Retningslinjer for borgerforslag i Fredensborg Byråd
1.

Borgere, der er stemmeberettigede til kommunalvalg i Fredensborg
Kommune, kan stille forslag til behandling på et møde i Fredensborg Byråd.

2.

Et forslag, som kan samle støtte fra et antal borgere, svarende til det antal
stemmer, som til seneste kommunalvalg var nødvendigt for at opnå et
mandat, vil blive behandlet i Byrådet. Dette antal er i byrådsperioden 20182021 på 840 stemmer.
Det nødvendige antal stemmer skal være opnået inden tre måneder efter,
at forslaget er stillet på hjemmesiden.
Forslag, der ikke opnår tilstrækkeligt antal støtter til behandling i Byrådet,
bortfalder og slettes fra hjemmesiden.

3.

Det er kun borgere, der er stemmeberettigede ved kommunalvalg i
Fredensborg Kommune, der kan stille forslag eller støtte et forslag, der er
fremsat af andre.
Der kan kun afgives en støttetilkendegivelse for hvert forslag.

4.

Borgere, der ønsker at stille et forslag, skal benytte den elektroniske
løsning på Fredensborg Kommunes hjemmeside. Forslagsstilleren skal
oprette forslaget ved hjælp af nemID.
Borgere, der ønsker at støtte et forslag, skal tilkendegive sin støtte ved
brug af nemID i den elektroniske løsning på Fredensborg Kommunes
hjemmeside.

5.

Forslag, der opnår det nødvendige antal støtter, henvises til det relevante
fagudvalg med henblik på forberedelse og indstilling til Byrådet. Forslaget
vil så vidt muligt blive behandlet på det førstkommende udvalgsmøde som
finder sted min. 21 dage efter, at forslaget har opnået det nødvendige antal
støtter, og på førstkommende byrådsmøde herefter.
Der kan kun behandles et borgerforslag på hvert møde i Byrådet. Har flere
forslag opnået det nødvendige antal støtter, beslutter borgmesteren hvilken
rækkefølge, forslagene skal behandles i, og hvilke forslag, der henskydes til
et senere møde i Byrådet.
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6.

Borgerforslag behandles for åbne døre i Byrådet.
Det er Byrådet, som alene beslutter, hvad der skal ske med et
borgerforslag, der behandles i Byrådet.
Forslagsstiller eller støtter modtager ikke orientering om behandlingen af
forslaget, men må selv orientere sig herom i dagsordenen og det
offentliggjorte referat fra fagudvalgets og Byrådets møde.

7.

Følgende forslag kan ikke behandles:


Forslag, der vedrører personlige forhold.



Forslag, der vedrører navngivne ansatte i kommunen.



Forslag, der indebærer behandling af fortrolige oplysninger.



Forslag, der ikke vedrører kommunale opgaver eller anliggender.



Forslag, der indeholder injurierende eller groft stødende udsagn,
åbenlyst urigtige påstande, eller nedsættende, forhånende eller
truende bemærkninger overfor bestemte grupper i samfundet.



Forslag, der opfordrer til forbrydelser.



Forslag, der har præg af at være en vittighed eller i øvrigt virker
useriøse.



Forslag, der har været behandlet som borgerforslag det seneste
år.

Forslag, der ikke kan behandles, slettes fra kommunens hjemmeside.
Borgmesteren træffer beslutning herom.
8.

Oplysninger om forslagsstillere og støtter opbevares i den periode, hvor
forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside og slettes herefter.

9.

Ordningen evalueres i Byrådet efter 12 måneder.

Vedtaget i Fredensborg Byråd den 30. april 2018
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