Reglement for klimarådet i Færder kommune.
Vedtatt av Færder kommunestyret 31.01.2018

1. Formål
Formålet med klimarådet er å bidra til reduksjon i utslippene av klimagasser i Færder
kommune gjennom å skape møteplasser for næringsliv, organisasjoner, privatpersoner og
kommunen.
Klimaråder skal være et rådgivende organ som skal bidra til at beslutningstakerne i Færder
kommune gjennom handling og konkrete tiltak reduserer utslippene av klimagasser og
annen negativ miljøpåvirkning.

2. Organisering
Klimarådet består av ni medlemmer og har følgende sammensetning:







Næringslivet: 1
Velforeningene: 1
Miljøbevegelsen: 1
Ungdom i Færder: 1
Andre: 1
Kommunen: 4 fra politisk nivå

Færder kommune inviterer næringslivet, velforeningene, miljøbevegelsen og ungdom i
Færder til å oppnevne sine representanter. Kategorien ”Andre” kan omfatte lokale initiativ,
organisasjoner eller grupper som det er spesielt ønskelig å få med i rådet. Klimarådet velger
selv hvem som skal delta fra denne kategorien.
Færder kommune oppnevner representantene fra kommunen.
For hvert faste medlem skal det oppnevnes ett varamedlem.
Færder kommunestyre oppnevner leder og nestleder.

Representantene oppnevnes på nytt for hver kommunestyreperiode. Organisasjoner som
ønsker kortere oppnevningsperiode, oppnevner for den perioden de finner hensiktsmessig,
dog ikke kortere enn ett år.

3. Mandat
Klimarådet skal bidra til kunnskapsutveksling, diskusjon og inspirasjon til frivillig innsats på
klimaområdet. Rådet skal dels jobbe utadrettet i forhold til næringsliv, organisasjoner og
befolkning, og dels innover mot kommunen.
Rådet skal dessuten samle og tilrettelegge informasjon om klimaspørsmål, til støtte for
organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å sette i gang egne klimaprosjekter.
Rådet kan gi innspill til kommunens arbeid på klimaområdet. Dette omfatter både innspill til
klima- og energiplanen og andre saker rådet ønsker å ta opp.

4. Arbeidsform
Møter i klimarådet avholdes etter behov. Alle møter er åpne.
Der det skal avgis uttalelser eller fremmes forslag, skal arbeidsformen være preget av
samarbeid for å oppnå konsensus. I de tilfeller der det kreves avstemning, har hvert
fremmøtte medlem av klimarådet én stemme. Ved stemmelikhet har rådets leder
dobbeltstemme.
Formannskapet holdes orientert om aktiviteten i klimarådet gjennom årsrapport.

5. Finansiering
Klimarådet knyttes administrativt til rådmannens kontor og har egen sekretær. Kommunen
dekker utgiftene til klimarådet. Godtgjørelse gis i.h.t. eget godtgjøringsreglement for Færder
kommune.

