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Kapitel I
Byrådet
§ 1. Ringkøbing-Skjern Byråd består af 29 medlemmer.
Stk. 2 Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse
(i det følgende kaldet styrelsesloven).

§ 2. De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i
byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2, stk. 4.
Stk. 2. Ved et medlems forfald af de grunde der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt., indkalder
borgmesteren stedfortræderen til byrådsmøde, selv om hindringen forventes at vare kortere end en
måned.

Kapitel II
Borgmesteren
§ 3. De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i
forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4. Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede
administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.
Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes
de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet 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. Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden
bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigsministeriet og
byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel,
forelægges spørgsmålet for byrådet.

Kapitel III
Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om disses virksomhed m.v.
§ 6. Følgende udvalg nedsættes:
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1. Økonomiudvalget
2. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget
3. Teknik- og Miljøudvalget
4. Børne- og Familieudvalget
5. Social- og Sundhedsudvalget
6. Beskæftigelsesudvalget
7. Kultur- og Fritidsudvalget

§ 7. For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres.
Beslutningsprotokollen skal efter hvert mødes afslutning underskrives i det elektroniske
dagsordenssystem af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan
forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal
fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.
Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit
standpunkt.

§ 8. Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal
der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af
Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18 og 31a.

§ 9. De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke
overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere
bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

Kapitel IV
Økonomiudvalget
§ 10. Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af byrådets 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 løn- og personaleforhold inden for ethvert af
kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og
administrationens behandling af personalesager.
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Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet
løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter de fælles planforudsætninger og
bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes
planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget
drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag
og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag,
der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.
Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af:


Køb, salg og pantsætning af fast ejendom



Administration af kommuneplanlægning.



Støttet boligbyggeri og byfornyelse



Økonomisk administration af ældreboliger og tilsyn med boligforeninger



Ejendomscenteret



Bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner, bygninger og andre anlæg, der er henlagt
til Ejendomscenteret



Almindelig drift af bygninger, anlæg og arealer, der er henlagt til Ejendomscenteret (indvendig
og udvendig vedligeholdelse, almindelig service m.m.)



Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S



Kommunal selvstyrehavn (Hvide Sande Havn)



Lokaldemokrati



Kommunikation



Landdistrikter, Lokal Aktions Grupper (LAG’er)



Selskaber, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune er aktionær eller andelshaver



Borgerservice



Personaleudvalg



Lufthavne



Varetagelse af kommunens arkivmæssige hensyn, jf. arkivlovens § 8, stk. 1



Hyre-, rute- og fragtbilkørsel, herunder individuel handicapkørsel efter lov om trafikselskaber



Lejemål vedrørende bygninger med undtagelse af lejemål, der indgås på baggrund af anvisning fra
andet udvalg

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42, og revisionsregulativ.



Kommunens organisation og styrelsesvedtægt samt byrådets forretningsorden.

// 2022

5

Styrelsesvedtægt



Redegørelse om lokal Agenda 21, jf. kap. 6a i lov om planlægning.



Redegørelse om ligestilling af mænd og kvinder, jf. ligestillingslovens § 5a.



Anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende kommunens
administrationsbygninger og –lokaler og arealer med tilhørende anlæg, medmindre der for
disse i Ringkøbing-Skjern Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring
i overensstemmelse med budget- og regnskabssystemets regler herfor.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden iværksættelsen af
foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.
Stk. 8. Udvalget kan varetage den umiddelbare forvaltning af andre kommunale anliggender, der ikke
hører under et stående udvalgs område.
Stk. 9. Udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med forslag vedrørende projekter for bygge- og
anlægsarbejder, som de enkelte udvalg har fremsat forslag om. Udvalget forelægger udvalgets beslutning
om hvilke bygge- og anlægsarbejder, der skal arbejdes videre med, for byrådet til endelig vedtagelse.

§ 11. Udvalget fastsætter regler om:


Indberetning fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og
bevillingskontrol, jf. § 12.



