Fra den 15. juni til den 10. august
2022 kan du indsende dine idéer
og forslag her:
www. Syddjurs.dk/vision

Sammen om det gode liv

Foto: krasnianska

Borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs
Kommune møder hinanden med nysgerrighed
og engagement og skaber i fællesskab
rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
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Kære læser
Foran dig har du Syddjurs Kommunes Vision og udviklingsstrategi ”Sammen om det
gode liv”. Den handler om Byrådets ambitioner for Syddjurs i et 12-årigt perspektiv.
Den udgør også de hegnspæle, som arbejdet med kommuneplan, politikker og
brandingstrategi foregår indenfor.

Sammen om det gode liv

Når vi i Byrådet bliver enige om hvordan vi ønsker, Syddjurs Kommune skal udvikle
sig de næste tolv år, handler det om at lægge det fundament, som vi skal følge for at
gøre Syddjurs endnu bedre at bo, arbejde og leve i. Vi har følgende vision:

Vi ønsker, at medarbejderne møder borgere,
erhvervsliv, organisationer og andre aktører på
et fast fundament. Dét fundament er Vision og
udviklingsstrategien.

”Sammen om det gode liv
Borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden
med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det
gode liv i hele Syddjurs”.
Visionen er delt ud på disse visionstemaer:
1: Erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling
2: Liv i naturen
3: Bæredygtig bosætning
4: Velfærd, fællesskab og trivsel i alle aldre
5: Lokaldemokrati og inddragelse

Hvert forår gør Byrådet status på
udviklingsstrategien, så vi sammen skaber
og støtter op om det gode liv i Syddjurs.

Vision og udviklingsstrategien er relevant for alle 43.596 borgere i Syddjurs, uanset
hvor man bor. Og den er i konstant udvikling.
Derfor har vi brug for input, ideer og kommentarer fra borgere, virksomheder,
medarbejdere, foreninger og alle andre parter, der ligesom os brænder for Syddjurs.
I Byrådet førstebehandlede vi Vision og udviklingsstrategien i slutningen af maj
2022, og den offentlige høring går i gang den 15. juni og slutter den 10. august 2022.
Sideløbende tilrettelægges en intern dialogproces for vores medarbejdere. Det hele
leder frem imod den endelige vedtagelse i Byrådet i november 2022.

Byrådet besluttede 31. maj 2022 at sende
“Sammen om det gode liv” i offentlig
høring, og at “der i arbejdet med den
endelige version indarbejdes en tydeligere
markering af kulturens betydning for Syddjurs Kommune.”

Byrådet håber, rigtig mange vil byde ind.
Vinduet åbner den 15. juni, og dermed muligheden
for indflydelse.
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Vi ser frem til den videre proces.
God læselyst.
På Byrådets vegne
Borgmester Michael Stegger Jensen
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Vision på et aktuelt
grundlag
Denne Vision og udviklingsstrategi står på
skuldrene af den forrige ”Vi gør det – sammen” fra 2018 og tager højde for, hvad der
sker i kommunens omgivelser.
Siden 2018, da forgængeren
til denne Vision og udviklingsstrategi blev vedtaget,
er der sket store omvæltninger
i Europa. Tænk bare på
Covid-19, krig i Ukraine, stigende priser og mangel på byggematerialer. Forandringerne har
haft stor betydning også her i
Syddjurs. Vi har håndteret en
omskiftelig og uforudsigelig
pandemi, og med udbruddet
af krigen i Ukraine har vi taget
godt imod et stort antal flygtninge til vores lokalsamfund.
Ud over de store begivenheder er der også sket mere
gradvise forandringer lokalt i
Danmark. Landets økonomi er
præget af en højkonjunktur,
samtidig med at der kommer
flere ældre og flere små børn
til verden. Lokalt i Syddjurs
Kommune har vi mærket
forandringerne på forskellig
vis. En lav ledighed og et
stigende antal ældre og små
børn betyder, at vi har svært
ved at finde nok personale
til vores hjemmepleje, vores
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plejehjem og til vores børnehaver. Samtidig kan vi se, at
helt nødvendigt byggeri af
skole i Hornslet, nye daginstitutioner og andre vejprojekter
bliver dyrere, end vi havde
regnet med.
På trods af de mange
forandringer har Syddjurs
Kommune styret sikkert efter
de pejlemærker, den tidligere
vision udstak. Det er disse
pejlemærker, vi nu justerer i
Vision og udviklingsstrategi
2022-2034
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Den tidligere vision: Hvor
kommer vi fra?
I den forgangne periode
har vi styret efter Vision og
udviklingsstrategien ”Vi gør
det – sammen”. Her har vi
blandt andet fokuseret på tre
indsatsområder:
1: Hverdagsliv i balance:
Der blandt andet sigtede mod
at udvikle Syddjurs Kommune
balanceret, så både by- og
landdistrikter havde optimale
betingelser for positiv vækst.
2: Oplevelser og aktiviteter for
krop og sjæl:
Der blandt andet stilede efter
at løfte borgernes sundhed
ved hjælp af en bred vifte af
aktivitets- og fritidstilbud.

