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Forord

Gribskov Kommune traeffer dagligt et meget stort antal beslutninger inden for mange
forskellige beslutningsområder. En stor del af beslutningsopgaverne følger af love og
bekendtgørelser m.v., men kommunen træffer også en række afgørelser uden egentligt
lovgrundlag men inden for rammerne af det kommunale selvstyre (kommunalfuldmagten).

Da Gribskov Kommune er en politisk ledet organisation skal alle beslutninger i

udgangspunktet, træffes af Byrådet.

I praksis ville det dog være umuligt, hvis Byrådet skulle træffe afgørelse i hver eneste sag,
som behandles af kommunen.

Byrådet har derfor delegeret noget af beslutningskompetence til Økonomiudvalget, de
stående udvalg og administrationen.

Selv om Byrådet har delegeret en del af sin beslutningskompetence til de politiske udvalg
og administrationen, bliver et betydeligt antal sager dog fortsat behandlet i Byrådet: Enten
fordi sagerne skal besluttes af Byrådet, eller fordi sagerne har mere principiel betydning.

Delegationsplanen er ikke udtømmende for alle beslutninger og afgørelser, som besluttes
af Gribskov Kommune. Det ville være for omfattende, hvis samtlige beslutningsområder
skulle medtages. Delegationsplanen er derfor koncentreret om beslutningskompetencerne
inden for de mest centrale kommunale kerneopgaver.

Flere steder i delegationsplanen er der henvist til fagoentrenes decentrale
administrationsgrundlag, som mere detaljeret beskriver organiseringen og fordelingen af
beslutningskompetencen mellem de politiske niveauer og administrationen.

Delegationsplanen er tænkt som et praktisk opslagsværk, som kan give politikere og
medarbejdere et overblik sagsgange og beslutningskompetencen inden for de vigtigste
Iovgivnings- og beslutningsområder.

Delegationsplanen kan med fordel læses sammen med Gribskov Kommunens
Styrelsesvedtægt, som overordnet inddeler de politiske ressort- og beslutningsområder.

Delegationsplanen vil løbende blive ajourført i takt med at ny lovgivning kommer til eller
bliver ændret.

En elektronisk version af delegationsplanen med tilhørende administrationsgrundlag vil
være tilgængelig på kommunens hjemmeside: www.gribskov.dk

Delegationsplanen er godkendt på møde i Byrådet d. XXX 201X via Økonomiudvalget og
de stående udvalg.

Kim Valentin Holger Spangsberg Kristiansen
Borgmester Kommunaldirektør
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Lov om planlægning (Kommuneplanlægning)

Godkendelse af kommuneplanstrategi og
kommuneplan:

Godkendelse af kommuneplantillæg iht. lokalplan:

Godkendelse af retningslinjer i en kommuneplanl
kommuneplantillæg for enkeltanlæg, der må
antages at påvirke miljøet (VVM-pligt):

Forudgående offentliggørelse samt ideindsamling til

retningslinjer for anlæg omfattet af VVM-pligt:

Tilladelse/afslag til mindre afvigelser fra kommuneplanens
rammebestemmelser:

Planers tilveiebrinqelse oq ophævelse

Kommentarer til Miljøministeriets landsplan-
arbejde samt forslag på kommunens eget initiativ:

Tilbageførelse af arealer fra byzone eller sommerhus-
område til landzone i overensstemmelse med kommune-
planen

a) afgørelser uden økonomisk betydning:

b) afgørelser med økonomiske betydning:

Ekspropriation m.v.

Beslutning om ekspropriation:

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Vurdering af hvorvidt en plan eller program er omfattet
af pligten til at udarbejde miljøvurdering:

Beslutning om udarbejdelse af miljøvurdering:

Beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering:

Godkendelse af miljøvurdering:

Høring af andre myndigheder som berøres af et plan-
forslag eller program:
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Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Beslutning om by-/bygningsfornyelse samt tilveje-
bringelse af friarealer:

Fastsættelse af kriterier for prioritering af ansøgning
om byfornyelse:

Ansøgninger til Økonomi- og Erhvervsministeren samt
prioritering af kondemnable ejendomme:

Beslutning om kondemnering og nedrivning iht.
byfornyelseslovens kapitel 9:

Beslutning om erstatningsbolig:

N34 støttet byggeri

Tilsagn til nyt støttet byggeri:

Godkende igangsætning af ma byggeri:

Godkende byggeregnskab for nyt byggeri:

Godkendelse af leje på de enkelte lejemål ved
afdelingens ibrugtagning:

Kommunegaranti til nominallån til alm. og ekstraordinære
bygge- (skader) og renoveringsarbejder:

Lov om kommunale ejendomsskatter

Meddelelse om hel eller delvis fritagelse for
grundskyld:

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Rykningspåtegning af skadesløsbrev:

Beslutning om salg med tab og personlig fordring:

Lov om valg til folketinget og lov om valg af danske
medlemmer til EU-parlamentet og folkeafstemninger

Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse:
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Valgliste over Gribskov Kommunes vælgere:

Udsendelse af valgkort:

Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder
tilforordnede til brevstemmeafgivelse i visse institutioner,
boformer m.v. og i vælgeres private hjem:

Udpegning af administrative tilforordnede:

Udvælgelse af valgdistrikter/afstemningssteder til
afstemningen:

Klargøring af afstemningslokaler, stemmerum, stemme-
bokse m.v.:

Sikring af stemmebøger, valgkort og stemmesedler
til brug forfintællingen m.v.:

Lov om kommunale og regionale valg

Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse:

Valgliste over kommunens vælgere:

Udsendelse af valgkort:

Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere herunder
tilforordnede til brevstemmeafgivelse i visse institutioner,
boformer m.v. og i vælgeres private hjem:

Udpegning af administrative tilforordnede:

Udvælgelse af valgdistikter/afstemningssteder:

Klargøring af afstemningslokaler, stemmerum,
stemmebokse m.v.:

Sikring af stemmebøger, valgkort og stemmesedler
til brug for fintællingen m.v.:

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed

Afgørelse om udvidet åbningstid:

Afgørelser i sager vedr. nye forretningssteder:

Afgørelser i sager hvor politidirektøren m.f|. har
bemærkninger/indvendinger:
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Lov om kommunernes styrelse

Økonomiudvalgets indseende med de økonomiske
og almindelige administrative forhold inden for samtlige
administrationsområder, hvorfor udvalgets erklæring
skal indhentes om enhver sag, der berører disse forhold
forud for sagens forelæggelse i Byrådet:

Tillægsbevilling hvor beløb fra en anlægs- eller
driftsbevilling ønskes overført til en anden drifts-
eller anlægsbevilling og mellem udvalg:

Udarbejdelse af forslag og foretage indstilling til
Byrådet om styringsgrundlaget:

Økonomichefen bemyndiges til at foretage konsekvens-
rettelser af Byrådets beslutninger om styringsgrundlaget:

Fastlæggelse af retningslinjer for budgetprocessen:

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der fastsættes
overordnede regler for kommunens finansielle
styring:

Den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pant-
sætning af fast ejendom og grunde:

Retningslinjer for leje, leasing og servicekontrakter:

Fastsættelse af regler for afskrivning pga. forældelse m.v.:

Bemyndigelse af kommunaldirektøren til at disponere
administrative udgifter på udvalgets budgetområde:

Bemyndigelse af økonomichefen til konvertering af lån
hvor løbetiden ikke forlænges (egne lån):

Tilsyn med almene boliger:

Retningslinjer for kommunens informationspligt:

Opgaver ifb. med Kulturhavnen i Gilleleje:

Anlægsplaner og programoplæg m.v. samt anlægsarbejder
vedr. forsyningsanlæg m.v.:

Udarbejdelse af politikker inden for udvalgets område:

Udbudspolitikken for Gribskov Kommune*
Se udbuds- og indkøbspolitikken
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Fastlæggelse af forskrifter for kommunens (øvrige)
planlægningsopgaver og tilvejebringelse af fælles
planforudsætninger:

Påse at der udarbejdes økonomiske konsekvens-
vurderinger af udarbejdede planforslag:

Økonomiudvalgets indstilling indhentes om enhver
sag. Der vedrører kommunens planlægnings-
opgaver inden sagen besluttes i Byrådet:

Godkendelse af anvendelse af Gribskov Kommunes
Byvåben:

Lov om Det Centrale Personregister

Almindelig bopælsregistrering:

Bopælsregistrering af børn:

Rettelse af forkert bopælsregistrering:

Tilflyttere fra udlandet:

Fraflyttere til et andet nordisk land:

