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Formålet med Grønt Råd er: 

 Grønt Råd skal være med til at sikre bedre beslutninger på natur-, miljø- og 
planområdet i det åbne land i Solrød kommune og at dette sker i tæt dialog med 
borgerne.  

 Grønt råd skal have en rådgivende og vejledende funktion over for Byrådet og 
administrationen i forhold til fremtidige projekter samt medvirke til at sikre den 
lokale forankring omkring ansvar for naturen. 

 Grønt Råd skal kunne mødes og diskutere lokale muligheder og problemer på 
natur- og miljøområdet og dermed styrke samarbejdet mellem kommunen og 
lokale organisationer og foreninger med interesse for natur- og miljømæssige 

forhold. 

Kommunen kan sende relevante emner, projekter mm. i høring i Grønt Råd, ligesom 
Grønt Råd kan tage sager op på eget initiativ. 

Der afholdes årligt et dialogmøde mellem borgmesteren og rådet. 

Rådets medlemmer 

Der vælges følgende repræsentanter til Grønt Råd: 

 Byrådet udpeger 2 medlemmer, som ikke er byrådsmedlemmer 

 Solrød kommune udpeger 1 medlem fra administrationen, der skal fungere som 
sekretær for rådet 

 DN- Solrød lokalafdeling udpeger 1 medlem 

 Friluftsrådet – Kreds Roskilde udpeger 1 medlem 

 Naturstyrelsen Østsjælland udpeger 1 medlem 

 Landbrugets organisationer, Gefion, udpeget 1 medlem  

 Rådet kan udvides med 3 repræsentanter fra eksempelvis Ældrerådet, Grund-

ejerforeninger, landsbylaug eller erhvervslivet efter behov,- enten som faste 
medlemmer eller i forbindelse med konkrete projekter. 

Alle foreninger/organisationer mm. udpeger selv faste suppleanter. Byrådet udpeger 

suppleanter for politisk udpegede medlemmer. Alle medlemmer og suppleanter skal 
godkendes af Byrådet. 

Udtræder et politisk udpeget medlem i valgperiodens løb af rådet, besættes den ledig-

blevne plads af den samme gruppe inden for kommunalbestyrelsen. 

Hvis et medlem er forhindret i at deltage i Grønt Råds møder i en forventet periode af 

mindst 1 måned på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, vareta-
gelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende (fx ved kortere udstatione-
ring i udlandet), indkaldes stedfortræderen til det førstkommende møde.  

Grønt Råd nedsættes for 4 års perioder følgende den kommunale valgperiode. 

Rådet udpeger selv formand og næstformand. Rådet vedtager selv vedtægterne. 

Formanden forbereder og indkalder til møder. 

Sekretæren skriver beslutningsreferat fra møderne og udsender dette til rådets med-
lemmer. Referaterne forelægges desuden Økonomi-, teknik- og miljøudvalget som 
meddelelsessag.

 


