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Det fremgår af den kommunale styrelseslov, at kommunalbestyrelsen skal vedtage en 
styrelsesvedtægt for kommunen. 
 
Det er en forudsætning for at holde det konstituerende møde, at der er vedtaget en 
styrelsesvedtægt for kommunen, da styrelsesvedtægten indeholder generelle bestemmelser om 
den overordnede styrelse af kommunen. Dette skal ske inden for rammerne af den kommunale 
styrelseslov samt anden lovgivning. 
 
Inden for rammerne af den kommunale styrelseslov fastsættes der i styrelsesvedtægten 
generelle bestemmelser om antallet af stående udvalg, antal medlemmer i hvert udvalg, 
udvalgenes opgaveområder samt vederlag til udvalgsformænd. 
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Kapitel I. Kommunalbestyrelsen 
 
§ 1 
Stk. 1. Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse (i det følgende kaldet 
kommunalbestyrelsen) består af 23 medlemmer.  
 
Stk.2. Kommunalbestyrelsen vælger en borgmester og en viceborgmester, jf. § 6 i lov om 
kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven). 
 
 
§ 2 
Stk. 1. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af kommunalbestyrelsens 
møder fastsættes i kommunalbestyrelsens forretningsorden (i det følgende kaldet 
forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2, stk. 4. 
 
 

Kapitel II. Borgmesteren 
 
§ 3 
Stk. 1. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med kommunalbestyrelsens 
møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30. 
 
 
§ 4 
Stk. 1. Borgmesteren varetager de funktioner, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV, som 
øverste daglige leder af Bornholms Regionskommunes samlede administration. 
 
Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes 
de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden kommunalbestyrelsen 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 
Stk. 1. Borgmesteren sørger for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden 
fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af 
Indenrigsministeriet og kommunalbestyrelsen fastsatte regler. 
Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges 
spørgsmålet for kommunalbestyrelsen. 
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Kapitel III. Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed 
m.v. 
 
§ 6 
Stk. 1. Følgende udvalg nedsættes: 

1. Økonomi- og Klimaudvalget 
2. Børne- og Skoleudvalget 
3. Social- og Sundhedsudvalget 
4. Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget 
5. Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget 
6. Natur-, Miljø- og Planudvalget 

 
§ 7 
Stk. 1. For hvert udvalg føres et beslutningsreferat, hvori udvalgets beslutninger indføres. 
Beslutningsreferatet underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. 
Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsreferatet 
og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig 
gøres bekendt med indholdet i referatet. Det pågældende medlem kan ved sagens 
fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. 
 
 
§ 8 
Stk. 1. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs 
område, skal der forhandles med dette udvalg inden iværksættelsen, i fornødent omfang med 
inddragelse af Økonomi- og Klimaudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 21, stk. 2 og 
31a. 
 
 
§ 9 
Stk. 1. De stående udvalg sørger for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, 
ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til kommunalbestyrelsen gennem Økonomi- og 
Klimaudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige. 
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Kapitel IV. Økonomi- og Klimaudvalget 
 
§ 10 
Stk. 1. Økonomi- og Klimaudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, 
og 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i 
medfør af styrelseslovens §§ 18, 21 og kapitel V. 
 
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører 
regionskommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold inden for enhver af 
regionskommunens enheder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og 
administrationens behandling af personalesager, jf. styrelseslovens § 18, stk. 3. 
 
Stk. 4. Udvalget varetager regionskommunens økonomiske planlægning. 
 
Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 
regionskommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, stk. 7. 
 
Stk. 6. Udvalget har ansvaret for samordningen af den overordnede regionale og kommunale 
planlægning, jf. styrelseslovens § 18, stk. 4. Herunder også den regionale udviklingsstrategi.  
 
Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med at 
tilvejebringe det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget 
fastlægger generelle retningslinjer for udarbejdelse af planerne. 
 
Udvalget sørger for at der udarbejdes økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede 
planforslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om planforslagene. 
 
Udvalgets indstilling indhentes om enhver sag, der vedrører Bornholms Regionskommunes 
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. 
 
Stk. 7. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:  

• Køb, salg og pantsætning af fast ejendom 
• Indgåelse og afståelse af lejemål 
• Udarbejdelse af CO2 regnskab på større indkøb af varer, tjenesteydelser, byggeri og 

projekter. 
• Iværksættelse af sektorspecifikke klima- og bæredygtighedsstrategier.  

