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Forretningsorden for 
Det Grønne Råd i Silkeborg Kommune

1. Formål
Det Grønne Råd har til formål at være dialogforum og samarbejds-
organ mellem borgere, interesseorganisationer, erhverv og Silkeborg 
Kommune for at fremme en bæredygtig og miljøansvarlig udvikling. 
Hovedfokus for Det Grønne Råd er primært forhold vedrørende
forvaltning af natur og miljø. 

2. Kompetence
Det Grønne Råd rådgiver kommunen om generelle og principielle 
spørgsmål vedr. natur og miljø. Rådet kan bl.a. drøfte følgende:

 Overordnede forhold vedr. planlægning i forhold til natur og 
miljø

 Administration af natur og miljø i kommunen
 Natur- og friluftspolitik
 Strategier for naturforvaltningsprojekter.

Det Grønne Råd behandler ikke enkeltsager, men disse kan 
medtages til belysning af generelle og principielle spørgsmål. 

Det Grønne Råd er rådgivende, men det betyder ikke, at det er 
passivt afventende. Udvalget kan selv fremsætte ideer til aktiviteter 
mv.  

3. Sammensætning
Klima- og Miljøudvalget har to medlemmer i Det Grønne Råd.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune udpeger et 
medlem, og Kultur- og Fritidsafdelingen udpeger en embedsmand 
som medlem. 

Desuden inddrages personer fra administrationen efter behov.

Øvrige medlemmer af Det Grønne Råd er et medlem fra hver af 
følgende organisationer hjemmehørende i Silkeborg Kommune:

 Danmarks Naturfredningsforening (2 pladser)
 Friluftsrådet (2 pladser)
 Danmarks Sportsfiskerforening
 Dansk Ornitologisk Forening
 Danmarks Jægerforbund
 Landboforeningerne (2 pladser)
 Dansk Skovforening
 Ferskvandscentret/Aqua Ferskvandsakvarium
 Turistorganisationerne
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 Silkeborg Museum
 Idrætsrådet
 Skov- og Naturstyrelsen (1 plads).

Alle medlemmer, der udpeges til Det Grønne Råd, skal have en tæt tilknytning til kommunen. 

Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Der kan normat ikke benyttes suppleanter til møderne.

Formanden for Det Grønne Råd er Teknik- og Miljøchefen i Silkeborg Kommune. Næstformanden er 
lederen af Natur- og Miljøsektionen.

4. Møder
Det Grønne Råd afholder 2-4 årlige møder. Det ene af møderne er et udvidet møde, hvor medlemmerne af 
Klima- og Miljøudvalget inviteres til at deltage. Derudover kan en udvidet medlemskreds af foreninger 
inviteres. 

Formanden indkalder til møde senest 1 måned før mødets afholdelse. Senest 2 uger før mødet fremsendes 
dagsorden. Mødet ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden. Undtagelsesvis kan formanden 
indkalde til ekstraordinært møde med kortere varsel. Senest 2 uger efter mødet udsendes referat til 
mødedeltagerne. Mødet ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.

Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune stiller sekretariatsbistand til rådighed for Det Grønne 
Råd. Møderne afholdes normalt torsdage i tidsrummet kl. 15-18.

5. Arbejdsgrupper
Det Grønne Råd kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der i en begrænset periode kan arbejde med 
konkrete, miljørelaterede emner. I en arbejdsgruppe kan alle deltage, uanset om de er medlem af rådet. Det 
Grønne Råd udarbejder kommissorium og tidsplan for arbejdsgrupperne. 

6. Offentlighed
Det Grønne Råds møder er ikke offentlige. Dog kan rådet bestemme, at andre personer end rådets 
medlemmer kan deltage i eller overvære møder. Referater lægges på kommunens hjemmeside senest 2 uger 
efter mødeafholdelse.

7. Ændringer i forretningsordenen
Denne forretningsorden er vedtaget af Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune. I starten af hver 
valgperiode foretages en evaluering af Rådets funktion og sammensætning – herunder af kommunens 
repræsentation i Rådet. 

Væsentlige ændringer eller tillæg til forretningsordenen skal godkendes af Klima- og Miljøudvalget. 