I hvilket omfang kommunes værdier skal forsikres.



Samordning af kommunens indkøbsfunktioner.



Udlejning af bygninger, anlæg og andet i det omfang, opgaven ikke ved denne vedtægt er henlagt
til noget andet udvalg.

§ 12. Udvalget fører tilsyn med:


At forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i
øvrigt på forsvarlig måde.



At forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig.



At de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning
bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke.



At kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde, jf. § 8, stk. 1, i arkivloven.



Løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Kapitel V
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De stående udvalg
§ 13. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget består af 1. viceborgmesteren, der er formand for
udvalget, borgmesteren, der er næstformand for udvalget samt 5 af byrådets øvrige medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på erhvervsmæssige og
klimaorienterede og arbejdskraftsmæssige områder herunder opgaver vedrørende:


Den overordnede energiplanlægning



Erhvervsmæssige spørgsmål, erhvervsfremme og turisme



Arbejdskraft



Klima, energi og bæredygtighed



Globalisering



Bosætning



Viden herunder ungdomsuddannelser (eventuelt et § 17, stk. 4 udvalg)



PR, branding og markedsføring, herunder sponsorater.

§ 14. Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske,
forsyningsmæssige og miljømæssige område, herunder opgaver vedrørende:


Administration af vandforsyningslovgivningen og varmeforsyningslovgivningen og klima



Udarbejdelse af lokalplaner, meddelelse af dispensationer til lokalplaner samt øvrige opgaver
vedrørende arealanvendelse



Planlovens § 35, stk. 1 om udnyttelse i landzone



Miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, og jordforurening



Rottebekæmpelse



Spildevandsplanlægning og -administration



Affald og genbrug



Vandløb



Veje, herunder navngivning af veje og tildeling af husnumre



Naturpleje



Havne jf. dog § 10, stk. 5.



Kollektiv trafik.



Plantager og skove
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Landbrug



Nationalpark Skjern Å



Antennesystemer, herunder sendemaster til radiokommunikationsformål m.v.



Brandvæsen, stormflodsberedskab og andet redningsberedskab i det omfang det ikke henhører under
beredskabskommissionen



Bygge- og boliglovgivningen



Gågade- og torveregulativer



Rekreative områder og anlæg, herunder parker, legepladser, kolonihaver, campingpladser o.l.



Teknisk byggeherre på alle bygge- og anlægsarbejder vedrørende veje og stier



Lejemål vedrørende anlæg og arealer med undtagelse af lejemål, der indgås på baggrund af
anvisning fra et andet udvalg



Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for
udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Takster for forsyningsvirksomheder, jf. § 41 a i lov om kommunernes styrelse.



Regler for udlejning af anlæg og arealer i det omfang opgaven ikke ved denne vedtægt er henlagt til
noget andet udvalg.

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om:


Anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner, bygninger,
arealer og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Ringkøbing-Skjern
Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med
budget- og regnskabssystemets regler herfor.

§ 15. Børne- og Familieudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af dagtilbud inden for børneområdet,
undervisnings- og familiemæssige forhold for så vidt angår enkeltpersoner på børne- og unge-området.
Udvalget træffer ikke afgørelse i sager der henhører under det i henhold til § 18 i lov om retssikkerhed
og administration på det sociale område nedsatte Børn og unge-udvalgs kompetenceområde, jf. § 74 i
lov om social service.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver vedrørende:


Sundhedsordninger på børn og unge-området



Børne- og familierådgivning (0-18 år), døgnanbringelser (0-18 år) og handicapområdet (0-18 år)



Dagtilbud inden for børneområdet
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Undervisning i det omfang opgaven ikke henhører under et andet udvalgs kompetenceområde, jf. §
17, stk. 3, og § 18, stk. 2



Tandpleje og økonomisk støtte hertil ifølge sundhedslovens kapitel 37, d.v.s. tandpleje til børn og
unge samt specialtandpleje, bortset fra visitation, jf. § 16, stk. 3, herunder opgaver vedrørende
kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået
overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen,
herunder dag- og døgntilbud