 
Stk. 8. Udvalget varetager den strategiske forvaltning af regionskommunens samlede fysiske 
aktiver. Udvalget indstiller anlægsbevillinger til kommunalbestyrelsen efter forudgående 
indstilling fra de stående udvalg.  
 
Stk. 9. Udvalget varetager regionskommunens interesser i forhold til trafikbetjeningen af 
Bornholm, EU-samarbejder og internationale aktiviteter.  
 
Stk. 10. Udvalget har pligt til at forhandle med de stående udvalg i fornødent omfang inden der 
iværksættes foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg. 
 
Stk. 11. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen og øvrige 
udvalg om 

• planer, strategier og politikker inden for udvalgets område 
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§ 11 
Stk. 1. Økonomi- og Klimaudvalget fastsætter regler om 

• indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af 
budget- og bevillingskontrol 

• i hvilket omfang regionskommunens værdier skal forsikres 
• samordning af regionskommunens indkøbsfunktioner 

 
 
§ 12 
Stk. 1. Økonomi- og Klimaudvalget fører tilsyn med 

• at forvaltningen af regionskommunens økonomiske midler og regnskabsføring sker i 
overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger og i øvrigt på 
hensigtsmæssig og betryggende måde 

• at forvaltningen af regionskommunens kasser og regnskabsføring er forsvarlig, 
• at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig 

beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden kommunalbestyrelsens samtykke 
• at regionskommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. lov om offentlige 

arkiver m.v. 
• at bestemmelser om løn- og øvrige ansættelsesforhold for personale ved selvejende 

institutioner, med hvilke regionskommunen indgår overenskomst med henblik på 
opfyldelsen af den i lovgivningen pålagte forpligtelse, godkendes af Kommunernes 
Lønningsnævn, jf. styrelseslovens § 67 
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Kapitel V. De stående udvalg 
 
§ 13 
Stk. 1. Børne- og Skoleudvalget består af 5 medlemmer.  
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regionskommunens dagpasnings- og 
undervisningsmæssige opgaver, herunder pladsformidling og skoleindskrivning.  
 
Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af opgaver på det sociale 
område, der vedrører børn og unge samt deres familier, herunder sundhedsplejen, SSP-
samarbejde og tilsyn inden for udvalgets områder.  
 
Stk.4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 

• Planer, strategier og politikker inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- 
og Klimaudvalget, jf. § 10. 

 
 
§ 14 
Stk. 1. Social- og Sundhedsudvalget består af 5 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af regionskommunens sociale og 
sundhedsmæssige opgaver, herunder 

• Visitation og tilsyn inden for udvalgets område 
• rehabilitering, genoptræning og fysioterapi 
• ældreområdet 
• sygepleje 
• handicapområdet 
• socialpsykiatri 
• hjælpemidler (børn, unge og voksne), herunder boligændringer og handicapbiler  
• specialundervisning for voksne 
• døgn- og aflastningsinstitutioner for borgere med funktionsnedsættelse (børn, unge og 

voksne) 
 
Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af regionskommunens 
sundhedsfremme og forebyggelse, herunder 

• tandpleje, omsorgstandpleje og tandregulering (børn og unge) 
• rusmidler 

 
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 

• Planer, strategier og politikker inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- 
og Klimaudvalget, jf. § 10. 

• regionskommunens sundhedsaftaler med Region Hovedstaden 
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§ 15 
Stk. 1. Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget består af 5 medlemmer. 
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af erhvervsområdet, herunder 

• Regionskommunens regionale og kommunale erhvervsudvikling, erhvervsfremme og 
erhvervsservice, herunder anvendelse af kommunale og regionale 
erhvervsfremmemidler 

• Alkoholbevillinger og taxabevillinger 
 
Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af boligområdet, herunder 

• opgaver i medfør af boligreguleringsloven 
• støttet byggeri 
• boligudvikling, som koordineres med Natur-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og 

Klimaudvalget, jf. § 17, stk. 7 og § 10, stk. 6.  
 
