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 Det Grønne Råd (DGR) Model 1.  

Sammensætningen af Det Grønne 
Råd fastholdes og rådet tilføres nye 
opgaver  

Model 2. 

Der sker en tilpasning af Det Grønne Råds 
sammensætning og rådet tilføres nye 
opgaver 

Model 3 

Det Grønne Råd får en ny 
sammensætning og nye 
opgaver 

Formål Rådet rådgiver 
kommunen om: 

- Administration af 
naturbeskyttelseslov
en, og andre forhold 
af betydning for 
naturen og 
friluftslivet på 
Frederiksberg. 

- Vurdere/rådgive om 
konkrete park og 
byrumsprojekter 

- Vurdere/rådgive om 
strategier og 
udviklingsplaner 

Rådets rådgivning sker 
ud fra en interesse og 
brugervinkel. 

Nuværende opgaver samt rådgivning 
om: 

- Udvalgte klimainitiativer, ud fra et 
brugerperspektiv 

Rådets rådgivning sker ud fra en 
interesse og brugervinkel. 

Som i model 1, idet der med rådets nye 
sammensætning kan fokuseres mere kvalificeret 
på klima- og miljøtiltag. 

Rådet rådgiver kommunen 
om miljø og klima. Gennem 
dialogen i rådet indhenter 
kommunen ny inspiration og 
nye perspektiver på 
kommunens miljø og 
klimainitiativer. 

Rådets arbejde kan fx 
udmønte sig i samarbejde 
om konkrete borgervendte 
initiativer med de i rådet 
repræsenterede 
organisationer. 

 

Deltagere De nuværende 
medlemmer af DGR: 

- Danmarks 
naturfredningsforeni
ng 

- Friluftsrådets 
kredsrepræsentation 

- Cyklistforbundet – 
Lokalafdeling 
Frederiksberg 

- Foreningen for 
Hovedstadens 
Forskønnelse 

Som nuværende DGR. 2-3 af de nuværende medlemsorganisationer i 
DGR (fx blandt: Spejderne, Foreningen for 
Hovedstadens Forskønnelse, Dansk 
Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, 
Frederiksberg Erhverv) udskiftes med 2-3 
medlemmer fra klimaorganisationer. Det kan fx 
være medlemmer fra organisationer som: 
 
- VedvarendeEnergi  
- WWF Verdensnaturfonden   
- Green Peace 
- NOAH 
- Rådet for Grøn Omstilling.   

 

Et helt nyt råd dannes med 
6-10 medlemmer fra 
organisationer med viden om 
og interesse for miljø og 
klima, fx:  

- VedvarendeEnergi  
- WWF 

Verdensnaturfonden   
- Green Peace 
- NOAH 
- Rådet for Grøn 

Omstilling.   
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- Dansk ornitologisk 
forening 

- Fonden for træer og 
miljø 

- Dansk jægerforbund 
- Foreningen for 

Bygnings- og 
landskabskultur 

- Spejderne på 
Frederiksberg 

- Frederiksberg 
Erhverv 

Formand for rådet er 
formand for By- og 
miljøudvalget 

Medlemsorganisationerne kan evt. vælge ny 
repræsentation i lyset af nye opgaver. 

Formand for rådet er formand for By- og 
miljøudvalget. 

- Danmarks 
naturfredningsforening 

- Friluftsrådets 
kredsrepræsentation 

- Klimabevægelsen i 
Danmark 

Formand for rådet er 
formand for By- og 
miljøudvalget.  

Eksempler på 
opgaver 

 

 

Rådgivning og dialog om: 

- Aktuelle 
byudviklingsprojekter 

- Aktuelle 
anlægsprojekter 

- Frederiksberg 
Kommunes 
Træpolitik 

- Strategi for bynatur 
og biodiversitet 

 Den fysiske udvikling 
af hospitalsgrunden 

Nuværende opgaver samt rådgivning 
og dialog om: 

- Initiativer ift. øget biodiversitet, fx 
gadehaver 

- Overordnede og borgerrettede 
initiativer på klimaområdet 

- Borgerrettede initiativer ift. 
verdensmålene (miljø og klima) 
 

Nuværende opgaver samt rådgivning og dialog 
om: 

- Idégenerering/drøftelser af 
borgerinvolverende indsatser på 
klimaområdet 

- Klima og miljøinitiativer i relation til 
udvikling af hospitalsgrunden 

 
 

Rådgivning, dialog og evt. 
konkret samarbejde om fx: 

- Initiativer ift. øget 
biodiversitet 

- Idégenerering/drøftelse
r af borgerinvolverende 
indsatser på 
klimaområdet 

- Borgerrettede initiativer 
vedr. genbrug og 
genanvendelse 

- Borgerrettede initiativer 
ift. verdensmålene(miljø 
og klima) 
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- Klima og miljøinitiativer 
i relation til udvikling af 
hospitalsgrunden 

- Evt. samarbejde/input 
ift. 
bæredygtighedslaborat
oriet. 

Mødefrekvens 
og form 

3 møder om året 3-4 møder om året 3-4 møder om året Rådet holder 2-3 årlige 
tematiserede møder om 
særlige emner inden for 
miljø, klima og natur 

Funktion / 
rolle 

Dialog/rådgivning ud fra 
brugerperspektiv 

Uændret dialog/rådgivning ud fra 
brugerperspektiv 

Dialog/rådgivning ud fra brugerperspektiv med 
mulighed for ekspertudtalelse i miljøsager 

Ekspertbaseret dialog og 
rådgivning  

Fordele Et velfungerende råd 

 

- Fastholdelse af et råd, der i 
forvejen fungerer godt 

- Det nuværende råd er positivt 
stemt ift. også at skulle drøfte 
klimainitiativet 

- Mulighed for afprøvning af ideer og 
planer før politisk forelæggelse   
 

- Delvist videreførelse af et råd, der i forvejen 
fungerer godt 

- Nye kræfter i rådet giver ny energi og 
inspiration til rådets drøftelser 
  
 

- Medlemmer har større 
viden og interesse for 
klimainitiativer 

- Rådet kan bidrage til at 
holde FK til ilden og byde 
ind med nye ideer og 
alternative perspektiver.  

Udfordringer Det Grønne Råd rådgiver 
ikke om klimainitiativer.  

- Ikke alle medlemmer i det 
nuværende grønne råd har viden 
eller interesse for klimaspørgsmål 

- Stor spredning i opgaver kan give 
udfordring ift. at fastholde 
medlemmernes interesser 

 

- Stor spredning i opgaver kan give 
udfordring ift. at fastholde medlemmernes 
interesser 

- 2-3 organisationer skal forlade rådet. 

 

 

- Nedlæggelse af det 
nuværende råd kan skabe 
utilfredshed i det 
eksisterende rås 

- Der skal være nok 
initiativer, som det giver 
mening at involvere et 
sådant råd i. 

- Evt. manglende lokal 
forankring/kendskab hos 
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evt. 
medlemsorganisationer. 

- Afgrænsning ift. 
Bæredygtighedsrådet 


