NOTAT

Kommissorium for Grønt Forum
Grønt Forum er et samarbejde omkring vores lokale natur, miljø og bæredygtighed.
Forummet skal være en dialogplatform med det formål:




at foreninger og organisationer kan informere og orientere hinanden og
kommunen om igangsatte og planlagte aktiviteter.
at skabe en platform, hvor kommunen i videst muligt omfang skal orientere og
høre organisationerne om synspunkter i forhold til kommunens initiativer og
aktiviteter.
at skabe en platform for fælles initiativer i forhold til information, kampagner
og borgerinvolvering.

Møderne i Grønt Forum bruges til:





at drøfte udvalgte temaer.
at kommunen orienterer om hvilke initiativer og indsatsområder, der er i
fokus.
at organisationerne orienterer om igangværende samt planlagte initiativer.
at afdække, om der er områder, hvor flere foreninger, organisationer og
kommunen med fordel kan koordinere sine aktiviteter.

Mellem møderne kan organisationerne og evt. kommunen udføre projektarbejde, der
tager udgangspunkt i de identificerede samarbejdsområder.

Arbejdsform i Grønt Forum
Grønt Forum mødes som udgangspunkt 4 gange om året. Der sættes eventuelt et tema
på dagsordenen for mødet. Der er mulighed for nedsættelse af forberedelsesgruppe
samt indhentning af ad hoc-medlemmer efter behov.
Frederikssund Kommune lægger mødefaciliteter til Grønt Forums møder.
Frederikssund Kommune yder sekretærbistand til møderne, der indkaldes med 4 ugers
frist. Frederikssund Kommune deltager ved 2 af møderne. Punkter til dagsordenen
sendes til sekretæren senest 2 uger før mødet. Dagsorden udsendes senest 1 uge før
mødet afholdes og skal som minimum indeholde punkterne:







Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra seneste møde
Orientering fra administrationen/kommunen
”Bordet rundt” – orientering fra foreningerne
Fastsættelse af næste mødedato
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Sekretæren udarbejder og udsender referat fra møderne senest 14 dage efter mødets
afholdelse. Referater samt mødeindkaldelser tilgår udvalgsmedlemmer for relevante
udvalg.

Deltagerkreds i Grønt Forum
Udgangspunktet for at blive del af Grønt Forum er, at organisationerne har en
medlemsbase eller et aktivitetsniveau, som gør, at de er væsentlige for arbejdet med
natur, miljø og bæredygtighed.
Organisationerne kan sende en suppleant til mødet, hvis ordinært medlem har forfald.
Udover organisationerne deltager relevante medarbejdere fra kommunens afdelinger.
Grønt Forum kan invitere enkelpersoner til deres møder.
Der afholdes et årligt fællesmøde med Plan- og Miljøudvalget (PMU) – typisk i forbindelse
med et udvalgsmøde. Tilsvarende afholdes årlig fælles besigtigelsestur efter nærmere
aftale.

Konstituering
Grønt Forum konstituerer sig med formand og næstformand på sit første møde i ulige år.
Formandskabet kan udtale sig på vegne af Grønt Forum.

Økonomi
Der er ikke knyttet fast budget til Grønt Forum. Der tages politisk stilling til økonomisk
støtte til de enkelte projektforslag.
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