3: Plads og muligheder for udvikling og vækst for erhverv:
Der sigtede mod at give lokale
virksomheder gode rammebetingelser – både i form af
professionel sagsbehandling,
attraktive erhvervsarealer
og tiltrækning af kvalificeret
arbejdskraft.
Samtidig lagde vi i visionen
vægt på at udbygge vores
digitale infrastruktur og på
at gøre det endnu lettere at
komme rundt i kommunen,
gerne med grønne løsninger
som en del af måden, hvorpå
vi kan imødegå klimaudfordringerne.

For at sikre fremtidens velfærd
skal vi finde løsninger og
indrette os så robust som
muligt. Det skal ske i samarbejde med vores nære fællesskaber og i fællesskab med
omverdenen. Udfordringerne
findes globalt og lokalt, og
løsningerne skal udvikles og
implementeres begge steder.
Vores fokus er på de lokale
opgaver, som vi i den kommunale hverdag kan udvikle
gode løsninger for.
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Fra vision til virkelighed
Visionen føres ud i livet i det daglige
arbejde og i de samarbejder og møder, du
har med Syddjurs Kommune. En levende vision er et fælles projekt, som bliver til virkelighed i det gode samarbejde mellem Byråd,
medarbejdere, borgere og virksomheder.
Vision og udviklingsstrategien er Syddjurs Kommunes
mulighed for at justere kursen
for kommunens udvikling og
understøtte kontinuitet. Den
er også et redskab til at skabe
klar sammenhæng mellem
politiske ønsker, mål og økonomiske prioriteringer på den
ene side, og medarbejdernes
daglige arbejdsindsats på den
anden side.
Mulighed for indflydelse
Fordi Vision og udviklingsstrategien alene
udstikker retningen, er det
i sidste ende op til Syddjurs
Kommunes ledere og medarbejdere at omsætte visionen
og de strategiske pejlemærker
i konkrete handlinger, som
skaber værdi i borgernes,
virksomhedernes og de
øvrige samarbejdspartneres
hverdag og i medarbejdernes
arbejdsliv.
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Hvordan bruger vi udviklingsstrategien?
Vision og udviklingsstrategi
2022-2034 er et helt centralt
dokument for Syddjurs
Kommunes arbejde. Den er
det strategiske fundament for
politikudvikling, strategier og
planlægning af arealer.

Dermed bliver Vision og
udviklingsstrategien en del af
den daglige opgaveløsning og
central i mødet med borgere,
erhvervsliv, foreninger og
øvrige parter.

Ledere og medarbejdere
skal omsætte visionen og de
strategiske pejlemærker i det
daglige arbejde, så der skabes
værdi i borgernes hverdag og
i medarbejdernes arbejdsliv.
Det sker i samarbejde med
Byrådet, borgere og virksomheder.
Der er med andre ord rig
mulighed for at få indflydelse
på, hvordan ”Sammen om
det gode liv” skal leve og
mærkes overalt i kommunen.
Byrådet ønsker at understøtte
medarbejderinvolvering og
medarbejderindflydelse for at
skabe løsninger, der er til gavn
for borgerne og samtidig øger
medarbejdernes trivsel.
For at det skal lykkes, vil
Byrådet tildele faglige frihedsgrader, fjerne unødvendigt
bureaukrati og skabe øget
rum for selvorganisering.

