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VEDTÆGTER

Februar 2019

Det Grønne Råd

§ 1 Formål
1.1 Det Grønne Råd har til formål at være dialogforum og samarbejdsorgan mellem borgere, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer og Skanderborg Kommune for at fremme en bæredygtig og
miljøansvarlig udvikling i kommunen.
1.2 Fokus for det Grønne Råd er emner med tilknytning til natur og miljø i bred forstand, men andre
emner, der har direkte eller indirekte betydning for natur, miljø og friluftsliv i Skanderborg Kommune,
kan tages op i Det Grønne Råd.

§ 2 Kompetence og arbejdsområde
2.1 Det Grønne Råd kan enten på eget eller på kommunens initiativ inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på miljøområdet.
2.2 Det Grønne Råd orienteres løbende om grønne partnerskaber og grønne projekter på de ordinære
møder i Det Grønne Råd. Det Grønne Råd kan vælge at afgive høringssvar og bemærkninger – samt
komme med forslag og ideer til igangværende og kommende grønne projekter. Som udgangspunkt,
skal der være fuld enighed i Det Grønne Råd om høringssvar og bemærkninger, hvis Det Grønne Råd
skal afgive svar.
2.3 Det Grønne Råd kan behandle og drøfte væsentlige emner indenfor natur, miljø, friluftsliv og
grundvand – emnerne skal som udgangspunkt dog have tilknytning til, eller en eller anden relevans for
Skanderborg Kommune. Som udgangspunkt er det formandens opgave at sikre, at resultatet af drøftelserne bringes videre til de relevante modtagere i Skanderborg Kommune.
2.4 Det Grønne Råd bør om muligt, i forhold mødekalender og tidsplaner, inddrages i høringsprocesserne vedr. planer og projekter, før der er truffet afgørelser i sagerne.
Høringen kan eventuelt foregå på andre måder end ved fysiske møder, eksempelvis ved en mailhøring eller lignende.

§ 3 Det Grønne Råds sammensætning
3.1 Det Grønne Råd består af op til 20 medlemmer fra forskellige relevante interesseorganisationer
med tilknytning til Skanderborg Kommune samt op til to repræsentanter fra administrationen i Skanderborg Kommune. Hertil kommer evt. politisk repræsentation, se § 4.
3.2 Foreninger og råd med hovedinteresse inden for interesseområderne nævnt under punkt 3.5 kan
udpege en repræsentant for hvert interesseområde.
3.3 Bliver der ikke udpeget en repræsentant for et interesseområde, er pladsen ledig, indtil der er udpeget en person.
3.4 Ved tvivl om repræsentation, hvor mere end en repræsentant udpeges til at repræsentere et interesseområde, er det Skanderborg Kommune, Teknik- og Miljø, der udvælger, hvem af de udpegede
personer, der skal optages som medlem i Det Grønne Råd.
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Udvælgelsen sker på baggrund af medlemstal og bred, geografisk dækning i lokalområdet for de interesseorganisationer, de udpegede personer repræsenterer.
3.5 Interesseområder, hvorfra der kan udpeges en repræsentant er:
a) Natur og miljø
b) Friluftsliv generelt
c) Skoverhverv
d) Landbrugserhverv
e) Øvrige erhverv
f) Turisme
g) Jagt
h) Lyst- og erhvervsfiskeri
i) Sejlads
j) Fugle og internationale forpligtigelser
k) Vandreruter/cykelruter/ridestier og lignende aktiviteter.
3.6 Ud over de i punkt 3.5 nævnte interesseområder kan der udpeges en repræsentant for kommunens landsbyråd og en for Skov- og Naturstyrelsen.
3.7 Medlemmerne udpeges for en toårig periode.
3.8 Genudpegning af medlemmer kan finde sted. Hvis ikke andet meddeles fra organisationen, genudpeges repræsentanten automatisk.
3.9 Såfremt en interesseorganisation ikke længere ønsker repræsentation i Det Grønne Råd, orienteres formanden for Det Grønne Råd, og udtræden er derefter gældende senest fra det førstkommende
møde i Det Grønne Råd.
3.10 Sammensætningen af det Grønne Råd godkendes - inden for rammerne af vedtægterne – af administrationen.

