Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om
Visionsplan for Vedbæk
1. Formål
Der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg, som i en borger- og
aktørinddragende proces skal udarbejde en visionsplan for Vedbæk med
anbefalinger til videre initiativer og tiltag, der kan sætte retning for den
videre udvikling af Vedbæk som et velfungerende og attraktivt
lokalområde, og som kan være til inspiration for andre af kommunens
byområder.

2. Udvalgets opgave
Udvalget har i perioden 2022-2023 til opgave at udarbejde en
visionsplan indeholdende anbefalinger, der understøtter udviklingen af
Vedbæk som både et attraktivt og velfungerende by- og boligområde i
Rudersdal Kommune.
Udvalget skal i deres arbejde forholde sig til bl.a. følgende forhold og
perspektiver for Vedbæk som lokalområde:


Hvordan fastholdes og udvikles et attraktivt og velfungerende byog handelsliv med gode vilkår for detailhandel og
serviceerhverv?



Hvordan kan samspillet mellem Vedbæk Havn, Nord- og
Sydstranden, Hotel Marina og resten af Vedbæk udvikles og
styrkes?



Hvordan kan bevaringsværdierne i by- og boligområderne
styrkes, og hvordan kan evt. ny bebyggelse bedst indpasses?



Hvordan kan Vedbæk i endnu højere grad blive rammen om et
aktivt og velfungerende lokalmiljø for alle generationer, der kan
give grundlag for flere mødesteder og aktiviteter, nye
fællesskaber og et aktivt fritids- og foreningsliv mv.?



Hvordan sikres Vedbæk som et godt og trygt sted for børn og
unge at vokse op?



Hvordan sikres Vedbæk en velfungerende grøn og kollektiv
trafikforsyning samt gode forhold for cyklister og gående med
fokus på trafiksikkerhed og tryghed?



Hvordan kan lokalområdet bidrage til et bæredygtigt Rudersdal i
dialog med borgere, virksomheder, lokale foreninger m.fl.?

Tilrettelæggelsen af udvalgets arbejde kan ske i en temavis tilgang, hvor
der arbejdes med skiftende temaer/emner, der kræver hver deres tilgang
og proces samt forskellige former for faglig belysning og inddragelse.
Således kan udvalget, afhængig af hvilke temaer/emner der arbejdes
med, inddrage relevante eksperter, lokale ildsjæle og videnspersoner
m.fl.
Der lægges generelt vægt på en åben og inddragende borgerproces,
hvor der kan afprøves nye metoder og arbejdsformer. Herudover
tilknyttes der til udvalget en fast kreds af aktører, der afspejler og
repræsenterer de forskellige interesser i lokalområdet – se nærmere
under udvalgets sammensætning.
Der tilknyttes en eller flere rådgivere/konsulenter til udvalget, der i
samarbejde med forvaltningen dels kan rådgive og inspirere til nye
former for borger- og aktørinddragelse og dels kan forestå selve
udarbejdelsen af visionsplanen.
Visionsplanens anbefalinger skal i nødvendigt omfang også forholde sig
til relevante juridiske og økonomiske konsekvenser, herunder
mulighederne for en realisering af anbefalingerne inden for kommunens
budget.
Kommissoriet er dynamisk og kan derfor tilpasses de behov, der måtte
opstå undervejs i udvalgets arbejde.
Herudover skal der ske en løbende koordinering med allerede
iværksatte eller kommende projekter og sager, der besluttes af
kommunalbestyrelsen eller på anden måde bliver aktuelle, fx:
- Ny Planstrategi 2023 – strategi for et bæredygtigt Rudersdal
- Aktuelle plan- og trafiksager lokalt i Vedbæk
- Aktuelle planer og projekter på kultur- og fritidsområdet
Målet er at skabe sammenhæng og synergi mellem arbejdet i § 17, stk.
4 udvalget og de andre projekter og sager.
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3. Sammensætning af udvalget
Udvalget nedsættes af Kommunalbestyrelsen og under
Økonomiudvalget i henhold til § 17, stk. 4 i lov om kommunernes
styrelse og består af medlemmer af Kommunalbestyrelsen og eksterne
medlemmer.
Syv medlemmer af Kommunalbestyrelsen:
 Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), formand
 Peter Lemmich (C), næstformand
 Elisabeth Ildal (C), medlem
 Kristine Trane (A), medlem
 Malene Barkhus (V), medlem
 Anne Christiansen (L), medlem
 Jens Ive (V), medlem
De eksterne medlemmer af udvalget, som fastlægges til syv
repræsentanter, findes blandt følgende kreds af lokale aktører:
-

Vedbæk Grundejerforening
Vedbæk Handels og Erhvervsforening
Vedbæk Havn
En repræsentant for de unge i Vedbæk udpeget via Ung i
Rudersdal
Vedbæk Skole
Foreningen Bakkehuset
En repræsentant fra kultur- og fritidsforeninger i Vedbæk udpeget
af Folkeoplysningsudvalget

Udvalget kan efterfølgende supplere med repræsentanter fra Vedbækområdet, der afspejler diversiteten i området.
4. Udvalgets arbejdsform
Udvalget tilrettelægger selv sin arbejdsform og mødeplan. Det er
forventningen, at udvalget benytter nye og eksperimenterende måder at
arbejde på og en aktiv inddragelse af borgere og lokale ildsjæle og
aktører, relevante ejendomsejere, lokale foreninger og
interesseorganisationer, erhvervsdrivende og virksomheder m.fl.
Udvalget betjenes af direktøren for de tekniske områder, en
udvalgskonsulent og relevante chefer og medarbejdere fra Byplan,
Teknik og Miljø og Kultur- og Fritid.
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5. Kompetence
Udvalget har en forberedende og rådgivende funktion i forhold til
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse og kan stille forslag til
godkendelse i Økonomiudvalget og fagudvalg.
Visionsplanen og udvalgets anbefalinger må forventes i høj grad at
vedrøre kompetenceområderne for flere fagudvalg – herunder særligt
Arkitektur- og Byplanudvalget, Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og
Fritidsudvalget. Det vil være Økonomiudvalget, der sikrer evt.
behandling af anbefalingerne i de relevante fagudvalg.

6. Proces- og tidsplan
Udvalget udarbejder en proces- og tidsplan, når der er sket en nærmere
afklaring af, hvordan arbejdet gribes an i samråd med forvaltning og
rådgiver.
Det forventes, at den første del af 2022 især vil blive prioriteret til
vidensopbygning og drøftelser om udvalgets arbejdsmetoder, tids- og
procesplanen – herunder særligt at fastlægge rammerne for processen
med borgere og lokale aktører.
Økonomiudvalget forelægges en midtvejsstatus for arbejdet primo 2023.

7. Økonomi
Der vil blive søgt om særskilt bevilling til finansiering af udvalgets
arbejde, herunder især rådgivning samt udgifter til afholdelse af møder
og andre aktiviteter.
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