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Furesø Ungeklimaråd er nedsat på opfordring af Byrådet.  

Den løbende dialog varetages af  

Udvalget for Natur og Klima. 
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Furesø Ungeklimaråd har to overordnede formål: 

 

 

1) Være et rådgivende organ for Byrådet gennem at afgive anbefalin-

ger til politikerne i Udvalget for Natur og Klima samt at indgå i for-

maliseret dialog med dette fagudvalg.  

 

2) Være en ungeorganisation, der i fællesskab inspirerer andre unge til 

at fremme klimadagsordenen.   

 

 

Furesø Ungeklimaråds formål 
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Dette kommissorium udgør rammen for Furesø Ungeklimaråd.  

Kommissoriet kan revideres en gang årligt, hvis Furesø Ungeklimaråd ønsker det. Denne beslutning skal 

tages på det førstkommende lukkede møde efter det årlige konstituerende møde. Ved revidering skal æn-

dringer godkendes politisk. 

 

Furesø Ungeklimaråd kan udarbejde interne retningslinjer inden for rammerne af kommissoriet.   

 

Deltagelse i Furesø Kommunes organisering 
Furesø Ungeklimaråd er uafhængigt, og således kan rådets forpligtende medlemmer komme med enhver 

klimarelateret politisk anbefaling eller samarbejde med enhver organisation, som de selv finder relevant, 

for at starte et lokalt, nationalt eller globalt initiativ.  

 

Klimaforum 

Furesø Ungeklimaråds forpligtende medlemmer vil gerne stille med to repræsentanter i Byrådets Klimafo-

rum.   

 

Klimafolkemøde  

Furesø Ungeklimaråd vil gerne være en fast del af afholdelsen af Klimafolkemøderne, såfremt de bliver 

valgt til dette i Klimaforum.  

 

Furesø Ungepanel 

Furesø Ungeklimaråd vil indgå i tæt samarbejde med Furesø Ungepanel. Rådets forpligtende medlemmer 

bestræber sig på at orientere Furesø Ungepanel, når rådet laver arbejde, der har relevans for dem, og der 

opfordres til, at Furesø Ungepanel gør det samme.  

Organisering 
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Kontaktperson 
Furesø Ungeklimaråd skal være tilknyttet en kontaktperson, der kan imødekomme de unge, fra forvaltnin-

gen. Denne kontaktperson står for den overordnede facilitering af rådets arbejde; herunder hører kontakt 

med Udvalget for Natur og Klima, forvaltningen og relevante eksterne aktører. Kontaktpersonen er an-

svarlig for at facilitere det årlige konstituerende møde og de genvalg, der hører med.  

 

Kontaktpersonen kommunikerer med ledelsen i Furesø Ungeklimaråd, før den går til resten af rådet. Kon-

taktpersonen kan dog gå udenom ledelsen i Furesø Ungeklimaråd, hvis mindst to tredjedele af Furesø 

Ungeklimaråds forpligtende medlemmer har mistillid til ledelsen.  

 

Intern og ekstern kommunikation  

Furesø Ungeklimaråd styrer sin eksterne kommunikation via egne konti på sociale medier og/eller egen 

hjemmeside og går dermed uden om Furesø Kommunes kommunikationsnetværk, når rådet finder det 

nødvendigt.  

 

Den eksterne kommunikation med kommunens forvaltning og relevante politikere faciliteres som ud-

gangspunkt af Klimasekretariatet. 

 

Den interne kommunikation blandt Furesø Ungeklimaråds medlemmer styres af rådets forpersoner.  

 

Facilitering 
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Møder 
Furesø Ungeklimaråd kan afholde sine møder som åbne eller lukkede. Rådet vil i så vidt muligt omfang 

afholde sine møder åbne, hvor alle medlemmer samt gæster er velkomne.  

Til alle dagsordensatte møder skal dagsordenen offentliggøres senest en uge før. Mødernes dagsorden 

skal sendes til kontaktpersonerne for henholdsvis Furesø Ungeklimaråd og Furesø Ungepanel senest tre 

dage, før de offentliggøres. Til dagsordensatte møder skal der skrives et beslutningsreferat, som skal 

sendes til kontaktpersonen, der efterfølgende sørger for, at referatet bliver offentligt tilgængeligt. Det er 

ledelsens ansvar, at beslutningsreferaterne sendes til kontaktpersonen.  

 

Hver gang, Furesø Ungeklimaråd skal mødes med Udvalget for Natur og Klima, skal der være et foregå-

ende møde med rådet, hvor kontaktpersonen er til stede og agerer som mødeleder. Formålet med dette 

foregående møde er at ruste de forpligtende medlemmer til mødet med fagudvalget.  

 

Ledelsen i Furesø Ungeklimaråd 
Furesø Ungeklimaråds ledelse vil bestå af en forperson og en næstforperson, der skal findes blandt rå-

dets forpligtende medlemmer. Som udgangspunkt står ledelsen for at indkalde til møder samt at ovenstå-

ende arbejde med dagsorden udføres. Det er yderligere ledelsens ansvar at henvende sig til kontaktper-

sonen, hvis rådet ønsker dette, samt at invitere kontaktpersonen til et planlagt møde, hvis rådet finder 

dette nødvendigt. Ved årets start fastlægges det så vidt muligt, hvilke møder kontaktpersonen deltager i.  

