Kompetencefordeling mellem udvalg, rådmand og forvaltning
i Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Sagsområde
Budgetprocedure

Udvalget
Udvalget godkender
plan- og budgetproces for det kommende års budget.

Rådmanden

Magistraten/direktørgruppe
n drøfter den overordnede
budgetsituation for de
kommende år herunder
konsekvenser af
regeringens og KL’s
forhandlinger samt program
for budgetdrøftelserne.
Udvalget udarbejder
budgetoplæg /
budgetdokument på
baggrund af
Magistratens
fastlagte
budgetrammer.

Magistrat fastlægger
udvalgsopdelte
budgetrammer.

Forvaltningen
Forvaltningen
udarbejder i maj status
for indeværende års
budget samt
eventuelle
konsekvenser for
næste års budget
samt overslagsår.
Forslag til udvalget
vedr. indsatsområder
for det kommende år
indenfor ”Sundhed og
Bæredygtig Udvikling”
udarbejdes.

Forvaltningen
udarbejder oplæg til
udvalgets
budgetdrøftelse
/budgetdokument

Magistraten udarbejder
endelig budgetforslag til
byrådets 1. behandling
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Budgetfordeling

Udvalget kan
omprioritere indenfor
udvalgets
bevillingsområder
(sektorbevillingerne).

Rådmanden har bevillingskompetencen for dispositioner under 100.000 kr. indenfor budgettets rammer.

Direktøren har
bevillingskompetencen
for dispositioner under
50.000 kr. indenfor
budgettets rammer.

Udvalget godkender
budgetfordelingen

Frivilligpolitik

Udvalget fastlægger
retningslinier for
fordeling af midler fra
frivilligpuljen.
Udvalget disponerer
midlerne til
frivilligområdet to
gang om året i
november og i maj
måned (restpulje).

Sundhedspolitik
Sundhedsfremme
og forebyggelse

Indstiller forslag til
sundhedspolitik til
Byrådet.

Forvaltningen indstiller
disponering af midler
til udvalget, ud fra retningslinierne for
frivilligpuljen. Fordeles
(nov. og maj måned).

Udarbejder forslag til
sundhedspolitik på
baggrund af proces
med inddragelse af
borgere og samarbejdspartnere.
Indstiller
projektansøgninger til
udvalget til bevilling (2.
halvår 2007)
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Landdistriktspolitik

Indstiller forslag til
landdistriktspolitik
byrådet

Udarbejder forslag til
landdistriktspolitik på
baggrund af proces for
udvikling af
landdistriktspolitik

Udvalget fastlægger
retningslinier for
fordeling af midler fra
landdistriktspuljen

Indstiller
projektansøgninger til
udvalget vedr. bevilling
(2. halvår 2007)
– udmøntning af
landdistriktspolitikken

Udvalget disponerer
budgetmidler
indenfor landdistriktsområdet.
Kontrakter
Sundhedsfremme
og forebyggelse

Godkender
kontrakter

Forvaltningen
udarbejder oplæg til
kontrakter med div.
Samarbejdspartnere
vedr.
sundhedsfremme og
forebyggelse i Aalborg
Kommune

Indstiller udbud af
bybuskørsel – valg
af entreprenør (NT
formelt) til byrådet.

Indstiller valg af
entreprenør for
bybuskørsel

Indstiller køreplan til
byrådet.

Udarbejder forslag til
køreplan.

Godkender mindre
justeringer af
gældende køreplan.

Udarbejder forslag til
udvalget vedr. mindre
justeringer af køreplan

Godkender større
omkørsler af
længere varighed

Udarbejder forslag til
længerevarende større
omkørsler.

Godkender anlæg
for Kollektiv Trafik
(budgetliste)

Indstiller forslag til
anlæg for Kollektiv
Trafik (budgetliste)

Kollektiv trafik
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Leasingaftaler

Leasingaftaler
mellem 100.000 kr.
og 500.000 kr.
godkendes af
udvalget

Ansøgninger

Udvalget godkender
endelige tilsagn i
forbindelse med alle
ansøgninger, som
har afledt driftsmæssige konsekvenser
for udvalgets områder

Rådmanden har kompetencen til at godkende
leasingaftaler op til 100.000
kr. årlig leasingydelse.
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