddele køberet i op til 1 år på de af Byrådet til enhver tid særskilt 
fastsatte vilkår, samt meddelelse af fristforlængelse i op til 3 år fra 
køberettens indgåelse 

   B 

Meddele forholdsmæssigt afslag i prisen på op til 20% i tilfælde, 
hvor forvaltningen vurderer, at der er faktiske mangler ved 
ejendommen. 

   B 

Øvrige prisafslag B I  I 
Prisreduktion begrænset bebyggelse: 
at meddele 25% prisreduktion for deklarationsbelagte arealer 
beliggende inden for byggelinjen, hvor deklarationen medfører, at 
arealet kan bebygges m.v. i begrænset omfang – særskilt for arealer 
under højspændingsledninger meddeles om 50% reduktion 

   B 

Meddele 50% prisreduktion for deklarationsbelagte arealer 
beliggende inden for byggelinjen, hvor deklarationen medfører, at 
arealet ikke vil kunne bebygges 

   B 

Øvrige prisreduktioner B I  I 
Forlængelse af byggepligt for 2 år ad gangen B I  I 
Meddele forlængelse af byggepligt op til 1 år eller mindre    B 

     

 
Støttet Byggeri 

    

Godkendelse af skema A. B* I  I 
Skema B for nybyggeri/ekstraordinære renovering- og 
opretningsarbejder mv. 
godkendelse af anskaffelsessum mv. før projektets igangsættelse, 
hvor denne ikke afviger væsentligt fra det af Byrådet godkendte 
skema A-beløb på støttetilsagnstidspunktet 

   B 

Skema C for nybyggeri/ekstraordinære renovering- og 
opretningsarbejder mv. 
projektets endelige anskaffelsessum mv., hvor denne ikke afviger 
væsentligt fra det af Byrådet godkendte skema A-beløb på 
støttetilsagnstidspunktet. Væsentlige afvigelser, der ligger udover 
prisfremskrivninger sendes til byrådsorientering 

   B 
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Godkendelse af renovering- og ombygningsprojekter, hvor der 
indgår kommunale midler eller garantistillelse 

B* I  I 

Godkendelse af boligorganisationens køb og salg af fast ejendom B* I  I 
Godkendelse af lån med kommunale garantier B* I  I 
Beslutning om kommunal deltagelse til kapitaltilførsel, jf. § 97 i 
Almenboligloven 

B* I  I 

Omdannelse af selvejende institutioner til almene afdelinger eller 
boligorganisationer 

B I  I 

Ommærkning af almene boliger B I  I 
Indgåelse af aftaler om fleksible udlejningsregler  B  I 
Kommunal beslutning om at gøre brug af anvisningsretten eller 
indgåelse af frivillig anvisningsaftale 

B I  I 

Dispositioner som kræver Byrådets godkendelse/forudsætter 
Byrådets tilsyn i medfør af bestemmelserne i Lov om almene 
boliger, Boligbyggeriloven og Ældreboligloven og regelsæt, 
udarbejdet i medfør af lovenes bestemmelser 
 
Tage stilling til dispositioner, som ikke giver anledning til tvivl og 
som ikke er af særlig principiel og/eller politisk interesse 

   B 

     

 
Byfornyelsesloven 

    

Ansøgte og/eller påbudte konverteringer af realkreditlån i 
byfornyede ejendomme 

   B 

     

 
Registermyndigheden 

    

Administration af myndighedsopgaven, herunder at være 
registeransvarlig 

   B 

Fritagelse for betaling af grundskyld  B* I  I 

 
 
     
 

Sundhed & Omsorgsudvalget 
 
 
B = Besluttende instans 
B* = Beslutning kan ikke uddelegeres 
I = Indstillende instans 
O = Orientering 
(O) – orientering hvis sagen er principiel eller af politisk betydende karakter 
 

B
yråd 

Ø
konom

iudvalg 

S
tående udvalg 

A
dm

inistration 

Generelt     
Alle andre sager under Sundhed & Omsorgsudvalgets 
forretningsområde er delegeret til kommunaldirektøren. Dog skal 
sager, som har en særlig politisk interesse, afgøres politisk 

   B 

     
 
Fællesafsnit 

    

Politikker og strategier på udvalgets ressortområde B I I I 
Delpolitikker- og strategier med relevans for udvalgets 
ressortområde 

  B I 

Sektorplan B I I I 
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Ældrerådsvalg   B I 
Udarbejdelse af sundhedsberedskabsplan B I I I 
Køb og salg af fast ejendom B I I I 
Indgåelse af brugsretsaftaler og lejeaftaler    B 
Godkendelse af idéoplæg for større anlægsprojekter   B I 
     
 
Omsorg & Pleje 

    

Tildeling af personlig hjælp og pleje efter kap. 16 i Serviceloven    B 
Fastsættelse af kvalitetsstandarder (ydelseskataloget)   B I 
Fastsættelse af sagsbehandlingstider, jf. Lov om sikkerhed på det 
sociale område § 3 

  B I 

Anmodning om værgemål    B 
Magtanvendelse, jf. Servicelovens kap. 24 O O O B 
Tilsyn efter Servicelovens § 151   B I 
Fastsættelse om offentliggørelse af kvalitetskrav til leverandører af 
serviceydelser til beboere i plejehjem, lejere i plejeboligbebyggelse 
m.v., jf. Servicelovens § 93, stk. 2 

  B I 

Boligændring, jf. lov om social service § 116 over 600.000 kr. 
 
Boligændring under 600.000 

  B 
 

I 
 
B 

Nedsættelse af bruger- pårørenderåd i tilknytning til plejehjem m.v. i 
henhold til Servicelovens § 16 samt fastsættelse af vedtægter for 
disse 

  B I 

Beslutning om iværksættelse af generelle tilbud med aktiverende 
eller forebyggende sigte samt retningslinjer for tilskud til tilbud på 
seniorområdet, jf. Servicelovens § 79 

  B I 

Besøgsrestriktioner i plejeboliger, plejehjem og andre boligformer 
med tilknyttet personale og fællesboligarealer 

B I I I 

     
 
Sundhed & Kommunal medfinansiering 

    

Sundhedspolitik – rammer for sund levevis til borgere, jf. 
Sundhedslovens § 119, stk. 1 

B I I I 

Sundhedsplan (indsatsområder i forhold til sundhedspolitik) B I I I 
Fastlæggelse af serviceniveau for lovpligtige sundhedsydelser, 
herunder: 

• Etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, jf. 
Sundhedslovens §119, stk. 2 

  
 
B 

 
I 

Sundhedsaftaler B I I I 
Sundhedsaftaler – status, evaluering, opfølgning B I I I 
Principielle høringssvar til regionen, udmøntning af 
sygehusplanlægning samt delaftaler/praksisplaner under 
sundhedsaftaler 

B I I I 
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Kultur & Fritidsudvalget 
 
B = Besluttende instans 
B* = Beslutning kan ikke uddelegeres 
I = Indstillende instans 
O = Orientering 
(O) – orientering hvis sagen er principiel eller af politisk betydende karakter 

B
yråd 

Ø
konom

iudvalg 

S
tående udvalg 

A
dm

inistration 

Generelt     
Alle andre sager under Kultur & Fritidsudvalgets forretningsområde 
er delegeret til kommunaldirektøren. Dog skal sager, som har en 
særlig politisk interesse, afgøres politisk 

