Ishøj Kommune
Plan-, Bygge- og Miljøcenter
Dato: den 4. december 2013

Kommissorium for Grønt Forum
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 klima- og miljøudvalg.”
Formål
Grønt Forum skal sikre en optimal udnyttelse af kommunens samlede ressourcer (borgere, virksomheder, foreninger og forvaltning) i processen frem mod et lokalt samfund med en natur i trivsel og et
bæredygtigt miljø og klima.
Opgaver
- Det Grønne Forum koordinerer egne aktiviteter i kommunen, som har relation til klima, miljø og
natur.
- Det Grønne Forum kan rådgive det relevante politiske udvalg.
- Grønt Forums arbejde tager udgangspunkt i og understøtter kommunens vision og planer for udvikling.
- Grønt Forum udarbejder en forretningsorden, som forelægges Klima- og Miljøudvalget.
- Grønt Forum konkretiserer arbejdet i en handlingsplan som forelægges Klima- og Miljøudvalget
Interessenter
- Deltagere i Grønt Forum kan udover kommunen være 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.
. 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 Forum konstitueres med formand og næstformand, hvoraf den ene skal være medlem af
kommunens Klima- og Miljøudvalg.
- Kommunens Klima- og Miljøudvalg er medlem af Grønt Forum
- Kommunes Plan-, Bygge- og Miljøcenter er Grønt Forums sekretariat og koordinere eventuel inddragelse af kommunes øvrige ressourcer.
Proces
- Grønt Forums arbejde koordineres på møder, hvor deltagerne orienterer og drøfter planer og aktiviteter i kommunen med relation til klima, miljø og natur.
- Formanden og næstformanden udarbejder mødernes dagsorden i samarbejde med sekretariatet
- Grønt forum koordinerer nedsættelse af arbejdsgrupper, der kan arbejde med planer og aktiviteter
samt ansøgninger om økonomisk bidrag til forelæggelse for Klima- og Miljøudvalget.
- Grønt Forum tager initiativ til temamøder
Økonomi
- Plan-, Bygge- og Miljøcenter har ressourcer til afholdelse af møder herunder udarbejdelse indkaldelse, dagsorden og referat, hjemmeside og nyhedsbreve.
- Der er ikke knyttet et fast budget til Grønt Forum, men der er mulighed for, at der bruges af Agenda
21 midlerne. Der tages politisk stilling til økonomisk støtte til de enkelte projektforslag.
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Termin
Grønt Forum etableres primo 2012

