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REFERAT

Oprettelse af et Grønt Råd i Viborg Storkommune
Miljøudvalget havde følgende sag til behandling på mødet den 14. november 2006:
”Sammenlægningsudvalget vedtog den 14. august 2006, ”at der med virkning fra 1. januar
2007 oprettes et grønt råd i Viborg Storkommune, hvor interesseorganisationer med relationer
til natur- og miljøområdet vil blive repræsenteret”.
Sagen er herefter oversendt til Miljøudvalget med henblik på at foretage det videre fornødne i
sagen.
Hidtidigt Grønt Råd
Viborg Amt har siden 1999 haft et Grønt Råd bestående af medlemmer fra amtsdækkende foreninger, der beskæftiger sig med et eller flere af de emner, der traditionelt hører under miljøog teknikområdet. Det grønne Råd var i begyndelsen lovbestemt; men da bestemmelsen udgik
af Naturbeskyttelsesloven, valgte Viborg Amt at fastholde rådet.
I Det grønne Råd i Amtet har følgende interesseorganisationer deltaget: Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund,
Dansk Ornitologisk Forening, Landboforeningerne i Viborg Amt, Dansk Familielandbrug,
Dansk Skovforening, og Turistorganisationerne i Viborg Amt. Desuden har Amtsmuseumsrådet
deltaget med én repræsentant og Miljøministeriet har som statslig naturmyndighed deltaget
som observatør.
Grønt Råd i Viborg Kommune
Det foreslås, at Det grønne Råd i Viborg Kommune fra 1. januar 2007 oprettes med stort set
samme medlemskreds; dog med følgende ændringer:
- Relationerne til miljøsiden/virksomhederne (- bl.a. de såkaldte kap. 5 virksomheder -)
inddrages og varetages af ViborgEgnens Erhvervsråd, der indgår med én repræsentant
- Landboorganisationerne, der nu er slået sammen, og i Viborg Kommune netop har
etableret en netværksgruppe for Viborg Kommune, indgår med én repræsentant
- Miljøministeriet – som repræsentant for hele natur- og miljøområdet – deltager med én
lokal repræsentant
- Museums-delen dækkes i nødvendigt omfang ind gennem deltagelse af ekspertise fra
den kommunale forvaltning (museet)
Desuden foreslås det, at formand og næstformand i Miljøudvalget deltager i rådet (som henholdsvis formand og næstformand for Det grønne Råd). Den væsentligste begrundelse her for
er, at Rådets formål er at være rådgivende forum for spørgsmål, der traditionelt hører under
natur- og miljøområdet.
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Side nr.:

1

Sag nr.:

Sammenlægningsudvalget for
Viborg Kommune

Mødedato: 18. december 2006
Cirius-sag nr.: 2006/16649
Sagsbehandler: KJ/PSN

REFERAT
Oprettelsen af et Grønt Råd vil betyde udgifter til afholdelse af op til 4 møder samt 1 fælles
besigtigelsestur rundt i kommunen om året. Udgiften kan holdes inden for eksisterende budget.”
Bilag
Bilag nr. 1: Udkast til forretningsorden. Revideret i forhold til Miljøudvalgets indstilling.
(Bilaget vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Sammenlægningsudvalget).
Miljøudvalget anbefaler,
• at udkast til forretningsorden, herunder formål og deltagerkredsen, godkendes.
Indstilling
Økonomiudvalget indstiller til Sammenlægningsudvalget som anført.
BESLUTNING:
Godkendes.
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