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Dagsordenpunkt 

 

 

 

Oprettelse af dialogforum for det åbne land  
Åben - 2015/01083 

 

Beslutning 

Godkender indstillingen. 

 

Henrik Christiansen deltog ikke i behandlingen af sagen på grund af afbud. 

 

Indstilling 

Direktøren for Teknisk Område indstiller, at  

 

 der oprettes et forum for dialog med interesseorganisationer og aktive borgere med 

fokus på emner af principiel karakter vedrørende det åbne land 

 kommissoriet for et dialogforum for Teknik- og Miljøområdet godkendes. 

 

Sagsbeskrivelse 

Teknisk Område etablerede Grønt Forum i 2007. Formålet var at skabe samhørighed og fæl-

les identitet, samt at give interessenterne en aktiepost i det grønne arbejde for hele den 

samlede Ikast-Brande Kommune. Med tiden er det blevet til, at det primært er vandløbslaug, 

vandværker og arbejdsgruppen omkring landbrug, der har aktivitet. Samtidig er det blevet et 

meget bredt spektrum af emner, der bliver behandlet i Grønt Forum Landbrug – emner, der 

også er af interesse for andre end landbrugets organisationer.  

 

Der er i Ikast-Brande Kommune et stort ønske om at kunne inddrage interessenter fra man-

ge forskellige områder. Teknisk Område vurderer derfor, at det er mere hensigtsmæssigt at 

skabe ét fælles forum for dialog med interesseorganisationer og aktive borgere. Forummet 

skal have fokus på emner af principiel karakter vedrørende det åbne land. Møder mellem 

Teknisk Områdes medarbejdere og organisationernes tekniske personale (eksempelvis land-

brugskonsulenter og vandværksmedarbejdere) fortsætter uændret. Det eksisterende Grønt 

Forum nedlægges ved oprettelsen af det nye dialogforum. 

 

Teknisk Område har derfor lavet nedenstående forslag til kommissorium for dialogforummet. 

 

Kommissorium for dialogforum 

Formål 

Formålet med dialogforummet er at skabe åbenhed og lokal forankring samt drøfte, koordi-
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nere og formidle ideer og projekter mellem interessenter og kommune. Formålet er herud-

over at styrke samskabelse mellem borgere og kommune. 

 

Organisation 

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune er formand og leder mø-

derne. En medarbejder fra Teknisk Område fungerer som sekretær for forummet.  

 

Der nedsættes en følgegruppe bestående af 4-8 medlemmer af dialogforummet. Følgegrup-

pen kommer med forslag til dagsorden. Sekretæren skriver dagsorden, udsender referat og 

står for kontakten til forvaltningen og politikerne.  

 

Mødestruktur 

Der afholdes to årlige møder i forummet eller ad hoc efter behov. Hver politikere fra Teknik- 

og Miljøudvalget kan deltage i forummets møde. Møderne i dialogforummet planlægges af 

følgegruppen. Mødernes indhold kan være: 

 At bidrage til overordnede politikker, programmer, principper og planer, der vedrører 

forhold i det åbne land  

 At tage initiativ til arrangementer, kampagner, projekter, møder mv. 

 Samarbejde med lokalrådene, Landdistriktsrådet og andre borgergrupper i kommu-

nen 

 At bidrage til planer og politikker på miljøområdet, herunder borgerinddragelse 

 Orientering fra kommunen om ny lovgivning, planer og status. 

 

Økonomi 

Alle udgifter i forbindelse med dialogforummet afholdes indenfor administrationens eget 

budget. 

 

Udvalget skal tage stilling til følgende 

1. Om der skal oprettes ét fælles forum for dialog mellem interessenter og kommune 

med fokus på emner af principiel karakter vedrørende det åbne land 

2. Om forslaget til kommissorium kan godkendes. 

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen. 

 

Bilag 

Ingen. 

 