   B 

     
 
Generelle forhold for områder under udvalget 

    

Køb og salg af fast ejendom  B I I I 
Godkendelse af idéoplæg for større anlægsprojekter   B I 
Indgåelse af brugsretsaftaler og lejeaftaler – medmindre andet er 
foreskrevet nedenfor under de enkelte områder 

   B 

Godkendelse af sektorplaner, regulativer, vedtægter, gebyrer og 
takster, herunder evt. Bilag hertil – medmindre andet er foreskrevet 
nedenfor under de enkelte områder 

B I I I 

Administration af myndighedsopgaven inden for den lovgivning, der 
er henlagt til udvalget i henhold til styrelsesvedtægten - medmindre 
andet er foreskrevet nedenfor under de enkelte områder 

   B 

     

 
Kultur 

    

 
Generelt om tilsyn, afgørelser og håndhævelse 

    

Godkendelse af regnskaber for kulturelle foreninger, der modtager 
under 1. mio. kr. årligt i tilskud 

   B 

Godkendelse af halvårsregnskab for kulturelle foreninger, der 
modtager mere end 1 mio. kr. i årligt driftstilskud 

  O B 

 
Kulturpolitik 

    

Kulturpolitikkens overordnede mål og fokusområder B I I I 
Igangsættelse og evaluering af begivenheder, som understøtter 
kulturpolitikken, herunder kulturpolitisk handleplan 

  B I 

Udviklingsplaner, bevillingsstatus og regnskab for kulturpolitikken   O B 
     
 
Puljer 

    

Retningslinjer for tildeling af tilskud til kulturelle aktiviteter fra 
Kulturpuljen (musikpuljen, oplevelsespuljen og strakspuljen) 

  B I 

Fordeling af arkivpulje (lokalarkiver)     B 
     
 
Aftaler 

    

Samarbejdsaftaler med eksterne parter – hvor aftalens indhold er af 
væsentlig økonomisk-politisk eller branding-politisk interesse  

B I I I 

Samarbejdsaftaler med selvejende institutioner og eksterne parter   B I 
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Selvejende institutioner 

    

Godkendelse af rammeaftaler og driftsoverenskomster, samt større 
ændringer, herunder vedtægter, som vedrører økonomi 

B I I I 

Godkendelse af mindre og redaktionelle ændringer i eksisterende 
driftsoverenskomster, som ikke har økonomisk betydning 

  B I 

Godkendelse af regnskaber for selvejende institutioner, hvis tilskud 
er mere end 1 mio. kr. årlig 

  B I 

     

     

     

     

     

 
Biblioteksloven 

    

 
Folkebibliotekernes formål og virksomhed 

    

Etablering af bibliotek, filialer o.l. og driftsoverenskomst med  
Fanø Kommune 

B I I I 

Rammer for biblioteksdrift, herunder åbningstider, særlige vilkår og  
hensyn for biblioteksbetjening  

  B I 

     
 
Særlige bestemmelser – Folkebibliotekerne 

    

Fastsættelse af takster, vederlag, gebyrer o.l. og opkrævningsform B I I I 
Reglement for brugernes benyttelse af biblioteket   B I 
     
 
Museumsloven 

    

 
Sikring af kultur- og naturarv – fysisk planlægning 

    

Godkendelse af vedtægter   B I 
     
 
Musikloven 

    

 
Musikskoler 

    

Etablering og drift af musikskole og driftsoverenskomst med  
Fanø Kommune  

B I I I 

Gratis eller nedsat betaling til børn og unges musikundervisning   B I 
Takster for elevbetaling B I I I 
Godkendelse af vedtægter   B I 
Samarbejdsaftaler med andre kommuner om musikskolebetjening    B I 
 
Rytmiske spillesteder 

    

Godkendelse af regnskab for tilskud, hvor Statens Kunstfond også 
yder tilskud (ikke driftstilskud) 

  B I 

Godkendelse af 4-årig rammeaftale med Tobakken B I I I 

 
Scenekunstloven 

    

Indgåelse af egnsteateraftaler  B I I I 
Statsrefusion af kommunens udgifter ved køb af refusionsgodkendte 
forestillinger af børneteater og opsøgende teater 

   B 
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Kulturaftaler 

    

Indgåelse af kulturaftaler B I I I 
     

 
Fritid 

    

 
Politik for fritids- og idrætsliv 

    

Overordnede mål og fokusområder B I I I 
Delpolitikker- og strategier til udmøntning af politikken   B I 
Igangsættelse og evaluering af begivenheder   O B 
     
 
Den Fritidskulturelle pulje 

    

Retningslinjer for tildeling af tilskud fra Den Fritidskulturelle Pulje   B I 
Fordeling af den årlige pulje   B I 
     
 
Aftaler 

    

Samarbejdsaftaler med eksterne parter – hvor aftalens indhold er af 
væsentlig økonomisk-politisk eller branding-politisk interesse  

B I I I 

Navngivningsaftaler med professionelle klubber/virksomheder    B I 
Navngivningsaftaler med foreninger    B 
Indgåelse af brugsretsaftaler af væsentlig økonomisk og politisk 
interesse 

  B I 

Indgåelse af lejeaftaler og forpagtningsaftaler for så vidt angår fast 
ejendom, som er placeret under Kultur- & Fritidsudvalget, og som 
har væsentlig økonomisk og politisk interesse 

B I I I 

Indkøbsaftaler, udbud og indgåelse, hvor der ikke er helt særlige 
forhold, der gør sig gældende 

   B 

     
 
Selvejende institutioner 

    

Godkendelse af rammeaftaler og driftsoverenskomster, samt større 
ændringer, herunder vedtægter, som vedrører økonomi 

B I I I 

Godkendelse af mindre og redaktionelle ændringer i eksisterende 
driftsoverenskomster, som ikke har økonomisk betydning 

  B I 

Godkendelse af regnskaber for selvejende institutioner som 
modtager mere end 1 mio. kr. i årligt driftstilskud 

  B I 

Godkendelse af halvårsregnskab for selvejende institutioner som 
modtager mere end 1 mio. kr. i årligt driftstilskud 

  O B 

     
 

Folkeoplysningsloven 
    

Fastsættelse af retningslinjer for folkeoplysende foreninger som 
grundlag for tilskud jævnfør kapitel 2  

B I I I 

Oprettelse af udvalg jf. § 35 med repræsentation for den virksomhed 
der får tilskud jf. kapitel 3. Udvalget inddrages i sammenhænge af 
generel betydning (politik, budget og regler)  

   B 

     
 
Den folkeoplysende voksenundervisning jævnfør kapitel 4 
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Fastsættelse af retningslinjer for den folkeoplysende 
voksenundervisning jævnfør kapitel 4 

B I I I 

Godkendelse af fremtidige ændringer af regelsættet, når disse 
holdes indenfor den økonomiske afsatte ramme 

  B I 

Redaktionelle ændringer i regelsættet for den folkeoplysende 
voksenundervisning  

   B 

Administration af puljer afsat efter Folkeoplysningsloven i 
henhold til gældende regelsæt 

   B 

     
     
     
     
     
 
Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde jævnfør 
kapitel 5 

    

