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Beslutning: Godkendelse af forretningsorden
Sagsnr. i ESDH:
21/17492
Beslutningskompetence: Plan og Byudvikling
Beslutningstema
Drøftelse og vedtagelse af udvalgets forretningsorden.
Sagsfremstilling
Kommunale udvalg kan vedtage en forretningsorden for, hvordan udvalget organiserer og udfører
sit arbejde. En forretningsorden indeholder således først og fremmest de processuelle regler om
udvalgets virksomhed, indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsorden mv. Der er ikke krav om, at
der skal vedtages en forretningsorden, men den kan bidrage til gennemsigtige og forudsigelige
forhold for, hvordan udvalget forbereder og afvikler sine møder.
Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til forretningsorden med baggrund i
kommunestyrelseslovens krav, lokal praksis i Furesø Kommune samt nye retningslinjer for
udvalgenes mulighed for at afholde virtuelle møder, som byrådet fastsatte den 15. december 2021.
Forslag til forretningsorden er justeret på følgende punkter









Med afsæt i byrådets retningslinjer for virtuelle udvalgsmøder giver forslag til forretningsorden
mulighed for, at et udvalg kan afholde møder, hvor såvel enkelte som samtlige
udvalgsmedlemmer deltager virtuelt. Udvalgsmedlemmer som ønsker at deltage virtuelt skal
meddele dette til udvalgets formand så vidt muligt 24 timer inden mødet (forretningsordenens §
2, stk. 1)
Indsat mulighed for at udvalget undtagelsesvis kan afgøre enkelte sager på et skriftligt grundlag
(forretningsordenens § 2, stk. 1)
Udvalgene skal årligt beslutte, hvor og hvornår udvalgenes møder afholdes (forretningsordenes
§ 2, stk. 1). Udvalgene har mulighed at fastsætte en 4-årig mødeplan, dog således at mødeplanen
forelægges udvalget årligt.
Justering som konsekvens af byrådets ændring af deres styrelsesvedtægt, som giver udvalgene
udvidet adgang til stedfortræderindkaldelse ved lovligt forfald og inhabilitet
(forretningsordenens §§ 3 og 8, stk. 2)
Tydeliggørelse af procedure for mindretalsudtalelse (forretningsordenens § 11, stk. 3 og 4)
Justering som afspejler, at der anvendes et digitalt dagsordenssystem (forretningsordens §§ 5,
stk. 1 og § 12, stk. 2)
Mindre administrative korrektioner

Udkastet er enslydende i forhold til, hvad der foreslås som forretningsorden for de andre udvalg,
idet forvaltningen foreslår, at der er fælles procedurer uanset hvilket udvalgs møder man deltager i.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger
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Borgerinddragelse
Forretningsordenen giver interesseorganisationer, parter, m.fl. i en sag, der behandles i udvalget,
mulighed for foretræde med de begrænsninger der følger af kommunestyrelsesloven.
Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven
Det videre forløb
Den af udvalget godkendte forretningsorden underskrives af udvalgsformand og sekretær og lægges
på kommunens hjemmeside.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forvaltningens udkast som udvalgets
forretningsorden
Beslutning i Plan og Byudvikling den 04-01-2022
Godkendt med enkelte sproglige ændringer.
Bilag:
12731538
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