Adressebeskyttelse:

Udlevering af adresseoplysninger til en anden myndighed:

Udlevering af oplysninger til statistisk brug m.v.:

Udlevering af oplysninger om en afdød person:

Udstedelse af adm. bøde for urigtige oplysninger:

Bødetakst for urigtige oplysninger:

Lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

Afgørelse om hvorvidt betingelse for støtte er opfyldt:

Lov om individuel boligstøtte

Lån og beboerindskud:

Klage og administration:

WWW
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Lov om planlægning (sommerhuse)

Administration af helårsbeboelse i sommer-
husområder:

Lov om ferie

Optjening og afholdelse af ferie:

Øvrige beslutningsområder

Matrikulær adressetildeling (Borgerservice):

Personaleforhold (HR)

Oprettelse og nedlæggelse af stillinger:
*Se kompetencefordelingsplan

Afskedigelse - herunder disciplinære tiltag:
*Se kompetencefordelingsplan

Ansættelse og afskedigelse af direktører:

Ansættelse og afskedigelse af centerchefer og
teamledere *Se kompetencefordelingsplan

Ansættelse af medarbejdere i forvaltningen:
*Se kompetancefordelingsplan

Lø niastsættelse:

indgåelse af forhåndsaftaler:

Fastsættelse af generelle regler vedr. personale-
forhold:

Fastsættelse af generelle regler vedr. Iønsumstyring:

Udarbejdelse af Iigestillingsredegørelse:
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Lov om social service (LBK 1284/2015)

Godkendelse af rammeaftale ml. Regionsrådet
og kommunerne (§ 6):

Plejecentrenes centerråd:

Samarbejde med frivillige organisationer m.v. (§ 18):

Elm (delt ml. CBU og CSS)

Særlige dagtilbud (§ 32):

Særlige klubtilbud (§ 36):

Merudgifter (§ 41):

Tabt arbejdsfortjeneste (§ 42):
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Hjemmehjælp, afløsning og vedligeholdelsestræning (§ 44):

Ledsagelse (§ 45):

iværksættelse af børnefaglige undersøgelser (§ 50):

Foranstaltninger med samtykke (§ 52):

Økonomisk støtte (§ 52a):

Støtteperson til forældre ved anbringelse (§ 54):

Indstilling til Børn- og Ungeudvalget om anbringelse
udenfor hjemmet (§ 58):

Godkendelse af egnede plejefamilier m.v. (§ 66a):

Afgørelse om hjemgivelse eller indstilling til B&U om
afslag (§ 68):

Afgørelser under anbringelsen (§ 69):

Afgørelser og vilkårsfastsættelse for samvær (§ 71):

Advokatbistand (§ 72):

Efterværn (§§ 76 og 76a):

VOKSNE

Bevilling af forebyggende foranstaltninger (§ 79):

UJUUUJUJCUWUJ
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Fastsættelse af retningslinjer for tilbud til voksne (§ 79):

Bevilling af personlig hjælp, pleje og omsorg (§ 83):

Rehabiliteringsforløb (§ 83a):

Afløsning og aflastning (§ 84):

Socialpædagogisk støtte (§ 85):

Træning (§ 86):

Model for (frit) leverandørvalg (§ 91):

Konkret godkendelse af fritvalgsleverandør (§ 91 ):

Beslutning om fritvalgsbeviser (§ 91):

Godkendelse af personligt udpeget hjælper (§ 94):

BPA, kontant tilbud (§§ 95 og 96):

Ledsagelse (§ 97):

Kontaktperson (§ 98):

Dækning af nødvendige merudgifter (§ 100):

Behandling af stofmisbrugere (§ 101):

Anden behandling (§ 102):

Beskyttet beskæftigelse m.v. (§§ 103 og 104):

Kørsel til beskæftigelsestilbud m.v. (§ 105):

Botilbud (§§ 107 og 108):

Fastsættelse af egenbetaling/husleje
(§ 163, jf. §§ 107 og 108):

Kvindecentre (§ 109):

Herberger (§ 110):

Fastsættelse af egenbetaling, generel takst (§ 163):

Hjælpemidler og forbrugsgoder (§§ 112 og 113):

Støtte til bil (§ 114):

-UJWUJWW
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Boligindretning (§ 116):

Individuel befordring (§ 117):

Pasning af nærtstående med handicap eller
alvorlig sygdom (§ 118):

Pasning af døende + plejevederlag (§§ 119 og 120):

Sygeartikler (§ 122):

Kvalitetsstandarder (§ 138):

MAGTANVENDELSE

Akut fastholdelse (§ 126):

Tilbageholdelse i boligen (§ 127):

Anvendelse af beskyttelsesmidler m.v. (§ 128):

Optagelse i særlige botilbud uden samtykke (§ 129):

Advokatbistand og værger (§ 132):

Klage til Ankestyrelsen (§§ 133 og 134):

Kontrol af registrering ( 136):

Godkendelse af årlige beretninger:

Handleplaner (§ 136, jf. § 141):

Besøgsrestriktioner (§ 137a-d):

indgreb overfor domfældte udviklingshæmmede
(§ 137e-I):

Overførelse til sikret afdeling:

Registrering og indberetning (§ 137m):

ADMINISTRATION (KAP. 25-29)

Kvalitetsstandarder (§ 138):

Handleplaner, børn (§ 140):

Handleplaner, voksne (§ 141):

UJUJUJUJWUJUJ

ueuogneJ1sguguJpv

1e5|eApn

-speupuns

60

-iegoos

195|E'Apn!UJOUO)1Q

xepema

13



1Gribskov Kommune

Delegationsplan

‘Social- og Sundhedsudvalget

= Beslutter, I = lndstiller

ueuon1eJ1sguguJpv

1e6|e/\pn

-speqpuns

60

-æioos

teöne/xpniwouoxø

19P1§9JÅ8

Udarbejdelse af tilsynspolitik (§ 151 c):

Model for tilsyn med institutioner:

Årlig tilsynsredegørelse:

Udførelse af personrettet tilsyn (§ 148):

Udførelse af driftsorienteret tilsyn plejecentre m.v.
(§ 148 a):

Oprettelse af tilbud, oplysninger på Tilbudsportalen m.v.: B

Fastsættelse af tilsynstakst (§ 149):

Tilsyn med hjemmepleje og træning (§ 151):

Behandling af underretninger om børn (§§ 155 og 155 b):

Egenbetaling for madservice - takstfastsættelse (§ 161):

Fastsættelse af egenbetaling i § 107-tiIbud (§ 163):

Beregning af ophold/husleje i § 108-ti|bud (§ 163):

Fastsættelse af generel takst i § 109 og § 110-ti|bud (§ 163):

Tilbagebetaling af udbetalinger til enkeltperson (§ 164):

Fastsættelse af takst for kommunale tilbud (§ 174):

Overførelse af regionale tilbud i kommunen (§ 186):

KLAGE OG DOMSTOLSPRØVELSE

Anke/remonstrering og indsendelse af klagesager
til Ankestyrelsen (§§ 166 og 167):

Lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

Beslutning om anvendelse af loven:

Beslutning om botilbud:

Lov om sundhed

Bevis til personer med ret til ydelser (§ 12):

Overføre personer i sikringsgruppe (§ 58):

UJUJ
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Hjælp til supplering af ydelser efter §§ 60-71 (§ 73):

Begravelseshjælp (§ 160):

Tilskud til ydelser købt i en andet land (§ 168):

Udbetaling af kontanttilskud (§ 228):

Opstart af forebyggelsesprojekter indenfor budgetområdet
(§ 119):

Godkendelse af Gribskov Kommunens sundhedspolitik:

Tilbud om Omsorgstandpleje (§ 131 ):

indgåelse af aftale med regionen om Omsorgstandpleje
(§ 131):

Beslutning om betalingstakst, egenbetaling (§ 132):

Tilbud om specialtandpleje (§ 133):

Årlig redegørelse til og indgåelse af rammeaftale
med Regionen (§ 133):

Beslutning om betalingstakst, egenbetaling (§ 134):

Kvalitetsstandarder:

Støtte til tandprotese (§ 135):

Ydelse af hjemmesygepleje (§ 138):

Serviceniveau for hjemmesygepleje:

Tilbud om genoptræning, visitation (§ 140):

Tilrettelæggelse af indsatsen:

Tilvejebringe tilbud om genoptræning via kontrakt/aftale:

Tilbud (visitation) om vederlagsfri behandling af stof-
misbrugere (§ 141):

Døgnophold:

Tilbud om alkoholbehandling - herunder indgåelse
af aftale (§141):