Vision og
udviklingsstrategi
Politikker, strategier,
planer, kommuneplan
Hvor kommunen
møder borgere
og erhvervsliv

Grundlag for
administration

Indsatser, institutioner, drift, service og dialog
på velfærds- og udviklingsområderne

Vision og udviklingsstrategiens sammenhæng med administration og omverden
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Vision og udviklingsstrategien
 
er
grundlag for dialog om
kommunens fremtid
Vision og udviklingsstrategien
er Byrådets fundament for den
fælles dialog om kommunens
udvikling og det daglige, levede liv. Dialog bringer borgere,

Udviklingsstrategien
har betydning på mange
niveauer

Åbning
Ideer og forslag til Vision og udviklingsstrategien fungerer som en åbning for
det kommende politiske arbejde, som
høringssvarerne er med til at præge.

Den har blandt andet direkte
indflydelse på:
• Budget


Inddragelse
• Kommuneplan

 

 primært


Foregår
ved løbende dialog og 
• Politikker
   

erhverv, foreninger og andre
aktører sammen med kommunen. I disse vigtige samtaler
præger og skaber vi sammen
kommunens fremtid.

 på

 på

udviklingsmøder
baggrund af en
politisk igangsætning og prioritering.
Gennem disse møder kvalificeres det
politiske beslutningsgrundlag.



Figuren
herunder
viser mulig-

hederne for indflydelse
undervejs i processen fra
Vision og udviklingsstrategi
over revision af kommuneplan
til budgetprocesserne og
politikudvikling i de kommende år.


 





 


Forskellige muligheder for indflydelse
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Høring
Der vil ofte være en høring, når en
plan, et budget eller politik har nået sit
ønskede indhold. Alle høringssvar bliver
forelagt politikerne.
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Sammen om det gode liv
Borgere, erhvervsliv og medarbejdere i
Syddjurs Kommune møder hinanden med
nysgerrighed og engagement og skaber
i fællesskab rammerne for det gode liv i
hele Syddjurs.

Syddjurs Kommunes Vision

I visionen hæver vi blikket
fra de daglige udfordringer
og udstikker den retning,
som Syddjurs Kommune skal
udvikle sig i de kommende år.
Og udgangspunktet er godt:
Vores kommune er populær
og tiltrækker både besøgende
og tilflyttere – ikke mindst
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takket være mangfoldige
lokalområder, et stærkt lokalt
erhvervsliv og en enestående
natur.
På de følgende sider kan du
læse om de fem temaer, som
vi vil give særlig opmærksomhed i de kommende år.
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Tema 1: Erhvervsliv og
arbejdsmarked i udvikling
Syddjurs har et stærkt lokalt
erhvervsliv, der både skaber
arbejdspladser og levende
lokalsamfund. Som en del af
den østjyske erhvervsregion
har vi et stort potentiale for
fortsat tiltrækning af nye
virksomheder. Vi skal gøre det
nemt at drive virksomhed og
være iværksætter i Syddjurs –
samtidig med at vi støtter op
om bæredygtighed og den
grønne omstilling.
Tema 2: Liv i naturen
Syddjurs har en enestående
natur. Derfor vil vi arbejde på
både at beskytte naturen, give
den mere plads og udvikle
endnu flere måder at nyde og
opleve den på. Alt sammen i
tæt samarbejde med borgere,
erhvervsliv og organisationer.

