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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  

Serviceniveau for 
politikområdet 

  B I  

Fastsættelse af budgetter og 
takster 

B I I I  

Udmøntning af budgetter 
inden for politikområdet 

  B I  

Ledelsesinformation   O B  
Optagelse af lån B I 

 
I 

 

Opfølgningsrapporter fra 
Beskæftigelsesregionen og Det 
Regionale Arbejdsmarkedsråd  
 
Kvartalsvise rapporter der 
angiver status på en række 
indsatsområder 

  O 
 
 
 

O 

I 
 
 
 
I 

 

Årsstatistik for 
Ankestyrelsen/Det Sociale 
Nævn 

  O I  

Praksisundersøgelser fra 
statslige myndigheder 

  0 I De der er relevante for området 

Investeringer på området 
indenfor budgetområde 

  B I Orienteres med status halvårligt 

 
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive Beskæftigelsesindsats 
Beskæftigelsesplanens mål og 
strategier 

B I I I Sendes til Det regionale 
Arbejdsmarkedsråd Sydjylland. 

 
Lov om aktiv Beskæftigelsespolitik og Sygedagpengeloven  
Varetagelse af indsats og 
kontaktforløb i henhold til Lov 
om en aktiv 
Beskæftigelsespolitik og 
Sygedagpengeloven 

  O B  

Bevilling og opfølgning på 
fleksjob 

   B  

Revalidering    B  
Ressourceforløb 
- Efter indstilling fra det 

   B Ressourceforløbene sammensættes 
af indsatser på tværs af 
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tværfaglige 
rehabiliteringsteam 

kommunens forvaltninger. 

 
Integrationsloven og Lov om en aktiv Beskæftigelsespolitik 
Integrationspolitik B  I I  
Integrationsindsats    B  
Kvoter for antal flygtninge 
- Efter forslag til fordeling ud-
arbejdet af Kommunekontakt-
råd Syddanmark 

B   I I  

 
Kompensation til handicappede i erhverv og Lov om aktiv beskæftigelsespolitik 
Handicapkompenserende 
ordninger i form af personlig 
assistance og bevillig af 
hjælpemidler 

  O B Årlig afrapportering på 
overordnede indsatser til udvalget  

 
Lov om aktiv socialpolitik 
Udbetaling af forsørgelses-
ydelser med undtagelse af 
kapitel 10 og 10a (hjælp i 
særlige tilfælde og 
efterlevelseshjælp)  

     B  

 
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år  
Varetagelse af indsatser i 
henhold til Bekendtgørelse af 
lov om kommunal indsats for 
unge under 25 år, herunder 
koordineringen af den 
kommunale Ungeindsats 

  O   B  

Måltal for søgningen til 
ungdomsuddannelser for 9. og 
10. klasses elever 
(erhvervsuddannelser og 
gymnasiale uddannelser 
samlet) 

B   I  

Bevilling af FGU forløb   O B Årlig afrapportering på optagelse til 
FGU 

 
Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
Varetagelse af indsatser i 
henhold til bekendtgørelse af 
lov om ungdomsuddannelse 
for unge med særlige behov 

  O   B  

Bevilling af STU forløb   O B Årlig afrapportering på optagelse til 
STU 


