Kommissorium
for Havnerådet
i Odsherred Kommune
Havnerådet i Odsherred Kommune medvirker til udvikling i Odsherred
Kommune, så visionen om, at Odsherred skal være et godt sted at bo, arbejde og besøge
realiseres på en måde, der har positiv indvirkning på havnenes såvel erhvervsmæssige som
rekreative værdier. Odsherreds havne er indgangen til GeoPark Odsherred fra vandsiden.
§ 1 Formål
Havnerådets arbejde har til formål:
At virke som rådgivende organ for Miljø- og klimaudvalget i alle forhold vedrørende de
kommunale havne og havnerelevante aktiviteter
At virke som koordinerende bindeled mellem brugerrådene ved de kommunale havne
og Odsherred
Kommune
At understøtte Odsherreds kommunens visions- og udviklingsplaner
At arbejde for at skabe et attraktivt og rekreativt havnemiljø, som sikrer optimal brug
af havnene både fra vand- og landsiden
§ 2 Valg til Havnerådet
Havnerådet består af
tre medlemmer udpeget af Miljø- og Klimaudvalget fra Miljø- og Klimaudvalget
to medlemmer udpeget af hver af de tre Brugerråd ved havnene, i alt 6 medlemmer
Valg af brugerrådsrepræsentanter gælder for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Rådets aktuelle sammensætning med navne fremgår af Odsherreds havnes hjemmeside.
§ 3 Konstituering
Miljø- og Klimaudvalgets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformand i
Havnerådet.
Havnefogeden og Fagcenterchefen for Natur, Miljø og Trafik deltager altid i Havnerådets
møder.
Fagcentrets Fag- og personaleleder for havneområdet varetager sekretariatsfunktionen for
Havnerådet.
§ 4 Havnerådets virksomhed
Havnerådet udøver sin virksomhed i møder. Havnerådet er i henhold til sit formål et
rådgivende
organ for Miljø- og Klimaudvalgets arbejde i forhold til havnespørgsmål.
Havnerådets opgaver er rådgivning bl.a. vedrørende:
Udvikling og forbedring af havnene, herunder forslag og planer om ønskede
istandsættelser
og udbygninger.
Udtalelser om regulativer og principper for havnenes drift
at virke som bindeled mellem Odsherred Kommune og havnens brugere gennem sine
medlemmer fra brugerrådene
Udtalelser om konkrete henvendelser fra brugere eller andre om havnenes forhold
Virke som koordinerende organ vedrørende spørgsmål om serviceharmoniseringer med
respekt for de tre havnes egenart
Udtalelser til havnenes budgetter og takster i forbindelse med kommunens
budgetarbejde

Havnerådet holder mindst tre ordinære møder om året. Rådets ordinære møder holdes for
lukkede døre. Møderne holdes så vidt muligt på de forskellige havne i løbet af året.
Havnerådet indbyder til mindst et dialogmøde om året. Havnerådet beslutter tema og hvem,
der skal inviteres. Formålet er at inddrage flere brugere, naboer og andre interessenter f.eks.
for turistområdet, erhvervsområdet, naturinteressenter og lignende. Dialogmødet skal
understøtte og inspirere til Havnerådets virke i forhold til rådets formål og opgaver.
§ 5 Tvivlsspørgsmål
Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses indenfor dette kommissoriums rammer skal afgøres i Miljøog
Klimaudvalget.
§ 6 Opløsning.
Byrådet kan, efter høring i Havnerådet, opløse rådet eller ændre kommissoriet. Havnerådet
evaluerer deres arbejde ved udgangen af hver fireårige funktionsperiode.
Kommissoriet træder i kraft, når det er godkendt i Miljø- og Klimaudvalget.
Godkendt i Miljø- og Klimaudvalget den xx januar 2014.

