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KOMMISSORIUM FOR § 17. STK 4 – FN’S VERDENSMÅL  
 

Indledning  

Kommunalbestyrelsen besluttede på dets mødet den 28. marts 2019, med afsæt i budgetaftalen 

for 2019-22 samt i Styrelseslovens rammer for § 17, stk. 4-udvalg, at igangsætte processen for 

etablering af et §17, stk. 4 udvalg. Udvalget er nedsat under Kommunalbestyrelsen og refererer 

til fagudvalget Plan, Miljø & Teknik.  

Kommissoriet beskriver udvalgets formål, opgaver, tidsplan og sammensætning. 

Kommissoriet er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø.  

 

Retslige rammer 

I Styrelseslovens § 17, stk. 4 står der følgende:  

”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv 

eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, 

økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs 

sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.” 

Kompetencen i et §17, stk. 4 udvalg er rådgivende eller sagsforberedende. Udvalg er rådgivende 

og midlertidigt. Et § 17, stk. 4-udvalg må ikke tillægges selvstændige beslutningskompetencer – 

kompetencerne skal blive i det stående udvalg, som § 17, stk. 4 -udvalget er nedsat under. Der 

kan heller ikke ved nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg tillægges udvalget kompetence, som 

indskrænker et af fagudvalgenes eller Økonomiudvalgets kompetence. Udvalget kan udarbejde 

forslag, foretage undersøgelser og have kontakten til eksterne interessenter og organisationer. 

Men de kan ikke træffe afgørelser i konkrete sager – det er en myndighedsopgave. 

§ 17, stk. 4-udvalget adskiller sig fra fagudvalgene ved dets sammensætning af medlemmer der 

består af medlemmer af kommnualbestyrelsen, ansatte eller andre (f. eks. sagkyndige, 

foreninger, organisationer, borgere, virksomhedsledere). Det afgørende er, at medlemmerne 

enten er interessenter, har kompetencer på det valgte område eller begge dele. En 

sammensætning med både politikere, personer med særlig kompetence og lokale interessenter 

giver mulighed for at skabe større klarhed over en problemstilling eller ønsket udvikling - inden en 

politisk beslutning træffes i et stående udvalg eller Kommunalbestyrelsen.  

Kommunalbestyrelsesmedlemmer til §17, stk. 4 udvalg udpeges efter den D’honske metode og 

der er ikke krav til et bestemt medlemstal. 

I den indledende fase udarbejdes der et forslag til kommissorium, som beskriver udvalgets formål 

og opgave samt de kompetencer, som medlemmerne i udvalget skal besidde. Oplæg til 

kommissorium og sammensætning af deltagere skal behandles i Plan, Miljø & Teknik, der er det 

stående udvalg, som opgaveudvalget referere til. Plan, Miljø & Teknik indstiller videre til 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen herefter.  
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Baggrund  

Et flertal bestående af Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og 

Venstre indgik den 25. september 2018 en budgetaftale (godkendt i Kommunalbestyrelsen den 

11. oktober 2018) hvori der er afsat penge til etableringen af et § 17 stk. 4-udvalg.  

”Partierne ønsker at øge fokus på – og arbejdet med de 17 verdensmål. Derfor nedsættes der et § 

17,4 udvalg sammensat af borgere, erhvervsliv og politikere. Konkret skal udvalget arbejde med 

et pilotprojekt hvor der skabes et nyt boligområde, der har de 17 verdensmål samt klima- og 

energivenlige løsninger som omdrejningspunkt. Projektet skal skabe opmærksomhed om Stevns i 

forhold til erhverv og bosætning samt give os viden om og erfaring med at arbejde med 

fremtidens boformer og indtænke bæredygtige løsninger” (Citat: Budgetaftalen, september 2018). 

 

Formål og motivering 

Målet for §17. stk. 4 udvalget er, at udarbejde en stærk vision, der kan understøtte bosætning og 

bæredygtigt byggeri, der tager afsæt i  FN’s verdensmål.  