 

Arbejdsudvalg 
Der kan af de forpligtende medlemmer nedsættes arbejdsudvalg, der har til formål at medvirke til at reali-

sere Klimaplan 2022-2050 for Furesø Kommune og dens seks indsatsområder. Arbejdsudvalgene vil 

have en forperson, der skal rapportere beslutninger til Furesø Ungeklimaråds ledelse. Alle rådsmedlem-

mer har mulighed for at blive en del af et arbejdsudvalg og kan være forperson for det. Arbejdsudvalg-

enes mødeform, samt om møderne er åbne eller lukkede, styres af udvalgets forperson. Arbejdsudval-

gene kan først søsætte deres beslutninger, når de er godkendt til et rådsmøde, hvor alle forpligtende 

medlemmer er inviteret.  

Sammensætning 
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Det skal være muligt at kontakte Furesø Ungeklimaråds forpligtende medlemmer og rådets ledelse.  

 

Forpligtende medlemmer 

Der kan være 5 til og med 15 forpligtende medlemmer. 

Enhver, der er mindst 13 og maksimalt 27 år, og som har bopæl i kommunen, kan optages som forplig-

tende medlem. 

 

De forpligtende medlemmer har stemmeret til de almene møder, og det forventes, at de deltager i alle 

møder. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. De forpligtende medlemmer har til opgave at eksekvere 

på rådets formål som rådgivende organ og for at nedsætte arbejdsudvalg.  

Det er op til de forpligtende medlemmer at beslutte, om rådets møder afholdes som åbne eller lukkede 

samt at invitere relevante gæster til lukkede møder. Til åbne møder forventes det, at de forpligtende med-

lemmer tager stilling til arbejdsudvalgenes, de uforpligtende medlemmers samt gæsternes input på vel-

overvejet vis. Det er de forpligtende medlemmers ansvar at arbejde for, at Furesø Ungeklimaråd bliver et 

talerør for en repræsentativ skare af unge i Furesø.  

 

Uforpligtende medlemmer 

Der kan være et ubegrænset antal uforpligtende medlemmer, som hver især optages af de forpligtende 

medlemmer efter deltagelse i et åbent møde.  

Enhver, der er mindst 13 og maksimalt 27 år, og som brænder for klimaet på kommunalt, nationalt og glo-

balt plan, kan blive uforpligtende medlem.  

 

De uforpligtende medlemmer vil have mulighed for at stemme til de årligt tilbagevendende konstituerende 

møder, deltage i rådets åbne møder samt fremsætte forslag til, deltage i og være forperson for et arbejds-

udvalg.  

 

Gæster 

Ethvert individ, uanset alder og tilhørsforhold, kan deltage i rådets åbne møder, og gæster kan deltage i 

rådets lukkede møder, såfremt de er inviteret af de forpligtende medlemmer.  

Medlemmer 
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Efter enhver ændring i Furesø Ungeklimaråds sammensætning skal det rapporteres til kontaktpersonen. 

 

Genvalg 
På et årligt tilbagevendende konstituerende møde vælges Furesø Ungeklimaråds forpligtende medlem-

mer. Dato for genvalget vælges af et flertal af de forpligtende medlemmer. Til disse genvalg har alle råds-

medlemmer stemmeret.  

 

Som forpligtende medlem kan man altid blive genvalgt. Man kan blive valgt det år, hvor man fylder 13, og 

man kan blive valgt det år til og med, at man fylder 27. Er man valgt, kan man altid sidde til næste gen-

valg, men man kan også altid afgå og forlade sin post.  

 

På det første lukkede møde efter det konstituerende møde vælges ledelsen. Ledelsen kan altid blive gen-

valgt. Skulle forpersonen eller næstforpersonen fratræde, før det årlige konstituerende møde er afholdt, 

vælger de nuværende forpligtende medlemmer stedfortræderne. Hvis mindst to tredjedele af Furesø Un-

geklimaråds forpligtende medlemmer har mistillid til ledelsen, kan der indkaldes til ekstraordinært møde, 

hvor dette dagsordenssættes. Her kan der ske et ekstraordinært genvalg af forpersonerne, hvor alle for-

pligtende medlemmer har stemmeret.    

Valg af forpligtende medlemmer og 

ledelsen 
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Genvalgsproces 

Forpligtende medlemmer 

Blandt alle kandidater kan der stemmes ”ja” eller ”nej”, hvor de kandidater med flest stemmer vælges ind 

som forpligtende medlemmer. Som medlem kan man maksimalt stemme femten gange ”ja”, og der kan 

kun sættes et ”ja” per kandidat. De 15 personer, der har flest stemmer, er en del af Furesø Ungeklima-

råds forpligtende medlemmer. Hvis der er mere end 15 personer, der ønsker at blive valgt til rådet, kan 

der oprettes en suppleantliste. 

 

Ledelsen 

De to forpersoner vælges uafhængigt af hinanden ved simpelt flertal blandt de forpligtende medlemmer. 