Tema 3: Bæredygtig
bosætning
Rigtig mange ønsker at
bosætte sig i Syddjurs, og det
er positivt. Nye borgere er
med til at skabe dynamik og
udvikling. Derfor vil vi tilpasse
vores service og infrastruktur til udviklingen. Vores
lokalsamfund vil forandre sig,
og vi skal sikre en løbende og
stærk dialog om udviklingen
både med de lokale og de
nytilkomne borgere.
Tema 4: Velfærd, fællesskab og trivsel i alle aldre
I Syddjurs Kommune har vi frihed til at leve det liv, vi ønsker.
Med fleksible velfærdsløsninger tæt på borgerne er
vi med til at fremme sundhed
og trivsel, så den enkelte får
mulighed for at mestre eget
liv. Det gode liv bliver til sammen med andre, og Syddjurs
tilbyder en bred vifte af stærke
fællesskaber for alle aldre.
Tema 5: Lokaldemokrati og
inddragelse
Løsninger bliver bedre i fællesskab. Vi inddrager borgere,
virksomheder, foreninger,
organisationer og medarbejdere, når vi udvikler og
finder løsninger på områder,
der berører dem. Vi sætter
mennesket i centrum med
tydelige processer, hvor alle
har mulighed for at blive hørt.
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Erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling
Syddjurs har et stærkt lokalt erhvervsliv,
der både skaber arbejdspladser og levende
lokalsamfund. Som en del af den
østjyske erhvervsregion har vi et stort
potentiale for fortsat tiltrækning af nye
virksomheder. Vi skal gøre det nemt at drive
virksomhed og være iværksætter i Syddjurs
– samtidig med at vi støtter op om bæredygtighed og den grønne omstilling.
Vores erhvervsliv skaber den
vækst, der er forudsætningen
for vores velfærd. Den positive
vækst og udvikling skal vi
sætte yderligere skub i. Det
gør vi med en stærk erhvervsservice, der gør det let at være
virksomhed i Syddjurs. Vores
virksomheder skal opleve dialogen med kommunen som
tydelig og hjælpsom, hvad
enten det drejer sig om etablering af en ny virksomhed,
tiltrækning af arbejdskraft
eller arealudvidelser.
Vores erhvervsliv står allerede
stærkt inden for turisme og
fødevarer, og de styrkepositioner vil vi videreudvikle i
samarbejde med erhvervslivet,
foreninger og interesse-
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organisationer. Særligt skal vi
drage fordel af de strategiske
indsatser, der ligger i de
tværkommunale samarbejder,
som Business Region Aarhus
og Visit Aarhus.
Vækst på et bæredygtigt
grundlag
Mange af vores virksomheder
er allerede i fuld gang med en
bæredygtig omstilling, både
af hensyn til klima og miljø,
øget produktivitet og virksomhedens konkurrenceevne.
Den proces skal vi støtte op
om. I dialogen med vores
virksomheder skal vi inspirere
og motivere til vækst på et
bæredygtigt grundlag. Det
gør vi via netværk,
samarbejder eller ved deling
af relevant viden.

De pejlemærker, vi styrer efter
Hvordan ved vi, om vi er på ret kurs?
Nedenunder er de pejlemærker, som Syddjurs Kommune styrer efter:
Lokal erhvervsvenlighed

Den rette arbejdskraft

Kommunen skal tiltrække
investorer og udviklere.
Samtidig skal det være enkelt
at starte og drive virksomhed
i Syddjurs.

Vi samarbejder med det lokale
erhvervsliv om rekruttering,
fastholdelse og opkvalificering af arbejdskraft, der er
målrettet arbejdsmarkedets
behov.

Grøn omstilling
Gennem partnerskaber med
erhvervslivet vil kommunen
inspirere og motivere den
grønne omstilling via cirkulær
økonomi, grønne forretningsmodeller og investeringer.
Iværksætteri
Gennem målrettet vejledning
og kompetenceløft vil vi
bidrage til en udvikling, hvor
antallet af iværksættere og
deres overlevelsesrate øges.

Social ansvarlighed
Alle borgere skal have de bedst
mulige forudsætninger for at
blive og være en del af
arbejdsmarkedet.
Derfor indgår vi partnerskaber
og samarbejder med virksomheder, der påtager sig et socialt
ansvar.
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Liv i naturen
Syddjurs har en enestående natur. Derfor
vil vi arbejde på både at beskytte naturen,
give den mere plads og udvikle endnu
flere måder at nyde og opleve den på. Alt
sammen i tæt samarbejde med borgere,
erhvervsliv og organisationer.
For mange besøgende er
Syddjurs synonymt med det
imponerende istidslandskab
Mols Bjerge – eller den lange
kyststrækning med de smukke
bugter og vige. Syddjurs
Kommune har en helt unik og
mangfoldig natur.
Men artsrigdommen er mange
steder i landet under pres,
fordi der bliver færre uberørte
levesteder for dyr og planter
at leve i. Derfor vil vi i Syddjurs
Kommune beskytte naturen,
styrke biodiversiteten og
give naturen mere plads til at
udvikle sig.
Natur, der bevæger
og beriger
Hvert år trækker Syddjurs’
landskaber besøgende til, og
heldigvis slår en del af dem sig
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ned og bliver boende.
Naturen tiltrækker os og danner rammen om det gode liv
– om det er gåture, camping
under stjernehimlen eller på
mountainbike op ad stejle
bakker.
Netop fordi naturen beriger
og giver mulighed for en aktiv
fritid, skal vi arbejde for at
skabe nye og endnu bedre
muligheder for at opleve
naturen og få adgang til den.
Det vil vi gøre i tæt samarbejde med både borgere,
erhvervsliv, interesseorganisationer og foreninger.
Samtidig vil vi støtte lokale
erhvervsdrivende i at skabe
nye forretninger baseret på
bæredygtige naturoplevelser.