Godkendelse og tilsyn med private opholdssteder for børn og unge under 18 år



Folkeskolen, ungdomsskoler, friskoler, efterskoler og specialundervisningen for børn og unge



Støttepædagogkorps og familievejledning



Pædagogisk-psykologisk rådgivning



Ungdommens Uddannelsesvejledning, Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og
selvejende institutioner inden for udvalgets område



Sundhedspleje og børne- og ungelæger

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område, herunder det børnepasnings- og
undervisningsmæssige område i samarbejde med Økonomiudvalget i henhold til § 10, stk. 4



Betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. inden for udvalgets område samt
skolefritidsordninger, jf. § 41a i lov om kommunernes styrelse, hvis betaling ønskes



Lovpligtige kvalitetsstandarder på udvalgets område, jf. lov om social service §§ 138 og 139

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om:


Anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner, bygninger,
arealer og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Ringkøbing-Skjern
Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med
budget- og regnskabssystemets regler herfor.

§ 16. Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale
og sundhedsmæssige område, bortset fra sager inden for børne- og unge-området og bortset fra
beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet i det omfang opgaverne varetages af
Beskæftigelsesudvalget, jf. § 17. Udvalget træffer ikke afgørelser i sager der henhører under det i
henhold til § 18 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område nedsatte Børn og ungeudvalgs kompetenceområde, jf. § 74 i lov om social service.
Stk. 3. Udvalget varetager uden for børne-, unge-, beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet den
umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver, herunder:
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Ældreområdet, sundhedsområdet for så vidt angår personer over 18 år, træning, kostområdet,
hjælpemidler og misbrugsområdet



Forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunens forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats
koordineres gennem et tværgående sundheds- og forebyggelsesråd, hvor Kultur- og Fritid får
væsentlig indflydelse.



Voksenhandicap og socialpsykiatri



Opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner, botilbud, institutioner for handicappede og
private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde
kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen.



Samarbejde med offentlige myndigheder inden for udvalgets område



Frivilligt socialt arbejde inden for udvalgets område



Omsorgstandpleje samt visitation af omsorgstandpleje og specialtandpleje, jf. § 15, stk. 3.



Anvisning til ældreboliger og beskyttede boliger



Administration af beskyttede boliger og almene ældreboliger

Stk. 4. Udvalget har ansvaret for opgaver vedrørende boligsikring, boligydelse og beboerindskud.
Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget
i henhold til § 10, stk. 4



Betaling for benyttelse af sociale institutioner og ordninger m.v. inden for udvalgets område, jf. § 41
a i lov om kommunernes styrelse, hvis betaling ønskes



Regler for anvisning til ældreboliger og beskyttede boliger



Lovpligtige kvalitetsstandarder på udvalgets område, jf. lov om social service §§ 138 og 139

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om:


Anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner, bygninger,
arealer og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Ringkøbing-Skjern
Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med
budget- og regnskabssystemets regler herfor.

§ 17. Beskæftigelsesudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af ydelser m.v. til enkeltpersoner på
beskæftigelses og arbejdsmarkedsområdet.
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Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende
beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet samt flygtninge og indvandrere, herunder integration,
bortset fra sundhedsordninger på børne- og ungeområdet, herunder tandpleje, jævnfør § 15, stk. 3,
herunder opgaver vedrørende:


Kommunens institutioner og private og selvejende institutioner, som byrådet har indgået
overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter lovgivningen inden for udvalgets
område



Samarbejde med offentlige myndigheder inden for udvalgets område



Kontanthjælp og sygedagpenge



Førtidspension og sikring



Integration af flygtninge og indvandrere, dog ikke hjælp til enkeltudgifter, sygehusbehandling og
særlig hjælp vedrørende børn



Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.



