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Orientering om status for borgermøder i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2022
Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26. januar 2021 (sag nr. 2) at igangsætte arbejdet med
Kommuneplan 2022. Af sagsfremstillingen fremgår det, at der sideløbende med udarbejdelsen af
kommuneplanen er planlagt en række inddragende initiativer, der bl.a. kan give input til indholdet i
planen:


Inddragende aktiviteter i forbindelse med arbejdet med Valhøj Erhvervskvarter og erhvervspolitikken pågår med inddragelse af en række virksomheder samt Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Erhvervsrådet, som i foråret 2021 har deltaget i en online workshop.



Borgermøde om planlægning for Parkbyen og herunder seniorbofællesskaber er under planlægning og forventes afholdt medio oktober.



Inddragende aktiviteter vedrørende udvikling ved Islev Torv er centreret omkring et borgermøde på Islev Skole, som afholdes mandag d. 30. august med udgangspunkt i et notat, som
forelægges Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 17. august 2021.

Inden forslag til Kommuneplan 2022 skal behandles politisk i december 2021, afholdes desuden en
debatperiode til inspiration for planarbejdet. Som ved de seneste kommuneplanprocesser består
debatperioden af en række borgermøder med fagudvalgene som værter. Med afsæt i Rødovrestrategi 2020 afholdes tre borgermøder relateret til relevante temaer inden for fagforvaltningernes områder. Møderne planlægges af fagforvaltningerne i fællesskab og afholdes på tværs af fagudvalgene i
oktober, således at Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget afholder et møde i fællesskab, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget afholder et møde i fællesskab og Teknik- og Miljøudvalget afholder et møde.
Fagforvaltningerne samler input fra borgermøderne i et notat, som forelægges kommunalbestyrelsen sammen med Forslag til Kommuneplan 2022 i december 2021.
Efter den politiske behandling af Forslag til Kommuneplan 2022, skal forslaget sendes i en lovpligtig
offentlig høring på minimum 8 uger. Der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Dette borgermøde er endnu ikke planlagt.
Herefter kan Kommunalbestyrelsen endelige vedtage Kommuneplan 2022 før sommerferien 2022.
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