Godkendelse af Kvalitetsstandarder:

'-
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Anvendelse af aftaler med mulighed for tilbageholdelse
af personer i alkoholbehandling (§ 141a):

Konkret indgåelse af aftale (§ 141 b):

Godkendelse af konkret tilbageholdelse (§ 141b):

Tilbud om vederlagsfri lægelig behandling af stof-
misbrugere (§ 142):

Serviceniveau mv. for befordring (kap. 53):

Godtgørelse for nødvendig befordring til og fra
alment praktiserende læge og speciallæge samt særligt
sygekøretøj ved akutkørsel med pensionister (§ 170):

Tilbud (visitation) om befordring eller befordrings-
godtgørelse til personer med behov for gen-
optræning m.v. (§ 172):

Klagebehandling:

Kvalitetsudvikling og IT (§ 193):

Indberetning til centrale sundhedsmyndigheder (§ 195):

Patientsikkerhed, opfølgning på hændelser samt ind-
beretning til Patientombuddet (§§ 198 og 199):

Påbud til plejehjem som følge af embedslægens tilsyn:

Afrapportering (årlig) til SSU om patientsikkerhed:

indgåelse og vedligeholdelse af samarbejdsaftaler
med Regionsrådet om indsatsen på sundhedsområdet
og øvrige tværgående sundhedsaftaler (§ 205):

Planlægning og gennemførelse af sundheds-
beredskabet (§ 21 O):

CD

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Personligt tillæg (§ 17):

Helbredstillæg (§ 18):

Behandling af ansøgning, sagsoplysninger (§ 24):

Afgørelse om pensionsudbetalingsmåden samt
anmodning om værgemål (§ 35):

B

B
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Social- og Sundhedsudvalget

B = Beslutter, I = lndstiller
i

Aftale om kommunens administration af pensionen (§35):

Tilbagebetaling (§§ 42 og 43):

Revurdering og frakendelse af tillæg (§ 44):

Hvilende pension (§ 44a):

Revurdering af kIager/indsendelse til Ankestyrelsen (§ 49):

Administrationen af kommunale opgaver (§ 53):

Tilkendelse eller frakendelse (§ 54):

Lov om social pension

Personligt tillæg (§ 14):

Helbredstillæg (§ 14a):

Behandling af ansøgninger (§ 17):

Afgørelse om behandling af sager efter reglerne om
førtidspension (§ 18):

Afgørelse om førtidspension (§ 20):

Afgørelse om på hvilken måde pensionen udbetales
samt anmodning om værgemål (§ 36):

Aftale om administration af pension (§ 36):

Tilbagebetaling (§§ 42 og 43):

Hvilende førtidspension (§ 43 a):

Ftevurdering ved ændring af arbejdsevnen og frakendelse
af førtidspension (§ 44):

Revurdering af sager/indbringelse af klager for
Ankestyrelsen (§ 50):

Administration af kommunale opgaver (§ 53):

Opgaver vedr. personligt tillæg og helbredstillæg til
folkepensionister m.v. (§ 56a):

Lov om værgemål

Anmodning til Statsforvaltningen om værgemål (§ 16):

CUCDWWUJUJ
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Lov om retssikkerhed og adm. på det sociale område

Frister for sagsbehandlingen (§ 3):

Planlægning og udførelse af kommunens virksomhed
på det sociale område (§ 15):

Tilsyn med de sociale opgaver (§ 16)

a) beslutning om tilsynsmodel:

b) udførelse af tilsyn:

c) afrapportering: I

Tilsyn med personer med varigt og betydeligt
nedsat funktionsevne, som iht. strafferetlig afgørelse
(rpI.) skal undergives kommunalt tilsyn (§ 16a):

Ophold i boformer efter serviceloven, domfældte
udviklingshæmmede (§ 16a):

Driftaftaler med selvejende institutioner:

Nedsættelse af Ældreråd (§ 30):

Nedsættelse af Handicapråd og udpegning af
medlemmer (§ 37a):

Kommissorium/vedtægter for ÆR/HR:

Behandling af Ankestyrelsens praksisundersøgelser (§ 79a):

Lov om dagtilbud

Administration af loven:

Oprettelse af specialskoler

Øvrige beslutningsområder

lkke-lovbundne opgaver inden for lovens
anvendelsesomráde:

a) beslutninger inden for udvalgets
sædvanlige ressort, jf. styrelsesvedtægten:

b) beslutninger uden for udvalgets
sædvanlige ressort - herunder med
c) økonomiske konsekvenser:
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Lov om folkeoplysning

Fastsættelse og fordeling af årlig beløbsramme
mellem voksenundervisning, frivillige foreninger,
udviklingspulje, "pensionisttilskud" m.v.:

Fastsættelse af regler for tilskud efter udviklings-
puljen: *Se kompetencefordelingsplan

Retningslinjer for tilskud til det frivillige folkeoplysende
arbejde: *Se kompetencefordelingsplan

Godkendelse af foreninger som folkeoplysende
(frivillig folkeoplysende eller folkeundervisning):

Vurdering om en forening opfylder betingelserne for
at opnå tilskud:*Se kompetencefordelingsplan

Retningslinjer for tilskud til den folkeoplysende voksen-
undervisning:

Retningslinjer for tilskud til nedsættelse af deltager-
betaling for særlige grupper:

Retningslinjer for anvisning og benyttelse af
kommunale haller og lokaler:

Ændringer af retningslinjer:

Inddragelse at tilladelse tilbenyttelse af haller m.v.:

Afslag på nye ansøgninger om Iokaletilskud, hvis egnet
offentligt lokale kan anvises: *Se kompetencefordelingsplan

Beslutte afslag på tilskud til nye lejemål i haller, lokaler
og Iejrpladser samt væsentlige udvidelser m.v., der kan
indebære merudgifter for kommunen: *Se kompetencefordelingsplan

Lov om biblioteksvirksomhed

Samarbejde med andre kommuner:
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Åbningstider: I
UJ

Oprettelse/nedlæggelse af biblioteksafdelinger: l I I

Salg/videndeling af biblioteks"know how”: B

Fastsættelse af bødetakster: I l I

Udelukkelse, varsel og udelukkelsesperiode: B

Biblioteksreglement: l B

Lov om museer

Oprettelse af museer: I I I

Godkendelse af vedtægter: l I l

Tilskud: I I I

Lov om teater

Statsrefusion af kommunens udgifter ved
køb refusionsgodkendte forestillinger: B

Øvrige beslutningsområder

Driftsaftaler om forsamlingslokaler og klubhuse: I B

Vedtægter og øvrige aftaler, der regulerer forholdene
mellem de selvejende haller og Gribskov Kommune: I B

Godkendelse af regnskab: B

Tilskud til selvejende kulturinstitutioner: I I I

Kulturkontrakter (indgåelse og opsigelse): I B

Øvrige beslutningsområder: *Se kompetencefordelingsplan
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Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Beslutning om tilbud på et tidligere tidspunkt end
lovens minimumskrav (f.eks. straksaktivering):

inddragelse af andre aktører hvis retnings-
linjer er udformet politisk:

Fastlæggelse af kontaktforløb:

Retningslinjer for kontaktforløb i særtilfælde:

Jobsamtale:

Kontrolaktion:

Uddannelse til unge under 25 år:

Plan:

Integrationskontakt:

Mentor:

Vejledning om opkvalificering:

Virksomhedspraktik:

Løntilskud og jobrotation:

Fleksjob:

Tilskud til hjælpemidler:

Støtte til mentor:

Retningslinjer for udbetaling af månedlig
godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere
(Befordring): :

Beskæftigelsesindsats:

Ansøgning vedr. forsøgs- og udviklingsaktiviteter
der fraviger sædvanlige regler:

Klager til Ankestyrelsen:
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Lov om aktiv Socialpolitik

Personer der modtager:
a) integrationsydelsez
b) uddannelseshjaelpz
c) kontanthjælp:

Særlige regler om hjælp til visse persongrupper:

Særlig støtte:

Sanktioner:

Revalidering:

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb:

Ressourceforløbsydelse under jobafklaring:

Ledighedsydelse:

Tilbagebetaling:

Klage til Ankestyrelsen

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive
beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesplan:

Beslutning om at jobcentret skal varetage opgaver
om danskuddannelse og UU:

Oprettelse af et jobcenter:

Resultatrevision:

Aftale med regionsdirektøren om indsatsen i

jobcenteret (indsats):

Behandling af Ankestyrelsens undersøgelse af
kommunens praksis:

Behandling af styrelsens undersøgelse af kommunens
ændrede praksis:

Øvrige:

Årlig redegørelse til beskæftigelsesregionen:

W

W

W

W

W

W

W

W

W
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Lov om integration af udlændinge i Danmark

Overdragelse af opgaver til en ekstern organisation
eller forening:

Integrationsprogram:

Danskundervisning:

Vejledning og opkvalificering:

Ydelse af tilskud (herunder hjælpemidler ved ansættelse):

Praktik og løntilskud:

Tilvejebringelse af oplysninger til Integrations-
ministeriet:

Hjælp i særlige tilfælde:

Befordring:

Klage:

Lov om sygedagpenge

Fastsættelse af opgaver og målgrupper:

Fastsættelse af alm. betingelser for ret til
sygedagpenge:

Beslutning om overladelse af opfølgningsindsatsen
til andre efter bemyndigelse:

Sygedagpenge til lønmodtagere:

Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende:

Refusion m.f|.:

Aftale med beskaeftigelsesministeren om forsøgsordninger
som fraviger loven:
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Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Tilbud om danskuddannelse:

indgåelse af aftale med udbydere af danskuddannelse:

Fravigelse af modultakstbetaling for ud-
lændinge som henvises til danskuddannelse som led i et
aktivt tilbud:

Beslutning om fuld eller delvis tilskud til danskuddannelse
til danske statsborgere:

Tilvejebringelse af oplysninger til integrationsministeren:

Lov om handicapkompenserende ordninger

Personlig assistance:

Bevilling af hjælpemidler:

Øvrige beslutningsområder

Udarbejdelse af beskæftigelsespolitikken: I B

Evaluering og dokumentation for politikkens resultater:

26



Børneudvalget (BU)

Lovgivningsområder......................................................................................................... ..27
Lov om social service ............................................................................................. ..28
Lov 0m dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge ....................................... ..29
Lov om folkeskolen................................................................................................ ..33
Lov om friskoler og private grundskoler m.v.......................................................... ..36
Lov 0m folkehøj-, efter-, hushoIdnings-, og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) .... ..36

Øvrige beslutningsområder.............................................................................................. ..36

27



Gribskov Kommune

Delegationsplan
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Administra Børneudva
üonen Iget

Økonomi
udvalget

Byrådet

Lov om social service

Gribskov Kommunes sammenhængende
børnepolitik:

Tilbagebetaling af fejlagtige udbetalinger
til personer:

Fastsættelse af takst for kommunale tilbud:

Overførsel af regionale tilbud beliggende i

Gribskov Kommune:

Udarbejdelse af årlig rammeredegørelse til

Regionen for Gribskov Kommunes behov for
og forventede brug af tilbud:

Godkendelse af rammeaftale mellem Regions-
rådet og kommunerne i regionen:

Udarbejdelse af árlig redegørelse til Udviklings-
rådet om udviklingen på det sociale område og
undervisningsområdet:

Dagtilbud

Oprettelse, væsentlig ændring/nedlæggelse af egne dagtilbud:

Fritidstilbud

Oprettelse, væsentlig ændring/nedlæggelse af egne klubtilbud:

Andet

Foranstaltninger af væsentlig betydning af hensyn til et
barns eller ungs særlige behov:

Meddelelse af forældrepålæg:

Meddelelse af ungepålæg

Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

a) med samtykke B

b) den samtykke: Børn- og Ungeudvalget beslutter.
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Børneudvalget

B = Beslutter, l = Indstiller

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Fastsættelse af mål og rammer for dag- fritids- og klubtilbud m.v.: l l I B

Fastsættelse af rammerne for tilsyn med dag-, fritids- og
klubtilbud m.v.: I B

Pædagogisk læreplan

Godkendelse af den pædagogiske læreplan: I B

Vurdering af yderligere handlinger på baggrund af årlig
evaluering af den pædagogiske læreplan: | B

Sprogvurdering og sprogevaluering

Kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og
den sprogunderstøttende pædagogiske indsats: l B

Forældrebestyrelse

Stemmeret til medarbejderrepræsentanter i

forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og
dagpleje: I B

Mål og rammer for daginstitutioners budgetramme: I I I B

Mål og rammer for dagplejens budgetramme: l W

Mål og rammer for opgaver på dagtilbudsområdet: I

WW

Vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud: l

Vedtægt for styrelsen af selvejende daginstitutioner: l B

Forældrebetalt madordning

Etablering af madordninger i kommunale og selvejende
daginstitutioner: I B

Fastsættelse af forældrebetaling: l I I B

indregning af lønudgifter i forældrebetaling: l I I B

Tilskud til forældrebetalte madordninger i kommunens
selvejende og private dagtilbud: I I I B

Etablering og drift af dagtilbud

Etablering og drift af kommunale daginstitutioner: I I I B
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Børneudva
Iget

Økonomi
udvalget

Byrådet

Godkendelse af driftsoverenskomst med selvejende
daginstitutioner: i

Godkendelse af aftale om drift af daginstitution: I

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: I

Krav om driftsgaranti for privatinstitution: I

Tilbagekaldelse af godkendelse af privatinstitution: l

Godkendelse af aftale om drift af privat dagpleje: l

Godkendelse af lokaliteter til dagpleje: B

Godkendelse af dagpleje til op til 10 børn: I

indregning af dagplejens egene børn i dagplejens børnetal: I

Optagelse, pasningsgaranti, plads i anden kommune
og opsigelse

Retningslinier for optagelse af børn i dagtilbud: I

Lukning af ventelisten for optagelse af børn fra
andre kommuner: I

Retningslinier for udmeldelse af børn i dagtilbud: l

Tilskud til dagtilbud og forældrenes egenbetaling

Tilskud til kommunale og selvejende dagtilbud: I

Tilskud til privat dagpleje: I

Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg
af dagtilbud i en anden kommune: I

FO til børn i skolealderen

Stemmeret for medarbejderrepræsentanter i

forældrebestyrelser i FO: I

Mål og rammer for budgetramme for FO: I

Vedtægter for styrelsen af FO: I

Godkendelse af vedtægt for FO: I

Madordninger i FO: B

U303
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Maksimumbeløb for forældrenes betaling til
madordninger:

Tilskud til forældrebetalte madordninger i

kommunale, selvejende og private FO:

Etablering og drift af kommunale FO:

Aftale om drift af selvejende FO:

Aftale om drift af private FO:

Optagelse, plads i en anden kommune
og opsigelse

Optagelse i FO:

Retningslinier for optagelse af børn i kommunale
og selvejende FO:

Lukning af ventelisten af børn fra andre kommuner:

Retningslinjer for udmeldelse af børn i dagtilbud:

Tilskud til FO og forældrebetaling

Tilskud pr. barn i FO:

Tilskud til private FO:

Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af
FO i anden kommune:

Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud
til større børn og unge

Retningslinjer for børn og unges indflydelse på
indholdet af det enkelte tilbud:

Etablering og drift af kommunale klubtilbud:

Aftale om drift af selvejende klubtilbud:

Aftale om drift af private klubtilbud:

Optagelse, plads i anden kommune og opsigelse

Optagelse i klubtilbud og andre socialpædagogiske
fritidstilbud til større børn og unge:
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Børneudvalget

B = Beslutter, l = lndstiller

Selvejende og private klubtilbuds mulighed for selv
at træffe afgørelse om optagelse i klubtilbuddet: I B

Retningslinjer for optagelse af børn i klubtilbud: I B

Lukning af ventelisten for ventelisten for optagelse
af børn fra andre kommuner i klubtilbud: I B

Udmeldelse af et klubtilbud: B

Selvejende og private klubtilbuds mulighed for selv at træffe
afgørelse om udmeldelse af klubtilbuddet: B

Tilskud til klubtilbud og andre socialpædagogiske
fritidstilbud til større børn og unge og forældrenes
egenbetaling

Tilskud til forældre pr. barn i kommunale og selvejende
klubtilbud m.v.: I I l B

Tilskud til materialer og forplejning: I I I B

Tilskud til private klubtilbud: I l I B

Ekstra tilskud til institutionskommune ved valg af
klubtilbud mv. i en anden kommune: I l B B

Søskendetilskud ved mere end et barn i et dagtilbud,
fritidshjem, FO, klubtilbud mv. eller privat pasning: l I B B

Private pasningsordninger

Etablering og drift af private pasningsordninger til
flere end to børn: l B

Tilladelse til pasning af op til 5 børn i private hjem: I B

Tilladelse til pasning af op til 10 børn i private hjem: l B

Tilskud til privat pasning for børn alene i en bestemt del
af aldersgruppen: I B

Tilskud til privat pasning af børn under 24 uger: I B

Tilskud til privat pasning af barn ved kombination med
et dagtilbud: I B

Godkendelse af aftale om privat pasning: I B
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Delegationsplan tionen Iget udvalget