Foto: Mia Rohde Kirchert

De pejlemærker, vi styrer efter
Hvordan ved vi, om vi er på ret kurs?
Nedenunder er de pejlemærker, som Syddjurs Kommune styrer efter:
Beskyttelse af naturen

Plads til naturen

Vi vil sikre fokuseret
naturbeskyttelse. Det vil sige
beskyttelse af truede arter og
sårbare naturområder.

Der skal være plads til naturen.
Vi vil sikre flere arealer til natur
– når vi omdanner arealer,
laver lokalplaner, ved nybyggeri og ved de kommunale
bygninger og anlæg.

Benyttelse af naturen
Vi vil sikre god adgang
til naturen – gennem
tilgængelighed, kulturtilbud
og bæredygtig outdoor-turisme. Adgangen til sårbar
natur tilrettelægges gennem
planlægning.

Samarbejde om naturen
Når vi skaber bedre rammer
for naturen, gør vi det i samarbejde med relevante parter.
Naturforståelse
Ved hjælp af formidling vil vi
sikre, at brugerne får kendskab
– og ejerskab - til naturen.
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Bæredygtig
bosætning
Rigtig mange ønsker at bosætte sig i
Syddjurs, og det er positivt. Nye borgere
er med til at skabe dynamik og udvikling.
Derfor vil vi tilpasse vores service og infrastruktur til udviklingen. Vores lokalsamfund
vil forandre sig, og vi skal sikre en løbende
og stærk dialog om udviklingen både med
de lokale og de nytilkomne borgere.
Syddjurs er noget helt særligt.
Det ved vi, der bor her. Det
ved de mange gæster, som
lægger vejen forbi. Og hvert
år flytter nye borgere hertil,
drevet mod den unikke natur
og fællesskaberne, som kombineret med overkommelige
huspriser, gode byggegrunde
og nærheden til Aarhus gør
Syddjurs særdeles attraktiv.
Vi ønsker bosætning i balance.
Der skal være mulighed for
udvikling i både de større byer
og de mindre lokalsamfund,
så udviklingen kan ske i hele
kommunen.
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Fortsat udvikling i
infrastruktur
Vores infrastruktur binder os
sammen, og den skal gøres
endnu stærkere til gavn for
både borgere, tilflyttere og
virksomheder. Så vi får knyttet
vores mangfoldige lokalsamfund bedst muligt sammen
med resten af kommunen
– og Aarhus. Og så det klimavenlige transportvalg bliver
endnu lettere.
Kort sagt, Syddjurs vil være en
kommune, hvor nye borgere
føler sig taget godt imod.

De pejlemærker, vi styrer efter
Hvordan ved vi, om vi er på ret kurs?
Nedenunder er de pejlemærker, som Syddjurs Kommune styrer efter:
Varieret udbud

Bæredygtigt byggeri

I vores planlægning sørger
vi for, at der løbende er
mulighed for at udstykke et
bredt udvalg af private og
kommunale grunde i hele
kommunen.

Kommunen vil med rådgivning
og krav understøtte nyt bæredygtigt byggeri og bæredygtig
renovering. Vi søger også
partnerskaber og vil stille krav
til egne bygge- og anlægsprojekter.

Bæredygtig mobilitet
Vi vil binde kommunen
sammen med bæredygtig
infrastruktur, eksempelvis
cykelstier til letbanestationer,
adgang til ladestandere og
offentlig transport i hele
kommunen.

Udvikling og dialog
Vi skal sikre en løbende
dialog og samarbejde
med de lokale borgere om
udviklingen af vores byer og
lokalsamfund.
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Velfærd, fællesskab
og trivsel i alle aldre
I Syddjurs Kommune har vi frihed til at leve
det liv, vi ønsker. Med fleksible velfærdsløsninger tæt på borgerne er vi med til at
fremme sundhed og trivsel, så den enkelte
får mulighed for at mestre eget liv. Det
gode liv bliver til sammen med andre, og
Syddjurs tilbyder en bred vifte af stærke
fællesskaber for alle aldre.
De fleste lægger slet ikke
mærke til kommunens rolle i
hverdagen, og sådan skal det
også være. Den velfærd, som
vi i fællesskab er med til at
betale, skal ikke nødvendigvis
gøre opmærksom på sig selv,
men danne rammen om det
gode liv.
For det er dig, det handler
om, når vi udvikler fleksible,
sammenhængende og
tværgående velfærdsløsninger, der fremmer
både sundhed og trivsel.
Løsningerne finder vi frem
til i partnerskaber med både
private aktører, forskningsinstitutioner og andre offentlige aktører. Så vi kan støtte
dig – uanset hvor du er i livet.
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Trivsel i fællesskaber
Syddjurs tilbyder også et væld
af muligheder for at berige
livet med fællesskaber. Vi tror
på, at livsglæde og aktive liv
opstår, når vi indgår i
fællesskaber med andre. Derfor hjælper vi det mangfoldige
fritids-, forenings- og kulturliv
på vej, og vi får nye fællesskaber til at spire. Hvad enten det
er i skolen, på arbejdspladsen
eller i lokalsamfundet. Så alle
oplever, at der er plads til - og
brug for - dem i fællesskabet.

