Kommissorium for Banebyråd og Banebyforum – godkendt af Viborg Byråd den 25. september 2013.
- revideret af Viborg Byråd den 21. december 2016.
Baggrund:
Byrådet besluttede i forbindelse med behandlingen af forslag til helhedsplan for Viborg Baneby på mødet
den 20. marts 2013 (sag nr. 10), at der skal etableres et Banebyforum efter vedtagelsen af helhedsplanen.
Banebyforum skal medvirke til realiseringen af Viborg Baneby ud fra visionen om at skabe en levende,
banebrydende og bæredygtig bydel.
Organisation:
Der nedsættes et Banebyråd, der skal bidrage til at sætte udviklingen i gang og sikre fremdrift og et større
Banebyforum, der skal sikre det brede ejerskab for udviklingen af Viborg Baneby.
Borgmesteren godkender medlemmer til Banebyrådet. Borgmesteren kan f.eks. udpege kommende bygherrer
og investorer. Banebyrådet refererer til Byrådet.
Kommunikation:
Der oprettes en særskilt hjemmeside under www.viborg.dk/baneby til nyhedsbreve, rådsdagsordner og
referater, mødeinvitationer, debatter o.lign.
Banebyråd
Medlemmer (maks. 12-14 medlemmer):

Byrådet udpeger 4 medlemmer af Byrådet, herunder formanden for Økonomiudvalget (formand for
Banebyrådet) og formanden for Teknisk Udvalg (næstformand for Banebyrådet)

Teknik & Miljø (planchef)
Der tilbydes plads til:

1 repræsentant for hver af de 4 største erhvervsgrundejere i området

1-2 repræsentanter for mindre erhvervsgrundejere i området

1 repræsentant for Boligselskabet Sct. Jørgen (største boliggrundejer i området)

1 repræsentant for Viborgegnens Erhvervsråd
Sekretariat og rådgiver:

Sekretær: 1 medarbejder fra Plan/Teknik og Miljø og 1 medarbejder fra Erhverv og Udvikling

Rådgiver med erfaring fra lignende projekter, planlægning og arkitektur, som kan facilitere rådets
arbejde.
Arbejdsgrundlag:
Beslutningskompetence:
Rådet er rådgiver i forhold til Byrådet. Kan indgive anbefalinger til videre udvikling og realisering af
banebyen.
Mødefrekvens:
Ca. 4-6 gange årligt samt efter behov.
Økonomi:
Eksterne medlemmer deltager på frivillig og ulønnet basis. Der er som udgangspunkt ikke noget budget til
rådighed, men Byrådet kan beslutte at afsætte en pulje til aktiviteter, markedsføring mv.
Opgaver:
- inddrages i Byrådets drøftelser om banebyens udvikling og realisering
- indgiver anbefalinger til prioritering af offentlige anlægsinvesteringer
- stille forslag om aktiviteter
- kan tage initiativ til og udarbejde oplæg til politisk behandling
- skal have fokus på helhedsorienteret kvalitet fremfor enkeltinteresser
- kan bidrage til ansøgninger om fonds- og puljemidler
- forventes at bidrage aktivt til markedsføring og branding af Viborg Baneby, herunder tiltrække investorer
- kan nedsætte ad hoc grupper ved konkrete anlægsprojekter og aktiviteter.
Banebyforum:
Deltagerkreds (bliver indbudt til at tilmelde sig en interessentliste):

Alle interesserede beboere og virksomhedsejere inden for banebyen

Interesseorganisationer (erhverv, handel, turisme, ungdomsråd, idrætsråd, handicapråd, ældreråd,
mv. )

Andre interessenter i banebyens udvikling, lokale foreninger, engagerede borgere mv.

Banebyrådet
Sekretariat:

Samme som for Banebyrådet


Arbejdsgrundlag:
Mødefrekvens:
- indkaldes når der er noget relevant at informere om og drøfte (forventeligt 2 x årligt).
Opgaver:
- bliver hørt og informeret via hjemmesiden, når der sker nyt i udviklingen af Viborg Baneby
- kan deltage i ad hoc grupper ved konkrete anlægsprojekter og aktiviteter.
Planområdet, Teknik og Miljø, Viborg Kommune

