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

 

Åben sag  

Sagsnr.:  

Sagen afgøres i:  

Bilag:  

18/1524 

Byrådet 2018-2021 

1: Kommissorium Borgerinddragelse   

2: Kommissorium Ungeliv   

 

Indledning 

Der har været udtrykt politisk ønske om at nedsætte to § 17, stk. 4 udvalg, som skal 

arbejde med henholdsvis ”Ungeliv” og ”borgerinddragelse”. Med dette dagsordenspunkt 

ønskes godkendelse af kommissorierne for de to udvalg, udpegning af formand og politiske 

repræsentanter. 

 

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 2020 om at bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne. 

 

Sagsfremstilling 

Formålet med at nedsætte § 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, borgere og andre 

interessenter - fx eksperter, foreninger og andre samarbejdspartnere. Udvalgene er 

midlertidige og løber indtil den aftalte opgave er løst, hvorefter de nedlægges og nye udvalg 

kan nedsættes.  

  

Vedlagt udkast til kommissorier for de to § 17, stk. 4 udvalg som skal beskæftige sig med 

henholdsvis ”Borgerinddragelse” og ”Ungeliv”. 

 

Økonomi/Personaleforhold 

Udgifter i forbindelse med opgaveudvalgets arbejde afholdes inden for eksisterende budget. 

  

Formanden modtager et vederlag svarende til 5 % af borgmesterens løn. 

 

Kommunikation/Høring 
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Sagen afgøres i Byrådet. 

--------------------------- 

Byrådet orienteres om udpegning af de eksterne medlemmer. 

 

Indstilling 

Direktionen indstiller,  

  

§ 17, stk. 4 – Borgerinddragelse 

  

1.    at nedsætte et udvalg om borgerinddragelse 

2.    at godkende kommissorium for borgerinddragelse 

3.    at udpege formand for udvalget  

4.    at udpege de politiske repræsentanter 

  

 § 17, stk. 4 – Ungeliv 

  

5.    at nedsætte et udvalg om ungeliv. 

6.    at godkende kommissorium for ungeliv 

7.    at udpege formand for udvalget  

8.    at udpege de politiske repræsentanter 

 

Beslutninger Økonomiudvalget 2018-2021 den 22-01-2018 

Økonomiudvalget besluttede supplerende, at den beskrevne tidsplan i kommissoriet for 

udvalget om borgerinddragelse jf. pkt. 5 tilsvarende skal være gældende for udvalget om 

ungeliv. 

  

Vedrørende udvalg om Borgerinddragelse: 

  

Ad 1-2: Anbefales. 

Ad 3: Det anbefales, at udpege Betina Svinggaard (A) som formand. 

Ad 4: Udpegning af politiske repræsentanter sker på det kommende Byrådsmøde. 

  

Vedrørende udvalg om Ungeliv: 

  

Ad 5: Anbefales. 

Ad 6: Det anbefales, at der også udpeges et medlem fra ”Unges Talerør Helsingør” til 

referencegruppen. 

Ad 7: Det anbefales at udpege Michael Mathiesen (C) som formand. 

Ad 8: Udpegning af politiske repræsentanter sker på det kommende Byrådsmøde. 

 

Beslutninger Byrådet 2018-2021 den 29-01-2018 

Ikke til stede: Janus Kyhl 

For Janus Kyhl (C) var Thomas Kok mødt. 

----------------------------------------------- 

  

A stillede følgende forslag vedrørende § 17, stk. 4-udvalget om borgerinddragelse: 

  

Udvalget udvides med 2 medlemmer:  

- et medlem fra Snekkersten 

- yderligere et medlem fra det lokale erhvervs liv. 
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Forslaget blev vedtaget. 

  

------------------------------- 

  

  

Ad 1-3: Godkendt. 

  

Ad 4: Udpeget til udvalg om borgerinddragelse blev 

Betina Svinggaard (A) – fmd. 

Sara Gellin (C) 

Jens Kirkegaard (O) 

Johannes Hecht-Nielsen (V) 

Anders Wilsbech (F) 

Jan Ryberg (L) 

Knud Mogensen (B) 

Ø indmelder repræsentant senere. 
  

  

Ad 5-7: Godkendt. 

  

Ad 8: Udpeget til udvalg om ungeliv blev  

Michael Mathiesen (C) – fmd. 

Silas Drejer (A) 

Rune Oliver Christensen (O) 

Karin Andersen (V) 

Martin Holmgaard (F) 

Helena Jørgensen (Ø) 

Adam Nikolaj Margaard (B)  

L indmelder repræsentant senere. 

 

 
 

 