De pejlemærker, vi styrer efter
Hvordan ved vi, om vi er på ret kurs?
Nedenunder er de pejlemærker, som Syddjurs Kommune styrer efter:
Mestring af eget liv
Vi støtter den enkeltes udvikling, så flest muligt mestrer
eget liv, og den nære velfærd
er baseret på borgernes
selvbestemmelse.
Fællesskaber mod
ensomhed

Støtte til foreninger og
frivillige
Vi understøtter vores foreninger og frivillige inden for
den store bredde af tilbud og
motiverer til nye samarbejder.
Sundhed for alle

Vi forebygger ensomhed.
Flere borgere skal have
mulighed for at blive en del
af sociale fællesskaber via
uddannelse, beskæftigelse,
forenings- og fritidsliv.
Mod på livet, uddannelse
og arbejde
Vi arbejder for, at alle børn
og unge får mod på livet, på
at tage en uddannelse og på
at komme godt i gang med
arbejdslivet.

Alle skal have mulighed
for et sundt liv, uanset
hvilke forudsætninger man
har. Derfor har vi fokus på
forebyggelse og sundhedsfremme.
Viden til velfærd
Borgerne skal modtage
koordinerede og tværfaglige
velfærdstilbud, som anvender
relevant viden og teknologi.

Vision og udviklingsstrategi 2022 - 2034 | 19

VISION OG UDVIKLINGSSTRATEGI I HØRING:
INDSEND IDEER OG FORSLAG FRA DEN 15. JUNI TIL DEN 10. AUGUST 2022

5

VISION OG UDVIKLINGSSTRATEGI I HØRING:
INDSEND IDEER OG FORSLAG FRA DEN 15. JUNI TIL DEN 10. AUGUST 2022

Lokaldemokrati og
inddragelse
Løsninger bliver bedre i fællesskab. Vi inddrager borgere, virksomheder, foreninger,
organisationer og medarbejdere, når vi udvikler og finder løsninger på områder, der
berører dem. Vi sætter mennesket i
centrum med tydelige processer, hvor alle
har mulighed for at blive hørt.
Borgerinddragelse og samskabelse i form af ligeværdige
samarbejder er en forudsætning for at skabe endnu bedre
løsninger og til at sikre, at
borgere og virksomheder bliver inddraget på de områder,
der berører dem.
Derfor både griber og udvikler
vi ideer og løsninger i tillidsfulde samarbejder. Vi tilrettelægger inddragelse, så der er klarhed over, hvad og hvor meget
der er indflydelse på – for
eksempel i forbindelse med
politikudvikling, lokalplanlægning og budgetlægning.
Og vi er åbne for i fællesskab
at finde nye måder at inddrage
borgere og virksomheder på.
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Resultatet bliver bedre løsninger og en øget forståelse
for forløbet og for de beslutninger, der træffes.
Mange muligheder for at
deltage og blive hørt
Det er vores mål, at borgerne
oplever at være en del af et
fællesskab, som løbende er
i dialog om beslutninger og
løsninger. Vi skal fremme
borgernes interesse for og
motivation til at deltage aktivt
og nysgerrigt i kommunens
udvikling, hvad enten det
er gennem deltagelse i de
politiske partier, gennem
aktive lokale samarbejder eller
i forbindelse med konkrete
høringer, debatter og arrangementer.