Børneudvalget

B = Beslutter, l = lndstiller

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, når tilskud til
privat pasning bortfalder: I B

Fastsættelse af tilskud til privat pasning: I I I B

Afvisning af tilskud til privat pasning, hvis det skønnes
nødvendigt med optagelse i dagtilbud: B

Bevilling af tilskud til privat pasning samtidig med
modtagelse af barselsdagpenge eller orlovsydelse : I I I B

Mulighed for økonomisk tilskud til pasning af egne børn: I B

Tilskud til pasning af egne børn alene eller i en bestemt
aldersgruppe: I B

Fastsættelse af minimums- og maksimumperiode for tilskud
til pasning af egen børn: I B

Tilskud til pasning af egne børn: I B

Afvisning af tilskud til pasning af egne børn, hvis det skønnes
nødvendigt med optagelse i dagtilbud: I B

Puljeordninger

Aftale om højere tilskud end Iovfastsat minimum: I B

Daginstitutioners støtte til fremme af tosprogede børns
sproglige udvikling med henblik på tilegnelse af dansk: I B

Godkendelse af fælles faglig ledelse af folkeskole, evt. FO
og kommunalt dagtilbud: I B

Lov om folkeskolen

Udarbejdelse af årlig rammeredegørelse for kommunens
forventede forbrug af pladser ved de lands-
og landsdelsdækkende undervisningstilbud for de næste 3 år: I B

Struktur og indhold

Tilladelse i særlige tilfælde til højere elevtal i grundskolens
klasser end 28 - maks 30 elever: l B
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Børneudva Økonomi

udvalget
Byrådet

Skolevæsenets ordning

Aftale med Regionsrådet om specialundervisning
og specialpædagogisk bistand: I

Henvisning af børn og unge til specialundervisning
og anden specialpædagogisk bistand ved Regionsrådets
foranstaltning: I

Henvisning af elever i skoler udenfor kommunen,
jf. § 20, stk. 2: I

Henvisning af elever til specialundervisning i en anden
regions undervisningstilbud:

Henvisning af elever til specialundervisning i ikke kommunale:

Anbringelsessteder i kommunen godkendt efter lov om
social service: l

Beslutning om at en selvstændig skole kun omfatter 10.
klassetrin: l

Beslutning om fælles ledelse af flere selvstændige skoler: I

Beslutning om nedlæggelse af en skole: l

Godkendelse af fælles ledelse af folkeskole, evt. FO og
kommunalt dagtilbud: I

Fastlæggelse af skoledistrikter: I

UndervisningspIigt/indskrivning og optagelse i folkeskolen

Fastlæggelse af retningslinjer om optagelse i en anden skole
end distriktsskolen: l

Styrelsen af kommunens skolevæsen

Fastlæggelse af mål og rammer for skolernes virksomhed: I

Fastsættelse af antallet af skoler: I

Fastlæggelse af tidsfrist for indskrivning:

Principper for klassedannelsen i skolevæsenet: I

Omfang af specialundervisning og specialpædagogisk
bistand: l
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Børneudvalget

B = Beslutter, I = lndstiller

Omfang af FO: B

Rammer for timetal: B

Generelle retningslinjer for voksne i undervisningen
på 8.-10. klassetrin: B

Generelle retningslinjer for kulturcenteraktiviteter: B

Retningslinjer for indskrivning og optagelse: B

Fastsættelse af hel eller delvis forplejning, fx. Skolemælk: B

Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler,
fx. fastlæggelse af ferieplan: B

Befordring af elever i folkeskolen: B

Godkendelse af visse børns opfyldelse af undervisnings-
pligten uden for folkeskolen:

Godkendelse af skolernes Iæseplaner: B

Udarbejdelse af årlig kvalitetsrapport:

Drøftelse, stillingtagen og opfølgning på årlig kvalitetsrapport: I I B

Fastsættelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skoler: I l B

Valgregler for skolebestyrelser: I B

Fravigelse af elevrepræsentation i skolebestyrelsen for skoler,
der kun har til og med 5. klassetrin: B

Politisk repræsentation efter anmodning skolebestyrelses-
møder uden stemmeret: B

Nyvalg til skolebestyrelsen ved en skole, der modtager alle
eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole: B

Ved skolesammenlaegning, at begge skolers skolebestyrelser
fungerer sammen indtil ophør af valgperiode: B

Fravige krav om skolebestyrelse, valgtidspunkt samt godkende
forskudte valg ved kommunale specialskoler og heldagsskoler: B

Fastsættelse af vederlag og erstatning for dokumenterede
merudgifter ved varetagelsen af medlemskab af en
skolebestyrelse: B
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Børneudva
Iget

Økonomi
udvalget

Byråde

Godkendelse af udtrædelse af en skolebestyrelse:

Udgifterne til folkeskolen /de økonomiske rammer

Fastsættelse af de økonomiske rammer for skoleområdet: I

Fastsættelse af evt. betaling for deltagelse i undervisning
efter § 3, stk. 3: I

Betaling for undervisning i fritiden og på 8.-10. klassetrin
for voksne samt for deltagelse i kulturcenteraktiviteter: I

Tilbageholdelse af fremtidig månedlig betaling for FO i

fremtidig kontanthjælp:

Andet

Fastsættelse af tid til konfirmationsforberedelsen: I

Godkendelse af forsøg med tysk og fransk på 6. klassetrin: I

Lov om friskoler og private grundskoler mv.

Afholdelse af prøver til sikring af undervisningsniveau
ved undervisning i hjemmet:

Fritagelse fortilsyn ved undervisning i hjemmet:

Lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler
og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk
bistand:

Tilskud til nedsættelse af elevens elevbetaling:

Øvrige beslutningsområder

Forebyggende Sundhedsydelser til børn og unge: I

Tandpleje til børn og unge (sundhedslovens §§ 127-129): I

Tandpleje til specialtandpleje (visitation):

Tilvejebringe tilbud om specialtandpleje- herunder
indgåelse af aftaler/ kontrakter: I

Årlig redegørelse om specialtandpleje: I

Godkendelse af kvalitetsstandarder: I
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Børneudvalget

B = Beslutter, I = lndstiller

Beslutning om betalingstakst: l B

indgåelse af årlig rammeaftale med Regionsråd: I B

Klager vedrørende kvalitetsstandarder: l B

Fastsættelse af børnepolitikken: I I I B

Evaluering og dokumentation af politikken: I I I B

Fastsættelse af skolepolitikken: I l l B

Evaluering og dokumentation af politikkens effekt: l I I B
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Lov om byggeri (byggeloven)

Afgørelse 0m forhold omfattet af lovens kapitel 2:

Fravigelse fra P-krav evt. mod indbetaling til
parkeringsfond (kapitel 4):

Afgørelser omfattet af kapitel 4 (herunder bygge-
tilladelser og anmeldelser):

Afgørelser om fysisk Iovliggørelse i sager om
påbud (og evt. politianmeldelse):

a) mindre sager

b) øvrige sager: B

Påbud om øjeblikkelig standsning af bygge-
arbejde:

Byggeskadeforsikring (kapitel 4A):

Afgørelser om midlertidige tilladelser (kapitel 5):

Bygningsreglement (BR10 m. senere ændringer)

Fastsættelse af størrelsen af gebyr for byggesags-
behandling: I

Tilladelser, helhedsvurderinger, dispensationer og
afslag efter BR10:

Lov om bygningsfredning og bevaring af
bygninger

Nedrivning af bevaringsværdige bygninger B

Lov om bygnings- og boligregistrering (BBR)

Indberetning til BBR:

Fastsættelse af vejnavne og adresse-
betegnelser:

Fastsættelse af husnumre og krav om skiltning med
husnummer:
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Lov om ejerlejligheder

Erklæringer om opfyldelse af krav om varmetab,
brandsikring samt rummenes hensigtsmæssige
størrelse og udformning:

Boligreguleringsloven

Nedlæggelse af bolig ved sammenlægning af mindre Iej|.:

Øvrige sager om nedlæggelse af bolig B

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Sundheds- og brandtilsyn med ejendomme, som
benyttes til beboelse og ophold:

Kondemnering af sundheds- og brandfarlige
boliger eller opholdsrum: B

Påbud om retlig eller faktisk råden (nedrivning): B

Lov om planlægning

Godkendelse af lokalplaner: I/B I B
Se særskilt delegationsplan for PMU

Forbud mod retlig eller faktisk etablering af
forhold som kan hindres ved en lokalplan:

Tilladelser eller afslag til forhold som i en lokal-
plan, byplanvedtægt eller deklaration fordrer
særskilt godkendelse af Byrådet:

Dispensation eller afslag til afvigelser fra bestemmelser
fastlagt i byplanvedtægt, lokalplan eller deklaration:

Facade- og skilteregulering:

Godkendelse af grundejerforeningsvedtægter m.v.:

Beslutning om overdragelse af fællesarealer m.v. til
grundejerforeninger i lokalplanlagte områder: B

Godkendelse af strategi for kommunens bidrag til bære-
dygtig udvikling i det 21. århundrede
(Lokal Agenda 21, kapitel Ga): I I B

Godkendelse af håndværksvirksomheder m.v. i

overflødiggjorte landbrugsejendomme
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l B = Beslutter, I = lndstiller i

Meddelelse af landzonetilladelse eller

afslag efter § 35:

Se særskilte delegationsplaner for PMU*

Samtykke til servitutbestemmelser hvorom der kan
optages bestemmelser i en lokalplan (kapitel 9):

Påbud/forbud for at sikre overholdelse af servitut-

bestemmelser:

Afgørelser om tilsyn m.v. omfattet af kapitel 12:

Påbud om fraflytning ved ulovlig anvendelse af

sommerhus som helårsbolig (§ 51 a):

indgivelse af politianmeldelse (kapitel 13):

Øvrige administrative bestemmelser, jf. kapitel 13

(digital indberetning af planer m.v.):

Lovliggørelse af ulovlige forhold (kapitel 15):

Lov om naturbeskyttelse

Afgørelser efter de generelle beskyttelses-

bestemmelser i naturbeskyttelseslovens

kapitel 2 (§§ 16-19):

Se særskilt delegationsplan for PMU/TU*

Afgørelser om drift m.v. i og udenfor Natura2000 områder
a) § 190:

C) §§ 19d-f:

Afgørelser vedr. offentlige anlægsarbejder

af betydning for det åbne land (kapitel 3):

Tilladelse til opsætning af (mindre) reklame på
idrætsanlæg, golfbaner o.|.:

§ 21 skilte

Rejsning af fredningssager (kapitel 6):

Forbud mod bestemte aktiviteter i strid med
fredning

a) principielle sager:

b) øvrige sager:
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Udpegning af medlemmer til frednings-
nævn og taksationskommission:

Udtalelse om budgetoverslag i forbindelse
med fredninger:

lndsigelser mod fredningsforslag:

Klage over fredningsnævnets og taksations-
kommissionens afgørelser:

Udtalelse til fredningsnævn og andre
myndigheder:

Udbetaling af erstatning:

Tilsyn med overholdelse af naturbeskyttelses-
loven og fredningsbestemmelser (kapitel 11):

Påbud om afhjælpning:

Særbekendtgørelser efter loven:

Afgørelser efter naturbeskyttelses-
loven (§ 3, 19a, 19b, 19g og 19h)

a) større sager:

b) mindre sager:

Sager vedr. offentlighedens adgang til naturen (§ 22-27)
a) større sager:

b) mindre sager:

Ekspropriation af fast ejendom i forbindelse med
realisering af Natura 2000 plan:

Naturgenopretning af større vådområder:

Overordnet planlægning af naturbeskyttelse:

Ekspropriation af fast ejendom og andre ejendoms-
retlige spørgsmål (§ 60):

Tilsyn med regler udstedt iht. Iov eller fred-
ningsbestemmelser (§ 73):
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Særbekendtgørelser med hjemmel i

Naturbeskyttelsesloven

a) større sager:

b) mindre sager:

Lov om museer

Underretning 0m byggearbejder (§ 24):

Lov om sommerhuse og campering m.v.

Tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af
arealer til campering:

Tilladelse til ændring eller udvidelse af
campingpladser:

Tilladelse til vintercampering:

Tilsyn med loven (se også planlovsområdet):

Tilbagekaldelse af tilladelse:

Lov om udstykning og anden ændring i matriklen

Kommunal erklæring (grønt skema) ved udstykning
og andre matrikulære ændringer:

Lov om miljøbeskyttelse

Udarbejdelse af årlig badevandsrapport
(kapitel 2, §§ 16 og 18):

Afgørelse om jordvarmeanlæg
(kapitel 3):

Anvendelse af slam og andre affaldsprodukter
fra landbruget (§§ 19 og 20):

Tilbagekaldelse af tilladelse (§ 19)

a) principielle sager:

c) mindre sager:
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Ændring eller ophør af tidligere lovlige forhold
(§ 20, stk. 2):

a) principielle sager:

b) mindre sager:

Godkendelse af spildevandsudledning (§ 28)

(PMU-sag hvad angår virksomheder der tilsluttes off. kloak):

Påbud, forbud eller ændr. af vilkår for spildevandsanlæg (§30):

Umiddelbart forbud vedr. spildevandsanlæg som følge af
overhængende fare for sundheden (§30)
(PMUs omr hvad angår virksomheder der tilsluttes off.kIoak):

Godkendelse af virksomheder (§§ 33, 35, 38 og 39):

Godkendelsespligt ved etablering/udvidelse af
virksomhed:

Tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægs-
arbejder (§ 33, stk. 2):

Sikkerhedsstillelse ( §§ 39 a og 39 b):

Påbud om nedbringelse af forurening (§ 41):

Forbud mod fortsat drift (§ 41):

Umiddelbart forbud mod fortsat drift når for-
ureningen medfører overhængende, alvorlig
fare for sundheden (§ 41 c):

Forbud eller ændring af vilkår pga. ny
viden (§§ 41 og 41 a og b):

Tilbagekaldelse af godkendelse eller fast-
sættelse af særlige vilkår (§ 41 d):

Påbud om nedbringelse af forurening for virksom-
heder der ikke er omfattet af § 35 (§ 42):

Forbud mod fortsat drift for virksomheder
der ikke er omfattet af § 35 (§ 42):

Udtalelse om grønne regnskaber (§ 35 a):

Godkendelse af tilsynsberetning for miljø-
beskyttelse (§ 73):
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Anmode virksomheden om oplysninger til
vurdering af en forurening - herunder meddelelse
af påbud om supplerende prøver m.v. (§ 72):

Afgørelse om underretningspligt (§ 72 a):

Påklage af andre myndighedsafgørelser
(§ 98, stk. 2):

Særbekendtgørelser iht. miljøbeskyttelsesloven

a) større sager:

b) mindre sager:

c) forbud:

Lov om miljømål

Udarbejdelse af handleplan for gennemførelse af
Natura 2000 plan (§ 37 a):

Lov om forurenet jord

Tilladelse til ændret arealanvendelse (§ 8):

Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder (§ 8):

Fastsættelse af krav om at udføre undersøgelser
ifb. med ændret arealanvendelse eller bygge-
anlægsarbejder (§ 8, stk. 3):

Ændring af vilkår ved konstatering af nye
forureninger under bygge- anlægsarbejder
(§ 8, stk. 5):

Meddelelse af påbud om genopretning af
miljøtilstanden ved ændret arealanvendelse
godkendt efter § 8:

Erklæring om gennemført oprydning efter § 8:

Miljøskade (kapitel 4a):

Påbud, tilsyn og bortskaffelse m.v. vedr.forureninger der
stammer fra ejendomme elleranlæg i Gribskov Kommune:
Se særskilt delegationsplan for PMU/TU*
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Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Dispensation fra afstandskravene ved etablering
af rideskoler og hestepensioner med mere end 3
dyreenheder (§ 9, stk. 1):

Påbud om en mere hensigtsmæssig placering, indretning
og drift ved etablering af stalde, gødningsopbevarings-
anlæg m.v. (§ 9, stk. 2):

Dispensation fra afstandskravene ved etablering af
stalde, gødningsopbevaringsanlæg m.v. (§ 9, stk. 3)

a) større sager:

b) mindre sager:

Tilladelse til etablering, udvidelse, eller ændring af
husdyrbrug (§§ 10-12):

Godkendelse af øvrige arealer, som ikke er omfattet
af §§ 10-12 til afsætning af husdyrgødning fra hus-
dyrbrug (§ 16):

Meddelelse af påbud, hvis et husdyrbrug medfører
uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, eller
skønnes at indbære en nærliggende risiko herfor
(§§ 39-42):

Umiddelbart forbud vedr. overholdelse af vilkår
(§ 43):

Tilsyn med overholdelsen af loven samt at påbud og
forbud efterkommes (§ 44):

Lov om jordressourcers anvendelse

Vurdering af arealer som anmeldes med 15 års
genopdyrkningsret:

Skovrejsning

Lov om Landdistriktsfonden

Udpegning og revision af Særligt Følsomme
Landbrugsområder (SFL):

NERV-ordninger
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Lov om etablering og fælles udnyttelse af
master til radiokommunikationsformål m.v.