Fastsættelse af retningslinjer for det frivillige folkeoplysende 
foreningsarbejde jævnfør kapitel 5 

B I I I 

Redaktionelle ændringer i regelsættet for det frivillige 
folkeoplysende foreningsarbejde (Foreningsguiden) 

   B 

Administration af puljer afsat efter Folkeoplysningsloven i 
henhold til gældende regelsæt 

   B 

     
 
Anvisning af lokaler og udendørs anlæg jævnfør kapitel 6 

    

Fastsættelse af retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler og 
udendørsanlæg jævnfør kapitel 6 

B I I I 

Redaktionelle ændringer i regelsættet for anvisning af kommunale 
lokaler og udendørsanlæg 

   B 

     
 
 
 

    

 
Børn & Skoleudvalget  
 
B = Besluttende instans 
B* = Beslutning kan ikke uddelegeres 
I = Indstillende instans 
O = Orientering 
(O) – orientering hvis sagen er principiel eller af politisk betydende karakter 
 

B
yråd 

Ø
konom

iudvalg 

S
tående udvalg 

A
dm

inistration 

Generelt     
Alle andre sager under Børn & Skoleudvalgets forretningsområde er 
delegeret til kommunaldirektøren. Dog skal sager, som har en særlig 
politisk interesse, afgøres politisk 

   B 

     
 
Generelle forhold for områder under udvalget 

    

Køb og salg af fast ejendom B I I I 
Godkendelse af idéoplæg for større anlægsprojekter   B I 
Indgåelse af brugsretsaftaler og lejeaftaler    B 
Godkendelse af sektorplaner, regulativer, vedtægter, gebyrer og 
takster, herunder evt. bilag hertil – medmindre andet er foreskrevet 
nedenfor under de enkelte områder 

B I I I 
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Børn & Pædagogik 

    

 
Serviceloven 

    

 
Generelt 

    

Kommunens sammenhængende børnepolitik B I I I 
     
     
     
     
 
Særlige dagtilbud 

    

Etablering, godkendelse, væsentlig ændring, nedlæggelse og 
opsigelse af selvejende/kommunale dagtilbud, herunder optagelse af 
lån i bygninger. 

B I I I 

Optagelse i særlige dagtilbud    B 
     
 
Fritidstilbud 

    

Etablering, godkendelse, væsentlig ændring, nedlæggelse og 
opsigelse af selvejende/ikke kommunale særlige klubtilbud, 
herunder optagelse af lån i bygninger 

B I I I 

     
 
Forebyggende arbejde og foranstaltninger (Aktiv Fritid) 

    

Kriterier for økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til børn og unge    B I 
Handleplan mv. for kriminalitetstruede børn og unge    B 

     

 
Dagtilbudsloven 

    

 
Mål og rammer 

    

Fastsættelse af mål og rammer for dag-, fritids- og klubtilbud mv. B I I I 
Tilsyn og fastsættelse af rammer med tilsyn i daginstitutioner og AL-
klubber 

  B I 

Godkendelse og drøftelse af pædagogiske læreplaner samt 
ændringer heraf på dagtilbudsområdet 

   B 

Plan for mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering   B I 
     
 
Forældrebestyrelse 

    

Stemmeret til medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelser i 
kommunale daginstitutioner og dagpleje 

  B I 

Mål og rammer for daginstitutioners og dagplejens, herunder 
budgetramme 

  B I 

Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud B I I I 
Vedtægt for styrelsen af selvejende daginstitutioner   B I 
     
 
Frokost i daginstitutioner 
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Sundt frokostmåltid som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale, 
selvejende og udliciterede daginstitutioner 

B I I I 

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid efter ansøgning pba. 
lægedokumenteret sygdom 

   B 

Fritagelse fra et sundt frokostmåltid for skovbørnehaver og lign., og 
retningslinjer for fravalg af sundt frokostmåltid 

  B I 

Maksimumbeløb for forældrebetaling til madordninger der er 
forældrearrangerede 

B I I I 

     
     
     
     
     
 
Etablering og drift af dagtilbud 

    

Rammer for etablering, drift og godkendelse af kommunale 
daginstitutioner, samt aftale om drift af selvejende og private 
daginstitutioner 

B I I I 

Godkendelse af vedtægt og ændringer af selvejende institutioner   B I 
Godkendelse af privatinstitutioner der opfylder lovgivningen og 
kommunalt vedtagne kriterier, samt tilbagekaldelse af godkendelse, 
hvis ikke privatinstitutionen længere opfylder kriterierne 

   B 

Depositum ved ansøgning om godkendelse af privatinstitution   B I 
Fastsættelse af rammer til dagplejen   B I 
     
 
Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune og 
opsigelse 

    

Retningslinjer for optagelse og udmeldelse i et dagtilbud i 
pladsanvisningen 

B I I I 

Optagelse i et dagtilbud    B 
Selvejende og udliciterede daginstitutioner og private dagplejeres 
mulighed for helt eller delvist selv at træffe afgørelse om optagelse i 
tilbuddet 

  B I 

     
 
Tilskud til dagtilbud og forældres egenbetaling 

    

Fastsættelse af tilskud til dagtilbud og forældres egenbetaling for 
kommunale og selvejende daginstitutioner. 

B I I I 

Driftstilskud og administrationstilskud i private daginstitutioner B I I I 
Rammer for søskende- og fripladstilskud i daginstitutioner og AL-
klubber 

B I I I 

     
 
Retningslinjer for AL-klubber 

    

Retningslinjer for indflydelse og anvendelse af regler om 
forældrebestyrelser 

  B I 

Etablering, drift og retningslinjer for optagelse/udmeldelse i 
klubtilbud 

B I I I 

Optagelse og udmeldelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske 
fritidstilbud til større børn og unge 

   B 

Egenbetaling, tilskud til forældre, søskenderabat og tilskud til 
materialer og forplejning. 

B I I I 

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

   B 
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Private pasningsordninger og pasning af egne børn 

    

Godkendelse, etablering, drift og tilsyn med private 
pasningsordninger  

   B 

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud, når tilskud til privat pasning 
bortfalder 

  B I 

Fastsættelse af tilskud til privat pasning B I I I 
Afvisning af tilskud, tilskud til privat pasning og søskendetilskud 
efter ansøgning med optagelse i dagtilbud 

   B 

Tilskud og rammer for tilskud til pasning af egne børn  B I I I 
     
 
Lov om folkeskolen (ifht. daginstitutioner) 

    

Godkendelse af fælles ledelse af folkeskole, evt. SFO og kommunalt 
dagtilbud 

B I I I 

Status og visitation til specialtilbud     B 
     
 
Sundhedsloven 

    

 
Forebyggelse og sundhedsfremme 

    

Forebyggende og sundhedsfremmende tilbud inden for udvalgets 
område 

B I I I 
 

Rammer og tilrettelæggelse af sundhedsplejen  B I I I 
Rammer og tilrettelæggelse af den kommunale tandpleje, 
omsorgstandplejen, specialtandplejen og socialtandplejen 

B I I I 

Aftale med Regionsrådet om omsorgstandpleje og specialtandplejen B I I I 
Årlig redegørelse om specialtandpleje    O B 
Betalingstakster for tandplejen B I I I 
     
 

