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Kommissorium for Bystrategisk Råd 
 

Baggrund 

Kommunal fysisk planlægning handler om at foretage målbevidste valg om, hvordan 
arealerne i kommunen skal anvendes, så man kan sikre den ønskede udvikling. Den fysiske 
planlægning er et komplekst og omfattende fagområde, med stor betydning for eftertiden 
og hvor det kan være nødvendigt at drøfte, prioritere og afveje mange forskellige interesser. 
Samtidig stiller ændringer i samfundet nye krav til udvikling og omdannelse af byerne, 
infrastrukturen, den grønne omstilling mv.  

Borgerinddragelse er et vigtigt element i den fysiske planlægning, hvor offentligheden får 
mulighed for at få indflydelse på planlægningen og den fremtidige arealanvendelse. Derfor 
er det også et krav i planloven, at kommunale planer og strategier skal i offentlig høring. Ved 
at inddrage offentligheden tidligt i udviklingen af kommunen får Byrådet mulighed for at 
træffe beslutninger, der er belyst fra flere forskellige vinkler, og samtidig styrkes ejerskabet 
blandt kommunens borgere, når der inddrages bredt og tidligt i processen. 

For at styrke den aktive borgerinddragelse samt den strategiske byudvikling, har Plan- og 
Tryghedsudvalget besluttet, at der skal oprettes et bystrategisk råd. Rådet er et supplement 
til de lovgivningsmæssige krav til offentlighed og borgerinddragelse. 

 

Formål 

Et bystrategisk råd skal være med til at kvalificere arbejdet af den kommunale fysiske 
planlægning. Mens borgere ofte har et lokalt kendskab og engagement til planlægningen, 
kan det bystrategiske råd bidrage med en bredere tilgang, og dermed varetage mere 
almene, objektive interesser og alligevel lokale ønsker til kommunens udvikling. Hensigten 
med rådet er derfor en ”stemme” ind i planarbejdet, hvor rådets rolle bliver at agere en 
form for ekstern rådgiver med lokalt tilhørsforhold.  

 

Arbejdsområde 

De typiske plandokumenter som rådet inddrages i, er fx planstrategien, kommuneplanen 
helhedsplaner og lokalplaner over 50 boliger.  



 

 

 

Side 2 af 4 
4. august 2022 

22-004721-4 
 

Det bystrategiske råds opgaver: 

A) Skriftligt input 
 

Rådet inviteres til at indsende skriftligt input til kommunen:  
1) Så vidt muligt ved opstart af en ny plan, som kan indgå ved den politiske 

behandling af igangsættelse af planen. Den politiske proces i forbindelse med 
opstart af en plan kan dog betyde, at det ikke er muligt at nå at få input før 
igangsættelsen af en plan. 

2) Inden den politiske behandling af forslag til nye planer.  

Det kan fx være ifm. lokalplaner, hvor rådet kan kommentere på, hvad de mener er 
karakteristisk og vigtigt for et særligt område fx udformning og konkrete forhold som 
højder, udearealer, arkitektur mv.  

Før en af overnævnte planer udarbejdes, tilsendes rådet en overordnet beskrivelse af 
planens formål, og desuden beskrives de fastlagte rammer fx i kommuneplanen. 
Rådets kommentarer, fremsendes til administrationen som én samlet skriftlig 
tilbagemelding, og vil herefter indgå som et bilag til den politiske udvalgssag.  

 

 
B) Årligt møde 

Rådet inviteres til et årligt møde. Her drøftes de kommende planer for året og rådet 
kan bidrage med input til den overordnede byudvikling, kommunens arkitektur, de 
kommende planer, tryghed o. lign. 

Det kan være ifm. overordnede strategier og planer, hvor rådet kan bidrage på et mere 
overordnet niveau.  
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Mødefunktion og frister 

Det bystrategiske råd nedsættes under og referer til Plan- og Tryghedsudvalget.  

Administrationen mødes én gang om året med rådet, hvor den generelle udvikling i 
kommunen drøftes. Herudover kan administrationen afholde møde med rådet fx i 
forbindelse med udarbejdelse af planstrategien.  

Øvrig dialog foregår på mail og evt. ved onlinemøder, fx til opklarende spørgsmål til en 
konkret plan.  

Rådet skal så vidt muligt have 3 ugers frist til at indgive deres input, og administrationen 
behandler herefter rådets input inden den politiske behandling. 

Det bystrategiske råd organiserer sig, som de vil.  

 

Sekretærbistand 

Center for Teknik & Miljø vil bistå det bystrategiske råd med afholdelse af møder ml. 
kommunen og rådet, herunder dagsorden, oplæg mv. samt fremsendelse af materiale o. 
lign.  

 

Sammensætning 

Det bystrategiske råd består af fire til seks borgere og interessenter med indsigt og generel 
viden i kraft af deres profession, og/eller interesse inden for byplanlægning, 
erhvervsfremme, ejendomsudvikling, detailhandel og arkitektonisk fremtræden. Det kan fx 
være en arkitekt, en ejendomsmægler, handelsstandsforening, boligselskab, forsyning, 
grundejerforening mv. Desuden vurderes det vigtigt, at medlemmerne repræsenterer 
kommunen så geografisk bredt som muligt.   

Rådet skal bestå at faste medlemmer, og der udpeges ikke suppleanter/stedfortrædere.  

Plan- og Tryghedsudvalget udpeger rådets medlemmer på baggrund af 
begrundetansøgning. 
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Beslutningskompetence 

Det bystrategiske råd er udelukkende et vejledende råd og har derfor ingen 
beslutningskompetencer.  

 

Orientering af Plan- og Tryghedsudvalget 

Plan- og Tryghedsudvalget orienteres én gang om året om arbejdet i Bystrategisk Råd, med 
referat fra de møder, der har været afholdt. Første orientering bliver i start 2024, når rådet 
har virket et år.  

Rådets samlede skriftlige input til planer og strategier vedlægges de enkelte sager 
uredigeret, i forbindelse med at planerne bliver politisk behandlet. 

 

Tidsplan 

Rådet nedsættes start 2023.  

Plan- og Tryghedsudvalget kan beslutte, om rådet skal ophæves og hvornår.  

 

Økonomi 

Finansiering af forplejning i forbindelse med møder ml. kommunen og rådet sker inden for 
Plan- og Tryghedsudvalgets budgetrammer. Der vil ikke være finansiering til oplægsholdere, 
udarbejdelse af materiale el. lign.  