Jobcenter



Aktivering



Revalidering

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget
i henhold til § 10, stk. 4

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om:


Anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner, bygninger,
arealer og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Ringkøbing-Skjern
Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med
budget- og regnskabssystemets regler herfor.

§ 18. Kultur- og Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende kultur- og
fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:


Samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for
udvalgets område.



Voksenundervisning i fritiden



Naturskoler



Fritidstilbud for børn og unge



Fritidsfaciliteter
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Lokaletilskud m.v.



Biblioteksvæsen, herunder pligtaflevering af offentliggjort materiale



Lokalhistorisk arkiv og sognearkiver



Museumsforhold



Musikskoler og andre musikaktiviteter



Skoler med andet kunstnerisk formål, herunder billedskoler



Teater- og biografforhold, herunder egnsteater



Kunstudstillinger og andre kunstneriske aktiviteter



Anvisning af lokaler til folkeoplysende virksomhed

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om:


Kommunens planlægningsopgaver inden for det kulturelle område og fritidsområdet i samarbejde
med Økonomiudvalget i henhold til § 10, stk. 4



Kommunens planlægningsopgaver for idrætsanlæg m.v. i samarbejde med Økonomiudvalget i
henhold til § 10, stk. 4

Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget om:


Anlægsplaner og projekter til bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner, bygninger,
arealer og andre anlæg under udvalgets område, medmindre der for disse i Ringkøbing-Skjern
Kommunes årsbudget eller på anden måde er givet en rammestyring i overensstemmelse med
budget- og regnskabssystemets regler herfor.

Kapitel VI
Borgerrådgiverfunktion

§ 19. Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet.
Stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de
af byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå byrådet med dettes tilsyn med kommunens
administration.
Stk. 3 Byrådet ansætter og afskediger lederen af borgerrådgiverfunktionen og fastsætter
nærmere regler for dennes virksomhed.

Kapitel VII
Vederlag m.v.
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§ 20. Formanden for Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør
16% af borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Formanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 28,5% af
borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Formanden for Børne- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 28,5% af
borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 28,5% af
borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Formanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 26% af borgmesterens
vederlag.
Stk. 6. Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 26% af
borgmesterens vederlag.
Stk. 7. Formanden for Børn og unge-udvalget efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale
område oppebærer et vederlag, som udgør 10% af borgmesterens vederlag.

§ 21. Næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,2% af
borgmesterens vederlag.
Stk. 2. Næstformanden for Børne- og Familieudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,2% af
borgmesterens vederlag.
Stk. 3. Næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,2% af
borgmesterens vederlag.
Stk. 4. Næstformanden for Beskæftigelsesudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,2% af
borgmesterens vederlag.
Stk. 5. Næstformanden for Kultur- og Fritidsudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 5,2% af
borgmesterens vederlag.

§ 22. Medlemmer af § 6 nævnte udvalg oppebærer et vederlag, som udgør 3,2 % af borgmesterens
vederlag.
Stk. 2. Medlemmer af Børn og Unge-udvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3,2 % af borgmesterens
vederlag.

§ 23. 1. viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag.

Kapitel VIII
// 2022
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Styrelsesvedtægt

Ændringer i vedtægten
§ 24. Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2020.
Stk. 2. Samtidig hermed ophæves alle tidligere styrelsesvedtægter for Ringkøbing-Skjern Kommune.
Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages
mellemrum. Vedtagne ændringer skal indsendes til tilsynsmyndigheden.

Således vedtaget af Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune i møderne den 10. oktober 2019, den 19.
november 2019 og den 10. december 2019.

Ændringer vedtaget af Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune i møderne den 8. december 2020 og 9.
februar 2021 (ændret vederlagsbekendtgørelse).
Ændringer vedtaget af Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune i møderne den 29. november og 7.
december 2021.
For Ringkøbing-Skjern Byråd

Hans Østergaard

Jens Peter Hegelund Jensen

Borgmester

Kommunaldirektør

Sag nr. 18-039246
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