
 
 

 

 

 

 

 

Kommisorium for Grønt Råd 2022-2025 

 
Grønt Råd Odsherred medvirker til en bæredygtig udvikling i Odsherred Kommune på 

en måde, der har en positiv indvirkning på kommunens natur- og miljøforhold – og 

som understøtter visionen om, at Odsherred skal være et godt sted at bo, arbejde og 

besøge. 

 

Det Grønne Råd er rådgivende over for Udvalget for Klima og Miljø og for Byrådet i 

Odsherred Kommune. 

 

§ 1 Formål 

Grønt Råds arbejde har til formål: 

• at være rådgivende tænketank for visioner og projekter, som skal understøtte 

administrationen og de politiske beslutningsprocesser 

• herigennem sætte fokus på udvalgte specifikke opgaver og projekter, som 

skal forfølges og udvikles i samarbejde med borgere, administration og de 

politiske beslutningsprocesser 

• at stå som katalysator for udvikling af idéer og initiativer 

• at bidrage til lokale foreningers og organisationers muligheder for aktiv 

deltagelse i det natur- og miljøbevarende arbejde i Odsherred Kommune 

 

§ 2 Valg til Grønt Råd 

Grønt Råd består af: 

• to medlemmer udpeget af Miljø- og Klimaudvalget fra Udvalget for Klima og 

Miljø 

• et medlem fra Naturstyrelsen Vestsjælland 

• et medlem fra Geopark Odsherred 

• et medlem fra DN Odsherred  

• et medlem fra Odsherred Landboforening 

• fire til syv medlemmer som bliver udpeget efter ansøgning til Byrådet 

fra forskellige foreninger, organisationer og institutioner med natur- og 

miljømæssige interesser i Odsherred Kommune 

• Derudover vælger Udvalget for Klima og Miljø to ”ildsjæle” til at deltage rådet. 
 

Valget af rådsmedlemmer følger Byrådets funktionsperiode. Formandskabet 

varetages af de politiske repræsentanter. Medlemmer fra foreningerne udpeges efter 

ansøgning til Byrådet mellem forskellige foreninger, organisationer og institutioner 

med hjemsted i Odsherred Kommune, som repræsenterer et stort bagland og den 

brede lokalbefolkning, og / eller har en høj faglig ekspertise inden for natur- og 

miljøområdet. 

 

Center for Miljø og Teknik annoncerer i sidste kvartal af byrådsperioden efter 

medlemmer og ildsjæle til deltagelse i GRO 
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Rådets aktuelle sammensætning med navne fremgår af kommunes hjemmeside. 

 

§ 3 Konstituering 

Formand og næstformand for Udvalget for Klima og Miljø er henholdsvis formand og 

næstformand i Grønt Råd. 

Fagcenterchefen for Center for Miljø og Teknik deltager altid i Grønt Råds møder 

sammen med relevante ledere og medarbejdere fra kommunens fagcentre. 

Center for Miljø og Teknik varetager sekretariatsfunktionen for Grønt Råd. 

 

§ 4 Grønt Råds arbejde 

Grønt Råd udøver sit arbejde i møder. Grønt Råd er i henhold til sit formål et 

rådgivende organ for Udvalget for Klima og Miljø i forhold til natur- og miljømæssige 

spørgsmål. 

 

Grønt Råds opgaver er bl.a.: 

• at udtale sig vedrørende planer, kampagner og tiltag på planlægnings-, natur- 

og miljøområdet (udvalgt materiale tilsendes løbende til rådets medlemmer 

fra administrationen) 

• at fremsætte forslag overfor Udvalget for Klima og Miljø og Byrådet, der kan 

fremme en aktiv rekreativ benyttelse af Odsherreds landskaber, og en rigere 

og mere varieret natur til gavn for Odsherreds borgere og turister 

• at påpege forhold i kommunens drift, som har uheldige natur- og 

miljømæssige konsekvenser, eller som kan virke belastende på natur og miljø 

i Odsherred Kommune. 

• at tage initiativ til at gennemføre konkrete, grønne projekter, der kan fremme 

artsdiversitet (rigere og mere varieret natur) og/eller en bæredygtig udvikling 

i lokalområderne, og øge befolkningens forståelse og ansvarlighed for natur og 

miljø. 

 

Grønt Råds arbejde sker som følger: 

• Tre ordinære møder om året eller når formanden eller mindst fire medlemmer 

foreslår det 

• Eventuelt fælles temamøde med Udvalget for Klima og Miljø ved relevante 

emner 

• Eventuelt offentligt dialogmøde for borgere, organisationer og virksomheder 

• Eventuelt arbejdsmøder for hele eller dele af Grønt Råd, hvor medlemmerne 

kan drøfte og arbejde på konkrete projekter 

 

Formanden leder møderne i Grønt Råd. Forslag til dagsordenspunkter skal være 

modtaget i Center for Miljø og Teknik senest to uger inden mødet. Dagsorden bliver 

udsendt senest fem hverdage før mødet. Referat bliver udsendt senest en uge efter 

mødet. 

 

§ 5 Tvivlsspørgsmål 

Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses indenfor dette kommissoriums rammer skal 

afgøres i Udvalget for Klima og Miljø. 
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§ 6 Opløsning 

Byrådet kan opløse rådet eller ændre kommissoriet. Der foretages en evaluering af 

rådets virksomhed efter hver funktionsperiode. 

 

Kommissoriet træder i kraft, når det er godkendt i Byrådet. 