De pejlemærker, vi styrer efter
Hvordan ved vi, om vi er på ret kurs?
Nedenunder er de pejlemærker, som Syddjurs Kommune styrer efter:
Udvikling af
lokaldemokratiet

Sammen om bedre
løsninger

Vi vil understøtte og udvikle
lokaldemokratiet. Det vil vi
blandt andet gøre:

Vi tror på, at vi skaber bedre
løsninger for den enkelte gennem samarbejde. Det kræver:

På skolerne: Hvor elever
deltager i demokratiske
processer og fællesskaber.

• Løbende dialog og
inddragelse.

Lokalt: Både i foreningsregi,
distriktsråd, klubber og andre
sammenhænge, hvor vi fremmer processer og netværk i
ligeværdigt samarbejde med
civilsamfundet.
I det opsøgende arbejde:
Hvor vi opfanger, kvalificerer
og understøtter initiativer i
civilsamfundet.

• Åbne inddragende
processer, hvor vi fokuserer på
fælles mål og løsninger.
• En fælles, koordineret
tilgang fra Syddjurs
Kommunes side i mødet
med borgere i alle aldre.

Vision og udviklingsstrategi 2022 - 2034 | 21

VISION OG UDVIKLINGSSTRATEGI I HØRING:
INDSEND IDEER OG FORSLAG FRA DEN 15. JUNI TIL DEN 10. AUGUST 2022

Visionens betydning for
kommuneplanen
Når Vision og udviklingsstrategien er
vedtaget, skal kommuneplanen revideres.
I kommuneplanen udstikker Byrådet retningen for, hvordan vi bruger arealerne bedst
muligt og derigennem er med til at gøre
visionen til virkelighed.
Ligesom Vision og udviklingsstrategien formuleres
hvert 4. år, bliver Syddjurs
Kommunes kommuneplan
også opdateret og revideret
med samme interval. Den
nuværende kommuneplan
fra 2020 bliver revideret frem
mod 2024, og i den proces vil
der blive taget udgangspunkt i den nye Vision og
udviklingsstrategi.
Den nye Vision og udviklingsstrategi ”Sammen om
det gode liv” sætter fokus på,
at arealanvendelsen sikrer en
bæredygtig udvikling inden
for bosætning og erhverv.
Samtidig skal udviklingen ske
med lokale afsæt, så vi understøtter rammerne for velfærd,
fællesskab, trivsel samt liv i
naturen for alle aldre.
Den gældende kommuneplan,
Kommuneplan 2020, indeholder allerede i dag mange
af de hensyn og temaer, som
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den nye vision fokuserer på. Samtidig fastholdes kommuneplanens
hovedprincipper (se s. 24).
Revideringen af kommuneplanen
fokuserer på:
• Et tydeligere hensyn til miljø
og klima: Blandt andet gennem
samspil mellem bynære grønne
arealer, rekreative værdier og
opsamling af regnvand samt fokus
på beskyttelse af naturområder
ved nye udlæg.
• Lokal merværdi af arealer: Det
kan være arealer til boligformål
og rekreative arealer, der fungerer
i samspil med fælles-funktioner
eller ved større energianlæg.
• Bæredygtig transport: Øget
fokus på bæredygtige transportformer og afstande til fælles samlingssteder og daglige gøremål
samt en geografisk balance og
prioritering af disse.
Betydningen af ovenstående
fokus i kommuneplanens revision
fremgår af skemaet på næste side.
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Vision og udviklingsstrategien
udpeger de grundlæggende præmisser
for kommuneplanens indhold.
Revision af kommuneplanen omfatter:
Hovedprincipperne
De fastholdes i store træk, fordi de passer
til ”Sammen om det gode liv”, og suppleres
med skitser for udviklingen af:
Mørke, Thorsager, Ryomgård og Kolind.
Retningslinjerne
De fastholdes i nuværende opbygning
med udgangspunkt i umistelige værdier,
som natur og miljø, kulturarv og landskaber, og tilhørende udviklingsmuligheder
med følgende revidering:
• Klima og vand med opdateret risikokortlægning og afledte behov beskrevet i
den kommende klimahandlingsplan.
Rammerne
Her justerer vi og udlægger nye arealer
til erhverv, boliger, offentlige, tekniske
og rekreative formål samt arbejder med
landsbyafgrænsninger i overensstemmelse
med rummelighed, boligbyggeprogram,
efterspørgsel, udviklingsprojekter,
områdefornyelser og placeringshensyn i
retningslinjerne.
Foruden ovenstående vil forskellige emner
blive justeret på baggrund af erfaringen
med den gældende kommuneplan.
Lokalplanlægning
er forudsat af, at der er en gældende
kommuneplanramme for området.
Planhierarkiet. Kommuneplanens revision er beskrevet i det midterste hvide felt.
For oversigt over gennemført planlægning henvises til Forudsætningsredegørelse 2022.
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fra Kommuneplan 2020
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Syddjurs kommuneplan 2020
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Vision og udviklingsstrategien og FN’s 17
Verdensmål
”Sammen om det gode liv” er en bæredygtig
udviklingsstrategi, der i tråd med FN’s 17
Verdensmål prioriterer hvilke hensyn, der i
særlig grad skal trække en helhedsorienteret, bæredygtig udvikling i Syddjurs.
De fem temaer fra Vision og
udviklingsstrategien har rod
i flere af FN’s Verdensmål og
afspejler Syddjurs Kommunes
omsætning af Verdensmålene
til vores hverdag. På denne
måde bliver Verdensmålene
integreret i vores daglige
handlinger og dermed også
vores fremtid. I grafikken er
vist de fem Verdensmål, som
vi i særlig grad understøtter
med temaerne i Vision og
udviklingsstrategien.

