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Forretningsorden Kulturmiljøråd på Bornholm
1 Formål
Kulturmiljørådet er nedsat af Bornholms Regionskommune.
Kulturmiljørådet yder faglig rådgivning til regionskommunen om kulturmiljøspørgsmål, herunder
spørgsmål der angår fredede og bevaringsværdige bygninger og bymiljøer, bygningshistorie, kulturhistoriske elementer i landskabet, kulturhistoriske sammenhænge og helheder.
1.2 Geografisk dækker rådet forhold på Bornholm.
2 Rådets sammensætning
Rådet består af op til 10 medlemmer. Medlemmer der skal have faglig indsigt i bevaring af bygninger og/eller kulturmiljøer udpeges af følgende parter:
• Bornholms Museum
• Lokale bevaringsforeninger i fællesskab
• Rådgivende arkitekter lokalt
• Dansk Byggeri Lokalt
• Bornholms Regionskommune
2.2. Rådet nedsættes for en periode svarende til kommunalbestyrelses funktionsperiode.
2.3. Hvis medlemmer fratræder inden udløbet a funktionsperioden, vælger den udpegningsberettigede organisation et nyt medlem.
3 Konstituering
Formand og næstformand vælges blandt rådet medlemmer og Regionskommunen varetager sekretariatsfunktionen.
4 Mødeindkaldelse
Der afholdes mindst 1 møde pr. kvartal. Formanden indkalder til rådets møder med 14 dages
varsel og bestemmer tid og sted for disse. Formanden skal indkalde rådet, når mindst 3 medlemmer forlanger dette. Møder er lukket for offentligheden.
5 Rådets arbejde
Rådets medlemmer er under udøvelsen af deres arbejde underkastet de almindelige regler om
habilitet således som de er udformet i forvaltningsloven.
5.2. Medlemmernes deltagelse i møder, ekskursioner og eventuelle arrangementer er ulønnet.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. december 2007 at der ydes sædvanlige mødediæter og
befordringsgodtgørelse til de af kulturmiljørådets medlemmer, der ikke bliver betalt af den organisation de repræsenterer. Udgiften holdes inden for det afsatte beløb til rådets driftJ.nr.:«JNR»
5.3. Rejseudgifter og kørselsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i arrangementer uden for
Bornholm, der er aftalt af rådet, afregnes efter bilag efter regionkommunens takster. Ved tjenstlige rejser udenfor Bornholm af mere end et døgns varighed kan der udbetales diæter efter region-
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kommunens takster.
5.4. Rådet kan antage lønnet hjælp til løsning af særlige opgaver i henhold til budget.
5.5. Formanden kan udtale sig på rådets vegne, men rådsmedlemmer kan frit referere egne synspunkter og egne udtalelser fra rådsmøderne.
6 Rådets beslutninger
Rådet skal tilstræbe konsensus i beslutninger eller træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
6.2. Rådet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne er tilstede.
6.3. Rådet kan overlade det til enkelte medlemmer af rådet at afgive udtalelser på rådets vegne
inden for nærmere angivne områder.
6.4 Referat fra møderne tilsendes rådsmedlemmer og er offentligt tilgængeligt.
8 Juridisk tegning af rådet
Rådet tegnes udadtil af formanden eller næstformanden, sammen med et medlem af rådet.
9 Ændring af forretningsordenen
Denne forretningsorden kan ændres af rådet med efterfølgende godkendelse af kommunalbestyrelsen.
Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 30. oktober 2006

