Mål & succeskriterier:
Udarbejdelse
af strategi
for konsulentarbejde
og udstykkers bidrag.
S: Strategien udarbejdet og accepteret af
udvalget.
Mål & succeskriterier:
Udarbejdelse af strategi for
borgerinddragelse.
S: Strategien udarbejdet og accepteret af
udvalget.
Mål & succeskriterier:
Byrådet
tager stilling til mulighed for
delegation
af beslutningskompetencen.
S: ja

HVORDAN
Delmål:
At optimere den politiske
proces samt sikre forståelse
og ejerskab for lokalplanproces.
Delmål:
At styrke samskabelse mellem administrationen, politikere og borgere i
lokalplanlægningen.

Formål:
At sikre, at Hedensted Kommune udarbejder lokalplaner med nødvendig faglig kvalitet i en samskabende og effektiv proces.

HVORFOR

Delmål:
At sikre ejerskab og ansvar
på rette tid hos de involverede parter.

Mål & succeskriterier:
Sikre/forbedre
borgeres mulighed for indflydelse på
den planlægning, der vedrører dem.
S: indføre
værktøj til online kommunikation
Mål & succeskriterier:
Øge tilgængeligheden til lokalplaner og oplysninger om lokalplanlægning på
kommunens
hjemmeside.
S: 50 pct.pt.
stigning af tilfredshed med tilgængelighed af
oplysninger om
lokalplaner
(spørgeskema på
Facebook eller
www)
Mål & succeskriterier:
Revision af
By & Landskabs skabeloner,
standarder
og procedurer
S: dokumenter
analyseret
og accepteret af teamet
Mål & succeskriterier:
Udarbejdelse af
procedurer for
samarbejde mellem relevante
fagligheder i Fritid & Fællesskab
med flere.
S: proceduren
udarbejdet, formidlet og accepteret af alle relevante teams i
Fritid & Fællesskab med flere.

S. 19 og 12
4. Målhieraki

Del af program – del af portefølje – kobling til strategi
Samskabelse – Digitaliseringsstrategi – Lokalplanlægning som myndighedsopgave

Indsats/løsning:
Oplæg til udvalg/byrådet om lokalplanprojekt.

Indsats/løsning: Udarbejde interne strategier for tilvalg af
indledende borgerinddragelse, konsulentarbejde og udstykkers bidrag

Opgaver:
Forberede veloplyst beslutningsgrundlag for de politiske dele af lokalplanprojektet.

Opgaver:

Opgaver:
Valg af systemudbyder for digitale lokalplaner (og
kommuneplan)

Opgaver:
Udarbejdelse af begrundelsen for overgang til ”digitale planer”

Indsats/løsning: Oplæg til udvalg og byrådet om diverse
måder at delegere beslutningskompetence + indstilling

Indsats/løsning:

Opgaver:
Teknisk og layoutmæssig opsætning af digit.pl.systemet

Opgaver:
Formidle By & Landskabs intern procedure ved udarbejdelse af lokalplaner, inkl. tilvalg af borgerinddr.

Opgaver:
Opdatering af mappestruktur på Q/Lokalplan

Opgaver:
Opdatering af standardskrivelser (breve, annoncer
mm.) – OBS på sprogbrug

Opgaver:
Undervisning i at formulere sig skriftligt (”skiv let”,
skriv til net, facebook mm.)

Opgaver:
Undervisning i brug af digitale lokalplaner (medarbejdere, politikere mm.)

Opgaver:
Udarbejdelse af standarder for kortbilag

Opgaver:
Opdatering af ”fraselager” – OBS på sprogbrug

Opgaver:
Udarbejdelse af lokalplanskabelon i digit.pl. system
– OBS på sprogbrug

Indsats/løsning:

Indsats/løsning:
Indføre digitale lokalplaner

Indsats/løsning:
Indføre online værktøj, hvor borgere kan komme med
input til planlægning

Indsats/løsning: Revision og udbygning af planrelateret
indhold på hjemmesiden mhp. at øge tilgængelighed og
forståelighed
Indsats/løsning:
Måling af tilfredshed med tilgængelighed af oplysninger
om lokalplaner på www–før og efter projektet
Indsats/løsning:

Indsats/løsning:
Definere By & Landskabs intern procedure ved udarbejdelse af lokalplaner

Indsats/løsning:
Undersøge ønsker fra relevante fagligheder

Indsats/løsning:
Definere procedurer for inddragelse af relevante fagligheder

Opgaver:
Formidle de nye procedurer for inddragelse af relevante fagligheder

