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Byrådsseminar om plan-
strategiens emner og ind-
hold

Byrådet udpeger  strategiemner

Oplæg til indhold i Plan-
strategi

Beskrivelser af de politisk ud-
valgte strategiområder.

Planstrategiens udformning
skal fastlægges.

Beretning om hidtidig plan-
lægning og udvikling efter den
seneste revision af kommune-
planen.

Indledende afklaringsrunde om
forventninger til planstrategiens
emner og indhold

Begyndende oparbejdning af
status- og perspektivoverblik.

Idéoplæg til strategiemner udarbej-
des af planlægningskontoret efter
indledende afklaringsrunde i den
kommunale organisation.

Planstrategien skal efter Planloven
indeholde:
•  Oplysning om udvikling og plan-

lægning siden sidste revision.
•  Byrådets vurdering af den hidti-

dige udvikling.
•  Byrådets strategi for den fremti-

dige udvikling.
•  Beslutningen om revisionsniveau.

Sideløbende udarbejdes nyt bolig-
byggeprogram og ny befolknings-
prognose. Vurderinger af progno-
sen og dens konsekvenser for
kommunens enkelte serviceområ-
der vil naturligt indgå i den videre
kommuneplanproces.

Samspil med Regional udviklings-
plan

Arbejdsmodellens
hoveddele

Forslag til arbejdsfaser
og hovedindhold af
planmateriale samt et
groft oplæg til tidplan.

Form: Temadag i byrådet.

1. kvartal  2007 2. - 3. kvartal  2007

Omfanget af denne fase afhænger
af  Byrådets valg af strategiområ-
der, der skal bearbejdes og indgå i
Planstrategien.

Udarbejdes af planlægningskonto-
ret i tæt samarbejde med fagfor-
veltninger og evt. aktører uden for
den kommunale organisation.

Ovenover de enkelte ar-
bejdsfaser er angivet et
forslag til, hvornår de en-
kelte faser kan løbe af
stablen.

Hele forløbet skal gen-
nemføres som en fortlø-
bende proces inden udlø-
bet af den nuværende by-
rådsperiode, idet der dog
skal udføres øvrige lø-
bende opgaver imellem
de enkelte faser.

Marts 2007

Det er et politisk valg, hvad strategien skal
fokusere på. Det skal afklares, hvad
strategien skal bruges til.
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Byrådet vedtager
Planstrategi, der
udsendes i offentlig
debat

Afveje hvor aktivt
Strategien skal offent-
liggøres. Kan den
benyttes som led i
markedsføring/
branding af Syddjurs
Kommune?

Opsamling på debat og
eventuel justering af Plan-
strategi

Alle debatindlæg samles og ud-
deles til byrådet, pressen og
indsigere.

Debatindlæggene sammenfattes
og systematiseres til brug ved
en målsætningsdebat i byrådet.

Færdiggøre Plan-
strategi

Omfanget af denne fase
afhænger af  Byrådets
bemærkninger til  oplæg-
get til Planstrategien.

Udarbejdes af planlæg-
ningskontoret i samarbej-
de med  aktører i og evt.
uden for den kommunale
organisation.

Planstrategien skal udfor-
mes, så den efterfølgende
kan omsættes til konkret
planlægning og indsatser.

Koordinering mellem
kommunens forvaltninger
afhængig af indhold

Temadag i Byrådet

Byrådet drøfter de udarbejdede
oplæg til Planstrategi

Byrådet udstikker retningslinjer
for udformning af den endelige
strategiplan.

Planstrategien skal klargø-
res og trykkes, og den 8
ugers debatperiode kan
strække sig ind i 2008.
Der skal tages stilling til,
hvordan den offentlige
debat skal tilrettelægges,
og hvilke aktiviteter, der
skal iværksættes, f.eks.
cafémøder, dialogmøder,
offentlige borgermøder
mm.

4. kvartal 2007 1. kvartal  2008Efterår  2007 Ultimo 2007