Udvalget skal  

• beskrive hvilke rammebetingelser der skal være til stede for at fremme muligheden for at 

nuværende og kommende projekter/boligområder der tager afsæt i FN’s verdensmål – 

samt udarbejde anbefalinger for fremtidige boligområder og lokalplaner. 

• udpege arealer hvor der kan være et potentiale for at etablere et nyt boligområde hvor 

verdensmålene er i centrum 

• understøtte, facilitere og vejlede kommende interessenter samt fremme og understøtte 

private initiativer, der arbejder med alternative boformer der bygger på FN’s verdensmål 

• udvalget skal understøtte det lokale erhvervslivs arbejde med de 17 verdensmål 

Undervejs i udvalgets arbejde, skal det søge inspiration og viden i andre konkrete projekter. Der 

vil bl.a. være særlig interesse for varmeforsyning, det nødvendige plangrundlag, integration med 

naturen, fællesskaber, bæredygtighed og rekreative stier. 

Udvalgets arbejde skal tage afsæt i helhedstænkning, inddragelse og samarbejde, da dette også 

er grundlæggende for arbejdet med bæredygtighed og for verdensmålene. 

 

Funktionsperiode 

Udvalget levetid er 12-14 måneder med start den 1. august 2019. Der afholdes i alt 9 ordinære 

møder for udvalget. De ordinære møder afholdes som udgangspunkt fra kl. 17-21 i Rådssalen. 

Der serveres aftensmad i forbindelse med møderne.  

 
Udvalgets leverancer og milepæle 

Det forventes, at udvalget fremlægger status på sit arbejde til Kommunalbestyrelsen i december 

2019 samt udarbejder en evaluering på udvalgets arbejde til Kommunalbestyrelsen på dets sidste 

møde inden sommerferien i 2020. Der skal i maj måned 2019 afholdes et temamøde for 
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kommunalbestyrelsen for en sikring af viden om - og arbejde med de 17. verdensmål. Det er 

forvaltningens opgave, at facilitere temamødet.  

 

Udvalgets sammensætning  

§17. stk. 4 udvalget består samlet af 9 medlemmer. Tre medlemmer udpeges af 

kommunalbestyrelsen blandt kommunalbestyrelsens medlemmer ved brug af den D’honske 

metode.  

Der ønskes en bred konstellation blandt de 6 borgerrepræsentanter. Borgerrepræsentanterne 

vælges ud fra en motiveret ansøgning som sendes til Center for Teknik & Miljø som foretager 

udvælgelsen ud fra følgende kriteriet:  

• Der skal være en personlig eller faglig interesse for området 

• viden om fx håndværk/bæredygtighed/bosætning/arkitektur/ bygningskonstruktion 

• For at sikre en så repræsentativ konstellation som muligt, vil det fx være interessant med 

én lokal erhvervsdrivende, èn fra Energilandsbyen Holtug, minimum én deltager under 25 

år, én nytilflytter der er kommet til kommunen indenfor de eneste år og / eller én 

repræsentant fra en børnefamilie.  

Muligheden for at ansøge om plads i udvalget slås op via opslag i lokalpressen, kommunens 

hjemmeside og Facebook. Center for Teknik & Miljø indstiller efterfølgende til KB for de udvalgte 6 

borgerrepræsentanter.  

Der er ingen aflønning for politikere og borgere i udvalget.  

Ifølge forretningsordenen for Stevns Kommune vælger kommunalbestyrelsen formanden for et § 

17, stk. 4-udvalg. Formanden skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. Posten er ulønnet. 

Udvalget er tilknyttet Center for Teknik & Miljø, der har ansvar for opstart, koordinering mv. samt 

personaleansvar for projektansættelsen.  