Stk. 4. Udvalget varetager endelig den umiddelbare forvaltning af beskæftigelses- og 
borgerserviceområdet, herunder 

• jobformidling, beskæftigelse og aktivering 
• tiltrækning af arbejdskraft  
• midlertidig og varig forsørgelse 
• integration 
• borgerservice, herunder folkeregister, telefonomstilling, pas, kørekort, m.v. 
• uddannelse, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) 
• aktivitets-, uddannelses- og samværstilbud til særlige grupper 

 
Stk.5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 

• Planer, strategier og politikker inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- 
og Klimaudvalget, jf. § 10. 

 
 
§ 16 
Stk. 1. Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget består af 5 medlemmer.  
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af fritids- og kulturområdet, herunder 
opgaver vedrørende 

• folkeoplysningsloven, teatre, musikhus, selvejende haller, fritids- og kulturhuse, 
kulturskole, og andre kulturelle aktiviteter 

• aktiviteter på kommunalt ejede boldbaner og i kommunalt ejede haller 
• biblioteker 
• råd inden for udvalgets område, kontakt til lokale foreninger og borgerforeninger 

 
Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af det strategiske samarbejde 
med lokalsamfundene, blandt andet via borgerforeninger og andre lokale netværk, herunder 
dialog med kulturskabende og -formidlende fællesskaber.  
 
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om  

• Planer, strategier og politikker inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- 
og Klimaudvalget, jf. § 10.  

• Regler for tilskud til foreninger mv.  
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§ 17 
Stk. 1. Natur-, Miljø- og Planudvalget består af 5 medlemmer.  
 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af natur- og miljøbeskyttelse, herunder 
opgaver vedrørende 

• grønne områder, strande, skove, naturpleje og udendørsfaciliteter 
 
Stk. 3. Udvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af driftsmæssige anliggender 
vedrørende regionskommunens ejendomme, anlæg og andre fysiske faciliteter, herunder 

• tilladelser til brug af arealer 
• drift af havne, veje og pladser 
• drift og byggeri af bygninger og anlæg, herunder bygningsdrift af idrætsanlæg samt 

udlejede, lejede og bortforpagtede ejendomme 
• rengøring 

 
Stk. 4. Udvalget varetager derudover den umiddelbare forvaltning af følgende driftsopgaver i 
regionskommunen 

• produktionskøkkener 
• affaldsindsamling og -håndtering 
• kollektiv trafik 

 
Stk. 5. Udvalget varetager en række myndighedsopgaver vedrørende 

• vand-, varme- og kloakforsyning, varmeforsyningslov, el, affaldshåndtering og kollektiv 
trafik 

• beredskabslov, redningsberedskab og civilt beredskab 
• vejlov, privatvejslov og færdselslov 
• miljøbeskyttelseslov, miljømålslov, lov om vandplanlægning, jordforureningslov, 

vandløbslov, vandforsyningslov, naturbeskyttelseslov, museumslov, råstoflov, 
kystbeskyttelseslov, havmiljøloven og campingreglementet 

• miljøtilsyn, miljøgodkendelser eller VVM for virksomheder og husdyrbrug 
• byggeloven, byfornyelsesloven 
• klimatilpasningsplan, herunder spildevandsplan, jf. § 17, stk. 6.  

 
Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om  

• sektorplaner for de i stk. 2-5 nævnte områder 
• takster på forsyningsområdet og for andre ydelser under de i stk. 2-5 nævnte områder 

 
Stk. 7. Udvalget har ansvaret for den regionale og kommunale fysiske planlægning (under 
hensyntagen til § 10, stk. 6), herunder også helhedsplaner og område- og byfornyelse.  
 
Udvalgets indstilling indhentes om enhver sag, der vedrører Bornholms Regionskommunes 
planlægningsopgaver, inden sagen forelægges for Økonomi- og Klimaudvalget og herefter til 
kommunalbestyrelsens beslutning.  
 
Stk. 8. Udvalget varetager formulering og udmøntning af energi-, miljø- og klimapolitikker og -
strategier, der kobler sig på Bright Green Island-visionen, herunder Energipolitik og -strategi, 
Strategi for Grøn Mobilitet, DK2020-klimaplaner m.v. 
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Stk. 9. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomi- og Klimaudvalget om 
anlægsbevillinger vedrørende byggeopgaver inden for alle udvalgsområder. Natur-, Miljø- og 
Planudvalget har ansvaret for byggeriet i alle faser samt idriftsætning. Udvalget varetager 
byggeherrefunktionen i konkrete anlægsprojekter i samarbejde med de(t) relevante fagudvalg. 

