Grønt Råd i andre kommuner - eksempler og erfaringer
Det er ikke et lovkrav at en kommune har et Grønt Råd, men næsten alle kommuner har et.
Der er dog mange forskellige måder at holde kontakt og dialog med organisationerne. Her
beskrives 3 forskellige former:
1. Ikast-Brande Kommune nedlagde i 2015 deres Grønt Forum. I stedet oprettede kommunen et forum for dialog med interesseorganisationer og aktive borgere med fokus
på emner af principiel karakter vedrørende det åbne land. De kalder det nye forum for
Dialogforum. Formålene med forummet er at skabe åbenhed og lokal forankring, formidle ideer og projekter og styrke samskabelse mellem borgere og kommune.
Forummet skal bruges til at orientere og inspirere hinanden. Dialogforum er åbent for
alle interesserede, ingen er medlem, men alle kan deltage. Der holdes møde 2 gange
årligt, og dagsordenen dannes af en nedsat følgegruppe på 6-8 personer. Følgegruppen vælges fra gang til gang. Læs mere om Ikast-Brande Kommunes Dialogforum
her: http://www.ikast-brande.dk/borger/natur-og-miljoe/dialogforum-for-det-aabne-land
2. Vejle Kommune har et Miljøforum. Her er alle medlemmer af Natur- og Miljøudvalget
fødte medlemmer. Herudover er en række grønne organisationer og landbrugsorganisationer medlem. Miljøforum er nedsat af byrådet for en 4-årig periode. Der holdes
møde 2 gange årlig og 1 gang årligt tager Miljøforum på ekskursion. På møderne er
der altid afsat 1 time til en workshop om et egnet emne. Læs mere om Vejle Kommunes Miljøforum er: https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/miljoe-og-natur/miljoeforum/
3. Viborg Kommunes Grønne Råd minder i form og indhold om Grønt Råd i Herning
Kommune. I Viborg Kommune deltager politisk valgte repræsentanter i det Grønne
Råd, ligesom en række lokale repræsentanter for interesseorganisationer er medlem
af rådet. De mødes 2-4 gange årligt, ligesom de 1 gang årligt deltager i en besigtigelsestur som Klima- og miljøudvalget afholder. Læs mere om Viborg Kommunes Grønne Råd her: https://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Mose,-hede-og-andrearealer/Det-Groenne-Raad
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