Påbud om adgang til fælles udnyttelse af master
(§§ 3 og 11):

Fastsættelse af vilkår om den samlede dimensionering
af en mast til fælles udnyttelse (§ 8): B

Tvangsbøder ved manglende fælles udnyttelse
og opsætning af antennesystemer (§ 21): I

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lovens anvendelse 0g administration: l

(B)
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Lov om varmeforsyning

Godkendelse af varmeforsyningsplan:

Varmeforsyningsplanlægning:

Beslutning om ekspropriation:

Øvrige afgørelser iht. loven:

Lov om miljøbeskyttelse

Fastsættelse af gebyr for rottebekæmpelse:
(godk af takstblad, ikke det egentlige gebyr)

Tilladelse til nedgravning m.v. af stoffer m.v. der kan
forurene jord, grundvand 0g undergrund (§ 19):
(nedsivningstilladelser mv.)

Fastlæggelse af beskyttelsesområder omkring
vandindvindingsanlæg (§§ 22-23):

Påbud eller forbud til forebyggelse af fare
forurenings ved vandindvinding ( (§§ 24 og 63):

Påbud om rådighedsindskrænkninger m.v. mod
erstatning til sikrings af drikkevandsinteresser
(§§ 26 a og 64 a):

Godkendelse af spildevandsudledning (§ 28):
(Ej virks. der tilsluttes off.kloak, hører under PMU)

Påbud, forbud eller ændring af vilkår for spilde-
vandsanlæg (§ 30):
(Ej virks. der tilsluttes off.kloak, hører under PMU)

Umiddelbart forbud vedr. spildevandsanlæg
som følge af overhængende fare for sundheden
(§ 30):
(Ej virks. der tilsluttes off.kloak, hører under PMU)

spildevandsplanlægning (§ 32):

Principbeslutning om etablering eller omfattende
ændring af offentlige spildevandsanlæg m.v. (§ 32):

Afgørelse om spildevandstilladelser:

Affaldsplanlægning (§ 47):
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Godkendelse af regulativer og takster
(§§ 45 og 48): I I B

Afgørelser om affald:

Beslutning om ekspropriation (§58): I I B

Ulovlige forhold (§ 69), forbud mod fortsat
drift m.v.:

Udføre nødvendige foranstaltninger ved over-
hængende fare - uden (forudgående) påbud og for
den ansvarliges regning (§ 70):

Lov om vandløb

Vandløbs almindelige benyttelse (kap. 2):

Klassificering af vandløb og anlæg (kap. 4): B

Regulativer for offentlige vandløb (kap. 5): B

Regulering m.v. af vandløb og anlæg af nye vandløb (kap. 6)

a) større sager: B

b) mindre sager:

Vandløbenes vedligeholdelse (kap. 7)

Vandløbsrestaurering (kap. 8)

a) større sager: B

b) mindre sager:

Udpumpningsanlæg, digeanlæg m.v. (kap. 9, §§38-46a):|

Broer, opstuvningsanlaeg mm, herunder påbudssager (kap. 10)

a) større sager: B

b) mindre sager:

Tilsyn og kontrol (kap. 11).

Miljøskade (kap. 11a): I I B

Adm. Af forskellige bestemmelser om gebyrer, bidrag m.v.:
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Fastsættelse af retningslinjer for opkrævning af
gebyrer ved behandlingen af visse sager (§ 70):

Beslutning 0m ekspropriation (§ 71):

Forlig om økonomiske spørgsmål- herunder bidrags-
fordeling og indbringelse af spørgsmål for taksa-
tionsmyndigheden (§ 74):

Lov om miljømål

Bemærkninger til de statslige vandplaner
(§ 28, stk. 2):

Udarbejdelse af handleplan for realisering
af vandplan og indsatsprogram ( § 31 a-e):

Lov om naturbeskyttelse

Godkendelse af plejeplaner indenfor fredninger
(§ 52)

a) større sager:

b) mindre (ukomplicerede) sager:

Lov om drift af Iandbrugsjorder

Udarbejdelse af indsatsplan for bekæmpelse af
bjørneklo (§ 1):

Udførelse af kontrol for at sikre overholdelsen af
indsatsplanen (§ 4):

Påbud om bekæmpelse af bjørneklo i medfør af
indsatsplanen (§ 5):

Klage til Plantedirektoratet:

Lov om vandforsyning m.v.
(Se særskilt delegationsplan)

Godkendelse af indsatsplaner
(§§ 12-13):

Nedsættelse af et koordinationsforum til biståelse
ved udarbejdelsen af indsatsplaner (§ 12):

Godkendelse af vandforsyningsplaner (§ 14):
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Vandindvinding (kap. 4 — 6):

Udførelse af tekniske arbejder som er nødvendige
for udarbejdelsen af planer for vandforsynings-
anlæg eller beskyttelse af vand mod forureninger
(§ 39):

Ekspropriationsbeslutninger (§ 40):

indskrænkninger af vandforbruget, herunder
vanding af haver i tørkeperioder (§ 52):

Godkendelse af regulativer for almene
vandforsyningsanlæg (§ 55):

Tilsyn (kapitel 10 - 13):

Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

Godkendelse af regulativer:

Afgørelser iht. regulativer 0g fastsættelse
af takster:

Lov om kystbeskyttelse

Lovens anvendelse og administration:

Lov om offentlige veje

Klager inden for områder hvor administrationen
har fået delegeret beslutningskompetencen
(§ 7):

Øvrige klager:

Berigtigelse af ulovlige forhold
a) politianmeldelse og retssager:
b) øvrige forhold:

Adm.grundlag for afgrænsede omdr. i landzone (§ 3, stk. 5):

Anlæg, drift og vedligeholdelse hvor der er
bevillingsmæssig dækning (§ 8):

Anlæg, drift og vedligeholdelse hvor der ikke
er bevillingsmæssig dækning (§ 8):

(teknisk udformning TEK, økonomi ØU-BY)

Forbeholdelse af veje for visse færdselsarter (§ 11):

B/ I
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Anlæg af nye veje og nedlæggelse af bestående
(§ 15): l B

Optagelse af almene og private fællesveje
som kommuneveje (§ 15): I B

Vejfortegnelse (§17): l B

Stifortegnelse (§ 17): I B

Planer for nye veje og større forlægninger m.v.
(§ 26): I I

(Evt. også til PMU ifm. byudvikling/IokaIpIan|ægning)

Pålæg om vejbidrag (§ 27): I B

Bidragsfordeling (§ 36-39): I B

Fremlæggelse og indkaldelse I B

Anlægsudgifters afholdelse l B

Betaling af vejbidrag I B

Omfordeling af vejbidrag l B

Kapitel 5 - Sikring af vejanlæg (§§ 40-47) I B/I
(Med afsæt i kommuneplan / lokalplan kan sager om
byggelinjer besluttes i TEK)

Byggelinier, udvidelses- og planlægnings-
linier (§§ 40 og 41 ): I B

Oversigtsarealer i vejkryds (§ 41): l v B

Hjørneafskæring ved ekspropriation: I B

Byggelinier, dispensation: B

Hjørneafskæringer, dispensation: B

Adgangsforhold i forbindelse med anlæg eller
ombygning af offentlige veje (§ 69): I B

Anlæg af nye adgange til offentlige veje (§ 70): B

Benyttelse af bestående adgange til offentlige
veje (§ 71): B
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Adgangsbestemmelser (§ 73):

Overtagelse af areal (§§ 78 og 79):

Undtagelser fra adgangsbestemmelser (§ 80):

Udskillelse i matriklen (§ 61):

Snerydning, glatførebekæmpelse, renholdelse (§§64-65):
(vinter- og renholdelsesregulativ)

Erstatning for tab og ulemper ved snerydning

Principbeslutning om ekspropriation (§ 96):

Gennemførelse af åstedsforretning (§§ 100 og 101):

Ekspropriationsbeslutning og tiltrædelse af
erstatningens størrelse (§ 102):
B

Frivillige aftaler om mindre arealafståelser, rådigheds-
indskrænkninger og Servitutter m.v.:

indbringelse for Taksationskommissionen (§ 105):