Skoler 
    

 
Folkeskoleloven 

    

 
Generelt 

    

Udarbejdelse af årlig rammeredegørelse for kommunens forventede 
forbrug af pladser ved de lands- og landsdelsdækkende 
undervisningstilbud for det kommende år og de næste 3 år 

   B 

     
 
Struktur og indhold 

    

Mål og rammer for skolernes samarbejder   B I 
Udvidelse af fag til andre klassetrin   B I 
Tilbud om undervisning på 7.-9. klassetrin i andre fag eller emner   B I 
Fastlæggelse af 1. skoledag efter skoleårets begyndelse    B 
Fravigelse af reglerne om mindste varighed af undervisningstiden 
for den understøttende undervisning 

  B I 

Tilladelse i særlige tilfælde til højere elevtal i grundskolens klasser 
end 28 – max. 30 

  B I 
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10. klasses struktur og indhold 
Mål og læseplaner for undervisning i andre undervisningsaktiviteter   B I 
Kombination af 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes 
grundforløb, § 19e, stk. 1 

  B I 

Fastlæggelse af antal elever, samt kriterier ved særligt tilrettelagt 
undervisningsforløb og erhvervsrettet 10. klasses forløb 

   B 

     
 
Skolevæsenets ordning 

    

Aftale med Regionen om varetagelse af specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand, samt henvisning af elever til 
anden regions undervisningstilbud og skoler udenfor kommunen 

   B 

Henvisning af elever til specialundervisning i ikke kommunale 
dagbehandlingstilbud 

   B 

Beslutning om, at en selvstændig skole kun omfatter 10. klassetrin B I I I 
Beslutning om fælles ledelse af folkeskole, ungdomsskole, 
kommunalt dagtilbud mv. og nedlæggelse af skole 

B I I I 

Beslutning om aldersintegrerede klasser (0.-3. klasse) og oprettelse 
af særlige eliteidrætsklasser  

B I I I 

     
 
Undervisningspligt/indskrivning og optagelse i folkeskolen 

    

Godkendelse af særligt tilrettelagt forløb til at deltage i 
erhvervsmæssig uddannelse eller beskæftigelse efter 7. klasse 

   B 

Frist for optagelse i folkeskole (tidlig skolestart) efter eget valg    B 
Udsættelse af barns undervisningspligt  
 

   B 

Retningslinjer om optagelse i en anden skole end distriktsskolen   B I 
     
 
Styrelsen af kommunens skolevæsen 

    

Mål, rammer og generelle retningslinjer for skolernes virksomhed, 
herunder antal skoledage, timetal, klassedannelse, 
specialundervisning mv. 

B I I I 

Kriterier for tildeling af økonomiske rammer for de enkelte skoler   B I 
Skolestrukturen og inddeling i skoledistrikter, herunder antallet af 
skoler og den enkelte skoles omfang 

B I I I 

Suspension af det frie skolevalg B I I I 
Frivillige madordninger, herunder madordninger i 
skolefritidsordninger 

  B I 

Godkendelse af læseplaner   B I 
Mål og rammer for skolefritidsordningerne og klub B I I I 
Beføjelser vedrørende dækning af udgifter til forplejning på 
ekskursioner, lejrskoler og skoleferier 

  B I 

Fravigelse af kravet om undervisningskompetence   B I 
Drøftelse, stillingtagen og opfølgning på årlig kvalitetsrapport   B I 
Vedtagelse af styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommunale skolevæsen 
og ændringer hertil 

B I I I 

     
 
Skolebestyrelsen og økonomiske rammer 

    

Rammer for sammensætning af skolebestyrelsen, herunder vederlag 
for merudgifter for medlemskab af skolebestyrelsen 

B I I I 

Rammer for valg til skolebestyrelsen og politisk repræsentation    B I 
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Andet 

    

Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk bistand og 
undervisning i fritiden 

   B 

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen   B I 
Rammer og tid til konfirmationsforberedelse B I I I 
Betaling for forplejning under ekskursioner, lejrskoler og 
skolerejser 

   B 

     
 
Friskoleloven 

    

Udpegning af tilsynsførende    B 
Befordring af og betaling for befordring af elever ved frie grundskoler    B 
Tilskud til friskoler og elever, herunder tilskud til heltidsfritidsordning B I I I 
Vederlagsfri specialpædagogisk rådgivning ved hjemmeundervisning, 
specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i hjemmet  

   B 

Tilsyn og fritagelse for tilsyn ved hjemmeundervisning, samt 
afholdelser af prøver for at sikre undervisningsniveauet 

   B 

Adressering og udsendelse af breve til en nærmere afgrænset 
personkreds for de frie grundskoler 

   B 

     
 
Lov om kommunal indsat for unge under 25 år 

    

Permanent eller midlertidig fritagelse fra uddannelsespligt, og tilsyn 
med at unge følger deres uddannelsesplan 

   B 

Rammer og retningslinjer for ikkeuddannelsesparate elever     B 
Tilrettelæggelse og sikring af tværgående kommunal ungeindsats     B 
Etablering af kommunal indsats for unge under 25 år mod 
uddannelse eller beskæftigelse 

  B I 

Vejledning om valg af uddannelse mv.    B 
Befordring ved brobygning    B 

     

 
Ungdomsskoleloven 

    

Godkendelse af vedtægt for ungdomsskolebestyrelsen  B I I I 
     
     
 
 

    

 
Plan & Byudviklingsudvalget 
 
B = Besluttende instans 
B* = Beslutning kan ikke uddelegeres 
I = Indstillende instans 
O = Orientering 
(O) – orientering hvis sagen er principiel eller af politisk betydende karakter 
 

B
yråd 

Ø
konom

iudvalg 

S
tående udvalg 

A
dm

inistration 

Generelt     
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Alle andre sager under Plan & Byudviklingsudvalgets 
forretningsområde er delegeret til kommunaldirektøren. Dog skal 
sager, som har en særlig politisk interesse, afgøres politisk 

   B 

     
Diverse      
Godkendelse af sektorplaner, gebyrer, takster og regulativer med 
henblik på offentlig høring, medmindre andet er foreskrevet 
nedenfor under de enkelte lovområder 

B I I I 

Godkendelse af overordnede tema, - og helhedsplaner. 
 

B I I I 

Forslag til sektorplaner og regulativer med henblik på offentlig høring 
- medmindre andet er foreskrevet nedenfor under de enkelte 
lovområder 

  B I 

Påbud, indskærpelser, henstillinger mv. - medmindre andet er 
foreskrevet nedenfor under de enkelte lovområder 

  B I 

Godkendelse af tilbagemeldinger på statslige udmeldinger og 
statslige påbud inden for planlovens bestemmelser. 

  B I 

Godkendelse af vedtægter for grundejerforeninger    B 
Dispensationer medmindre andet er foreskrevet nedenfor   B I 
Yde bistand til diverse nævn samt Taksationsmyndigheder   (O) B 
Træffe afgørelser om udbetaling af erstatninger, hvor beløbet ikke 
forventes at overstige 100.000 kr. 

