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23. september 2014

Kommissorium for Landskabsudvalget
Sigtet med et landskabsudvalg er, at bistå Akademiraadet med vurderinger og udtalelser (rådgivning) vedrørende miljø og planlægning af landskabsæstetik og evt. tilgrænsende felter.
Udvalget udpeges af rådet og består af 6 medlemmer (arkitekter og billedkunstnere), hvoraf mindst
1 medlem udpeges af rådets midte. Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen med mulighed for
genvalg.
Udvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand.
Udvalget mødes ca. 4 gange årligt, men kan mødes hyppigere såfremt der er behov for og økonomi
til det.
Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger
træffes ved stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Rådet stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget, når rådets økonomi tillader det, og der
udarbejdes referater fra møderne, hvorved rådet informeres løbende om udvalgets aktiviteter.
Udvalgets arbejde kan bl.a. bestå i følgende:


Vurderinger og udtalelser vedr. sager inden for feltet



Rådgivning af stat, kommuner og andre offentlige myndigheder



Behandling af indkomne sager og sager, som udvalget selv beslutter sig for at tage op



Deltagelse i den aktuelle samfundsdebat



Iværksættelse af initiativer der kan sætte fokus på det åbne lands udvikling.

Alle udtalelser, erklæringer samt almindelig korrespondance i forbindelse med en sags behandling
og undersøgelse - afgives/afgår i ”Akademiraadets Landskabsudvalg” navn. Der er orienteringspligt
til Akademiraadet for så vidt angår udvalgets offentlige udtalelser, og udvalgsmedlemmer må kun
efter forudgående aftale med Akademiraadets formand udtale sig til pressen om sager, der angår
Akademiet.

Udvalgsbeslutninger, der implicerer Akademiraadet eller sekretariatet, samt beslutninger, der har
økonomiske konsekvenser for rådet, forelægges rådets forretningsudvalg, inden beslutningerne
sættes i værk.
Ved behandling af sager, hvor et medlem på grund af slægtsforhold eller særlige økonomiske eller
personlige interesser i sagens udfald må betragtes som inhabil, udtræder medlemmet af udvalget
under sagens behandling. I tvivlstilfælde afgøres spørgsmål om inhabilitet af udvalget. Det påhviler
det enkelte medlem selv at give formanden meddelelse om mulig inhabilitet, inden sagsbehandlingen påbegyndes.
Arbejdet som medlem af udvalget er ulønnet. Rådets forretningsudvalg kan dog i ganske særlige tilfælde, f.eks. når en opgaves løsning forudsætter et ekstraordinært tidskrævende og fagligt forarbejde, bevilge enkelte medlemmer et vederlag - alternativt bevilge honorar til betaling af ekstern
assistance.
Medlemmerne får dækket transport- og opholdsudgifter i henhold til de til enhver gældende satser
og regler for dækning af disse i forbindelse med møder i Akademiets regi.

