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Disposition
•
•
•
•

Hvad er en kommuneplan og en
udviklingsstrategi
Tids- og procesplan for Bornholms
udviklingsstrategi og kommuneplan 2020
KBs visioner og mål
Lokal Agenda 21 (drøftelse og forummets
forslag til det videre arbejde)

Hvad er en kommuneplan?
•

•

§ 11. For hver kommune skal der foreligge en
kommuneplan. Kommuneplanen skal omfatte en periode
på 12 år.
Stk. 2. Kommuneplanen fastlægger på grundlag af en
samlet vurdering af udviklingen i kommunen

Hvad er en kommuneplan
•
•
•
•
•

•

En plan for hele kommunen
Arealplanlægning
Varetagelse af forskellige interesser
Rammer for lokalplanlægning
Grundlag for sagsbehandling mm.
En plan der rækker 12 år frem i tiden, revision
hvert 4. år (delvist eller helt)

Hvad er en udviklingsstrategi?
•

§ 23 a. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af
den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for
kommuneplanlægningen.

•

§ 33 a. …kommunalbestyrelser skal inden udgangen af den første halvdel
af den kommunale …valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres
strategi for …kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21.
århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes
helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen,
virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet
(lokal Agenda 21).

Hvad er en udviklingsstrategi?
•

Strategien skal løfte de politiske visioner ind i
kommuneplanen…
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2019
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KBs visioner og mål
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bosætning – vi skal være 42.000 i 2028
Boligudlæg
Erhvervsudlæg
Produktionsvirksomheder og vækstvilkår
Bevaring og udvikling af byerne
Udviklingsområder i kystnærhedszonen (+sommerhusomr)
Friluftsliv/outdoor
Natur, landskab, geologiske dannelser
Beskyttelse/benyttelse af naturen/åbent land
Den Grønne Bølge
Bynær natur
Sammenhængende netværk af rekreative stier
Det regionale cykelvejnet
Omstilling og klimasikring af havnene
Kollektiv trafik

Hvad er Lokal Agenda 21
•

§ 33 a. …kommunalbestyrelser skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale …valgperiode
offentliggøre en redegørelse for deres strategi for …kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21.
århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og
hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).
Offentliggørelse kan ske udelukkende digitalt.

•

Stk. 3. Strategien skal for kommunalbestyrelsens vedkommende indeholde kommunalbestyrelsens politiske
målsætninger for det fremtidige arbejde inden for følgende indsatsområder:

•

1) Mindskelse af miljøbelastningen,

•

2) fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse,

•

3) fremme af biologisk mangfoldighed,

•

4) inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde og

•

5) fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale,
erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske
forhold.

•

Stk. 4. Den i stk. 1 nævnte redegørelse skal samtidig med offentliggørelsen sendes til erhvervsministeren.

Lokal Agenda 21 drøftelse
•

Hvordan vil repræsentanterne i Grønt
dialogforum anbefale, at BRK inddrager
dem/deres organisation i forhold til Lokal
Agenda 21/Bright Green Island?

•

Er der noget i Bright Green Island
strategien/arbejdet, som savnes?