forbrug, inddragelse, natur og
vandmiljø og lignende. På den
måde bliver en indsats for fem
Verdensmål også en indsats
for den samlede bæredygtighedsdagsorden.

Når Syddjurs Kommune
arbejder fokuseret med
bestemte bæredygtige emner
eller Verdensmål, bliver de
øvrige tematikker også
løftet. Vi kan eksempelvis
ikke lykkes med at arbejde
for bæredygtige byer og
lokalsamfund uden samtidig
at arbejde med erhverv,
klimahensyn, ressourcer og

Samtidig er der sat mange
gode grønne initiativer, partnerskaber og projekter i søen
overalt i kommunen.
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Byrådet valgte i 2018 at
prioritere FN’s Verdensmål
og gå foran i indsatsen for
bæredygtighed. Med Budget
2021 blev der afsat 1,75 mio.
kr. årligt fremover til at indfri
vores bæredygtighedsmål.

Vi ønsker, at bæredygtighed
er en del af vores daglige
handlinger, og at den måde, vi
prioriterer og handler på, kan
brede sig som ringe i vandet.

5: Lokaldemokrati
og inddragelse
2: Liv i naturen
4: Velfærd, fællesskab
og trivsel i alle aldre
3: Bæredygtig bosætning
1: Erhvervsliv og arbejdsmarked i udvikling

De 17 verdensmål.
Fremhævet er de fem Verdensmål, som “Sammen om det gode liv” i særlig grad understøtter.
For redegørelse for arbejdet med Agenda 21 henvises til Forudsætningsredegørelse 2022.
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Sammen om det gode liv
Borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs
Kommune møder hinanden med nysgerrighed og
engagement og skaber i fællesskab rammerne for det
gode liv i hele Syddjurs.
1: Erhvervsliv og
arbejdsmarked i udvikling
Syddjurs har et stærkt lokalt
erhvervsliv, der både skaber
arbejdspladser og levende
lokalsamfund. Som en del af
den østjyske erhvervsregion
har vi et stort potentiale for
fortsat tiltrækning af nye
virksomheder.
2: Liv i naturen
Syddjurs har en enestående
natur. Derfor vil vi arbejde på
både at beskytte naturen, give
den mere plads og udvikle
endnu flere måder at nyde og
opleve den på.

4: Velfærd, fællesskab
og trivsel i alle aldre
I Syddjurs Kommune har vi frihed til at leve det liv, vi ønsker.
Med fleksible velfærdsløsninger tæt på borgerne er
vi med til at fremme sundhed
og trivsel, så den enkelte får
mulighed for at mestre eget liv.
5: Lokaldemokrati og
inddragelse
Løsninger bliver bedre i fællesskab. Vi inddrager borgere,
virksomheder, foreninger,
organisationer og medarbejdere, når vi udvikler og finder
løsninger på områder, der
berører dem.

3: Bæredygtig
bosætning
Rigtig mange ønsker at
bosætte sig i Syddjurs, og det
er positivt. Nye borgere er
med til at skabe dynamik og
udvikling. Derfor vil vi tilpasse
vores service og infrastruktur
til udviklingen.

Fra den 15. juni til den 10. august 2022 kan du
indsende dine idéer og forslag her:
www.syddjurs.dk/vision
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