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Beslutning: Nedsættelse af to § 17, stk. 4 udvalg
Åben sag

Sagsnr.: 19/25837

Sagen afgøres i: Byrådet 2018-2021

Indledning

Der har været udtrykt politisk ønske om at nedsætte to § 17, stk. 4 udvalg, som skal arbejde 
med henholdsvis lokale virkemidler, der kan tages i brug for at reducere udledningen af 
drivhusgasser (Klimaudvalget) og med Øresund som beskyttet havområde 
(Øresundsudvalget). 

Byrådet skal tage stilling til kommissorierne for de to udvalg, samt udpege formand og 
politiske repræsentanter til udvalgene.

Retsgrundlag

Byrådet kan efter Kommunestyrelseslovens § 17, stk. 4 nedsætte et særligt udvalg til 
varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende og rådgivende funktioner. 
 
Ifølge § 7, stk. 1, i Helsingør Kommunes forretningsorden nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, 
når Byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, inden sagen afgøres af Byrådet. 
 
Byrådet bestemmer udvalgets sammensætning og regler for udvalgets arbejde. Byrådet har 
endvidere mulighed for at vælge formanden for udvalget, jf. Helsingør Kommunes 
forretningsorden. 

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til vision 2030 om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle 
klimavenligt

Sagsfremstilling

Formålet med at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg er at styrke samarbejdet mellem 
byrådspolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ udvikling i Helsingør 
Kommune. 
 
Udvalgenes medlemmer består derfor af en blanding af byrådspolitikere, 
interesseorganisationer, foreninger, eksperter og samarbejdspartnere. Udvalgene er 
midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges og nye udvalg 
kan nedsættes. Øresundsudvalget løber indtil medio 2021 og Klimaudvalget løber indtil 
udgangen af 2021. 

Formålet med Klimaudvalget er at afdække lokale virkemidler der kan tages i brug for at 
reducere udledningen af drivhusgasser. Fokus er på borgere og virksomheders 
klimabelastning, herunder private og virksomheders bygge-, indretnings- og transportvaner. 
Hermed vil Klimaudvalget med sit virke bidrage konkret til at implementere Helsingør 
Kommunes Plan for Klima- og Bæredygtighed 2020-2030. 

Formålet med Øresundsudvalget er at sikre, at det faglige vidensgrundlag for opfyldelse af 
visionsmålet om en særlig beskyttelse af Øresund tilvejebringes. Vidensgrundlaget kan øges på 
en lang række områder og hermed hjælpe Byrådet med at kortlægge, hvilke værdier byrådet 
ønsker at beskytte, og dermed hvilken form for særlig beskyttelse kommunen bør arbejde for 
at få gennemført. 
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Vedlagt er udkast til kommissorier for de to § 17, stk. 4 udvalg.

Økonomi/Personaleforhold

Formanden for hver af de to udvalg modtager et vederlag svarende til 5 % af borgmesterens 
løn.

Udgifter til mødeafholdelse og oplægsholdere afholdes af eksisterende budget i Center for By, 
Land og Vand. 

Kommunikation/Høring

Når Byrådet har godkendt kommissorierne, inviteres de udpegede organisationer og øvrige 
interessenter til at deltage i udvalgsarbejdet. Det forventes, at udvalgene kan holde deres 
første møde i marts/april 2020.

Indstilling

A) Center for By, Land og Vand indstiller

1. at der nedsætte et udvalg om FN’s verdensmål med sigte på den forebyggende 
klimaindsats

2. at kommissoriet for udvalgets arbejde godkendes
3. at formanden for udvalget udpeges
4. at de politiske repræsentanter udpeges

B) Center for By, Land og Vand indstiller endvidere

1. at der nedsætte et udvalg om Øresund som beskyttet havområde
2. at kommissoriet for udvalgets arbejde godkendes
3. at formanden for udvalget udpeges
4. at de politiske repræsentanter udpeges

Beslutninger By-, Plan- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-01-2020

Ad A 
1-4) Indstillingerne anbefales, idet dog Fagbevægelsens klimasekretariat ændres til 
Fagbevægelsens Hovedkontor.

Ad B
1-4) Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 20-01-2020

By-, Plan-  og Miljøudvalgets indstillinger anbefales med bemærkning, at ”Fagbevægelsens 
Hovedkontor” skal ændres til ”Fagbevægelsens Hovedorganisation”.

Fraværende:
Mette Lene Jensen

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 27-01-2020

Christian Thelin (A) deltog i stedet for Gitte Kondrup (A).
-----------------
Ø stillede følgende forslag:
1: at alle partier får en plads i hvert udvalg og 
2: at formandskabet er uden ekstra vederlag
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Forslagene blev forkastet med 21 stemmer mod 4: (Ø(2), L(1) og F(1)).
----------------------------
Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstillinger og foretog følgende udpegninger:

A: Klimaudvalg:

Formand: Daniel Boalth Petersen (A)
Politiske repræsentanter derudover: Christian Holm Donatzky (B) og
Ø vender tilbage med udpegning.

B: Øresundsudvalg:

Formand: Kristina Kongsted (C)
Politiske repræsentanter derudover: Christian Holm Donatzky (B), Max Tranebæk (O), Bente 
Borg Donkin (F) og Jørgen Busch Christensen (L).

Fraværende:
Gitte Kondrup

Bilag: 

1 - 
3317750

Åben 1: Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget om 
Øresund

(230053/19) (H)

2 - 
3328299

Åben 2: Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalget om 
klima

(1588/20) (H)


