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Dato Sagsnr. 
22. februar 2019

Kommissorium for Klimarådet i Frederikssund Kommune

Formål
Klimarådet er et rådgivende organ, der giver inspiration til og kvalificerer 
Frederikssund Kommunes klimaindsats – herunder medvirke til drøftelse 
og fastsættelsen af kommunens klimamålsætning samt i denne 
sammenhæng de relevante af FN’s 17 verdensmål. 

Det skal ske gennem et tæt samarbejde omkring klima- og 
energiløsninger mellem kommune, erhvervsliv, foreninger og 
vidensinstitutioner. 

Tilknytning
Klimarådet følger den kommunale valgperiode og er forankret til 
Frederikssund Byråd og kommune via Teknisk Udvalg og forvaltningen. 

Indkaldelse til det første konstituerende møde sker på Byrådets initiativ. 
På det konstituerende møde godkendes mødeplan for resten af året. 
Mødeplan for det kommende år godkendes på et møde. 

Konstituering
Klimarådet konstituerer sig med en formand og en næstformand. 
Repræsentanter fra Teknisk Udvalg og administrationen i Teknik, Erhverv 
og IT, kan ikke bestride formandsposterne. 

Formanden tegner foreningen overfor private såvel som offentlige 
aktører, men kan i specifikke sager overdrage tegningsretten til enkelte 
medlemmer af Klimarådet. Klimarådets medlemmer skal altid orienteres i 
tilfælde af udmeldinger til offentligheden.

Arbejdsformen
Klimarådet holder møde to til fire 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. 

BY OG LANDSKAB

Torvet 2
3600 Frederikssund

Bank 4319-3430270303

Åbningstider:
Mandag 09.00 - 15.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 15.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 09.00 - 14.00
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Rådet kan stille forslag til Frederikssund Byråd via Teknisk Udvalg.

I starten af hver 4-årige periode udarbejdes et idé-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 lægger mødefaciliteter og 
forplejning til.

Dagsorden til Klimarådets møder udarbejdes af formanden for Klimarådet 
i samarbejde med sekretæren. Dagsorden udsendes senest 10 hverdage 
inden et ordinært mødes afholdelse til Klimarådets medlemmer samt 
suppleanterne. Punkterne til dagsorden sendes til formand/sekretæren 
senest 3 uger før mødet.

Sekretæren udarbejder og udsender referat fra møderne senest en uge 
efter møderne. Beslutningsreferat godkendes på førstkommende møde. 
Referatet publiceres på kommunens hjemmeside. Såfremt der ikke er 
væsentlige punkter til dagsorden kan formandskabet aflyse mødet.

Formanden leder møderne. Såfremt formanden er fraværende, er det 
næstformanden, der leder mødet. Såfremt et medlem er forhindret i at 
deltage i et møde, gives hurtigst muligt besked til sekretæren, som 
indkalder suppleanten. 

Klimarådets møder er ikke offentlige. Til belysning af sager kan der 
inviteres særligt sagkyndige, herunder embedsmænd fra kommunens 
forvaltninger.

Formandskab
Klimarådets formandskab består af Klimarådets formand og 
næstformand. Formandskabet har bemyndigelse til at udtale sig på 
vegne af Klimarådet i sager af hastende karakter. 

Ved sager af hastende karakter menes sager, som er i høring i 
Klimarådet, men hvor Klimarådet ikke kan nå at mødes for at afgive et 
samlet høringssvar. Formandskabet skal orientere Klimarådet om deres 
udtalelser og skriftlige høringer.

Medlemmer
Klimarådet består af op til 22 medlemmer, som alle har bred ekspertise 
indenfor energi, produktion, landbrug, miljø/natur, erhverv 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. 
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Følgende medlemmer for perioden 2019 – 2021 samt i følgende 
byrådsperioder kan udpeges:

• 2 fagpersoner/forskere fra en uddannelses- og 
forskningsinstitution, f.eks. Risø-DTU og/eller RUC.

• 2 repræsentanter landbrugsorganisationer, f.eks. fra Landbrug 
og Fødevarer og Bæredygtigt Landbrug.

• 4 repræsentanter fra erhvervslivet, f.eks. medlemmer af 
Frederikssund Erhverv samt erhvervsforeningerne i Skibby, 
Slangerup og Jægerspris.

• 1 repræsentant fra Novafos.
• 2 repræsentanter fra Dansk Naturfredningsforening
• 2 repræsentanter fra Frederikssund Klimaforening.
• 2 repræsentanter fra Teknisk Udvalg.
• 1 repræsentant fra Vestforbrænding
• 2 repræsentanter fra energisektoren, f.eks. SEAS, HNM Naturgas 

og E-On
• 1 repræsentant fra Frederikssund Vandråd.
• 1 repræsentant for de lokale fjernvarmeværker
• 2 repræsentanter for undervisnings-/skoleområdet

Økonomi
Der udbetales ikke honorar til medlemmerne. Der kan ansøges om beløb 
til afholdelse af events, workshops mv. via Teknisk Udvalg på lige fod 
med andre. 

Forvaltningen yder sekretariatsbistand og afholder udgifter til forplejning 
til udvalgets møder i Kommunens lokaler.




