Formål og forretningsorden for Det Grønne Råd i Hjørring Kommune, 2018
(vedtaget af Byrådet i Hjørring 21. marts 2018)

1. Formål og arbejdsområde
Det Grønne Råd har som sit formål:
- at rådgive byråd og forvaltning i forhold som vedrører natur, miljø, klima, friluftsliv og turisme i Hjørring Kommune.
- at aktivt arbejde sammen med forvaltning og teknik og miljøudvalget for at realisere og videreudvikle Hjørring
kommunes politikområder inden for natur, miljø, klima, friluftsliv og turisme
- at styrke samarbejdet og den gensidige orientering mellem Kommunen og de organisationer og foreninger, hvis
interesser er knyttet til tidens miljøproblemer, naturens mangfoldighed, de landskabelige værdier, de klimamæssige udfordringer og til den rekreative eller erhvervsmæssige brug af det åbne land og byernes grønne områder.
- at styrke samarbejdet og den gensidige orientering rådets medlemmer, og dermed borgerne imellem.
- at fremme en udvikling af Hjørring Kommune, i overensstemmelse med FN´s bæredygtighedsmål.
- at fungere som brugerråd for de kommunalt ejede skove, plantager og grønne områder
Det Grønne Råds kompetence er alene rådgivende i forhold til byråd og forvaltning, som i sin beslutningsproces og
sagsbehandling således ingen direkte høringspligt har i forhold til Det Grønne Råd. Forvaltning og udvalg skal
inddrage DGR i fornødent omfang i principielle sager/spørgsmål, som vedrører DGR’s arbejdsområde. Udvalget
skal desuden høre DGR i forbindelse med den del af den årlige budgetlægning, som vedrører DGR´s arbejdsområder, samt udarbejdelse af kommuneplanen.
DGR’s forretningsudvalg udpeger et medlem af bestyrelsen i den Naturfond, der skal oprettes
Det Grønne Råd kan tage sager op på eget initiativ.
DGR kan indgå i fokusgrupper/høringer med forvaltningen om konkrete opgaver/sager, og enkeltmedlemmer kan
indgå aktivt i arbejds- og løsningsgrupper med forvaltningens medarbejdere

2. Sammensætning og sekretariat
Det Grønne Råd sammensættes af faste medlemmer på følgende måde:
1) Fødte medlemmer er formanden for Teknik- og Miljøudvalget samt op til tre medlemmer, som udpeges af
Byrådet blandt Byrådets medlemmer i begyndelsen af hver ny byrådsperiode, samt en repræsentant for Naturstyrelsen Vendsyssel.
2) En repræsentant for hver af medlemsorganisationerne, som udpeges for 4 år ad gangen. Medlemsorganisationerne udpeger samtidig en suppleant, som kan træde ind hvis den ordinære repræsentant får forfald. Medlemsorganisationerne er relevante foreninger og organisationer indenfor DGR’s formål og med lokal forankring
i kommunen.
3) Administrationen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Det Grønne Råd. Øvrige medarbejdere deltager efter
behov
DGR kan optage nye organisationer og foreninger, som er relevante for rådets arbejde efter ansøgning.
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Listen over medlemmer og deres kontaktadresse skal til enhver tid være tilgængelig under Det Grønne Råd på
Kommunens hjemmeside.
Det Grønne Råd vælger af sin midte først en formand og dernæst 4 medlemmer, som sammen med formanden
udgør et forretningsudvalg. Forretningsudvalget vælges for 4 år ad gangen følgende byrådsperioderne. Sammen
med den faglige sekretær udarbejder forretningsudvalget dagsordenen for rådets møder.
Medarbejderne i Hjørring Kommunes forvaltninger deltager i møderne efter behov.
Til møderne kan inviteres gæster eller observatører fra f.eks. andre interesseorganisationer efter aftale med
formanden.

3. Møder
Det Grønne Råd afholder mindst 4 ordinære møder årligt (typisk februar, maj, august og november). På årets
sidste møde fastlægges en mødekalender og mødetidspunkt for det følgende år, dog med mulighed for ændring
hvis nødvendigt. Møderne bør ligge uden for almindelig arbejdstid.
Det Grønne Råd kan derudover afholde et årligt udvidet møde, hvori Byrådets medlemmer inviteres til at deltage.
Dette møde kan have karakter af temamøde / ekskursion. Forretningsudvalget kan uddelegere ledelsen af
arrangementet.
Det Grønne Råds møder er åbne for offentligheden.
Ordstyreren vælges ved mødets start efter forslag fra forretningsudvalget.
Forretningsudvalget kan indkalde til ekstraordinære møder med sædvanligt varsel. Forretningsudvalget kan
endvidere i særlige tilfælde indhente skriftlige udtalelser fra rådets medlemmer.
Det tilstræbes, at DGR et par gange i hver valgperiode arrangerer et fællesmøde med politikerne fra kommunens
Teknik- og Miljøudvalg. Dette møde kan evt. kombineres med et temamøde.
Kommunen yder ikke mødediæter eller kørselsgodtgørelse.

4. Mødeindkaldelse
Møderne indkaldes af sekretariatet med mindst 2 ugers varsel med angivelse af en foreløbig dagsorden og
opfordring til at indsende forslag til dagsorden. Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før mødet. Møderne
annonceres på Kommunens hjemmeside og sociale medier.

5. Dagsorden
Møderne skal følge en dagsorden med følgende punkter:


Valg af ordstyrer



Opfølgning af referat fra sidste møde



Behandling af dagsordenspunkter.



Meddelelser fra Kommunen.



Bordet rundt



Eventuelt.

6. Referat
Det Grønne Råds sekretær tager referat fra møderne.
Det skal af referatet fremgå, hvem af de faste medlemmer som deltog i mødet, og hvem som havde meldt afbud
Efter hvert ordinært møde udsender sekretariatet senest 1 uger efter mødets afholdelse et foreløbigt referat, til
medlemmerne. Ændringer til referatet skal indsendes senest en uge efter modtagelse af det foreløbige referat. Det
endelige referat udsendes og lægges på hjemmesiden. Medlemmerne kan forlange at få sine på mødet fremsatte
synspunkter ført til referat under mødet.
Referaterne er offentligt tilgængelige og udsendes til Det Grønne Råds medlemmer og til samtlige byrådsmedlemmer. Endvidere offentliggøres de på kommunens hjemmeside.
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7. Udtalelser
Formanden udtaler sig på Det Grønne Råds vegne, men Det Grønne Råds medlemmer kan frit referere egne
synspunkter og egne udtalelser fra møderne.
Forretningsudvalget er ansvarlig for udsendelse af eventuelle pressemeddelelser.

8. Revision
Formål og forretningsorden kan revideres hvert 4. år. Revisionen besluttes af det nye byråd efter indstilling fra
forretningsudvalget for Det Grønne Råd.
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