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Fordeling på udvalg
Økonomi, Erhverv og Plan ‐ 7 medlemmer
• Valggruppe 1: 4 medlemmer – Formand A, A, F, Ø
• Valggruppe 2: 3 medlemmer

Klima og Bæredygtighed – 7 medlemmer
• Valggruppe 1: 4 medlemmer – Formand Å, A, A, A
• Valggruppe 2: 3 medlemmer

Natur og Miljø ‐ 5 medlemmer
• Valggruppe 1: 3 medlemmer – Formand F, A, A
• Valggruppe 2: 2 medlemmer

Social og Sundhed ‐ 5 medlemmer
• Valggruppe 1: 3 medlemmer – Formand KD, A, Ø
• Valggruppe 2: 2 medlemmer

Børn og Skole ‐ 5 medlemmer
• Valggruppe 1: 3 medlemmer – Formand Ø, A, A
• Valggruppe 2: 2 medlemmer

Job, udvikling og fritid ‐ 5 medlemmer
• Valggruppe 1: 3 medlemmer – Formand A, A, Å
• Valggruppe 2: 2 medlemmer

Økonomi‐, Plan‐ og Erhvervsudvalget
Regionskommunens økonomi, erhvervspolitik og erhvervsrelaterede tilladelser
og godkendelser.
• Regionskommunens kasse‐ og regnskabsvæsen samt løn og
personaleforhold, økonomisk planlægning, herunder den regionale vækst‐ og
udviklingsstrategi
• Trafikbetjeningen af Bornholm, EU‐samarbejde og internationale aktiviteter
• Fysisk planlægning, planlov, byggelov, byfornyelseslov
• Tilsyn og miljøgodkendelser af betydning for landbrug og erhverv, VVM for
husdyrbrug
• Regional og kommunal erhvervsudvikling, ‐fremme og – service, herunder
anvendelse af kommunale og regionale erhvervsfremmemidler, Vækstforum,
BCB, Destinationen og VHHR Bornholm
• Kommuneplan
• Bornholms Regionskommunes Styrelsesvedtægt
• Ejerstrategier for aktieselskaber
• Asylområdet

Klima og Bæredygtighed
Koordinering og styring af langsigtet planlægning for Bornholms udvikling
indenfor klima‐ og bærdygtighed.
•
•
•
•

Udvikling og koordinering af gennemførelse af Energistrategien
Udvikling og koordinering af gennemførelse af Fødevarestrategien
Udvikling, styring og koordinering af Bright Green Island
Udvikling og koordinering af Ressourceudviklingsstrategi herunder biomasse,
økologisk jordomlægning
• Udvikling og koordinering af affaldshåndteringsstrategi
• 10 års planer for lokalområder

Natur og Miljø
Forvaltning af natur‐ og miljøbeskyttelse, driftsmæssige anliggender vedrørende
ejendomme, anlæg og andre fysiske faciliteter.
• Vand‐, varme‐ og kloakforsyning, varmeforsyningslov, el, affaldshåndtering og
kollektiv trafik
• Lov om sommerhuse og campering, beredskabslov, redningsberedskab og civilt
beredskab
• Vejlov, privatvejslov, lov om vintervedligeholdelse og færdselslov.
• Grønne områder, strande og skove, naturpleje, outdoor aktiviteter og
vandhuller
• Kommunale havne, bygninger og anlæg, herunder idrætsanlæg
• Bymidter, torve
• Miljøbeskyttelseslov, miljømålslov, jordforureningslov, vandløbslov,
vandforsyningslov, naturbeskyttelseslov, råstoflov, kystbeskyttelseslov,
landbrugslov

Social‐ og Sundhedsudvalget
• Rehabilitering, genoptræning og fysioterapi
• Ældrepleje, herunder plejehjem, pleje‐ og aktivitetscentre,
ældreboliger, døgnpleje og hjemmesygepleje, leve‐bo miljøer,
visitering og tilsyn
• Handicapområdet, herunder institutioner, botilbud, dagtilbud,
visitering, tilsyn og hjælpemidler
• Socialpsykiatri, støttetilbud og væresteder, bo‐ og dagtilbud
• Tandpleje og tandretning
• Misbrug
• Sygepleje
• Aktivitets‐ og samværstilbud til særlige grupper, herunder STU og
Sandemandsgården
• Sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets
område
• Institutioner
• Regionskommunens sundhedsaftaler med Region Hovedstaden
samt vedrørende institutioner

Børn‐ og Skoleudvalget
• Dagpasning: Dagpleje, børnehaver, integrerede institutioner,
specialbørnehave, pladsformidling og skole indskrivning samt tilsyn med
kommunale og private dagpasningstilbud og pulje institutioner
• Folkeskoler, herunder skolefritidsordninger samt fritids‐ og
ungdomsklubber, modtageklasser, specialskoler og specialundervisning,
ungdomsskole og ungdomsskoleklubber
• Børn og familie: Døgninstitutioner, hybelordning, familiebehandling,
sundhedspleje, SSP‐samarbejdet, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
(PPR), visitation til specialundervisning og børne‐ og
familiesagsbehandlere samt private opholdssteder/botilbud, familiepleje
og døgn‐ og aflastningsinstitution

Job, udvikling og fritid
Rekruttering, tiltrækning af arbejdskraft, beskæftigelse, fremme af iværksætteri,
initiativer med henblik på at øge Bornholms attraktivitet som tilflytter‐ø,
herunder fritid og kultur, integration samt uddannelse.
• Jobformidling, beskæftigelse og aktivering
• Midlertidig og varig forsørgelse
• Borgerservice, herunder folkeregister, telefonomstilling, pas, kørekort mv.
• Uddannelse, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
• Beskæftigelsesplaner og andre sektorplaner
• Folkebibliotek, kulturskole, kulturelle råd, lokalområdet og andre kulturelle
aktiviteter
• Kontakt til lokale foreninger og borgerforeninger
• Sektorplaner inden for det kulturelle og fritidsmæssige områder, idrætsstrategi,
kulturstrategi, kulturaftale, Idrættens videns‐ og kompetencerådregler for tilskud til
foreninger m.v., planer vedrørende institutioner.
• Kommunalt ejede boldbaner, forsamlingshuse og haller
• Aktiviteter m.h.p. understøttelse af Bornholm som attraktiv tilflytningskommune
• Folkeoplysningsloven, teatre, musikhus, fritids‐ og kulturhuse
• Integration

