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Kommissorium for det rådgivende råd for udvikling af
Dragør Havn

Det rådgivende havneråd
Det rådgivende havneråd skal have et fortsat fokus på den strategiske
udvikling af havnen, i samspil med byens erhvervsliv og turisme.
Samspillet mellem by og havn er en af de væsentligste kulturhistoriske
attraktioner i Dragør, og opleves som en særlig kvalitet for indbyggere
og gæster.
Målet er, at fremtidens udvikling af havnen og det unikke maritime
bymiljø sker med størst mulig lokal opbakning, ejerskab og
medindflydelse.
Et rådgivende havneråd vil have fokus på havnens udvikling, og i i
mindre grad på havnens drift.
Et rådgivende havneråd skal eks. i den forestående situation med udleje
og udbud af arealer være forum for drøftelser om ønsker til og
muligheder for fremtidige erhverv på havnen, hvordan indretningen af
havnens arealer og infrastruktur bedst understøtter de forskellige
funktioner og hvordan evt. frigjorte arealer kan anvendes bedst muligt
for Dragør Kommune som helhed, til havnedrift, erhverv og rekreative
formål.
Medlemmer:
 3 medlemmer af KB
 1 repræsentant fra hhv. Dragør Erhverv og Dragør Turistråd
 3-5 repræsentanter fra foreninger i tilknytning til havnen (eks.
Dragør Vandsport)
 2 repræsentanter fra erhvervsdrivende på havnen (eks. en fra
restaurationsklynge, en fra maritim klynge)
 1 repræsentant fra Dragør Museum
 1-3 særligt udpegede, evt. ad hoc, med kompetencer ift aktuelle
udfordringer, eks. kendskab til at drive erhverv på en havn,
havneudvikling i relation til oplevelsesøkonomi o.l.
I alt 12-15 personer.
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Ref. mettej

Reference og varighed
Det rådgivende havneråd har reference til By-, Erhvervs- og
Planudvalget. Rådet nedsættes som et tidsbegrænset § 17, 4 udvalg.
Rådet begynder sin virksomhed den 1. januar 2017.
Kommunalbestyrelsen udpeger en formand.
Kommunalbestyrelsen drøfter evt. vederlag til rådets formand eller
medlemmer.
Det rådgivende havneråd nedsættes for en foreløbig 2-årig periode.
Kommunalbestyrelsen tager derefter stilling til rådets fortsatte arbejde.
Der udarbejdes ikke en samlet afrapportering efter de to år, men rådet
bidrager undervejs til at kvalificere By-, Erhvervs- og Planudvalget og
Kommunalbestyrelsens beslutninger vedrørende havnens udvikling.
By-, Erhvervs- og Planudvalget kan indhente rådets rådgivning og
bestille analyser, med på henblik på kommende beslutninger. Rådet kan
af egen drift iværksætte mindre analyser, og initiere drøftelser og
inspirationsoplæg. Rådet sammensættes med fokus på en bred kreds af
interessenter, som kan bidrage til at sikre lokal opbakning, ejerskab og
medindflydelse på beslutninger om havnens udvikling.
Personer med særlige kompetencer kan deltage ad hoc.
Mødefrekvens
Der afholdes ca. 4 møder årligt i det rådgivende havneråd.
Rådet sekretariatsbetjenes af Plan og Teknik.
Havnens drift
Den nuværende brugerbestyrelse har fokus på havnens drift, og fokus
er på brugernes høringsret ift. havnens drift, forslag til
udbygningsplaner og budget. Brugerbestyrelsens sammensætning
afspejler de klubber som findes på havnen, samt museet og to
erhvervsdrivende.
Der er ganske vidtgående kompetencer til behandling af sager, eks. skal
udbygningsplaner og istandsættelse godkendes af brugerbestyrelsen.
Det overordnede budget for havnen fastlægges dog af
kommunalbestyrelsen, inden for den samlede kommunale økonomi.
Brugerbestyrelsen forudsættes nedlagt og havnens daglige drift vil blive
varetaget af havneadministrationen og Plan og Teknik, med reference til
By-, Erhvervs- og Planudvalget og kommunalbestyrelsen.
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Mindre renoveringer inden for rammen af det afsatte årlige budget vil
blive varetaget af administrationen. I det omfang der er tale om
anlægsmidler, vil der fortsat ske en politisk frigivelse.
Større renoveringer og ændringer i havnens infrastruktur på baggrund
af budgettet bliver i dag behandlet i BEPU/ØU/KB. Det vil også ske i
fremtiden, med mulighed for drøftelse og høring i det rådgivende
havneråd inden endelig politisk beslutning.

Kommissoriet er godkendt i kommunalbestyrelsen den xx 2016.
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