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KOMMUNALBESTYRELSENS VISIONSSEMINAR 2008
Udviklingsstrategien skal være kernen i Ærø Kommunes virke. Her præsenteres kommunens udfordringer og den vision, de strategiske indsatsområder og de handlinger,
der skal sætte skub i en positiv udvikling i kommunen.
Udviklingsstrategien er således et politisk og administrativt værktøj, der sikrer, at alle
kommunens politikker og aftaler har et fælles afsæt og et fælles mål.
Udviklingsstrategien har konkret indflydelse på følgende politiske beslutningsprocesser:
• Udvælgelse af indsatsområder i kommuneplanen (planstrategien)
• Formulering af sektorpolitikker (fx børn og unge-politik)
• Fastlæggelse af resultatmål i rammebevillingerne
• Prioritering af nedskæringer og udviklingsønsker ved budgetlægningens prioriteringsdebat
Arbejdet med udviklingsstrategien blev skudt i gang ved kommunalbestyrelsens visionsseminar i juni 2007, hvorefter de genererede visioner har været afprøvet i forhold
til kommunens lederforum, den ærøske befolkning og udvalgte interessegrupper.
Der foreligger nu et forslag til udviklingsstrategi til drøftelse. Forslaget er skrevet på
baggrund af det offentliggjorte oplæg til borgermødet den 11. marts, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 13. februar 2008, og de indkomne kommentarer
og høringssvar.
Program for visionsseminaret
1. Økonomi- og teknikdirektøren gør indledningsvis rede for kommunens aktuelle
økonomiske situation på baggrund af regnskab 2007, budget 2008 og besluttede tillægsbevillinger til budget 2008, samt det tekniske budgetgrundlag for
budget 2009.
2. Kommunalbestyrelsens medlemmer opdeles i 6 grupper svarende til de 6 indsatsområder i udviklingsstrategien, og hver gruppe drøfter om forslaget til udviklingsstrategi på passende vis har fået indarbejdet de synspunkter, der kom
frem under borgermødet og under fokusgruppemøderne. Hver gruppes konklusion formuleres som et skriftligt forslag til kommunalbestyrelsens stillingtagen.
3. Kommunalbestyrelsen drøfter og tager stilling til gruppernes beslutningsforslag
vedrørende visioner og udviklingsmuligheder.
4. Det samlede forslag til udviklingsstrategi for Ærø Kommune gennemgås for den
samlede kommunalbestyrelse af Økonomi- og teknikdirektøren med fokus på
betydningen for kommuneplanrevisionen og øvrig planlægning.
5. Forslaget drøftes i partigrupperne. Hver gruppes konklusion formuleres som et
skriftligt forslag til kommunalbestyrelsens stillingtagen.
6. Kommunalbestyrelsen drøfter og tager stilling til gruppernes beslutningsforslag
vedrørende det samlede forslag til udviklingsstrategi.
Udviklingsstrategien kan herefter sendes i høring.

Kommunalbestyrelsen, den 23-04-2008:
Udkastet til udviklingsstrategi tilrettet og godkendt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Forslag til udviklingsstrategi, der indeholder den kommunale planstrategi, har været
fremlagt i offentlig høring fra den 7. maj 2008 til 25. juli 2008. Der er indkommet 7
høringssvar. De indkomne bemærkninger ligger i sagen, og der vedlægges en sammenfatning af disse som bilag.
Udvalget skal tage stilling til, om de indkomne høringssvar skal føre til ændringer af
indholdet i planstrategien.
Bilag:
Udviklingstrategi Ærø Kommune 2008 (120810)
Høringssvar (142016)
Teknik- og Havneudvalget, den 24-09-2008:
Indstilles godkendt med administrationens bemærkninger.
Økonomiudvalget, den 09-10-2008:
Det tilrettede udkast indstilles godkendt.
Kommunalbestyrelsen, den 15-10-2008:
Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

