
 

REGLEMENT FOR 
KLIMA OG MILJØRÅDET 

 
Vedtatt med hjemmel i kommuneloven § 11-12 av kommunestyret, den 14.04.2021 

 

 
1. Formål  

Klima og miljørådet skal være en pådriver for kommunens klima- og miljøarbeid for å redusere 

utslippene av klimagasser og annen forurensning i Færder kommune. Rådet skal i tillegg arbeide for 

en bærekraftig bruk av naturressursene i kommunen. 

2. Organisering  

Klima og miljørådet består av 9 medlemmer og har følgende sammensetning:  

• Næringslivet: 1  

• Velforeningene: 1  

• Miljøbevegelsen: 1   

• Ungdom i Færder: 1   

• Andre: 1   

• Kommunen: 4 fra politisk nivå  

Kommunestyret oppnevner representantene fra kommunen, og velger leder og nestleder blant de 

politiske medlemmene.  

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. Klima og miljørådet velger selv hvem som skal 

delta fra denne kategorien.  

Kommunedirektøren oppnevner en sekretær fra administrasjonen.  

For hvert faste medlem skal det oppnevnes ett varamedlem. 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  

Klima og miljørådet skal gi innspill til kommunens arbeid på klima og miljøområdet. Dette omfatter 

både innspill til klima- og energiplanen og andre aktuelle saker og planer.  

Rådet kan selv ta opp saker som de mener er viktig for miljø og klima.  

Rådet kan 10 dager før hovedutvalgsmøte levere inn skriftlig forslag til sak de ønsker behandlet i 

hovedutvalget. Utvalgsleder har rett til å få utsatt behandlingen til neste hovedutvalgsmøte. Slike 

saker skal følge sakspapirene til hovedutvalgene ved utsendelse.  



Formannskapet holdes orientert om aktiviteten i rådet gjennom en årsrapport som oppsummerer 

møteaktivitet, behandlede saker og utadrettet arbeid.  

4. Møter  

Møteplan for neste halvår legges fram på første møte etter sommerferien og første møte over 

nyttår. I tillegg kan rådet innkalles når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skal som 

hovedregel skje med minst 7 dagers varsel. Møteplan og saksliste legges ut på kommunens 

hjemmeside. 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 Klima og 

miljørådet én stemme. Ved stemmelikhet har rådets leder dobbeltstemme.  

Det føres referat fra møtene, og referatet sendes medlemmer, varamedlemmer og den kommunale 

administrasjon, samt legges ut på kommunens nettsider. Referat fra rådsmøtene skal følge 

saksdokumentene til saken er avgjort. Der rådet har en konkret sak på høring skal rådets vedtak følge 

saksutredningen til vedtaksorganet.  

5. Sekretariat  

Klima og miljørådet knyttes administrativt til kommunedirektørens kontor og har egen sekretær. 

Kommunen dekker utgiftene til Klima og miljørådet.  

Godtgjørelse gis i.h.t. forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder, Færder 

kommune, Vestfold og Telemark (FOR-2020-05-27-1174). 


