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I styrelsesloven § 17, stk. 4 er beskrevet muligheden for at nedsætte særlige udvalg:
’I øvrigt 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.’
Formålet med et § 17, stk. 4 udvalg er typisk at forberede en beslutning eller at rådgive kommunalbestyrelsen eller et af dens udvalg.
Nedsættelse
Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg og definerer udvalgets opgave.
Kommunalbestyrelsen kan ikke ændre på det ansvar og den kompetence, som økonomiudvalg og stående udvalg har ifølge loven og kommunens styrelsesvedtægt.
Bestemmelser om § 17, stk. 4 udvalg skal ikke optages i kommunens styrelsesvedtægt
Kompetence
Kommunalbestyrelsen kan ikke uden udtrykkelig lovhjemmel tillægge et § 17, stk. 4 udvalg en selvstændig af
kommunalbestyrelsen uafhængig kompetence, jf. styrelseslovens § 2, stk. 1.
Et § 17, stk. 4 udvalg kan derfor typisk kun få opgaver der er forberedende og rådgivende. Udvalget vil derfor
normalt høre under det udvalg, som er ansvarlig for den umiddelbare forvaltning af det pågældende område.
Ved tidsbegrænsede hverv, der ikke er udvalgsplacerede, kan udvalget nedsættes direkte under kommunalbestyrelsen.
Adgangen til at tillægge et § 17, stk. 4 udvalg en beslutningskompetence er meget begrænset, men beslutningsret kan dog tillægges på et klart afgrænset område. Det vil typisk være mindre beslutninger indenfor
rammer, defineret af kommunalbestyrelsen.
Sammensætning af – og valg til et særligt udvalg
Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter sammensætningen af de særlige udvalg efter forholdstalsvalgsmetoden, medmindre der er enighed om andet. Som medlemmer kan udpeges såvel kommunalbestyrelsesmedlemmer og andre, herunder medarbejdere i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan dog ved almindelig flertalsbeslutning fastlægge, at borgmesteren eller en udvalgsformand er fødte medlemmer.
Ved almindelig flertalsafstemning kan kommunalbestyrelsen desuden fastsætte, hvilke kvalifikationer ikkekommunalbestyrelsesmedlemmer skal opfylde for at kunne udpeges.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at særlige udvalgs møder ikke er offentlige, og der er ikke hjemmel til, at
udvalget eller kommunalbestyrelsen beslutter, at møderne skal være offentlige.
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