§ 4 Politisk repræsentation
Hvis Byrådet ønsker politisk repræsentation i det Grønne Råd, øges
det maksimale antal medlemmer tilsvarende.

§ 5 Tilknytningskrav til Skanderborg Kommune
Alle medlemmer, der udpeges til Det Grønne Råd, skal være bosiddende i Skanderborg Kommune
eller kunne dokumentere en tæt tilknytning til Skanderborg Kommune.

§ 6 Konstituering
Formanden for Det Grønne Råd er lederen af Skanderborg Kommunes Natur- og Miljøafdeling.
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§ 7 Møder og mødeafvikling
7.1.a Det Grønne Råd afholder mindst 2 møder årligt.
7.1.b Det Grønne Råd kan afholde et eller flere temamøder hvert år, hvortil Miljø- og Planudvalget kan
inviteres til at deltage. Til temamøder kan en udvidet medlemskreds af foreninger inviteres.
7.1.c Inden for de budgetterede rammer kan Det Grønne Råd aftale at afholde møder efter behov.
7.2 Formanden indkalder til møde ved fremsendelse af dagsorden senest 2 uger før mødets afholdelse.
7.3 Såfremt det måtte være påkrævet, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med
kortere varsel end 2 uger.
7.4 Mødereferater fra møder afholdt i Det Grønne Råd udsendes normalt til medlemmerne senest en
uge efter mødet er afholdt.
7.5 Det Grønne Råds aktiviteter, herunder mødereferater, offentliggøres på Skanderborg Kommunes
hjemmeside.
7.6 Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø stiller bistand til rådighed for Det Grønne Råd svarende til
maximalt 100 timer årligt til mødeindkaldelser, referatskrivning, opdatering af hjemmesiden, evt. nyhedsbreve, regnskabsmæssige og øvrige budgetforhold.
7.7 Det Grønne Råds møder er ikke offentlige. Dog kan rådet bestemme, at andre personer end rådets medlemmer kan deltage i eller overvære møder.
7.8 Det Grønne Råds møder ledes af formanden og i dennes fravær af en stedfortræder udpeget af
formanden.
7.9 Møderne i Det Grønne Råd foregår i en positiv og samarbejdende ånd.

§ 8 Arbejdsgrupper
8.1. Det Grønne Råd kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der i en begrænset periode kan arbejde med konkrete miljørelaterede emner. I en arbejdsgruppe kan alle deltage, uanset om disse er
medlemmer af rådet.
8.2 Det Grønne Råd udarbejder kommissorium samt tidsplan for arbejdsgrupperne.
8.3 Arbejdsgruppen afholder selvstændige møder, hvor de selv fastsætter arbejdsform.
8.4 Arbejdsgruppen refererer alene til Det Grønne Råd, som de undervejs i forløbet meddeler status
for arbejdet.
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§ 9 Evaluering
9.1 Det Grønne Råd foretager hvert andet år en evaluering af rådets aktiviteter, arbejdsform, medlemsskare samt behov for ændringer i forretningsordenen mv.
9.2 Såfremt Det Grønne Råd finder det relevant, fremsendes evalueringen til Miljø- og Planudvalget til
orientering.

§ 10 Godkendelse og ændringer i vedtægterne:
10.1 Byrådet godkender vedtægter for Det Grønne Råd.
10.2 Disse vedtægter (tidligere forretningsorden) er vedtaget af Miljø- og Planudvalget (tidligere Forsynings- og Miljøudvalget) i Skanderborg Kommune den 1. marts 2010.
10.3 Ændringer i, eller tillæg til, vedtægterne skal godkendes af Byrådet i Skanderborg Kommune.

11 Revisionsdato
Vedtægten er revideret den 27. februar 2019 med godkendelse i Byrådet i Skanderborg Kommune.
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