
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Forslag til Kommissorium og Procesbeskrivelse for Planstrategi 2023 
 
I forbindelse med igangsætning af Planstrategi 2023 skal Kommunalbestyrelsen god-

kende nærværende kommissorium og procesbeskrivelse. 
 

Kommissorium 

 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år i den før-

ste halvdel af valgperioden. Strategien skal indeholde oplysninger om: 
 

 Den planlægning der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen 
 Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for den kommende udvikling 
 Beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres 

 
 
Kommunalbestyrelsen arbejder for at skabe vækst i balance i Hedensted Kommune. Ud-
valget for Vækst og Klima arbejder med en bosætningsstrategi, som sætter fokus på 
dette. Bosætningsstrategien forventes vedtaget i slutningen af 2022, og den vil sammen 
med pejlemærket ”Vækst i balance” og Hedensted Kommunes Erhvervspolitik være afsæt 
for de politiske drøftelser og beslutninger i forbindelse med udarbejdelse af Planstrate-
gien. 
 

Formål 
Formålet med planstrategien er at sikre, at den kommende kommuneplanrevision: 
 

 Understøtter Kommunalbestyrelsens retning for den fysiske udvikling 
 Lever op til gældende lovgivning 

 
 

Politisk organisering 
 
Udvalget for Vækst & Klima 
I november 2021 blev Styrelsesvedtægten 2022-2025 vedtaget. I styrelsesvedtægten er 
ansvaret for kommuneplanlægning uddelegeret til Udvalget for Vækst & Klima. På Kom-
munalbestyrelsens vegne varetager Udvalget for Vækst & Klima derfor kommuneplan-
lægningen, herunder udarbejdelse af planstrategi.  
 

Ved igangsættelse og politisk behandling af planstrategien sender Udvalget for Vækst & 
Klima beslutningen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 
Økonomiudvalget 
I styrelsesvedtægten står der, at Økonomiudvalget skal indhente erklæring om enhver 
sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver eller har betydende indflydelse på 
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kommunens økonomiske udvikling, eksempelvis kommuneplanlægningen, inden sagen 
forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.  
 
Ved igangsættelse og politisk behandling af planstrategien behandler Økonomiudvalget 
Udvalget for Vækst og Klimas beslutning og sender beslutningen videre til Kommunalbe-

styrelsen.  
 
Koordination mellem udvalg 
Såfremt der opstår behov for koordination mellem udvalgene, kan der arrangeres tema-
møder.  
 
Kommunalbestyrelsen 
Kommunalbestyrelsen træffer de endelige beslutninger vedrørende kommuneplanlæg-
ning. Det er således Kommunalbestyrelsen, der igangsætter processen og vedtager plan-
strategien.  
 

Planstrategien og Kommuneplanen som realiseringsværktøjer  
Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanlægning er led i realiseringen af Kom-
munalbestyrelsens visioner og strategier. Planstrategien formulerer ikke ny politik, men 

beskriver hvordan kommuneplanen skal realisere eksisterende politikker.  
 
Planstrategi 2023 skal altså omsætte Kommunalbestyrelsens pejlemærke ”Vækst i Ba-
lance”, Bosætningsstrategi, Erhvervspolitik med videre til konkrete temaer, der skal ar-
bejdes med og udvikles på i den efterfølgende kommuneplanrevision. 
 
Kommunalbestyrelsen prioriterer den fysiske udvikling af Hedensted Kommune højt og er 
ambitiøse på mange områder, herunder boligudvikling, erhvervsudvikling, landsbyudvik-
ling, klima med videre. Derfor er der mange temaer, som kan være relevante at arbejde 
med under den kommende kommuneplanrevision. Kommunalbestyrelsen skal gennem 
processen med udarbejdelse af planstrategien beslutte, hvilke temaer der skal prioriteres 
i Kommuneplan 2025: ”Hvad vil vi med vores kommuneplanrevision?” 
 
Forvaltningen foreslår, at der arbejdes med en rullende kommuneplan, så store temaer 
eller geografiske områder udarbejdes som særskilte kommuneplantillæg. Tillæggene bli-
ver en del af Kommuneplan 2025, når den bliver vedtaget. Det vil have to fordele: 

- Arbejdsmængden fordeles udover hele revisionsperioden, fremfor at alt skal revi-
deres på en gang. Dette modvirker flaskehalse i forvaltningen og i den politiske 
behandling. 

- Kommuneplanen brydes ned i mindre og mere overskuelige dele, hvilket gør det 
lettere at sætte sig ind i de enkelte dele af kommuneplanen. Forvaltningen vurde-
rer, at det vil give bedre vilkår for de politiske drøftelser og for dialogen med bor-

gere og andre interessenter om emnerne. 
 

 
Procesbeskrivelse 

Følgende er en beskrivelse af den politiske proces, forvaltningen foreslår.  
 
Processen, som lægger op til politiske drøftelser af flere omgange, skal sikre, at Udvalget 
for Vækst & Klima, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har rum og mulighed for 
at drøfte, prioritere og dermed sætte retningen for planstrategiens indhold.  
 
September 
Udvalget for Vækst & Klima, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
Igangsætning af Planstrategi 2023.  
Godkendelse af nærværende Kommissorium og procesbeskrivelse. 
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Oktober 
Udvalget for Vækst & Klima 
Drøftelse af indhold i Planstrategi 2023. 

Udvalget præsenteres for indkomne forslag til temaer for kommuneplanrevisionen. For-
slagene kan både være fra borgere, politikere og forvaltning. På baggrund af forslagene 
skal Udvalget indledningsvist drøfte planstrategiens indhold.  
 
Oktober 
Temamøde for Kommunalbestyrelsen 
Drøftelse og prioritering af indhold i Planstrategi 2023. 
Temamødet indledes med en opsamling på Udvalget for Vækst & Klimas drøftelse af 
planstrategiens indhold. På baggrund heraf og med afsæt i Kommunalbestyrelsens pejle-
mærker og strategier skal Kommunalbestyrelsen drøfte, hvilke temaer der skal priorite-
res i Planstrategi 2023.  
 
November 
Udvalget for Vækst & Klima 
Drøftelse om indhold i Planstrategi 2023. 
På baggrund af Udvalget og Kommunalbestyrelsens drøftelser i oktober skal Udvalget 
drøfte, hvilke temaer planstrategien skal indeholde.  

 
Januar 2023 
Udvalget for Vækst & Klima, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
Politisk behandling af Planstrategi 2023. 
Herefter sendes strategien i otte ugers offentlig høring. 

 
Maj 2023 
Udvalget for Vækst & Klima, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
Politisk behandling af Planstrategi 2023. 