   B 

Afgørelser om øvrige erstatninger   B I 
     
 
Planloven 

    

Kommuneplanlægning     
Vedtagelse af forslag til den obligatoriske kommuneplanstrategi B* I I I 
Vedtagelse af den obligatoriske kommuneplanstrategi B* I I I 
Vedtagelse af forslag til kommuneplanrevisionen, som vedtages i 
overensstemmelse med planstrategien 

B* I I I 

Endelig vedtagelse af kommuneplanrevisionen, som vedtages i 
overensstemmelse med planstrategien 

B* I I I 

Vedtagelse af forslag til tematillæg til kommuneplanen, som er 
baseret på delstrategier eller temastrategier 

B* I I I 

Endelig vedtagelse af delstrategier eller temastrategier for 
kommuneplanlægningen 

B* I I I 

Træffe afgørelse om hvorvidt indkaldelse af ideer er nødvendig   O B 
Vedtagelse af forslag til kommuneplanændring B* I I I 
Endelig vedtagelse af kommuneplanændring B* I I I 
Vedtagelse af forslag til mindre og uvæsentlige 
kommuneplanændringer uden arealanvendelsesændring, hvorfor 
offentlighed ikke er nødvendig 

  B I 

Endelig vedtagelse af mindre og uvæsentlige 
kommuneplanændringer uden arealanvendelsesændring, hvorfor 
offentlighed ikke er nødvendig 

  B I 

     
Lokalplanlægning     
Planer som er komplekse og omfattende og karakteriseret ved at 
have en stor almen interesse og/eller planer, som omfatter 
planlægningen af et større område, jf. Byrådets beslutning af den 
18.05.2015 
 

• Igangsætning af lokalplan 

 
 
 
 
 
B* 

 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
I 

 
 
 
 
 
I 
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• Behandling af forslag samt endelig vedtagelse af lokalplan B* I I I 
Planer af almindelig karakter med forventet mindre offentlig 
interesse og planer af mindre betydning 
 

• Igangsætte udarbejdelse af lokalplaner i forbindelse med 
Task Force lokalplaner e. lign, og lokalplaner som er 
omfattet af begrebet ”mindre betydning”, jf. Planloven § 24, 
stk. 6, herunder lokalplanændringer og aflysning (delvis) 
aflysning af lokalplaner 

• Behandling af forslag samt endelig vedtagelse af lokalplan 
• Endelig vedtagelse af lokalplaner af almindelig karakter og af 

mindre betydning, hvis der ved den offentlige høring ikke er 
indkommet bemærkninger med kritisk indhold 

   
 
 
B 
 
 
 
 
B 
B 
 

 
 
 
I 
 
 
 
 
I 
I 

     
     
     
 
Administration på grundlag af eksisterende planlægning 

    

Kommuneplan     
I forbindelse med sagsbehandlingen at træffe afgørelser om    
overholdelse af kommuneplanen 

  (O)   B 

     
 
Lokalplanpligt 

    

I forbindelse med sagsbehandlingen at vurdere, om projekter er 
lokalplanpligtige 
Projekter, der er vurderet lokalplanpligtige, forelægges udvalget til 
afgørelse, hvis det vurderes, at sagen er principiel eller af politisk 
betydende karakter 

  (O)   B 

     
 
Planlovens overholdelse 

    

Meddele dispensationer medmindre forvaltningen vurderer, at sagen 
er principiel eller af politisk betydende karakter 

  (O)   B 

     
 
Landzoneadministration 

    

Træffe afgørelser i landzonesager om byggerier og andet inden for 
lovområdet, herunder meddeler påbud om ulovlige forhold og 
mangler. Forvaltningen kan lade et sådant påbud tinglyse på 
ejendommen 

  (O)   B 

     
 
Dispensation til benyttelse af en bolig i et sommerhusområde 

    

Træffe beslutning om personlige tilladelser   (O)   B 
     
Administrationspraksis vedrørende opførelse af 
antennemaster 

    

Følge den ny administrationspraksis.  (Plan & Byudviklingsudvalg 
23.06.2022) 

     B 

     
 

Administrationspraksis vedrørende opførelse af ridehaller i 
det åbne land 
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Følge den ny administrationspraksis. (Plan & Miljøudvalg 
06.04.2010, sagsnr. 6) 

     B 

     
 
Helårsbeboelse i sommerhuse 

    

Påse, at bestemmelser overholdes samt udsteder påbud om ulovlige 
beboelse 

  (O)   B 

Politianmelde fortsat ulovlig beboelse. Udvalget orienteres 
efterfølgende. (Plan & Miljøudvalg 23.03.2009) 

    O B 

     
 
Fleksibel anvendelse af helårsboliger 

    

Give tilladelse til, at helårsbolig kan tages i brug til fleksbolig   B I 
     
     
 
Servitutter 

    

Træffe beslutning om, at der kan meddeles samtykke til stiftelse 
eller aflysning af servitutter 
 
Forvaltningen påser og træffer beslutning om overholdelse af 
servitutter samt udsteder påbud om ulovlige forhold og mangler. 
Forvaltningen træffer beslutning om dispensationer fra servitutter, 
hvor kommunen er påtaleberettiget 

  (O) B 

     
 
Tinglysning 

    

Lade betingelser, der er knyttet til en tilladelse eller dispensation, 
tinglyse på ejendommen 

   B 

     
 

Miljøvurderingsloven 
    

Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
 
Screeningsafgørelser uden krav om udarbejdelse af miljøvurdering 
(for planer og programmer og konkrete projekter) 
 
Beslutning tages i samme instans, som tager endelig beslutning om 
den konkrete plan/strategi/projekt 

   B 
 
 
 
 

 

Screeningsafgørelser med krav om udarbejdelse af 
miljøvurdering for planer, programmer og konkrete projekter 
samt planer, programmer og projekter der fremgår af lovens 
bilag 1.  
 
Beslutning tages i samme instans, som tager endelig beslutning om 
den konkrete plan/strategi/projekt. 
 
 

• Opstart af miljøvurderingsproces for plan/strategi/projekt 
• Indkaldelse af ideer, høring af berørte myndigheder og 

forslag til afgrænsningsnotat 
• Udsendelse af miljøvurdering samt forslag til tilladelse til 

konkret projekt med miljøvurdering 
• Beslutning om meddelelse af tilladelse til konkret projekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(O) 
B 
 
I 
 
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
I 
 
I 
 
I 

     
 
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 
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Træffe afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven     B 
Sager af principiel karakter. Udvalget vurderer, hvorvidt sagen skal 
afgøres i Byrådet 

  B I 

Påse, at loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser 
overholdes samt udsteder påbud om ulovlige forhold   

  (O) B 

Træffe afgørelse vedr. dispensation: 
 

• Sø- og åbeskyttelseslinjer 
• Skovbeskyttelseslinjer 
• Beskyttelseslinjer omkring fortidsminder 
• Beskyttelseslinjer omkring kirker  
• Afgørelse i godkendelsessager vedrørende offentlige anlæg 
• Opsættelse af skilte og reklamer på idrætsanlæg og 

golfbaner. 
• Opsætning af skilte i det åbne land 
• Adgang i det åbne land 

  (O) B 

     
 
Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til 
campering og om indretning og benyttelse af campingpladser 

    

Træffe afgørelse vedr. campingpladser: 
 

