


• Stormøder uden mulighed for fordybelse 

• Stor database med mange (gamle) projektønsker

• Begrænset registrering og opdatering af projektdata

• Svært at koordinere opgaver på tværs i forvaltningen

• Forankret i anlæg fremfor planlægning

Opgave: gentænk anlægsprogrammet og dets inddragelse af fællesråd

Udgangspunkt: anlægsprogram 2017



1: Gentænk forankring af inddragelse

Tidligere

• Fællesråd indsender projektønsker og 
kommunen vurderer om de kan føres 
ud i livet

• Forankret i Anlægsafdelingen:

”kan vi udføre projektet?”

”hvordan kan det udformes?”

”er der penge tilbage i bevillingen?”

• Forvaltningen mødes med 
fællesrådene i august på fire 
storgruppemøder, hvor indholdet af 
projektdatabasen gennemgås fra ende 
til anden

Fremover

• Fællesråd og kommune udarbejder i 
fællesskab en oversigtsplan med fokus 
på lokale problemstillinger

• Forankret i Mobilitetsafdelingen:

”er problemstilling reel?”

”hvad har vi af muligheder?”

”er der synergi med andre opgaver?”

• Forvaltningen mødes med de enkelte 
fællesråd når der opstår et behov eller 
et ønske herom, enten for at opdatere 
oversigten eller diskutere konkrete 
løsningsforslag

Fokus på anlæg Fokus på planlægning
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fra fællesråd

Møder med fællesråd
i de fire storgrupper

Udformning af
anlægsprogram

Godkendelse af
økonomisk ramme

Projektdatabase
opdateres

Forelæggelse for
rådmand

Individuelle møder
med fællesrådene
i lokalområderne

2: Gentænk proces for inddragelse
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Løbende:
• Sparring med fællesråd
• Udformning af anlægsprogram
• Opdatering af økonomisk ramme
• Opdatering af projektdatabase

Forelæggelse for
rådmand



3: Gentænk produkt for inddragelse

















Gennemført

Planlagt

Intet svar

Intet fællesrådDet tager tid:

• 32 fællesråd

• Analyser

• Koordinering

• Overdragelse

• Opfølgning









• Fokus på at afholde møder med de sidste fællesråd

• Opfølgning på ønsker m.h.p. rullende planlægning

• Afstemning af kadence for løbende dialog med fællesråd

Hvad sker der fremad?


