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Indledning 
Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de 
overordnede regler for fordeling af kompetencen mellem Kommunalbestyrelsen, 
Økonomiudvalget, de stående udvalg og forvaltningen. 
 
Formålet med kompetenceplaner i Tønder Kommune er at beskrive, hvorledes 
Kommunalbestyrelsen har valgt at fordele beslutningskompetencen og dermed:  
 

 Hvor I organisationen beslutninger skal tages 
 Kompetencen mellem de politiske niveauer 
 Kompetencen mellem det politiske niveau og administrationen 

 
Kompetenceplanen er dermed et væsentligt arbejdsredskab i kommunalbestyrelsens, 
fagudvalgene og administrationens dagligdag ved at give overblikket over, hvor og hvem der 
må træffe beslutningerne.  
 
Kompetenceplanen er en dynamisk plan, som bliver justeret og tilrettet i takt med bl.a. ny 
lovgivning og opnåede erfaringer i forhold til, på hvilket niveau konkrete beslutninger bedst 
træffes.  
 
Som et overordnet princip gælder, at enhver sag uanset kompetencefordelingen skal 
forelægges Kommunalbestyrelsen eller Økonomiudvalget til afgørelse, hvis sagen har 
væsentlig eller principiel betydning for kommunen eller andre særlige grunde taler for det.  
 
Øget uddelegering af beslutningskompetencen, skal godkendes af den, der i dag har 
beslutningskompetencen. Delegationen kan til enhver tid tilbagekaldes, og 
kompetencefordelingen er således ikke udtryk for en endelig afgivelse af 
beslutningskompetencen. 
 
Beslutningskompetencen vises ved:  
B: Beslutter 
I: Indstiller 
O:Orienteres 
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Beslutningskompetencen inden for de enkelte lovområder:  
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Bemærkninger 

 
Generelt 
Mål og strategier for 
politikområdet 

B I I I  

Fastsættelse af budgetter og 
takster 

B I I I FOU skal ifølge deres vedtægt 
høres. 

Udmøntning af budgetter 
inden for politikområdet 

  B I I henhold til årligt godkendte 
bevillingsregler 

Ledelsesinformation   O B  

Administrative retningslinjer   B I  

Ansætte og afskedige 
fagchefer, afdelingsleder, 
områdeleder, 
distriktsleder, koordinatorer, 
fastansatte og elever 

   B  

Ansætte og afskedige 
tjenestemænd 

 B  I  

 
Lovområde Folkeoplysningsloven 
Nedsættelse af brugerudvalg 
[§35 stk. 2] 

B  I   

Fastsættelse af retningslinjer og 
tilskudsregler under loven: 
 Aktivitetstilskud 
 Tilskud træner-/lederudd. 
 Rammer for puljemidler 
 Voksenundervisning 
 Tilskud til alm. Lokaler 
 Lokaletilskud haller 
 Udlån af kommunale lok. 

  B I FOU indstiller retningslinjer til 
Kultur- og Fritidsudvalget. 
 

Andre kompetencer tillagt 
Kommunalbestyrelsen i henhold 
til Folkeoplysningsloven – med 
undtagelse af § 40, stk. 2 og 3 
(diæter og vederlag) 

  B I FOU orienteres. 
FOU påser at tilskud er anvendt i 
overensstemmelse med gældende 
regler. 

Godkendelse af valg af 
medlemmer til FOU 

B    Foreningerne indstiller ønsker om 
foreningsmedlemmer til udpegning 

Godkendelse af vedtægt for FOU 
eller ændringer af samme 

B  I I FOU orienteres. 

Haltilskudsmodel B I I I  
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Kulturel virksomhed 
Lokalhistoriske arkiver m.m.      

Økonomisk tilskud, principper   B I  

Lokaleudlån    B  

      

Kulturelt Forum      

Godkendelse af valg af 
medlemmer til Kulturelt Forum 

B    Kulturelt Forum indstiller ønsker 
om aktørmedlemmer til 
udpegning 

Fastsættelse af retningslinjer for 
tildeling af midler inden for 
Kulturelt Forums område 

  B  Kulturelt Forum indstiller 
retningslinjer til godkendelse 

Godkendelse af vedtægt eller 
ændringer af samme 

B  I  Kulturelt Forums bestyrelse 
fremsender indstilling. 

      

Kulturaftaler      

Indgåelse af kulturaftaler B I I I  

Udvælgelse af fyrtårnsprojekt   B I Godkendes tillige af 
Kulturudvalget for Kulturaftale 
Sønderjylland-Schleswig 

Udpegning af medlemmer til 
politiske udvalg under aftalerne 

  B  Formanden for Tønder Kommunes 
K&F udvalg kan være forhånds-
udpeget. 

      

Biografer og teatre      

Aftaler om tilskud til 
biografvirksomhed 

  B I  

Aftaler om tilskud til 
teatervirksomhed 

  B I  

      

Musikvirksomhed og 
festivaller 

     

Udpegning af medlemmer til 
bestyrelse Tønder Festival 

B     

Indgåelse af aftaler om tilskud  B I I  Herunder tilskud til spillesteder 
Hagges 

Udpegning af medlemmer til 
øvrige bestyrelser inden for 
musikvirksomhed 

  B I  

      

Kulturskolen      

Ændring af vedtægten, herunder 
den overordnede struktur og 
opbygning. 

B  I  Skolens bestyrelse indstiller til 
Kultur- og Fritidsudvalget OBS 
vedtægten § 4 

      

Biblioteksvirksomhed      
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Ændring af struktur B  I I  

Ændringer af reglement   B  I  

      

 
 
Selvejende institutioner 
Udpegning af medlemmer til 
bestyrelser 

B     

Indgåelse af aftaler om tilskud 
og drift 

B I I I  

Godkendelse af vedtægter eller 
ændringer af samme 

B  I I  

      

 
 