• Udlejningstilladelse til ny ejer/forpagter 
• Ændringer i eksisterende udlejningstilladelser 
• Udvidelse af bestående campingplads 
• Vintercampering og vinteropbevaring 
• Udvidelse af campingenheder 
• Tilsyn med helårsbeboelse på campingpladser 
 

  (O) B 
 
 

 

Give påbud om indhegning, beplantning, afskærmning og nærmere 
udformning af campingplads 
 
Plan & Byudviklingsudvalget orienteres efterfølgende om påbud, hvis 
det vurderes, at sagen er principiel eller af politisk betydende 
karakter 

  (O) B 

     
 
Bekendtgørelsen om udstykningskontrollen 

    

Afgive erklæring om at den påtænkte udstykning mv. ikke er i strid 
med specifik lovgivning, bl.a. planloven, byggeloven, 
miljøbeskyttelsesloven 

   B 

     
 
Boligreguleringsloven 

    

Træffe afgørelse vedr. boligernes benyttelse i følgende tilfælde: 
 

• Nedlæggelse af bolig i fm. nedrivning af parcelhuse med 
henblik på opførelse af ny parcelhus  

• At træffe afgørelse om sammenlægning af private boliger 
uanset størrelsen af den nye bolig 

• Sammenlægning af lejligheder i tofamiliehuse uanset størrelse 
• Nedlæggelse af enkeltværelser i forbindelse med oprettelse af 

nye boliger 
• Nedlæggelse af privat bolig i fm. nedrivning og genopførelse 

ny bolig inden for et år. (Plan & Miljøudvalg 22.12.2008) 
• Nedlæggelse af boliger, hvorefter der ikke opføres ny bolig 

 

  (O) B 
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     Godkendelse forudsætter, boligerne er ledige uden opsigelse fra              
udlejers side 

     
 
Museumsloven 

    

Træffe afgørelse i sager vedr. sten og jorddiger, hvor ansøgninger 
imødekommes i sin helhed eller med justeringer aftalt med ansøger 
Forvaltningen kan give afslag, hvis det ansøgte er i modstrid med 
loven 

  (O) B 

     
 
Vej og Park 

    

 
Trafikplaner, bekendtgørelser, parkeringsregulativer 

 
B* 

 
I 

 
   I 

 
I 

     
     
     
Vej & Parkdrift     
Foretage prioritering og gennemførelse af driftsarbejder indenfor de 
politisk fastsatte mål og rammer samt prioritering og gennemførelse 
af asfaltarbejder (forstærknings- og slidsarbejder) på baggrund af 
VEJOBS samt samgravningsprogram 

   B 

Godkendelse af anlægsprojekter, som kræver frigivelse af midler 
eller hvor der ikke er afsat midler 

B* I I I 

Ideoplæg til store anlægsprojekter B I I I 
Efter udbud at udpege entreprenører og indgå kontrakter    B 
     
 
Lov om begravelse 

    

Træffe afgørelser efter loven    B 
Sager af principiel karakter. Udvalget vurderer, hvorvidt sagen skal 
forelægges for Byrådet 

  B I 

Træffe afgørelse om overtagelse af vejbelysning på private fælles 
veje 

   B 

     
 
Vejloven 

    

Træffe afgørelser efter Vejloven samt tilladelser til særlig råden over 
offentlige vejarealer 

   B 

Stille arealer til rådighed for lokale foreninger til festivaler, tivoli 
m.v. og inden for rammerne af kommunalfuldmagten at udleje 
arealer til kommercielle arrangementer f.eks. cirkus og udstillinger 

   B 

     
 
Kystbeskyttelsesloven 

    

Træffe afgørelser efter loven    B 
Sager af principiel karakter. Udvalget vurderer, hvorvidt sagen skal 
forelægges for Byrådet 

  B I 

     
 
Færdselsloven  

    

Efter færdselsloven at træffe afgørelser i samråd med politiet    B 
Foretage justering og mindre ændringer af køreplaner og linjeføring    B 
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Privatvejsloven 

    

Træffe afgørelser efter loven    B 
Sager af principiel karakter. Udvalget vurderer, hvorvidt sagen skal 
forelægges for Byrådet 

  B I 

     
 
Skovloven 

    

Træffe afgørelser efter loven    B 
Sager af principiel karakter. Udvalget vurderer, hvorvidt sagen skal 
forelægges for Byrådet 

  B I 

     
 
Lov om drift af landbrugsjorder 

    

Træffe afgørelser efter loven    B 
Sager af principiel karakter. Udvalget vurderer, hvorvidt sagen skal 
forelægges for Byrådet 

    

     
 
Mark, - og vejfredsloven 

    

Træffe afgørelser efter loven     
B 

Sager af principiel karakter. Udvalget vurderer, hvorvidt sagen skal 
forelægges for Byrådet 

  B I 

 
Byggeloven  

    

Træffe afgørelser vedr. byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser    B 
Påse at loven og de i medfør af loven fastsatte bestemmelser 
overholdes samt udsteder påbud om ulovlige forhold og mangler 

 
Forvaltningen kan lade et sådant påbud tinglyse på ejendommen 

  (O) B 

Træffe afgørelser, meddele dispensationer og tilladelser efter 
helhedsvurdering 

     B 

Principielle sager, hvor der meddeles et afslag til en dispensation, 
forelægges for Plan & Byudviklingsudvalg til afgørelse 

  B I 

Lade betingelser, der er knyttet til en tilladelse eller dispensation, 
tinglyse på ejendommen 

   B 

Træffe beslutning om, at der kan meddeles samtykke til stiftelse 
eller aflysning af servitutter efter byggeloven 

   B 

     
 
Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som 
samlingssted for en gruppe 

    

Træffe afgørelser efter loven i samråd med politiet    B 
     
 
Byfornyelsesloven   

    

 
Træffe afgørelser efter loven 

   B 

Sundheds – og/eller brandfarlige boliger eller opholdsrum: 
 

• føre tilsyn (tilsynsforpligtigelse), - byggeteknisk gennemgang 
og vurdering af bl.a. konstruktioner og sammensætning heraf 
inkl. opfølgning 

• nedlægge helt/delvist forbud mod beboelse og/eller ophold 
(kondemnering) 

 
 
 
 
 
 

  B 
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• meddele påbud 
• Selvhjælpshandlinger 
 

Forvaltningen tinglyser kondemnering og påbud i tingbogen, hvortil 
panthavere orienteres 

 
 
 
 

Politianmelde sagen, hvis kondemnering ikke overholdes eller påbud 
ikke følges 

   B 

     
 
Arealudvikling 

    

Regulere huslejen for landejendomme (småhuse) i medfør af 
lejelovens bestemmelser om det lejedes værdi 

   
 
 

 
B 

Regulere lejen for erhvervslejemål i medfør af erhvervslejelovens 
bestemmelser (f.eks. IPA Centret, Esbjerg Busterminal) 

   B 

Omflytning af budgetbeløb indenfor rammebevillingen vedrørende 
byggemodning, med efterfølgende orientering af Plan & 
Byudviklingsudvalget 

  O 
 
 

 

B 

Orientering om kommunale byggemodningsprojekter årligt (4 
kvartal) – inden for den økonomiske ramme 

  O B 

Igangsætning af kommunale byggemodningsprojekter – inden for 
den økonomiske ramme 

   B  

     
 
Lufthavnen 

    