 

Temagrupper  og/eller Geografiske grupper  

Undervejs i udvalgets arbejde kan der nedsættes ad hoc arbejdsgrupper der tager afsæt i 

konkrete temaer eller lokationer. Arbejdsgrupperne kan nedsættes af kortere eller længere 

varighed og mindst ét medlem af § 17. stk 4 udvalget skal deltage i arbejdsgruppens møder. Det 

pågældende medlem er udpeget af § 17. stk 4 udvalget og har det formelle ansvar for 

mødeledelse, referet mv af arbejdsgruppen.   

Der er ingen aflønning for politikere og borgere for deltagelse i arbejdsgrupperne.  
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PROCES FOR § 17. STK 4 – FN’S VERDENSMÅL  
Økonomi 

På budget 2019 er der afsat kr. 400.000 under punktet "Fokus på en grøn og bæredygtigt 

kommune (§17 stk. 4)”. Der er i overslagsårene afsat 400.000 kr. i 2020 samt  200.000 kr. i 

henholdsvis 2021 og 2022.  

 

Tidsplan    

I marts 2019 fremsendes kommissorium til via Plan, Miljø & Teknik til godkendelse i 

Kommunalbestyrelsen og efterfølgende igangsættes ansøgningsproceduren for de 6 

borgerrepræsentanter. 

På Kommunalbestyrelsen møde i juni nedsættes det af § 17. stk. 4 udvalget. Nedsættelse af § 17. 

stk. 4 udvalget til Kommunalbestyrelsen går via Plan, Miljø & Teknik.  

§ 17. stk. 4 udvalget konstitueres på dets første møde i august, hvor der gives en introduktion til 

FN's verdensmål. Et samlet udvalg skal i oktober 2019 på inspirationstur til fx Samsø 

Energiakademi, Permatopia i Karise, økosamfundet Dyssekilde, bofællesskaber i tidligere 

landboejendomme mv. En studietur der skal skabe viden om, hvordan andre kommuner har 

kunne tiltrække og understøtte private tiltag.  

Det forventes, at udvalget fremlægger status på sit arbejde til Kommunalbestyrelsen på dets 

sidste møde i december 2019.  

Der afholdes i foråret 2020 en Borgerworkshop, der bl.a. skal omhandle hvordan man selv kan 

tænke de 17 verdensmål ind i ens eget lokale boligområde.  

Det forventes, at udvalget fremlægger en opsamling på udvalget arbejdet til 

Kommunalbestyrelsen på dets første møde efter sommerferien i 2020.  
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2019  

marts Godkendelse af kommissorium, samt frigivelse af midler på budget: 

DIR 11. marts 

PMT 12. marts  

ØU 19. marts  

Kommunalbestyrelsen 28. marts 

April / maj  Opslag, ansøgning og udvælgelse af de 6 borgerrepræsentanter  

Afholdelse af arrangement med introduktion til FN's verdensmål og 

tankerne bag det kommende udvalg, ønsker og forventninger 

præsenteres 

Maj Temamøde for Kommunalbestyrelsen om FNs verdensmål 

juni På Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni:  

• udpegning af borgerrepræsentanter  

• udpegning af de 3 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen   

• nedsættelse af § 17. stk. 4 udvalget  

Tirsdag den 27.august  Første møde i udvalget. Oplæg om FN's verdensmål med fokus på 

bosætning, fællesskaber, energi mv. 

Onsdag d. 18. september  Ordinært møde for udvalget 

Oktober Inspirationstur 

Torsdag d. 14. november  Ordinært møde for udvalget 

Onsdag d. 11. december  Ordinært møde for udvalget samt status på arbejde til orientering for 

Kommunalbestyrelsen 

2020  

Torsdag d. 16. januar  Ordinært møde for udvalget 

Tirsdag d. 26. februar  Ordinært møde for udvalget 

Onsdag den 26. august Ordinært møde for udvalget 

Lørdag den 12. september  Afholdelse af borgerworkshop 

Onsdag den 21. oktober   Ordinært møde for udvalget - opsamling fra borgerworkshop 

Onsdag den 18. november   Sidste ordinære møde for udvalget med afslutning 

December  Evaluering af udvalgets arbejde sendes til orientering til 

kommunalbestyrelsen 

 


