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Center for Park, Vej og Miljø
Dato: den 5. maj 2020

Kommissorium for Grønt Råd

Baggrund
Kommissoriet er udarbejdet på baggrund af en beslutning i Byrådet om at etablere et Grønt Forum i Ishøj Kommune: ”Ved budgetforliget i 2010 blev partierne enige om at etablere et grønt forum i tilknytning til det nye klimaog miljøudvalg.”
Kommissoriet for Grønt Forum blev vedtaget af Byrådet i 2012. Udviklingen i Grønt Forum, det generelt stigende
fokus på klima, verdensmål og bæredygtighed og Byrådets udnævnelse af 2020 som Klimaår, giver anledning til
at kommissoriet tages op til revision.
Navnet ændres til ”Grønt Råd” for at understrege, at Grønt Råd også har en rådgivende funktion.

Formål
Grønt Råd skal fungere som rådgivende organ i udvikling af kommunens klima- og miljøprofil- og aktiviteter.
Formålet er at understøtte kommunens miljøpolitik og visionen om, at Ishøj skal have et grønt miljø, der giver
plads til at være og blive. Det skal sikre en bæredygtig tilgang – både i de kommunale initiativer, blandt borgerne
og i kommunens virksomheder.
Grønt Råd skal medvirke til en optimal udnyttelse af kommunens samlede ressourcer (borgere, virksomheder,
foreninger og forvaltning) i processen frem mod et lokalt samfund med en høj biodiversitet og et bæredygtigt miljø og klima.

Opgaver og kompetencer
- Grønt Råds arbejde tager udgangspunkt i og understøtter kommunens vision og planer på miljøområdet.
- Grønt Råd bidrager med råd og initiativer, der kan implementere kommunens miljøpolitik
- Grønt Råd kan høres vedrørende processer, der gælder for et bæredygtigt klima og miljø i Ishøj Kommune.
- Grønt Råd inddrages tidligt i udarbejdelse af kommunens planer, strategier og politikker på området og rådgiver det relevante politiske udvalg.
- Grønt Råd kan drøfte relevante emner vedr. klima og miljø og komme med konkrete forslag til tiltag
- Grønt Råd kan afholde miljøarrangementer, kampagner, projekter, møder m.v.

Interessenter
Deltagere i Grønt Råd er repræsentanter fra organisationer, virksomheder og foreninger. Større foreninger og
virksomheder med mere en 200 ansatte/medlemmer kan repræsenteres ved 2 medlemmer - øvrige kan vælge
1 medlem
Kommunens Klima- og Miljøudvalg har to medlemmer i Grønt Råd, hvoraf den ene skal være formanden for
Klima- og Miljøudvalget. Næstformanden for Grønt Råd skal være formanden for Klima- og Miljøudvalget.
Hvert af medlemmerne har en suppleant fra udvalget som træder ind ved fravær.
Enkeltpersoner kan optages i Grønt Råd, hvis Grønt Råd vurderer, at enkeltpersoner vil arbejde for Grønt Råds
formål.
- Som udgangspunkt har deltagerne en medlemsbase eller et aktivitetsniveau, som medfører, at de er væsentlige for arbejdet med klima, miljø og natur samt, at de som udgangspunkt er lokalt forankret i Ishøj Kommune.
- Grønt Råd konstitueres med formand og næstformand, hvoraf den ene skal være medlem af kommunens Klima- og Miljøudvalg.
- Kommunes Center for Park, Vej og Miljø er Grønt Råds sekretariat og koordinerer eventuel inddragelse af
kommunes øvrige ressourcer.

Proces
- Grønt Råds arbejde koordineres på møder, hvor deltagerne orienterer og drøfter temaer, planer og aktiviteter i
kommunen med relation til klima, miljø og natur.
- Formanden og næstformanden udarbejder mødernes dagsorden i samarbejde med sekretariatet.
- Grønt Råd koordinerer nedsættelse af arbejdsgrupper, der kan arbejde med planer og aktiviteter
- Grønt Råd, herunder arbejdsgrupper, kan ansøge om dækning af udgifter til aktiviteter. Ansøgning forelægges
for Klima- og Miljøudvalget.

Synlighed
Alle Grønt Råds aktiviteter, herunder pris og pulje, skal synliggøres, hvor det er relevant:
Presse
TV Ishøj

Center for Park, Vej og Miljø, Baldersbækvej 6, 2635 Ishøj – Tlf. 43 57 77 77 – pvm@ishoj.dk
Åbningstider mandag til torsdag 08.00 til 15.00, fredag 08.00 til 13.00

-

Kommunens side i lokalaviserne
Via SoMe som f.eks. Ishøj Kommunes facebookside, Vores Ishøj m.m.

Grønt Råd kan deltage i lokale aktiviteter og events med stande og materialer
Egen hjemmeside
Komme med grønne råd
Links til andre hjemmesider med relation til klima- og miljøområdet
Synliggørelse af diverse arbejdsgrupper, som Grønt Råd har i dag

Økonomi
- Center for Park, vej og miljø har ressourcer til afholdelse af møder herunder udarbejdelse af indkaldelse,
dagsorden og referat, hjemmeside og nyhedsbreve.
- Grønt Råd administrerer den af Ishøj Byråd vedtagne Miljøpulje på kr. 50.000,- pr. år.
- Grønt Råd administrerer ligeledes den af Ishøj Byråd vedtagne Klima- og Miljøpris.

Termin
Grønt Råds kommissorium 20202 blev vedtaget af Ishøj Byråd den 5. maj 2020

