
Notat vedrørende forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af planstrategi 2007 
/TF 14. jan. 2007 (MB) 

Hvad er en planstrategi? 
En planstrategi er et overordnet strategisk dokument, der skal beskrive den ønskede udvikling 
i form af målsætninger og strategier, sammenholdt med den udvikling, der er sket i de senere 
år.  

Planstrategien kan udover at beskrive de målsætninger, der evt. skal arbejdes videre med i 
kommuneplanen og Agenda 21 planen, også beskrive særlige indsatser indenfor andre 
områder af det kommunale virkefelt f.eks. det sociale område, kulturområdet, 
sundhedsområdet mv. (planstrategiens overordnede niveau er illustreret ved eksempler 
nedenfor). 
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Samarbejdet på Vestegnen 
Glostrup Kommune har forpligtet sig til at indgå i et strategisk samarbejde med de øvrige 
kommuner på Vestegnen.  
 
En del af dette arbejde foregår i det såkaldte Planforum, hvor det er aftalt at udarbejde forslag 
til fælles strategi for erhvervsområdet, samt at udarbejde de enkelte kommuners 
planstrategier efter fælles tids- og procesplan. Endvidere har Planforum fået til opgave at 
undersøge hvilke andre temaer, der evt. kan samarbejdes om. 
 
Formålet med at udarbejde de 8 kommuners planstrategier sideløbende er at sikre mulighed 
for videndeling på tværs af kommunerne i forhold til de nye udfordringer, der er kommet som 
følge af kommunalreformen.  
 
Formålet med at udarbejde fælles strategi(er) på udvalgte temaer er, at plansamarbejdet 
forventeligt kan bevirke, at de 8 kommuner får et større råderum set i forhold til de statslige 
udmeldinger. 
 
Det understreges, at de enkelte kommunalbestyrelser uanset samarbejdsaftalen har 
forpligtelsen til at udarbejde egne planstrategier – ligesom de ikke afgiver deres suverænitet 
som beslutningstagere på evt. fælles strategier.  



 
Glostrup Kommunalbestyrelse vedtog på mødet den 13. december 2006 at tilslutte sig, at 
arbejdet med planstrategi 2007 og kommuneplan 2008 sker efter fælles tids- og procesplan 
med de øvrige kommuner i vestegnssamarbejdet. 
 
Tidsplan for Planforums kommende strategiarbejde fremgår af nederste blok i vedlagte tids- og 
procesplan dateret 14. jan. 2007. 
 
Forslag til tids- og procesplan for strategiarbejdet 
Overordnet foreslås strategiarbejdet tilrettelagt således, at der kan opnås endelig politisk 
godkendelse af et strategidokument ved udgangen af 2007.  
 
Strategiarbejdet foreslås forankret i Teknisk Forvaltning, der er ansvarlige for resultater og 
fremdrift. De øvrige forvaltninger inddrages i det omfang strategiarbejdet kræver faglige input 
herfra. Arbejdet organiseres i grupper inden sommerferien. Men hovedvægten af 
arbejdsindsatsen forventes at ligge i efteråret 2007. 
Chefgruppen er styregruppe, og inddrages løbende og i det omfang, der er behov for at 
inddrage ressourcer og/eller faglige input fra øvrige forvaltninger.  
 
1: arbejdet sættes i gang (dec 06) 
Tids- og procesplanen fremlægges for chefgruppen til godkendelse den 21. december 2006 for 
TU/MU i januar 2007 og for ØU/KB i februar 2007.  
 
Forvaltningerne udarbejder idéoplæg/ønsker til hvilke opgaver, der skal arbejdes med i 
valgperioden. 
 
2: politisk drøftelse af ideer (marts 07) 
I forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i marts  2007 afholdes en 2-timers 
’temadrøftelse’ på baggrund af idéoplæg udarbejdet af kommunens fagforvaltninger.  
 
Formålet med temadrøftelsen er: 

1) at redegøre (kort) for planlægningen ’siden sidste strategi’  
2) at kortlægge kommunalbestyrelsens syn på Glostrup Kommunes udfordringer i den 

kommende planperiode 
3) at skabe input til hvilke emner, der kan indarbejdes i en kommende strategi. 

Temadrøftelsen, kan på baggrund af forvaltningernes ideoplæg munde ud i nye forslag, 
fravalg af andre osv. 

 
3: der udarbejdes forslag til strategiemner + arbejdet organiseres (marts-maj 07) 
På baggrund af kommunalbestyrelsens temadrøftelse samt evt. efterfølgende interviews 
udarbejdes og beskrives en række forslag til emner (et emnekatalog). 
 
Strategiemnerne kvalificeres fagligt idet, der udarbejdes korte beskrivende idéoplæg for hvert 
emne.  
 
I denne periode vil det - afhængigt af emnernes karakter - være nødvendigt at inddrage 
aktører fra øvrige forvaltninger. Endvidere kan der tages indledende kontakt til relevante 
fokuspersoner/interessenter. M.a.o. strategiarbejdet organiseres i arbejdsgruppe(r). 
 
4: strategiemner udvælges endeligt (maj/juni 07) 
Forslag til strategiemner fremlægges til politisk prioritering inden sommerferien fagudvalg Maj 
ØU/KB i juni 
 
5: strategien formuleres (juni-november 07) 



På baggrund af udvælgelse af emner udarbejdes forslag til formulering af strategien samt 
forslag til beslutning om hvilket omfang det videre arbejde skal antage.  
F.eks. skal der ske en hel revision af kommuneplanen med indarbejdelse af de 
regionplanmæssige temaer? Hvilke indsatsområder skal udpeges i en kommende 
agenda21handlingsplan? Skal der udarbejdes særskilte temaplaner/politiker på udvalgte 
emner i planperioden? 
 
Endvidere udarbejdes der forslag til en køreplan for offentlighedsfasen (en informations- og 
borgerinddragelsesstrategi). 
 
6: strategien vedtages til offentlig høring (nov./dec. 07)  
 
7: strategien vedtages endeligt (marts/april 08) 
Strategien kan vedtages med evt. ændringsforslag, der måtte komme frem i høringsperioden. 
Der træffes desuden endelig beslutning om omfanget af det videre arbejde. 
 
Vedlagt: Forslag til tids- og procesplan for strategiarbejdet i Glostrup Kommune dateret den 14. januar 2007. 


