
1

ORGANISERING

Udviklingsstrategi
Viden og Strategi

Udfoldelse af visionen

Planstrategi
Plan- og Vejanlæg

Kommuneplan 
og andre 
initiativer

Politikker

Udviklingsstrategien og planstrategien 
udgør to selvstændige dokumenter

Bæredygtighed vil være en væsentlig vinkel i strategien, 
og de to temaer vil blive drøftet ud fra denne. 

- Den overordnede planfysiske retning for 
kommunens udvikling

- Revisionsbeslutning

- Lokal agenda 21 strategi

- Planlægning siden sidst

- Udfolde og sætte retning for to temaer:

1. Fremtidens bolig- og erhvervsarealer

2. Udviklingsområder

Vision 
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Hvert tema blev behandlet som et kommuneplantillæg

PLANSTRATEGI TEMAER

Planstrategi 2019 Planstrategi 2022

Retningen for temaerne bliver sat i planstrategierne.
Kommuneplan revisionsbeslutningen er del af planstrategierne.

Hver tema behandles ved den samlede kommuneplanrevision 2025-2037

* Bæredygtighed vil være en væsentlig vinkel i 
strategien, og de to temaer vil blive drøftet ud 
fra denne. 
En bæredygtig planlægning indebærer, at vi 
skal sikre en miljømæssig-, social- og økono-
misk udvikling.

PLANSTRATEGI 
2022

PLANSTRATEGI 
2019

Fremtidens 
bolig- og 
erhvervs-

arealer

Udviklings-
områder

Lovpligtige og 
nødvendige 

temaer
Lovpligtige og 

nødvendige 
temaer
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Byroller 
- samspil 

mellem byer 
og land

Erhverv

Infrastruktur
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NIVEAU FOR PLANSTRATEGIERNE

Planstrategi 2015 
PladsPladsPlads

Vækstjydernes hjem
Et liv i balance

Natur med pladsgaranti
Værtens bedste historie

Fremtidens bolig- og erhvervsarealer
Udviklingsområder

Lovpligtige og nødvendige temaer

Planstrategi 2019

Planstrategi 2022

 Byroller-samspil 
mellem byer og land

Infrastruktur 
Erhverv 

(Bæredygtighed vil være en væsentlig vin-
kel i strategien og de to temaer vil blive 

drøftet ud fra denne.)

(Nærværende planlægning - 
Ida Lykke)
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PLANSTRATEGI - ORGANISERING

Styregruppe
Direktionen og

Afdelingsleder Plan og Vejanlæg

Økonomiudvalget

Byrådet

Projektgruppe
(fokus på proces,involvering 

og indhold)

Projektleder
Medarbejder Plan og Vejanlæg

Ambassadører
Udvalgte byrådsmedlemmer
(Udvælges på temamøde 1)

Eksterne nøgleaktører
(indrages ad hoc)

Relevante ift. de valgte temaer

Projektejer
Afdelingsleder Plan og Vejanlæg

Interne fagaktører
(giver input til indhold)

Relevante medarbejdere ift. 
valgte temaer
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PLANSTRATEGI - PROCESPLAN

Temamøde 1 

Vedtagelse af strategi 
ØU

2022

Politisk behandling 
af bemærkninger

Ambassadør
gruppemøde 1

Styregruppemøde
godkendelse af proces og 

organisering

Ambassadør
gruppemøde 2

Temamøde 2 
Skrivefase

Styregruppemøde
godkendelse af opsamling

Politisk godkendelse 
ØU

Styregruppemøde
godkendelse af strategi

Offentliggørelse 
strategi

Offentlighedsfase 8 uger

Behandling af 
bemærkninger Offentlig 

bekendtgørelse

Ambassadør
gruppemøde 3

Politisk godkendelse 
byrådet

Igangsætning 
ØU

Igangsætning 
byrådet

Visions
seminar

2023
Politisk godkendelse 

ØU

Politisk godkendelse 
byrådet

Styregruppemøde
godkendelse af opsamling

Vedtagelse af 
strategi byrådet

26. januar

24.-25. febr.
10. maj

5. april

18. maj 28. september

OktoberAugustJuni

19. april

22. september 

7.  juni 

23. november

14.  juni 

4. oktober

11. oktober

24. oktober - 15. nov. 15. december -9. februar

13. december

15. december

6. december


