Forslag til kommissorium for udarbejdelse af Natur- og parkpolitik
Politikkens baggrund og formål
Natur- og parkpolitik for Viborg Kommune har sin baggrund i dels konstitueringsaftalen fra november 2009
ifølge hvilken, der skal udarbejdes en ”Naturplan”, dels anlægsbudgettet for 2011, hvor der er bevilget midler
til udarbejdelse af en ”Temaplan for parker og grønne områder”.
Begge fokusområder samles i en fælles politik, der skal vedtages af Byrådet, samt en mere detaljeret naturog parkplan, der godkendes i Teknisk Udvalg og Klima- og Miljøudvalget. Dette kommissorium indeholder
kun politikken, ikke natur- og parkplanen.
Viborg Kommunes natur- og parkarealer forvaltes i dag på det operationelle niveau ud fra beskrevne plejeog driftsplaner som f.eks. handlingsplanen for natur- og parkprojekter 2011. Arealerne besidder store
naturmæssige, oplevelsesmæssige og kulturhistoriske kvaliteter, som skal udvikles og værnes om ud fra et
mere præcist defineret grundlag. Der er derfor behov for en overordnet, politisk vedtaget ramme at agere ud
fra.
I forlængelse af Viborgs vision om at være en kommune, hvor borgerne trives og lever sundt og
aktivt med adgang til en mangfoldighed af fritids- og naturoplevelser, skal natur- og parkpolitikken bidrage til
at øge mangfoldigheden i og understøtte et mere tværgående syn på de kommunale natur- og parkarealer.
Formålet med natur- og parkpolitikken er at fastlægge nogle overordnede mål og prioriteringer for benyttelse,
beskyttelse og udvikling af Viborg Kommunes grønne arealer i byer og på landet. Dette kræver en politisk
stillingtagen til arealernes rekreative anvendelse, den biologiske mangfoldighed, tilgængelighed, faciliteter,
indbyrdes sammenhænge mv.

Politikkens indhold
Natur- og parkpolitikken vil indeholde følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formål
Afgrænsning af politikområdet
Status for nuværende initiativer og indsats på de enkelte udvalgsområder
Udfordringer indenfor de enkelte udvalgsområder
Målsætninger med udgangspunkt i kommunens vision
Indsatsområder

Endvidere beskrives politikkens forhold til øvrige politikker samt behovet for evaluering og opfølgning,
herunder de omtalte natur- og parkplaner, som udarbejdes i umiddelbar forlængelse af politikkens
vedtagelse.

Organisering
Natur- og parkpolitikken er en tværgående sektorpolitik, forankret i såvel Teknisk Udvalg som Klima- og
Miljøudvalget. Det er disse udvalg, der koordinerer processen og fremsætter forslag til formulering af
politikken overfor Byrådet.
Teknik- og miljødirektør Kåre Jørgensen, er ansvarlig for udarbejdelse af forslag til natur- og parkpolitikken til
direktionen.
Processen varetages og det nødvendige materiale udarbejdes af en projektgruppe bestående af
medarbejdere fra Natur og Vand (2), Plan (2) og Udviklingsafdelingen (1). Efter behov vil ressourcepersoner
fra Trafik og Veje samt Kultur & Service og Kommunikation kunne inddrages.
Natur og Vandchef Jørgen Jørgensen er projektejer, og biolog Jann Ribergaard er projektleder. Chefgruppen
i Teknik & Miljø fungerer som styregruppe og varetager koordineringen i forhold til de to politiske udvalg.
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Borger- og interessentinddragelse
Som afsæt for udarbejdelse af politikforslag afholdes der et temamøde med Det Grønne Råd, suppleret med
øvrige relevante foreninger. Desuden planlægges der afholdt borgerinddragende arrangementer, evt. med
ekstern konsulentbistand.

Proces- og tidsplan
Tidspunkt

Aktivitet

Deltagere

Politisk behandling af kommissorium og tidsplan
29. februar 2012
1. marts 2012
14. marts 2012
21. marts 2012

Behandling i Teknisk udvalg
Behandling i Klima- og Miljøudvalget
Behandling i Økonomiudvalget
Godkendelse i Byrådet

Teknisk Udvalg
Klima- og Miljøudvalget
Økonomiudvalg
Byråd

Borgerinddragelse
21. marts –
25. april 2012

Input fra borgerne vedrørende prioriterede områder i
politikken. Indgår i fordebatten til Kommuneplan 2013

Borgere

22. marts 2012

Dialogmøde

Organiserede
interessenter

Politiske temadrøftelser
28. marts 2012
29. marts 2012

Temadrøftelse om kommunale parker
Temadrøftelse om kommunale skov- og naturarealer

Teknisk Udvalg
Klima- og Miljøudvalget

Statusnotat og pejlemærker
21. marts –
26. april 2012
23.-24. april 2012
1. maj 2012
26. april –
15. juni 2012

- Overordnet beskrivelse af status samt primære
udfordringer på baggrund af temadrøftelser og
dialogmøde
- Drøftelse af pejlemærker
- Drøftelse af statusnotat

Projektgruppen

Udarbejdelse af politikforslag

Projektgruppen

Byrådet
Chefgruppen, T&M

Administrativ behandling af politikforslag
19. juni 2012
25. juni 2012

Behandling i chefgruppen, Teknik & Miljø
Behandling i direktionen

Chefgruppen, T&M
Direktionen

Politisk behandling af politikforslag
13. august 2012
16. august 2012
28. august 2012
5. september 2012

Behandling i Teknisk udvalg
Behandling i Klima- og Miljøudvalget
Behandling i Økonomiudvalget
Godkendelse i Byrådet

Teknisk Udvalg
Klima- og Miljøudvalget
Økonomiudvalg
Byråd

10. september –
5. oktober 2012

Offentlig høring af politikforslag

Borgere, foreninger m.fl.

Politisk behandling høringssvar
31. oktober 2012
1. november 2012
14. november 2012
21. november 2012

Behandling i Teknisk udvalg
Behandling i Klima- og Miljøudvalget
Behandling i Økonomiudvalget
Vedtagelse i Byrådet

Teknisk Udvalg
Klima- og Miljøudvalget
Økonomiudvalg
Byråd

Processen er tilpasset udarbejdelse af Kommuneplan 2013-2025, således at målsætninger i natur- og
parkpolitikken vil kunne indarbejdes i kommuneplanens hovedstruktur.
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