Hvis en afstemning er uafgjort, gentages den samme afstemning som hemmelig afstemning.  

 

Løbende optagelser  
I det tilfælde, at rådet ikke er fuldtalligt, og der ikke er suppleantliste, bruges følgende proces.  

 

Ansøgningsskema 

For at blive optaget før et genvalg skal personen udfylde ansøgningsskemaet på Furesø Kommunens 

hjemmeside. Viden om dette ansøgningsskemas eksistens skal nå bredt ud, så alle, der opfylder optagel-

seskravene, i kommunen har mulighed for at ansøge. Er rådet fuldtalligt, kan ansøgerne optages på en 

suppleantliste.  

 

De forpligtende medlemmer skal vurdere alle ansøgningerne. Rådet tjekker, at de forpligtende medlem-

mer er geografisk repræsentative. Dette bør vægtes, når der er flere ansøgninger end ledige pladser i Fu-

resø Ungeklimaråd.  

 

Ønsker de forpligtende medlemmer at gå videre med en ansøgning, skal ansøgeren deltage i tre åbne 

møder, hvor der til et lukket møde herefter afholdes en anonym tillidsafstemning; er der til denne afstem-

ning flertal for at optage ansøgeren, vil ansøgeren fra denne afgørelse og frem til næste genvalg være 

forpligtende medlem.   
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Samarbejde med Udvalget for Natur og Klima 
Furesø Ungeklimaråd kan mødes med Udvalget for Natur og Klima. Mødetidspunkt og mødeform aftales 

med formanden for fagudvalget. Møderne aftales ved årets start og skal så vidt muligt indgå i årets ar-

bejdsprogram.  

Formålet med møderne er, at Furesø Ungeklimaråd får en formaliseret adgang til at bibringe udvalgets 

politikere de unges holdning om alt vedrørende Klimaplanen 2022-2050 for Furesø Kommune og dens 

seks indsatsområder.  

 

Furesø Ungeklimaråd kan aflevere anbefalinger midt i november til Klimasekretariatet, så de kan indgå i 

den politiske behandling af forvaltningens arbejdsprogram for det efterfølgende år. 

 

Furesø Ungeklimaråd involveres løbende som rådgivende organ året rundt. Udvalget for Natur og Klima 

kan invitere Furesø Ungeklimaråd til at bidrage til klimapolitiske beslutninger; dette kan være i form af en 

uformel snak, som formel høringspart, i en tidlig dialog, ved arrangementer eller lignende.  

Furesø Ungeklimaråd bestræber sig også på at agere som rådgivende organ, når eksterne aktører, der 

ikke er fagudvalget, finder interesse i dette.  

 

Furesø Ungeklimaråds anbefalinger 

Furesø Ungeklimaråd vil komme med anbefalinger til Udvalget for Natur og Klima, som enten afleveres 

skriftligt eller præsenteres for politikerne.  

 

Midt i november bør Furesø Ungeklimaråd aflevere anbefalinger samt beskrivelser af ønskede projekter til 

Klimasekretariatet med henblik på, at de kan indgå i den politiske behandling af forvaltningens arbejds-

program for efterfølgende år. I forbindelse med arbejdsprogrammet aftales det med kontaktpersonen, 

hvilke opgaver Furesø Ungeklimaråd kan få bistand til i form af økonomi og forvaltningens samt kontakt-

personens tid eller andre ressourcer. Uanset om rådets anbefalinger følges eller ej, gives en skriftlig eller 

mundtlig tilbagemelding til rådets forpligtende medlemmer.  

Furesø Ungeklimaråds samarbejde 

med Byrådet 
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Inddragelse i politiske tiltag 

Furesø Ungeklimaråd ønsker at blive orienteret om alle tiltag inden for de seks indsatsområder i Klima-

plan 2022-2050 for Furesø Kommune året rundt, så dets medlemmer har mulighed for at forholde sig til, 

om de vil være involveret i processen eller ej. Dette sker ved, at det politisk besluttede arbejdsprogram 

fremsendes til Furesø Ungeklimaråd, ledsaget med et følgebrev i det tilfælde, at anbefalinger ikke følges.  

 

Hvert halve år vil Furesø Ungeklimaråd rapportere til Udvalget for Natur og Klima, hvilke indsatsområder 

medlemmerne vil fokusere på, og hvor de vil bidrage. 

 

Høringspart 

Furesø Ungeklimaråd inddrages i relevante klimapolitiske beslutninger. Furesø Ungeklimaråd er hørings-

part og kan afgive høringssvar, og herefter skal høringssvaret indgå i de politiske beslutninger. 

 

Formen aftales løbende, så den afpasses til medlemmernes prioriteringer. Formen kan være formel, ek-

sempelvis på temamøder og ved høringer, eller den kan være uformel, eksempelvis ved klimaarrange-

menter. Furesø Ungeklimaråd orienteres altid om klimapolitiske beslutninger, der vedrører Klimaplan 

2022-2050 for Furesø Kommune og dens seks indsatsområder. Furesø Ungeklimaråd er høringsberetti-

gede parter angående alle tiltag, der vedrører ovenstående.  
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