
 

 

 
Kommissorium  
 
for § 17, stk. 4 udvalg – SFC-udvalget  
 
 
 
 

Retsgrundlag for § 17, stk. 4-udvalg 
 
Efter styrelseslovens § 17, stk. 4, 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. 

Herudover har Hvidovre Kommune selv fastsat regler om § 17, stk. 4-udvalg 
i § 7 i Forretningsorden for Hvidovre Kommunalbestyrelse. En ny 
forretningsorden forventes godkendt på kommunalbestyrelsens møde den 
22. februar 2022 og omtales derfor ikke nærmere. 

 

Kommunalbestyrelsen bestemmer udvalgets sammensætning. Dette sker 
efter forholdstalsvalgmetoden, og det er ikke et krav, at medlemmerne også 
er medlem af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan derfor frit 
udpege andre, herunder f.eks. ansatte i kommunen. 

 

Kommunalbestyrelsen kan ved almindelig flertalsbeslutning bestemme, at 
borgmesteren eller en anden udvalgsformand skal være fødte medlemmer 
af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan endvidere bestemme, at kommunalt 
ansatte i kraft af deres ansættelsesområde tjenstligt skal være medlemmer 
af udvalget. Kommunalbestyrelsen kan herudover ved almindelig 
flertalsbeslutning fastsætte, hvilke kvalifikationer ikke- 
kommunalbestyrelsesmedlemmer skal opfylde for at kunne udpeges. 

 

Valg af formand i § 17, stk. 4-udvalget kan fastlægges af 
kommunalbestyrelsen i forbindelse med afgørelsen af udvalgets 
sammensætning, men spørgsmålet herom kan dog også overlades til 
udvalget selv. 

 

Møderne i § 17, stk. 4-udvalgene er ikke offentlige. Der er heller ikke 
hjemmel til, at udvalget eller kommunalbestyrelsen kan beslutte, at møderne 
skal være offentlige, men udvalget kan afholde møder med andre. 
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Baggrund for nedsættelse af SFC-udvalget 
 
Projektet for Strandmarkens Fritidscenter 
omfatter  

- Plejeboligbehov – 132 nye boliger 
- Daghjemsbehov (flere i eget hjem) 
- Fælles aktivitetsrum for plejeboliger, 

dagplejen og hjemmeplejen 
- Samling af hjemmeplejen og sygeplejen 
- Hus til foreninger og aktive borgerbevægelser 

samt AOF og FORA 
 

Den 30. november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for projekt 
Strandmarkens Fritidscenter skulle forberedes et udbudsprogram til 
konkurrencen for at skabe en helhedsplan for SFC med det formål  

- at indpasse projektet i området 
- sikre sammenhæng mellem, 

o bygningers indbyrdes placering 
o potentialer og bæredygtighed ved hhv. nedrivning og nybyg, - 

helt eller delvist  
o adgangsveje og parkering 
o stier for cyklister og gående 
o kommunes grønne kiler der 

binder Hvidovre sammen 
o infrastruktur og trafik 

 

For at styrke borgerinvolveringen under  arbejdet med at udvikle projektets 
udbudsprogram for udvikling af en helhedsplan, nedsættes et § 17, stk. 4-
udvalg for Strandmarkens Fritidscenter – SFC-udvalget. 

 
Om udvalget  
SFC-udvalget er et § 17, stk. 4-udvalg, som er nedsat under By- og 
Planudvalget. 

Formålet med nedsættelse af udvalget er – inden for de af 
kommunalbestyrelsen udstukne rammer for anvendelsesformål, tidsplan og 
økonomi – at bidrage til arbejdet med at tilvejebringe udbudsprogrammet for 
udvikling af helhedsplanen Strandmarkens Fritidscenter. 

 
Udvalgets opgaver  
Udvalgets opgave er at forberede udbudsprogram for helhedsplan for 
Strandmarkens Fritidscenter med henblik på  

- at indpasse projektet i området 
- at sikre sammenhæng mellem  

 
o bygningers indbyrdes placering 
o potentialer ved hhv. nedrivning / nybyg, - helt eller delvist 
o adgangsveje og parkering 
o stier for cyklister og gående 
o kommunes grønne kiler der binder Hvidovre sammen 
o infrastruktur og trafik 



 

 

Opgaveafgrænsning 
Udvalget skal ikke beskæftige sig med de fagtekniske dele af programmet 
ift. funktioner, facadeudtryk og indretning. 

Og udvalget skal arbejde inden for den i tidsplanen afsatte tid til 
programudvikling af helhedsplan. 

 
Arbejdsperiode og form 
Det forventes, at udvalget holder 4 møder inden for den afsatte tid til 
programudvikling på 6 måneder. 

Møderne er lukkede, og deltagerne må kun referere, hvad de selv siger. 
Udvalget afrapporterer, når udbudsprogrammet er endeligt godkendt 
politisk.  

Udvalgsarbejdet faciliteres af ekstern rådgiver. 

Formanden for udvalget forelægger status for udvalgets arbejde og 
indstiller udvalgets konkrete forslag til tiltag til By- og Planudvalget. 
 

Medlemmer 
• Formændene for By- og Planudvalget, Ældre- og 

Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er fødte 
medlemmer af udvalget.  
Kommunalbestyrelsen udpeger derudover to medlemmer.  
 

• Formanden for SFC-udvalget er formanden for By- og 
Planudvalget. 
 

• Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer efter indstilling fra 
Ældrerådet. De indstillede kandidater skal tillige være medlem af 
Ældrerådet. 

 
• Kommunalbestyrelsen udpeger ét medlem efter indstilling fra 

Hvidovre Handicapråd. Den indstillede kandidat skal tillige være 
medlemmer af Hvidovre Handicapråd. 

 
• Kommunalbestyrelsen udpeger efter indstilling tre medlemmer, to 

foreningsrepræsentanter samt én repræsentant fra Aftenskoleråd.  
 

• Kommunalbestyrelsen udpeger efter indstilling ét medlem fra 
Grundejerforening Strandby og efter indstilling ét medlem fra 
Grundejerforening Strandvang samt ét medlem efter indstilling fra 
boligselskabet Friheden. 

 
Administrativ understøttelse 

• Direktøren for Kultur, Teknik og Arbejdsmarked 
• Direktøren for Børn og Velfærd 
• Centerchefen for Trafik og Ejendomme 
• Centerchefen for Kultur og Fritid 
• Relevante repræsentanter fra administrationen 
• Udvalget kan indkalde relevant ekstern 

fagekspertise samt særlige interessenter  
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Økonomi 
Udvalget råder ikke over et selvstændigt budget. 

Kompetence 
Udvalget kan ikke træffe selvstændige beslutninger, men er alene 
forberedende og rådgivende overfor By- og Planudvalget. Det er herefter 
op til By- og Planudvalget. at beslutte, om der skal arbejdes videre med 
forslag fra udvalget. 

By- og Planudvalget vil i overensstemmelse med styrelsesvedtægten selv 
kunne godkende visse forslag fra §17 stk. 4-udvalget, mens andre forslag 
fra udvalget på sædvanlig vis vil skulle behandles i de relevante fagudvalg 
samt i Økonomiudvalget og/eller Kommunalbestyrelsen. 
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