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Juridiske regler for § 17, stk. 4-udvalg

Et § 17, stk. 4-udvalg kan kun nedsættes af kommunalbestyrelsen. 

Ifølge § 7, stk. 1 i forretningsorden for Hørsholm Kommune 

nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg, ”Dersom kommunalbestyrelsen 

finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen 

afgøres af kommunalbestyrelsen”.

Kommunalbestyrelsen kan ikke uden udtrykkelig lovhjemmel 

tillægge et § 17, stk. 4-udvalg en selvstændig af 

kommunalbestyrelsen uafhængig kompetence. Det skyldes, at 

kommunalbestyrelsen efter kommunestyrelseslovens § 2 er 

kommunens øverste myndighed med det overordnede ansvar for 

hele den kommunale virksomhed. 

Kommunalbestyrelsen kan tillægge et § 17, stk. 4-udvalg 

forberedende eller rådgivende funktioner, men der må ikke gøres 

indskrænkninger i økonomiudvalgets og de stående udvalgs 

kompetence. § 17, stk. 4-udvalget skal derfor nedsættes under det 

udvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af det 

pågældende område.Er der tale om et tidsbegrænset hverv 

vedrørende spørgsmål, som ikke er udvalgsplacerede, kan det 

særlige udvalg dog nedsættes direkte under kommunalbestyrelsen. 

Adgangen til at tillægge et § 17, stk. 4-udvalg 

beslutningskompetence er særdeles begrænset. 

Bestemmelse om § 17, stk. 4-udvalg skal ikke optages i kommunens 

styrelsesvedtægt.

Ifølge § 7, stk. 2 i forretningsorden for Hørsholm Kommune skal et § 

17, stk. 4-udvalg”afgive en skriftlig betænkning, der tilstilles 

borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i 
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overensstemmelse med bestemmelserne i § 3 [udsendelse af 

dagsorden mv.]”.

Et § 17, stk. 4-udvalg kan bestå af både

kommunalbestyrelsesmedlemmer og personer, der ikke er

medlemmer af kommunalbestyrelsen. Ifølge § 7, stk. 1 i 

forretningsorden for Hørsholm Kommune nedsættes udvalget ”med 

det antal medlemmer, som kommunalbestyrelsen fastsætter i det 

enkelte tilfælde”. Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i 

udvalget må dog ikke overstige halvdelen af kommunalbestyrelsens 

medlemstal.

Udgangspunktet er, at forholdstalsvalgmetoden i 

kommunestyrelseslovens § 25 finder anvendelse ved 

kommunalbestyrelsens udpegning af medlemmer til et § 17, stk. 4-

udvalg, jf. også § 13 i forretningsorden for Hørsholm Kommune.

Forholdstalsvalgmetoden kan dog fraviges, hvis der er enighedi 

kommunalbestyrelsen om en anden valgmåde. 

Det antages endvidere, at kommunalbestyrelsen ved 

flertalsbeslutning kan bestemme, at borgmesteren eller en 

udvalgsformand skal være født medlem. Kommunalbestyrelsen kan 

også i andre tilfælde, hvor der er en saglig begrundelse herfor, ved 

flertalsbeslutning beslutte, at bestemte, navngivne personer skal 

være medlemmer, fx bestemte tjenestemænd eller særligt 

kvalificerede. Kommunalbestyrelsen kan således ved almindelig 

flertalsbeslutning bestemme, at kommunalt ansatte, fx

kommunaldirektøren, i kraft af deres ansættelsesområde tjenstligt 

skal være medlemmer af et § 17, stk. 4-udvalg.

Kommunalbestyrelsen kan ikke herudover ved flertalsbeslutning 

begrænse mindretallets ret til ved forholdstalsvalg at øve en 

forholdsmæssig indflydelse på udpegelsen af medlemmer. 

Ifølge § 7, stk. 2 i forretningsorden for Hørsholm Kommune vælger 

et § 17, stk. 4-udvalg selv sin formand. 

I det omfang, kommunalbestyrelsen ikke træffer modstående 

bestemmelse, antages det i vidt omfang, at kommunalbestyrelsen 

forudsætter, at de almindelige regler vedrørende de stående 

udvalgs virksomhed skal finde anvendelse på et § 17, stk. 4-

udvalg.Heraf følger bl.a., at reglerne i kommunestyrelseslovens § 20, 

stk. 1-3 om udvalgenes afholdelse af møder, beslutningsdygtighed, 

flertalsafgørelser og protokoltilførsler mv. gælder for et § 17, stk. 4-

udvalg, medmindre kommunalbestyrelsen udtrykkeligt har truffet 
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modstående beslutning.  

Et § 17, stk. 4-udvalgs møder er ikke offentlige, og der er ikke 

hjemmel til, at kommunalbestyrelsen eller udvalget selv beslutter, at 

møderne skal være offentlige.

De almindelige regler i kommunestyrelseslovens § 20, stk. 6-7 om, at 

kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til at få tilsendt 

dagsordner mv. fra udvalg, samt at der skal ske offentliggørelse af 

fortegnelse over sager, der vil blive behandlet på udvalgsmøder, 

finder ikke automatisk anvendelse på et § 17, stk. 4-udvalg.