"Automatisk" indbringelse (§ 112):

Udpegelse af landinspektør til bistand for
Taksationskommissionen (§ 109):

Skøn om udbetaling uden panthavernes samtykke
(§ 119):

Nedlæggelse af offentlige veje (§§ 90-91 ):

Mindre aflagte arealer (§ 92):

Nedlæggelse af almene veje (§ 93):

Anlæg, nedlæggelse og overtagelse (§ 97):

Fortegnelse af offentlige stier (§ 98):

Vedligeholdelse af offentlige stier (§ 99):

Drift 0g vedligehold hvor der er bevillingsmæssig
dækning:

UJ

UJUJWCD
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Opgravning m.v. af vejareal (§ 101):

Særlig råden over vejareal (§§ 102 og 103)

a) Lejefastsættelse:

b) Torveregulativ:

c) stadepladser:

Tilladelse til særlig råden over vejareal til
udeservering på gældende vilkår og til
gældende betaling, når benyttelsen afvej-
arealet kan ske uden ulempe/gene for færdslen:

Årlig prisregulering af gebyrer for brug af
vejareal til udeservering:

Anbringelse af affald, materiel, materialer, boder
skilte hegn eller lignende:

7

Skiltning i henhold til skiltereglementet:

Beskæring af træer og beplantning:

Oprettelse eller udvidelse af tankanlæg (§ 104):

Tilladelse til sporanlaeg (§§ 104a og 105):

igangsættelse af Iedningsarbejder (§ 106):

Beslutning om opkrævning af parkeringsafgift:

Anbringelse af vejskilte, færdselstavler m.v.
(§ 108):

Opsætning af hegn mod vej (§ 111):

Berigtigelse af ulovlige forhold

a) politianmeldelse og retssager:

b) øvrige forhold:

Lov om grundejerbidrag til offentlige veje

Pålæg om vejbidrag (§ 3):

Bidragsfordeling (§ 11):
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Fremlæggelse og indkaldelse (§ 13):

Anlaegsudgifters afholdelse (§ 14):

Betaling af vejbidrag (§ 15):

Omfordeling af vejbidrag (§ 17):

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse
af veje (kapitel 2)

Snerydning - omfang og rækkefølge (§ 2):

Erstatning for tab og ulemper ved snerydning (§ 2):

Glatførebekæmpelse og renholdelse (§§ 3 og 4):

Pålæg af forpligtelse til at snerydde m.v. (§ 5):

Lov om private fællesveje

Beslutning om lovens anvendelsesområde (§§ 2 - 5):

Beslutning (kap. 3) om anvendelse af byregler ved

a) vedligeholdelse af privat vej (§ 6):

b) vejbelysning (§ 7):

c) vintervedligeholdelse m.v. (§ 8):

d) beslutning om kommunens
udførelse for grundejerens regning (§ 9):

Godkendelse af vejudlæg m.v. (§ 11)

Nedlæggelse af veje (§ 12)

Beslutning om istandsættelse m.v. (§ 14):

Omfang af istandsættelse m.v. (§ 18):

Bestemmelser om snerydning, glatførebekæmpelse
og renholdelse (§ 23):

Vejmyndighedens udførelse af arbejdet (§24)

Håndhævelse af vinterregulativ (§§ 23-24)

ueuonteusgugwpv

UJUJWW

?le/\pn

>iS!U>19_L

J,85|BApr'I!UJOU0)|@

56
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lGflbSkOV Kommune

å Delegationsplan

Teknisk Udvalg
l

5B = Beslutter, l = indstiller

Krav om færdselsregulerende tiltag (§ 30):

(TEK-beslutning hvad angår vejbump)

Hjørneafskæring og skråningsarealer (§ 31):

Udstykning - godkendelse og krav (§ 32):

Høring og offentliggørelse før afgørelse af vejudlæg (§ 33)

Ændringer til projekt om vejudlæg (§ 34)
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WOff.gørelse af vejfortegnelser, -udlæg og -rettigheder (§35):

Retsvirkninger af udlæg (§§ 36 og 37):

Overtagelse af restarealer (§ 38):

Vejanlæg efter krav fra vejmyndigheden (§ 39):

Erstatning (§ 40):

Anlæg og ibrugtagning af vej (§ 41):

Fordeling af anlægsudgifter (§ 42):

Stillingtagen til istandsættelse og vedligeholdelse

(§§ 44 og 45 og 45a):

(TEK-beslutning hvad angår samlede arbejder)

Servitutforpligtelse (§ 46):

Almindelig vedligehold, hvor påbud gives til

tilgrænsende grundejer (§ 47):

Procedure - vejsyn eller skr. procedure (§ 48)

Fordeling af udgifter ved samlede arbejder

(§§ 49 - 54):

Påbud og kommunens udførelse af arbejdet (§ 55):

Offentligretlig tilladelse - principielle rammer (§ 56):

Offentligretlig tilladelse — administration af rammer

Forandringer, færdelsesregulativer m.v. (§ 57):

Krav til optagelse af vej som offentlig vej (§ 58):

Belysning (§ 59):
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Fremspringende bygningsdele, tankanlæg, vejskilte
og færdselstavler (§ 60):

Beplantning (§ 61 stk. 1-3):

Beplantning (§ 61, stk. 4, samlede arbejder):

Adgange - tilladelser, benyttelse og erstatning (§§ 62-64):

Adgange — tilladelser, benyttelse og erstatning (§ 65):

Anden brug af vejareal (§§ 66, 66a, 66b og 67):

Godkendelse af 0m- og nedlægning af ledninger mv (§ 68):

Ledninger og opgravning (§§ 69 og 70, 70a, 70b, 70 c):

Nedlæggelse af privat fællesvej (§§ 71 — 78):

Ekspropriation:

Snerydning og glatførebekæmpelse og renholdelse (§ 79-82):
Rammerne = byrådet, håndhævelsen = admininistrationen

Udførelse grundejerens forpligtelser
for dennes regning (§ 83):

Nærmere forskrifter vedr. snerydning, glatføre-
bekæmpelse og renholdelse (§§ 80 - 82):
(Vinterregulativ, se også kap. 7)

Tilsyn og udførelse for grundejers regning (§ 85):

Fjernelse af affald og genstande (§ 86):

Udtalelse til klagemyndighed

Udtalelse til klagemyndighed hvor afgørelses-
kompetencen er delegeret til administrationen:

Udstykning nægtes (§ 93):

Afholdelse af udgifter til erstatning (§ 92):

Bortfald af servitutforpligtelser (§ 94):

Tinglysning af betingelser (§ 95):

B/ I
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Berigtigelse af ulovlige forhold (§ 99)

a) mindre sager: B

b) politianmeldelser: l B

Lov om færdsel

Skolevejsforanstaltninger (§ 3, stk. 3): B

Forhandling med politiet om tunge
transporter (§§ 85 - 86): B

Regulerings af færdslen ved vej- og
broarbejder (§ 90): B

Bestemmelse vedr. færdselsindskrænkninger
(§ 92): B

Lokale hastighedsbegrænsninger, ensrettet færdsel,
ubetinget vigepligt (§ 92 a): B

Politiets godkendelse af vejafmærkning (§ 96-97): B

Anbringelse af færdselstavler mm (§ 99): B

Afgørelse om udførelse af vejanlæg (§ 100): B

Beslutning om parkeringskontrol (§ 122 a) I

Pålæggelse af parkeringsafgift (§ 122a): B

inddrivelse af ubetalt afgift (§§ 122b og 1220): B

Fjernelse af køretøjer (§ 123): B

Klage over parkeringsafgift: B

Lov om taxikørsel

Fastsættelse af regler om antallet af
taxiholdepladser og benyttelsen her (§§ 24 — 27): B

Lov om trafikselskaber

Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med
statslige trafikplaner (§ 8):

Ændringer i den lokale bustrafik:

59



Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU)

Lovgivningsområder.......................................................................................................... ..60
Lov om erhvervsfremme ........................................................................................ ..61

Øvrige opgaver................................................................................................................. ..61

60



lGribskov Kommune å 3 E' T Q L”
. 3 i —'—‘- 3 O "o
i I S. i (l) á 3 1 å
;Delegatlonsplan 5- ä 2 I å i gi
i Eg' Q C? _. 1

SD < C i '

Erhvervs- og Turismeudvalg å" i gå å' i

å i <5
= 9.

i

B = Beslutter, I = Indstiller

Lov om erhvervsfremme

Lovens anvendelse og administration:

Øvrige opgaver*
Se Styrelsesvedtægt for Gribskov Kommune s. 7 ff.
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