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Bilag til kommissorium for opgaveudvalg vedr. 
helhedsplan for Havdrup By 

Kompetence og mandat (lovgivningsmæssige rammer) 
Et § 17, stk. 4-udvalg (opgaveudvalg) er et midlertidigt politisk udvalg, som Byrådet i henhold til Lov om 
kommunernes styrelse kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende 
eller forberedende udvalg for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg (fagudvalg). Navnet 
refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg. Sammensætningen 
af udvalget besluttes af Byrådet.  
 
Kompetencen i et § 17, stk. 4-udvalg er rådgivende eller sagsforberedende. Udvalget kan udarbejde 
forslag, foretage undersøgelser og have kontakten til eksterne interessenter (herunder borgere) og 
organisationer. Opgaveudvalget kan alene udarbejde anbefalinger til Byrådet. Opgaveudvalget kan ikke 
træffe beslutninger, og forslaget til helhedsplan er ikke et bindende dokument, men alene en anbefaling til 
Byrådet. Beslutningskompetencen ligger alene hos Byrådet, som ligeledes har ansvaret for de økonomiske 
konsekvenser og øvrige konsekvenser ved opgaveudvalgets forslag til helhedsplan for Havdrup By. 
 
Opgaveudvalget nedsættes under Byrådet og med reference til Byrådet. Forslag til helhedsplan skal 
forelægges Byrådet inden behandling i de relevante fagudvalg.  

Medlemmer af opgaveudvalget 
Opgaveudvalget sammensættes på følgende måde: 

 Formand Bo Christiansen, Havdruplisten 
 Tre medlemmer af Byrådet 
 
Ud over disse fire politiske medlemmer består opgaveudvalget af yderligere maksimalt 5 eksterne 
deltagere. Det kan fx være en repræsentant fra det lokale erhvervsliv, en repræsentant fra foreningslivet 
samt diverse øvrige interessenter.  
 
Udpegningen af disse øvrige medlemmer af opgaveudvalget sker af Byrådet i august/september 2022 
efter anbefaling fra de fire politiske medlemmer. Udpegningen af de øvrige medlemmer vil ske ud fra en 
samlet vurdering af, hvilke interessenter der i stedet bør inddrages via tematiserede workshops, hvor der 
er mulighed for en bredere involvering af forskellige interessenter i opgaveudvalgets arbejde.  
 

Funktionsperiode og tidsplan 
Opgaveudvalget udarbejder et forslag til helhedsplan for Havdrup inden udgangen af 3. kvartal 2023. 
 
Opgaveudvalget etableres pr. 1. oktober 2022, og der afholdes ca. 8 møder/arrangementer/workshops for 
udvalget (de 8 møder omfatter som udgangspunkt både udvalgets ordinære møder samt tematiserede 
workshops med en bredere inddragelse af borgere og interessenter). 
 



 
SIDE 2/2

Udvalgets ordinære møder afholdes som udgangspunkt kl. 17-21 på torsdage. Der serveres aftensmad i 
forbindelse med møderne. 
 
Udvalget skal fremlægge en midtvejsstatus for sit arbejde i starten af 2. kvartal 2023 samt en endelig 
fremlæggelse af sit arbejde i 3. kvartal 2023. 
 

Økonomi 
Udvalgets medlemmer, som ikke er medlemmer af Byrådet, modtager ikke vederlag for at deltage i 
opgaveudvalget. De modtager alene mødediæter for deltagelse i udvalgets møder, borgermøder mv. 
Mødediæterne udgør 440 kr. pr. møde for møder på 4 timer eller derunder (dobbelt takst for møder, der 
har en varighed på mere end 4 timer).  
 
For de byrådsmedlemmer, som deltager i udvalget, fastsættes vederlaget, så det svarer til medlemmer af 
Børne- og ungeudvalget, dvs. 752 kr. om måneden.  
 
I alt forventes en udgift på ca. 70.000 kr. til diæter, vederlag og mødeforplejning. 
 
Der må forventes at blive behov for afholdelse af borgermøder el. lign., ligesom der må forventes udgifter 
til ekstern konsulentbistand, da Solrød Kommune ikke har medarbejdere med kompetencer til at foretage 
fx trafikanalyser. Der vil derfor blive afsat i alt 200.000 kr. til afholdelse af borgermøder samt ekstern 
konsulentbistand mv.  
 
Hertil kommer udgifter til administration og betjening af udvalget. Dette vil blive rummet inden for den 
nuværende ramme, men vil betyde, at andre sager på Teknik og Miljøs område (planområdet) må 
udskydes. Samlet set er det vurderingen, at opgaveudvalget vil betyde en reduktion af øvrige aktiviteter i 
Planteamet med 25 %. I alt vurderes det, at der skal anvendes 1,5 årsværk til administration og betjening af 
udvalget (dette er under forudsætning af, at rammen på de cirka 8 møder/arrangementer/workshops 
overholdes – ellers kan det estimerede ressourceforbrug ikke holdes). 
 
Hertil kommer ressourcer til evt. realisering af forslaget til helhedsplan. 
 

Betjening af udvalget 
Opgaveudvalget betjenes af Solrød Kommunes administration.  
 
Det er i forbindelse med betjeningen af udvalget administrationens opgave at: 
 Deltage i udvalgets møder og i den forbindelse bidrage med faglige oplæg til udvalgets arbejde, 

herunder bidrage med faglig viden om muligheder, begrænsninger, konsekvenser mv.  
 Udsende dagsorden til og referat fra udvalgets møder 
 Skrive udvalgets anbefalinger til Byrådet, herunder forslag til helhedsplan 
 Hjælpe udvalget med praktiske opgaver i forbindelse med borgerinddragelse


