Vedtægter for Miljørådet i Furesø Kommune

marts 2015 – konsekvensjusteret februar 2019

1.

Formål
Formålet med Miljørådet i Furesø Kommune er at:
• udbrede og forankre bæredygtige initiativer og bæredygtig adfærd
• danne forum, hvor væsentlige spørgsmål om miljø, ressourceforbrug, klima, natur,
friluftsliv, fysisk planlægning og bæredygtig udvikling kan drøftes
• medvirke til at styrke det lokale demokrati på miljø-, klima-, natur- og planområdet,
inddrage foreninger og borgere med viden og idéer og fremme konstruktiv debat på
området.

2.

Miljørådet har funktion som det grønne råd i Furesø Kommune.
Miljørådet kan udtale sig til kommunen om væsentlige spørgsmål på miljø-, klima-, natur- og
planområdet, på eget initiativ eller på kommunens anmodning.

3.

Miljørådet holder mindst to offentlige møder om året om emner inden for Miljørådets formål.
Miljørådet mødes med formanden for Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling og
formanden for Udvalget for byudvikling og bolig og borgmesteren én gang om året.
Miljørådet mødes med forvaltningen mindst én gang om året.

4.

Sammensætning, valg og udpegning til Miljøråd og forretningsudvalg
Miljørådets medlemmer og stedfortrædere vælges/ udpeges for to år ad gangen.
Medlemmer af byrådet kan ikke være medlem af Miljørådet.
På Miljørådets første offentlige møde i ulige år vælger de fremmødte, som har bopæl eller
virksomhed i Furesø Kommune, tre medlemmer til Miljørådet og tre stedfortrædere.
De tre, der modtager flest stemmer, er medlemmer af Miljørådet.
De tre, der modtager 4., 5. og 6. flest stemmer, er stedfortrædere. Stedfortrædere erstatter
medlemmer i en rækkefølge, der svarer til antallet af modtagne stemmer, sådan at den med 4.
flest stemmer indtræder som medlem før den med 5. flest stemmer etc.
Derudover udpeger følgende foreninger hver ét medlem og én stedfortræder til Miljørådet:
• Miljøforeningen, Furesø Agenda 21 (januar i lige år)
• DN Furesø (januar i lige år)
• Lokalsamfundenes Samvirke (januar i lige år)
• Furesø By og Land (januar i lige år)
• Friluftsrådet (januar i lige år)
• Furesø Erhvervsforening (januar i lige år)
• Nordsjællands Landboforening (januar i ulige år)
• Furesø Industri (januar i ulige år)
• DH-Furesø (januar i ulige år)
Hvis et miljørådsmedlem eller stedfortræder, som er udpeget af en forening, træder ud af
Miljørådet, udpeger den pågældende forening et andet medlem/ stedfortræder for resten af
valgperioden, og meddeler dette til formanden for Miljørådet.
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Stedfortrædere kan deltage på Miljørådsmøder.
Stedfortræderen har kun stemmeret, hvis medlemmet, som stedfortræderen træder i stedet
for, ikke deltager på mødet.
Øvrige lokale foreninger, der ønsker at få et medlem i Miljørådet, kan søge Miljørådet om det.
Hvis Miljørådet ønsker at optage nye medlemmer, så rådet består af mere end 13 medlemmer,
skal Miljørådet søge Furesø Kommune om det.
5.

Miljørådet vælger i ulige år på det første Miljørådsmøde af sin midte formand, næstformand og
kasserer, der udgør Miljørådets forretningsudvalg.
Formanden meddeler hvert år umiddelbart herefter navne og kontaktoplysninger på
miljørådsmedlemmer og stedfortrædere samt medlemmer af forretningsudvalget til Furesø
Kommune.
Formanden meddeler løbende ændringer af miljørådsmedlemmer, stedfortrædere og
kontaktoplysninger til Furesø Kommune.
Miljørådsmedlemmers og stedfortræderes kontaktoplysninger annonceres på Internettet.

6.

Faste procedurer ved Miljørådsmøder og Miljørådets offentlige møder
Formanden udarbejder sammen med de øvrige medlemmer af forretningsudvalget dagsordener
til Miljørådsrådsmøder og til Miljørådets offentlige møder.

7.

Formanden indkalder til Miljørådsmøder og til Miljørådets offentlige møder.
Miljørådets offentlige møder indkaldes mindst fjorten dage før afholdelse via annoncering.

8.

Formanden er dirigent på Miljørådsmøder og Miljørådets offentlige møder, og i dennes fravær
næstformanden.
Er ingen af disse til stede, udpeger Miljørådet en dirigent.

9.

Miljørådets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Står stemmerne lige, er formandens, i dennes fravær dirigentens, stemme udslagsgivende.
Stedfortræderes stemmeret fremgår af punkt 4.
Det er ikke muligt at stemme via fuldmagt.

10.

Den grønne guide udarbejder beslutningsreferat af Miljørådets offentlige møder, og i dennes
fravær udarbejder en anden medarbejder fra kommunen beslutningsreferat.
Beslutningsreferat af Miljørådets offentlige møder godkendes af formanden og annonceres på
Internettet senest fjorten dage efter mødets afholdelse.
Forretningsudvalget står selv for eventuelt referat af øvrige møder.

11.

Miljørådet kan invitere forvaltningen til at deltage på Miljørådsmøder.
Forvaltningen kan deltage på Miljørådets offentlige møder.

12.

Miljørådet fastsætter selv, inden for rammerne af disse vedtægter sin forretningsorden, hvis
der er behov for det.
En eventuel forretningsorden skal offentliggøres og sendes til Furesø Kommune til orientering.
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13.

Økonomi
Miljørådet får et beløb af Furesø Kommune, som rådet kan disponere til blandt andet honorarer
til oplægsholdere, bæredygtige initiativer og forplejning på Miljørådsmøder.
Beløbet kan variere fra år til år. I 2015 er beløbet 15.000 kr.
Furesø Kommune afholder, ud over beløbet, udgifterne til annoncering af og forplejning på
Miljørådets offentlige møder.
Miljørådet aflægger hvert år senest den 31. januar regnskab til Furesø Kommune.
Originale bilag afleveres til kommunen samtidig med regnskabsaflæggelse.

14.

Ændringer af vedtægter
Miljørådet kan indstille til Furesø Kommune, at vedtægterne ændres.
Ændringer til vedtægterne for Miljørådet i Furesø Kommune fastsættes af Furesø Kommune i
samarbejde med Miljørådet.

15.

Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft straks efter byrådets vedtagelse den 25. marts 2015.
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