Forretningsorden for Grønt Dialogforum, Bornholms Regionskommune
Godkendt på Teknik – og Miljøudvalgsmøde XX.XX.XX
Formål
Grønt Dialogforum er et netværk af virksomheder og interesseorganisationer på Bornholm, der
beskæftiger sig med miljørelaterede emner. Grønt dialogforum har tre hovedopgaver:
• Løbende at diskutere og evaluere Bornholms Regionskommunes mål og prioriteringer på naturog miljøområdet herunder medvirke til at udarbejde de lovpligtige Agenda 21 strategier
• Medvirke i eller behandle ansøgninger om grønne partnerskaber
• Motivere til at egne medlemmer eller andre iværksætter aktiviteter, der medvirker til at opnå
målene i Agenda 21 strategien eller andre af kommunens strategier og planer.
Sammensætning
Grønt Dialogforum er nedsat af Bornholms Kommunalbestyrelse med følgende repræsentation:
• én formand (formand for Teknik- og Miljøudvalget)
• 2 øvrige repræsentanter for Teknik- og Miljøudvalget (udpeget af Teknik- og Miljøudvalget)
• Minimum 1 leder + 1 medarbejder fra Teknik & Miljø (udpeget af Teknik & Miljø´s ledelse)
Samt ét medlem fra følgende organisationer og virksomheder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOFA
Bornholms Forsyning
Bornholms Miljø og Energiforening (Energitjenesten)
Østkraft
Bornholmske Borgerforeningers Samvirke
Bornholms Landbrug
Skovdyrkerforeningen
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Bornholms Museum
Bornholms Naturhistoriske Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Jægerforbund
Destination Bornholm
Naturstyrelsen Bornholm
LAG-Bornholm
Business Center Bornholm

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at optage andre regionsdækkende foreninger i Grønt
Dialogforum, når organisationerne beskæftiger sig med et eller flere emner, der traditionelt hører under
teknik- og miljøområdet.

Lovgrundlag
Lov om planlægning (nr. 388 af 6. juni 1991) inkl. løbende lovjusteringer.
Opgaver og kompetencer
Jf. § 2 i lov om planlægning er fastlagt følgende rammer for Bornholms Agenda 21 styregruppes
arbejde:
Inden udgangen af første halvdel af hver kommunal valgperiode offentliggøres en strategi for
kommunes bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der
skal arbejdets helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder,
organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet.
Strategien skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske målsætninger for det fremtidige arbejde
indenfor følgende indsatsområder:
•
•
•
•
•

Mindskelse af miljøbelastningen,
Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,
Fremme af biologisk mangfoldighed,
Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21 arbejde,
Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale,
erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske
forhold.

Grønt Dialogforum skal fungere som et netværk mellem de deltagende organisationer. Grønt
Dialogforums medlemmer forventes at bidrage aktivt til igangsætning af initiativer, der vedrører deres
fagområde, ligesom medlemmer løbende vil blive bedt om at redegøre for, hvilke Agenda 21 relevante
aktiviteter der pågår i eget regi.
Puljen til Grønne Partnerskaber
Grønt Dialogforum administrerer og indstiller ansøgninger om grønne partnerskaber til Naturstyrelsen.
Grønt Dialogforums medlemmer kan også vælge selv at indgå i grønne partnerskaber og derved
tiltrække økonomiske midler fra Miljøministeriets eller Friluftsrådets puljer til udvalgte projekter. Det er
ikke nødvendigt, at alle rådets medlemmer deltager i alle projekter.
Sekretariatet indkalder Grønt Dialogforums medlemmer ved behov for drøftelse af ansøgninger om
grønne partnerskaber. Ansøgninger kan også behandles af Grønt Dialogforums medlemmer via e-mail
eller hjemmeside.
Sekretariat
Teknik & Miljø yder sekretariatsbistand til Grønt Dialogforum og er ansvarlig for indkaldelse af møder,
vedligeholdelse af hjemmeside, administration og indstilling af ansøgninger til Naturstyrelsen om
grønne partnerskaber samt udarbejdelse af Agenda 21 strategien. Udover sekretariatet kan andre
medarbejdere i Teknik & Miljø deltage efter behov.
Møder

Der afholdes mindst tre møder om året. På årets sidste møde godkendes en mødeplan for det
kommende kalenderår. Formanden og sekretariatet kan træffe beslutning om møder ud over de
fastlagte mødedatoer. Mødedato skal da meldes ud senest tre uger før mødets afholdelse.
Forslag til dagsorden udsendes senest 14 dage inden mødet.
Revision
Forretningsordnen revideres efter behov, eventuelt hvert 4. år i forbindelse med kommunalvalget.

