
 
   

 
Notat om udvalgenes opgavevaretagelse 

Udvalgenes opgavevaretagelse er fastlagt i kommunestyrelsesloven og 

Københavns Kommunes styrelsesvedtægt. 

 

Økonomiudvalgets opgaveportefølje fremgår af kommunestyrelseslo-

vens § 18 og §§ 12-14 i styrelsesvedtægten, mens §§ 15-20 i styrelses-

vedtægten indeholder en beskrivelse af de enkelte fagudvalgs (stående 

udvalgs) opgaveportefølje (ressortområde). 

 

Det er ikke muligt at fastlægge en udtømmende fordeling af kommu-

nens opgaver i styrelsesvedtægten. Det hænger sammen med, at den 

stadige udvikling af de kommunale opgaver (f.eks. som følge af ny lov-

givning og ændrede forhold i øvrigt) gør det nødvendigt, at opgavefor-

delingen alene fastlægges i hovedtræk. Samtidig skal styrelsesvedtæg-

ten være så tilpas klar, at opgaverne kan fordeles til de pågældende ud-

valg.  

 

Som det fremgår, kan opregningen af det enkelte udvalgs opgaver ikke 

være udtømmende. Derfor indeholder styrelsesvedtægten i begyndel-

sen af hver paragraf om Økonomiudvalget og det enkelte fagudvalg, en 

generel beskrivelse af udvalgets opgaver. Herefter følger en mere stik-

ordsagtig opregning af enkelte delopgaver, der sorterer under udval-

get. 

 

Borgerrepræsentationen Sekretariat kan være behjælpelig med at råd-

give forvaltningerne og udvalgene om en fortolkning af styrelsesved-

tægten men træffer ikke beslutning om, under hvilket udvalg en opgave 

skal placeres. 

 

I nogle tilfælde er der ikke umiddelbart den nødvendige klarhed eller 

enighed mellem forvaltningerne om ressortansvaret. Forvaltningerne 

må i disse sager forelægge sagen til drøftelse mellem deres respektive 

udvalg. Hvis udvalgene ikke kan nå til enighed om en fælles beslutning 

om ressortansvaret, må sagen forelægges til beslutning i Borgerrepræ-

sentationen.  

 

Det følger således af den kommunale styrelseslov, at det alene er Bor-

gerrepræsentationen, der har kompetencen til at træffe beslutning om 
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under hvilket udvalg en opgave skal placeres, hvis det er uklart hvilket 

udvalg, der skal løse opgaven. 

 

Hvis det derfor ikke ved en fortolkning af styrelsesvedtægten eller drøf-

telser udvalgene imellem kan afgøres under hvilket udvalg et anlig-

gende hører hjemme, må Borgerrepræsentationen således træffe be-

slutning, om opgaven skal henlægges til Økonomiudvalget eller et fag-

udvalg. 
 


