Forslag til overordnet proces:

VISIONEN ”FREMTID MED FORANKRING” OG 4 STRATEGISKE TEMAER SÆTTER RAMMEN
FOR PLANSTRATEGI OG KOMMUNEPLAN
I planstrategien sættes visionen og de 4 strategiske temaer samlet til debat i første halvår 2019.
Her debatteres de indbyggede dilemmaer og muligheder som kommunalbestyrelsen står overfor i
de 4 strategiske temaer. Visionen sætter rammen, men kan samtidig også være genstand for debat.

PLANSTRATEGI
UDVALG: PROCES OG TEMAER
BESLUTTES

forslag udarbejdes

UDVALG:FORSLAG
BEHANDLES

UDVALG: ENDELIGT FORSLAG
BEHANDLES, ULTIMO 2019

off. debat og høring af vision og 4 temaer:
”Den nære boligkvalitet”, ”Nye øjne på
kulturarven”, ”Den robuste kystkommune”
og ”Dragør i verden”

I processen frem mod en kommuneplan får borgerne mulighed for at give indspark til kommuneplanens konkrete redegørelse og rammer for lokalplanlægningen indenfor de 4 strategiske
temaer. Dette gøres i forskellige typer arrangementer som supplement til den traditionelle høring.
Nærmere proces og tidsplan herfor fremlægges i første halvår 2019. Der vil blive lagt op til at
alle øvrige afsnit i kommuneplanen vil blive ajourført og kommuneplanen vil blive samlet i en
publikation.

KOMMUNEPLAN
UDVALG: NÆRMERE
PROCES BESLUTTES

Processen medfører:

4 temaer udmøntes i kommuneplanen: ”den nære boligkvalitet”, ”nye øjne på
kulturarven”, ”den robuste kystkommune” og ”Dragør i verden”
Udvalg beslutter en nærmere proces i første halvår 2019.
... den nærmere proces vil formentlig tage udgangspunkt i at borgerinddragelsen
tilpasses hvert tema. Det kunne være at lokale grundejerforeninger klædes på til at give
input til afsnit om ”den nære boligkvalitet” og rammerne for boligbebyggelsen? ...eller
måske skal borgere involveret i konkurrencen om diger inddrages i afsnit om det
robuste kystlandskab? måske skal...?

- øget borgerinddragelse via borgerinddragelse i både planstrategi og kommuneplan
- at kommunen delagtiggører borgerne både i de overordnede strategiske valg/dilemmaer og i udmøntningen af konkrete rammer
- at borgere, politkere og forvaltning engageres i tidlig inddragelse, hvor interesseafvejningen debatteres og hvor ingen kender resultatet på forhånd

