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Kommissorium for klimarådet i Frederikssund Kommune
Formål
Klimarådet skal være et rådgivende organ, der skal give inspiration til og
kvalificere Frederikssund Kommunes klimaindsats - herunder medvirke
til fastsættelsen af klimamålsætning. Det skal ske gennem et tæt
samarbejde omkring klima- og energiløsninger mellem kommune,
erhvervsliv, foreninger og vidensinstitutioner. Rådet skal fungere som
lokal initiativtager samt sparringspartner/høringspartner for
administrationen og Teknisk Udvalg.
Klimarådets medlemmer skal fungere som ambassadører for
klimaindsatsen i forhold til offentligheden. Dels for at skabe støtte til nye
initiativer, dels for at skabe et bredere kontaktnet af virksomheder og
organisationer omkring klimarådet.
Arbejdsformen
Klimarådet holder møde to gange årligt. Mødernes struktur og indhold
fastlægges af klimarådet. Den fortløbende kommunikation mellem
Klimaråd og Frederikssund Kommune sikres ved, at referater,
beslutninger m.v. sendes til gensidig orientering. Rådet kan gennem
forvaltningen, stille forslag til Teknisk Udvalg.
For hver 4-årige periode udarbejdes et ide-katalog, som fungerer som
klimarådets anbefalinger til kommunen samt arbejdsprogram for rådet.
Kataloget revideres efter behov.
Frederikssund kommune yder sekretærbistand og indkalder til møderne
med 4 ugers frist. Frederikssund Kommune tilbyder at lægge
mødefaciliteter til.
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Åbningstid:
Mandag

09.00 - 15.00

Tirsdag

lukket

Onsdag

09.00 - 15.00

Torsdag

10.00 - 18.00

Fredag

09.00 - 14.00

Punkterne til dagsorden sendes til sekretæren senest 3 uger før mødet.
Sekretæren udarbejder og udsender referat fra møderne, så vidt muligt
3 uger efter møderne. Referatet publiceres ligeledes på kommunens
hjemmeside.
Medlemmer
Klimarådet består 12 medlemmer, som alle har bred ekspertise indenfor
energi, produktion, landbrug, miljø/natur og økonomi.
Teknisk Udvalg vælger for en 4-årig periode, hvilke organisationer,
virksomheder og foreninger, der skal være repræsenteret i rådet. De
enkelte organisationer og foreninger besætter selv pladserne.
Udtrædelse og indtrædelse sker efter aftale med Frederikssund
Kommune. For perioden 2015 - 2019 er følgende udpeget:
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•
•
•
•
•
•
•

To repræsentanter fra regionale uddannelses- og
forskningsinstitutioner (Risø-DTU og/eller RUC).
En repræsentant fra en lokal landbrugsorganisation.
En repræsentant fra en større, lokal virksomhed.
En repræsentant fra Frederikssund Forsyning.
To repræsentanter fra Dansk Naturfredningsforening og to
repræsentanter fra Frederikssund Klimaforening.
To repræsentanter fra Teknisk Udvalg.
En repræsentant fra Teknik, Miljø og Erhverv.

Konstituering
Klimarådet konstituerer sig med en formand og en næstformand.
Repræsentanter fra Teknisk Udvalg og administrationen i Teknik, Miljø
og Erhverv, kan ikke bestride formandsposterne.
Formanden tegner foreningen overfor private såvel som det offentlige,
men kan i specifikke sager overdrage tegningsretten til enkelte
medlemmer af Klimarådet.
Klimarådet skal altid kontaktes i tilfælde af udmeldinger til
offentligheden.
Økonomi
Til afholdelse af workshops og løbende sekretariatsomkostninger
anbefaler administrationen at der afsættes et beløb i størrelsesordenen
50.000 kr. årligt til Klimarådet.
Der udbetales ikke honorar til medlemmerne.
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