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KOMMISSORIUM STRUKTURUDVALGET
Reference
Strukturudvalget (STRU) er nedsat jf. § 12 i Blokrådets Forretningsorden
Dette kommissorium er godkendt på BR-møde 526 maj 2019.
Baggrund
Dette udvalg er det 3. i FM og godkendt af Blokrådet (BR-sag 470b, april
2014) og det da gældende kommissorium erstattes hermed.
Formål & opgaver
Udvalget arbejder med de regler og bestemmelser der gælder for Farum
Midtpunkts beboerdemokrati, med det formål at opnå et forståeligt
fundament, der kan inkludere flest mulige beboere i beslutningsprocesserne.
Overordnet er målet at kunne dokumentere, at alle FM beboere på alle
niveauer, har samme demokratiske rettigheder som gælder i lovgivningen.
Et delmål er, at sikre en debat om BR-sager kan nå at finde sted blandt alle
beboere, ikke kun begrænset til en uge før beslutning skal træffes, eller til
den ene dag et husmøde har til debat. Derfor indgår en lukket digital platform
i udvalgets arbejde.
Kompetence
Strukturudvalget er høringspart i forbindelse med regler og bestemmelser
gældende for beboerdemokratiet.
Udvalget kan indhente faglig kompetence i forbindelse med udarbejdelse at
BR-sager indenfor det af BR bevilget budget. Udvalget kan udarbejde
debatoplæg og efter høring i driften, kan udvalget rejse BR-sager der ved
vedtagelse kan frigive den i sagen indeholdte økonomi.
Sager, som vedrører råderet, husorden, vedligehold og lignende – eller er af
arkitektonisk eller økonomisk karakter, skal forelægges driften for at sikre, at
både driftsmæssige forhold og myndighedskrav er tilgodeset, inden de rejses
i blokrådet.
Mødefrekvens & afrapportering
Strukturudvalgets møder fastsættes efter behov, ordinært møde afholdes
hvert kvartal. Afrapportering følger Blokrådets Forretningsorden § 12, stk.5.
Udvalget er underlagt gældende persondataforordning.

Åben/lukket udvalg
Udvalget er et åbent udvalg under Blokrådet hvor alle kan deltage.
Kontakt:
Kontaktperson Niels 112E.
Udvalgets mail strukturudvalg@farum-midtpunkt.dk anvendes til orientering
og debatindlæg og sendes til kontaktperson, blokrådets sekretariat og
tilmeldte følgere. I denne hovedmail er hver indeholdt mail adresse skjult.
Tilmelding/framelding til udvalgets mail og spørgsmål sendes til:
niels.kjerulff@gmail.com
Behandling af persondata
Strukturudvalget er underlagt gældende persondataforordning og behandler
derfor persondata fortroligt, samt sikre at personlige oplysninger ikke
videregives til tredje person uden samtykke.

