Kommissorium
for

Natur og Miljøforum
Formål:
Natur og Miljøforum er et forum, der beskæftiger sig med emner, der ligger indenfor natur- og miljøområdet. Natur og Miljøforum skal være medskaber, rådgivende og give sparring på kommunens arbejde med natur, miljø og planlægning
i det åbne land. Formålet er at kvalitetssikre og inspirere de beslutninger, der tages vedrørende naturen og miljøet og arbejde for, at projekter har lokal forankring. Medlemmerne skal søge løsninger med tværgående hensyn og koordinerede helheder samt arbejde for lokal opbakning og engagement.
Natur og Miljøforums sammensætning:
Forummet er sammensat på tværs af interesser og brugerflader med det sigte for
øje at kunne skabe en konstruktiv og brobyggende dialog i potentielt konfliktfyldte projekter eller politikker.
På møderne deltager medlemmer fra Klima og Miljøudvalget. I de tilfælde hvor
dagsordenen lægger op til tværgående temaer, der vurderes at have relevans for
andre politiske udvalg, inviteres de til at sende en repræsentant.
Hver af følgende interessegrupper/organisationer kan udpege et medlem og en
suppleant til Natur og Miljøforum.
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening,
Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer / Gefion, Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen, Dansk Cyklist Forbund, Naturhistorisk Forening, Sportsfiskerforeninger, Vandværker, Grønt Råd, Turistforeningen, Kano- og kajakforbundet, spejderne og Holbæk Museum. Natur- og Miljøforum kan pege relevante
og væsentlige (intensitet i brug, mange medlemmer) aktører som bør supplere
forummet.
Organisationerne beslutter selv, hvordan de udpeger deres repræsentant og hvor
længe denne skal sidde i forummet. Medlemmerne skal være bosiddende i Holbæk Kommune.
Holbæk Kommunes administration er på forummets møder repræsenteret ved en
fast mødesekretær, der står for at indkalde deltagere samt skrive mødereferat.
Andre relevante repræsentanter fra Holbæk Kommune inviteres efter behov ud
fra de emner, der er på dagsordenen.
Rammer:
Der afholdes som minimum 2 møder årligt i forummet. Ét møde i årets første
Holbæk Kommune

halvår og et i sidste halvår.
Forummets deltagere står for afholdelse af møderne. To eller flere foreninger/organisationer går på skift sammen om at danne værtsskab og finde temaer
til dagsorden samt form og lokation for mødets afholdelse.
Dagsorden sendes ud 7 dage før mødeafholdelse. Ønsker til dagsorden skal være
Holbæk Kommune (mødesekretær) i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.
Natur- og Miljøforum aftaler mødetidspunkter, emner og mødeform.
Natur- og Miljøforum er et rådgivende dialogforum. Der træffes ikke beslutninger, der juridisk eller ressourcemæssigt binder kommunen, enkeltpersoner eller de
involverede organisationer/interessegrupper. Der afholdes derfor heller ikke afstemninger om de enkelte emner, der er til debat.
Der udarbejdes kortfattet referat af møderne. Referatet udsendes til deltagerne og
lægges på kommunens hjemmeside.
Holbæk Kommune afholder udgifterne til møderne.
Medarbejdere fra administrationen deltager i møderne i nødvendigt omfang. Natur- og Miljøforums kommissorium og forretningsorden kan tages op til revision
efter behov.
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