Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om klima- og kystsikring
Et § 17, stk. 4-udvalg er et midlertidigt politisk udvalg, som kommunalbestyrelsen i henhold til
Styrelsesloven kan nedsætte til at varetage særlige opgaver, eller til at fungere som rådgivende eller
forberedende udvalg for kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Navnet
refererer til den paragraf i loven, der giver mulighed for at nedsætte sådanne udvalg.
Sammensætningen af udvalget besluttes af kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler
for § 17, stk. 4-udvalgets arbejde.
Indledning
Risikoen for oversvømmelser stiger i de kommende år i takt med forventede klimaforandringer. Dragør
Kommune ligger lavt i landskabet og er en del af 10 områder, som staten og EU har udpeget som sårbare
over for havvandsstigninger og stormflod. Med støtte fra Miljø- og Fødevareministeriet har Dragør
Kommune besluttet at igangsætte et storstilet arbejde med en – på den ene side – konkretiseret og – på den
anden siden strategiske udviklingsplan for ”Den robuste kystkommune”. Målet er at kunne tilpasse
kystbeskyttelsen af Dragør til fremtidens klima.
Kommunalbestyrelsen har den 27. februar 2020 besluttet at igangsætte et stort konkurrenceprogram om en
klimarobust kystkommune. Havnen indgår som en del af delstrækning 2 i konkurrenceprogrammet. Det
fremgår blandt andet af forudsætningerne til konkurrenceprogrammet, at ” Forslag til løsningen skal forholde
sig til, om byen skal beskyttes via fx en ”indre” løsning (langs den gamle bys kant), en ”ydre” beskyttelse
langs molerne, videre bearbejdning af den eksisterende beskyttelse, gennem beredskabsløsninger eller en
kombination af en fast og en mobil beredskabsmæssig beskyttelse…”
Formål
Udvalget har til formål at:
1. Skabe dialog om forskellige finansieringsmodeller med henblik på at kunne rådgive
Kommunalbestyrelsen herom. Udgangspunktet for denne rådgivning er analyser af lovgivningen
med fokus på finansieringsmuligheder uden for anlægsloftet.
2. Udvalget vil have fokus på at sikre en fortsat unik sammenhæng mellem by og havn i relation til
kystbeskyttelsesprojektet.
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3. Udvalget skal samtidig undersøge, hvorvidt og hvordan der kan skabes synergier mellem
kystbeskyttelse og udvikling af havnen, f.eks. udlejning af flere bådpladser samt flere rekreative
muligheder for borgerne.
Udvalget vil også inddrage lokale stemmer i klima- og kystsikring, hvilket er en del af
kystbeskyttelsesprojektet og konkurrencens DNA. Dette vil udvalget gøre ved at give allerede engagerede
borgere, foreninger m.v. yderligere mulighed for at komme i dialog omkring deres spørgsmål, bekymringer
eller gode idéer.
Ad 1)
Det foreslås, at der gennemføres to-tre temadrøftelser, hvor udvalget får muligheden for at lade sig inspirere
af oplæg fra f.eks. Miljø- og Fødevareministeriet (fx Kystdirektoratet), Klima- og Energiministeriet om
finansieringsmuligheder, forskere samt fra andre kommuner, der allerede har gennemført store
klimabeskyttelsesprojekter. Det kan for eksempel være ved at invitere de 9 andre kommuner, der står med
kystsikringsproblemer, til et møde om hvordan vi hver især håndterer udfordringen. Det kunne også være
Københavns Kommune, der har erfaringer fra projektet ved Amager Strandpark, Roskilde Kommunes
erfaringer med Jyllinge Nordmark m.v.
Ad 2)
I lyset af at Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte et storstilet projekt med ekstern inddragelse og
blandt andet finansiering fra RealDania og Miljø- og Fødevareministeriet om kystbeskyttelse inklusiv
spørgsmålet om beskyttelsen af den gamle by, skal udvalgets arbejde ske i synergi med det igangsatte
projekt. Udvalget skal særligt have fokus på sammenhæng mellem by og havn, og der planlægges for en
særskilt drøftelse af konkurrencens forslag med anbefaling til bedømmelsesudvalget og
kommunalbestyrelsen.
Ad 3)
Denne del af projektet forslås gennemført inden for den overordnede procesplan som BEPU besluttede den
2. juni 2020. Procesplanen vedlægges.
Varighed og afrapportering
Udvalgets arbejde startes 1. september 2020 og løber i fase 1 frem til 31. december 2020. Fase 2 løber fra 1.
marts 2021 og frem til 30. juni 2021.
Udvalgets arbejde afsluttes med en afrapportering til BEPU i august 2021. Afrapporteringen tager form af
anbefalinger til BEPU på baggrund af § 17, stk. 4-udvalgets arbejde i perioden.
Nærmere tids- og procesplan udarbejdes for og godkendes af § 17, stk. 4-udvalget på de første møder.
Der er afsat 10.000 kr. til udvalget, som skal dække både mødeaktiviteter, oplæg, besøg m.m.
Reference og deltagere samt udpegning af formand
Det følger af kommunalbestyrelsens forretningsorden, at udvalget nedsættes med det antal medlemmer, som
kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde.
Udvalget refererer til BEPU og har deltagelse af en repræsentant for hvert parti (Ebbe Kyrø, Helle Barth,
Morten Dreyer, Lisbeth Dam Larsen, Martin Wood Pedersen), direktør Mads Leth-Petersen, samt relevante
ad-hoc deltagere.
Udvalget vælger selv sin formand. Der ydes vederlag til formanden på 3.000 kr. pr. måned som PLreguleres. Øvrige deltagere modtager ikke vederlag.
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Beslutningskompetence
Kompetencen i et §17, stk. 4-udvalg er rådgivende eller sagsforberedende. Udvalget skal fungere inden for et
begrænset område og en begrænset periode, hvilket i styrelseslovens § 17, stk. 4 er beskrevet som, at
udvalget er rådgivende og midlertidige. Et § 17, stk. 4-udvalg må derfor ikke tillægges selvstændige
beslutningskompetencer. Kompetencerne skal blive i det udvalg, § 17, stk. 4-udvalget er nedsat under.
Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.
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