Indgå aftaler med lufthavnens kunder og leverandører om 
serviceydelse og priser (bl.a. handlingsaftaler med 
luftfartsselskaber, takst- og handlingsregulativer, takster på 
telefon, ID-kort, dragthandling, betalingsparkering, reklameskilte 
mm., forhandling af flyveledelse med Naviair) 

   B 

Indgå aftaler om udleje og bortforpagtning af jord og lokaler til 
lufthavnens kunder og brugere 

   B 

Indgå aftaler om bortforpagtning af restaurationsdriften i Esbjerg 
Lufthavn 

   B 

     
 
Ekspropriation 

    

Beslutning om ekspropriation og ekspropriationsvilje B I I I 
Beslutning om ekspropriation af mindre arealer, der ikke har 
væsentlig betydning for ejerens fortsatte benyttelse af ejendommen, 
og hvor der ikke er fremkommet indsigelser 

  B I 

Igangsætning af ekspropriation med afholdelse af åstedsforretning B I I I 
     
 
Kontrakter 

    

Indgåelse af kontrakter    B 
Indgåelse af brugs- og lejeaftaler    B 
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Klima & Miljøudvalget 
 
B = Besluttende instans 
B* = Beslutning kan ikke uddelegeres 
I = Indstillende instans 
O = Orientering 
(O) – orientering hvis sagen er principiel eller af politisk betydende karakter 
 

B
yråd 

Ø
konom

iudvalg 

S
tående udvalg 

A
dm

inistration 

Generelt     
Alle andre sager under Klima & Miljøudvalgets forretningsområde er 
delegeret til kommunaldirektøren. Dog skal sager, som har en særlig 
politisk interesse, afgøres politisk 

   B 

     
Diverse      
Godkendelse af sektorplaner, gebyrer, takster, medmindre andet er 
foreskrevet nedenfor under de enkelte lovområder 

B I I I 

Godkendelse af regulativer og vedtægter for almene vandværker og 
spildevandsselskaber 

B* 
 

I I I 

Dispensationer medmindre andet er foreskrevet nedenfor   B I 
Forslag til sektorplaner og regulativer med henblik på offentlig høring   B I 
Beslutning om overtagelse af almene vandværker B* I     I I 
Påbud, indskærpelser, henstillinger mv.- medmindre andet er 
foreskrevet nedenfor under de enkelte lovområder 

  B I 

Politianmeldelser og forbud – medmindre andet er foreskrevet 
nedenfor under de enkelte lovområder 

  B I 

Yde bistand til diverse nævn samt Taksationsmyndigheder   (O) B 
Træffe afgørelser om udbetaling af erstatninger, hvor beløbet ikke 
forventes at overstige 100.000 kr. 

   B 

Afgørelser om øvrige erstatninger   B I 
     
Miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser udstedt i medfør 
af samme 

    

Meddele dispensation eller afslag, såfremt denne følger 
Miljøstyrelsens retningslinjer og etableret praksis. 
Udvalget orienteres om principielle afslag og væsentlige 
dispensationer 

  (O) B 

Foretage håndhævelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og 
etableret praksis.  
Udvalget orienteres om væsentlige påbud, forbud mod fortsat drift 
og selvhjælpshandlinger 

  (O) B 

Udarbejde indberetninger til Miljøstyrelsen om indsatsen    B 
Dispensere fra deltagelse i kommunale indsamlings- og 
afleveringsordninger for affald 

   B 

Give dispensation til omsætningstid i svømmebade beliggende i 
Esbjerg og Fanø Kommune 

   B 

Godkendelse af spildevandsplaner B I I I 
Sende tillæg til spildevandsplan i høring    B 
Tillæg til spildevandsplan med ekspropriation B I I I 
Endelig godkendelse af tillæg til spildevandsplanen, såfremt der ikke 
er modtaget bemærkninger efter offentlig høring 

   B 

Meddele fristforlængelse for efterkommelse af påbud om separering 
af regnvand med op til 5 år inden for rammerne af Plan & 
Miljøudvalgets beslutning af 2. november 2010 (Sags id. 2010-

   B 
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14705), suppleret med beslutning af 2. september 2014 (Sags id. 
14/9850) 
Udøve myndighed inden for rottebekæmpelsesområdet    B 
Udøve myndighed vedrørende betalingsvedtægt for 
spildevandsanlæg 

   B 

     
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter 

    

Træffe afgørelse om, hvorvidt der skal udarbejdes en 
Miljøkonsekvensrapport ved etablering eller væsentlig udvidelse af 
industrivirksomheder/tekniske anlæg og vandindvinding  
 
Foretage screeninger af planer og programmer i henhold til 
gældende retningslinjer 

   B 

     
 
Lov om forurenet jord 

    

Meddele tilladelser i henhold til gældende retningslinjer og etableret 
praksis. 

   B 

Foretage sagsbehandling i øvrigt, herunder meddele dispensation 
eller afslag, såfremt denne følger Miljøstyrelsens retningslinjer og 
etableret praksis.  
Udvalget orienteres om principielle afslag og væsentlige 
dispensationer 

  (O) B 

Foretage håndhævelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og 
etableret praksis.  
Udvalget orienteres om væsentlige påbud, forbud mod fortsat drift 
og selvhjælpshandlinger 

  (O) B 

     
 
Lov om vandforsyning 

    

Meddele tilladelser i henhold til gældende retningslinjer og etableret 
praksis 

   B 

Foretage sagsbehandling i øvrigt, herunder meddele dispensation 
eller afslag, såfremt denne følger Miljøstyrelsens retningslinjer eller 
etableret praksis.  
Udvalget orienteres om principielle afslag og væsentlige 
dispensationer 

  (O) B 

Foretage håndhævelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og 
etableret praksis  
Udvalget orienteres om væsentlige påbud, forbud mod fortsat drift 
og selvhjælpshandlinger 

  (O) B 

     
 
Lov om okker 

    

Meddele tilladelser i henhold til gældende retningslinjer og etableret 
praksis 

   B 

Foretage sagsbehandling i øvrigt, herunder meddele dispensation 
eller afslag, såfremt denne følger Miljøstyrelsens retningslinjer eller 
etableret praksis.  
Udvalget orienteres om principielle afslag og væsentlige 
dispensationer 

  (O) B 

Foretage håndhævelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og 
etableret praksis.  
Udvalget orienteres om væsentlige påbud, forbud mod fortsat drift 
og selvhjælpshandlinger 

  (O) B 
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Lov om miljøgodkendelser m.v. af husdyrbrug 

    

Meddele tilladelser og godkendelser i henhold til gældende 
retningslinjer og etableret praksis 

   B 

Foretage sagsbehandling i øvrigt, herunder meddele dispensation 
eller afslag, såfremt denne følger Miljøstyrelsens retningslinjer eller 
etableret praksis. Udvalget orienteres om principielle afslag og 
væsentlige dispensationer 

  (O) B 

Foretage håndhævelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og 
etableret praksis 
 Udvalget orienteres om væsentlige påbud, forbud mod fortsat drift 
og selvhjælpshandlinger 

  (O) B 

Foretage politianmeldelse, såfremt anmeldelsen sker på baggrund af 
overtrædelse af regler, der følger Miljøstyrelsens retningslinjer eller 
etableret praksis 
Udvalget orienteres efterfølgende 