Stk. 10. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om 
• planer, strategier og politikker inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomi- 

og Klimaudvalget, jf. § 10. 
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Kapitel VI. Vederlag m.v. 
 
§ 18 
Stk. 1. Forpersonen for Børne- og Skoleudvalget modtager et vederlag på 21 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 2. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag på 21 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 3. Formanden for Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget modtager et vederlag på 21 
% af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 4. Forpersonen for Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget modtager et vederlag på 21 
% af borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 5. Forpersonen for Natur-, Miljø- og Planudvalget modtager et vederlag på 21 % af 
borgmesterens vederlag. 
 
Stk. 6. Formand for Børn og Unge-udvalget modtager et vederlag på 3 % af borgmesterens 
vederlag. Udvalget er nedsat efter § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område. 
 
Stk. 7. Formand for Folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag på 1,25 % af borgmesterens 
vederlag. Udvalget er nedsat efter § 35, stk. 2, i folkeoplysningsloven.  
 
Stk. 8. De i stk. 1-6 nævnte vederlag ophører med udgangen af den kalendermåned, hvor 
formanden/forpersonen i en uafbrudt periode på 1 måned har været forhindret i at varetage 
formandshvervet/forpersonshvervet på grund af forfald. 
 
 
§ 19 
Stk. 1. Når et medlem af et stående udvalg af udvalget er konstitueret som formand/forperson i 
en periode på mindst 2 uger på grund af formandens/forpersonens sygdom, ferie eller fravær af 
anden årsag, modtager pågældende vederlag i funktionsperioden efter samme regler som 
formanden/forpersonen, jf. § 18, stk. 1-6. 
 
Stk. 2. Funktionsvederlaget kan højst modtages i en uafbrudt periode på 9 måneder. 
 
 

Kapitel VII. Indkaldelse af stedfortræder 
 
§ 20 
Stk. 1. Når borgmesteren får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem 
er forhindret i at varetage sine kommunale hverv på grund af sin helbredstilstand, graviditet, 
barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder 
borgmesteren stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen, selv om 
hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. 
 
Stk. 2. Når et udvalgsmedlem har forfald, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet i 
udvalget, bestemme, at et andet medlem af kommunalbestyrelsen indtræder i udvalget, så 
længe hindringen varer. Dette gælder uanset at forfaldet forventes at vare kortere end 1 måned.  
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Stk. 3. Når et udvalgsmedlem forventes at blive erklæret inhabil i forhold til en sag, der skal 
behandles af udvalget, kan den gruppe, der har indvalgt medlemmet i udvalget, bestemme, at 
et andet medlem af kommunalbestyrelsen i givet fald indtræder i udvalget ved sagens 
behandling.  
  
 

Kapitel VIII. Ikrafttræden 
 
§ 21 
Stk. 1. Denne vedtægt træder i kraft den 25. februar 2022.  
 
Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i 
kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal sendes til 
Ankestyrelsen. 
 
 
Vedtaget på kommunalbestyrelsens møder den 26. januar 2022 og 24. februar 2022. 
 
  
Rønne den 25. februar 2022 
 
Signeret: 
 
 
 
Jacob Trøst  Johannes Nilsson 
Borgmester            Kommunaldirektør 
 
 
Oversigt over ændringer af styrelsesvedtægten 
 
Ikrafttræden 1. behandling 2. behandling 

1. januar 2003 5. november 2002 19. november 2002 
1. januar 2006 22. september 2005 13. oktober 2005 
1. januar 2006 24. november 2005 7. december 2005 
1. januar 2007 31. august 2006 21. september 2006 
1. januar 2010 26. november 2009 8. december 2009 
1. januar 2011 14. oktober 2010 25. november 2010 

27. juni 2013 30. maj 2013 27. juni 2013 
1. marts 2014 30. januar 2014 27. februar 2014 

1. juli 2014 22. maj 2014 26. juni 2014 
1. marts 2015 28. januar 2015 26. februar 2015 

23. februar 2018 25. januar 2018 22. februar 2018 
20. september 2019 12. september 2019 19. september 2019 
24. september 2021 27. maj 2021 23. september 2021 

1. januar 2022 25. november 2021 8. december 2021 
25. februar 2022 26. januar 2022 24. februar 2022 

 