  O B 

     
 

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 
    

Sagsbehandling i henhold til naturbeskyttelsesloven, herunder 
dispensation til at træffe afgørelse ved tilstandsændriger i: 

• Søer 
• Vandløb 
• Heder 
• Moser 
• Strandenge 
• Strandsumpe 
• Ferske enge 
• Overdrev 
 

   B 

Meddele tilladelser i henhold til gældende retningslinjer og etableret 
praksis. Udvalget orienteres om principielle afslag og væsentlige 
dispensationer 

  (O) B 

Foretage sagsbehandling i øvrigt, herunder meddele dispensation 
eller afslag, såfremt denne følger gældende retningslinjer og 
etableret praksis. Udvalget orienteres om principielle afslag og 
væsentlige dispensationer  

  (O) B 

Foretage håndhævelse i henhold til gældende retningslinjer og 
etableret praksis. Udvalget orienteres om væsentlige påbud, forbud 
mod fortsat drift og selvhjælpshandlinger samt om principielle afslag 

  (O) B 

     
 
Vandløb 

    

Meddele afgørelser i henhold til gældende retningslinjer og etableret 
praksis herunder omklassifikation af vandløb i henhold til vedtagne 
principper 

   B 

Foretage sagsbehandling i øvrigt, herunder meddele dispensation og 
afslag samt udarbejde reguleringsforslag, såfremt denne følger 
Miljøstyrelsens retningslinjer og etableret praksis 

  (O) B 

Foretage håndhævelse i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer og 
etableret praksis 

  (O) B 

     
 
Mindre varmeforsyningsprojekter 

    

Godkende projektforslag   (O) B 
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Ejendomme     
Anvende AB 92/AB18 og ABT 93 med tilhørende fællesbetingelser 
ved alle bygge-, anlægs- og større vedligeholdelsesopgaver 
 
Løbende administrativt ajourføring fællesbetingelser m.v. med 
efterfølgende orientering i udvalget 

  O B 

Underskrive entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler vedr. 
byggeri og vedligehold inden for udvalgets område 

   B 

Udpege rådgivere i henhold til nærmere godkendte  
principper 

   B 

Opkræve og frigive sikkerhedsstillelse i henhold til nærmere 
godkendte principper 

   B 

Opkræve og frigive dagbod i henhold til nærmere godkendte 
principper 

   B 

Udbyde og overdrage arbejdet i henhold til nærmere godkendte 
principper 

   B 

Gennemføre byggeopgaver i henhold til nærmere godkendte 
principper 

   B 

Udpege vedligeholdelseshåndværkere i henhold til nærmere 
godkendte principper 

   B 

Gennemføre vedligehold i henhold til nærmere godkendte 
principper 

   B 

Gennemføre energibesparende foranstaltninger i henhold til 
nærmere godkendte principper 

   B 

     
 
Kontrakter 

    

Indgåelse af kontrakter.    B 
Indgåelse af brugs - og lejeaftaler    B 
     
 
Ekspropriation 

    

Beslutning om ekspropriation og ekspropriationsvilje. B I I I 
Beslutning om ekspropriation af mindre arealer, der ikke har 
væsentlig betydning for ejerens fortsatte benyttelse af ejendommen, 
og hvor der ikke er fremkommet indsigelser 

  B I 

Igangsætning af ekspropriation med afholdelse af åstedsforretning B I I I 
 
 
 
 

    

     

 
Social & Arbejdsmarkedsudvalget 
 
B = Besluttende instans 
B* = Beslutning kan ikke uddelegeres 
I = Indstillende instans 
O = Orientering 
(O) – orientering hvis sagen er principiel eller af politisk betydende karakter 
 

B
yråd 

Ø
konom

iudvalg 

S
tående udvalg 

A
dm

inistration 

Generelt     
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Alle andre sager under Social & Arbejdsmarkedsudvalgets 
forretningsområde er delegeret til kommunaldirektøren. Dog skal 
sager, som har en særlig politisk interesse, afgøres politisk 

   B 

     

 
Generelt for Social & Arbejdsmarkedsudvalget 

    

Overordnede politikker på området  B I I I 
Delpolitikker, indsatsområder og udviklingsplaner   B I 
Godkendelse af driftsoverenskomster og vedtægter for selvejende 
institutioner 

  B I 

Godkendelse af regnskab for selvejende og private institutioner, som 
kommunen har driftsoverenskomst med 

   B 

Orientering om udvalgte borgersager og henvendelser   O B 
Ankestyrelsens praksisundersøgelse af kommunens praksis på det 
sociale område, jf. Lov om retssikkerhed på det sociale område § 
79a 

B* I I I 

Godkendelse af idéoplæg for større anlægsprojekter    B I 
Køb og salg af fast ejendom  B I I I 
Indgåelse af brugsretsaftaler og lejeaftaler     B 
Orientering om Ankestatistik    O I 
Puljeansøgninger og betydelige lovændringer   O I 

     

 
Social Barn-Ung-Voksen generelt 

    

Overordnede politikker på området B I I I 
Fastsættelse af sagsbehandlingstider, jf. Retssikkerhedsloven § 3   B I 
Kvalitetsstander, som er lovpligtige, jf. Lov om social service §1 39   B I 
Kvalitetsstander indenfor servicelovens område, som ikke er 
lovpligtige 

  B I 

Sektorplaner mv. indenfor nedennævnte områder  B I I I 
Magtanvendelse, børne- og voksenområdet O I I I 
Årlige tilsyn udført af Socialtilsynet  O I I I 
Internt tilsyn af § 103 og § 104-tibud   O I 
Rammeaftaler på det sociale område (Kommune Kontakt Rådet) B I I I 
     
 
Familie 

    

Iværksættelse af støtte til børn og unge f.eks. kontaktperson uden 
samtykke jf. Servicelovens § 56 

   B 

Ophør af foranstaltning uden samtykke, jf. Servicelovens § 68    B 
     
 
Frivillighed 

    

Retningslinjer for tildeling af § 18-midler   B I 
Tildeling af § 18-midler   B I 

     

 
Arbejdsmarked generelt   

    

Godkendelse af overordnet politikker (indenfor udvalgets område) 
med relevans for hele Esbjerg Kommune f.eks. beskæftigelsespolitik 
eller integrationspolitik 

 
 
B 

 
 
I 

 
 
I 

 
 
I 
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Projekter med betydelige økonomiske konsekvenser    B I 
Ankestyrelsens undersøgelser af kommunens praksis, når Esbjerg har 
medvirket i undersøgelsen (Lov om retssikkerhed på det sociale 
område § 79a) 

B* I I I 

     
 
Beskæftigelsesområdet 

    

Beskæftigelsesplan (Lov om organisering og understøttelse af 
beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4) 

B* I I I 

Fastsættelse af takster B I I I 
     

 
Integrationsområdet 

    

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Lovbekendtgørelse nr. 
772/2015). Beslutning om evt. oprettelse af undervisningsinstitution 
i kommunalt regi kontra køb af ydelse fra ekstern udbyder 

B I I I 

Tilsyn med danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 
(Bekendtgørelse nr. 901/2017). Administrativt, økonomisk og 
pædagogisk tilsyn (jf. § 19) 

B I I I 
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