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Ejvind Slottved <eslottved@gmail.com>

Fwd: Kvittering for høringssvar vedr. Planstrategi 2019
Henrik Hjortdal <henrik.hjortdal@gmail.com> 9. september 2019 kl. 16.27
Til: eslottved@gmail.com, Susie Cowan <susie_aka_sunny@hotmail.com>

Til orientering og arkiv/dagsorden

Start på videresendt besked:

Fra: "Rudersdal Kommune via Rudersdal Kommune" <kan-ikke-besvares@rudersdal.dk>
Dato: 9. september 2019 kl. 15.29.19 CEST
Til: henrik.hjortdal@gmail.com
Emne: Kvittering for høringssvar vedr. Planstrategi 2019
Svar til: "Rudersdal Kommune" <kan-ikke-besvares@rudersdal.dk>

Tak for dit høringssvar vedr. Planstrategi 2019.

Vi har modtaget følgende information fra dig:

- Dit tilhørsforhold til Rudersdal Kommune: Repræsentant fra firma eller
organisation

- Organisation/firma, du repræsenterer: Alternativet

- Din e-mail (hvis du ønsker at modtage kvittering og besked når dit svar
er behandlet): henrik.hjortdal@gmail.com

- Vælg tema: Hele Planstrategi 2019

- Dine idéer, bemærkninger og forslag:

Til Rudersdal kommune

Rudersdal står som det øvrige Danmark med en række udfordringer, herunder
reduktion af klimabelastningen  samt en imødegåelse af en udvikling i
økonomisk ulighed, bosætning, som  truer vores samfunds sammenhængskraft.
En indsats på disse områder er vigtige elementer i FNs verdensmål, som den
tidligere regering bad kommuner og regioner om at forfølge. Begge dele er
også  adresseret i det forståelsespapir, som regeringen og en række
partier har udformet ved regeringsdannelsen. Der sættes et konkret og
ambitiøst mål om reduktion af klimabelastningen  med 70 %. Ligesom der i
forståelsespapiret sættes en række målsætninger op for at bevare og
udvikle den tillid, lighed og sammenhængskraft, der har være et markant
kendetegn ved vores samfunds økonomiske og sociale udvikling.

Vi noterer med tilfredshed, at Rudersdal kommune med afsæt i FNs verdnesmål
har udarbejdet en lokal Agenda 21-strategi og etableret en borterrettet
portal om Grøn Omstilling.

Alternativet foreslår, at også de verdensmål, som ikke handler om grøn
omstilling inddrages i kommuneplanlægningen.og at indsatsen den kommende
periode bør koncentreres om to strategiske udfordringer, som knytter til
flere verdenssmål, herunder mål 10 og ulighed og mål 11 om bæredygtige
byer
- en strategi for Rudersdals bidrag til reduktion af klimabelastningen med 70
% i 2030
- en indsats for at øge mangfoldigheden i Rudersdal befolkning og
boligmasse, uagtet de vanskeligheder høje boligpriser og kommunens
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udbygningsgrad betyder

På Rudersdal Folkemødedag har vi afholdt en workshop med titlen Rudersdal
2030 med afsæt i FNs verdensmål. Her blev såvel klimaindsatsen som den
socialt bæredygtige by drøftet.
Herfra kan vi videregive en række pointer og synspunkter, som oplægsholdere
og deltagere fremkom med. Vi vedlægger også de to oplæg, der lå til grund
for diskussionerne. Begge dele kan forhåbentlig være til inspiration for
forvaltning og politikere i den næste fase:
På klimaområdet blev peget på følgende indsatser, hvoraf en del bør få
konsekvenser for kommuneplanen:
- Investeringer i nyt kloaksystem, herunder separering af regn og kloak bør
fremskyndes
--Norfors bør omlægge og fremskynde omstillingen til vedvarende
energiformer fx jordvarme og via bl.a bedre sortering opnå højere
genanvendelse
- Kommunen bør styrke en grøn indkøbspolitik, herunder købe elbiler og
ladestandere for borgere og kommunalt ansatte
- Der bør tænkes i intelligent reduktion af transportbehov både for
kommunalt  ansatte og for kommunens borgere, herunder puljer, delebiler og
reduceret mobilitet.
- Herudover bør kommunens kantiner og institutioner øge andelen af
vegetarmåltider og reducere kødforbruget.

På boligområdet blev peget på
- Der er brug for et langt sejt træk for at skaffe gode forhold for de
grupper, som er i klemme i Rudersdal når det gælder ensomhed og ressourcer.
- Det drejer sig om ældre menesker, handicappede, flygtninge, expats,
fraskilte (især kvinderne, som typisk mister boligen) og skilsmissebørn.
- Gennem fx bofællesskaber, blandede byggerier, kommunal facilitering af
privat udlejning og ved bygning af deleboliger efter inspiration fra
Frederiksberg, kan kommunen understøtte en positiv udvikling i
befolkningssammensætning og levevilkår.
- Der bør ske en styrkelse af kommunens støtte og samarbejde med
boligsociale medarbejdere ved etablering og drift  af nye boligformer.

Vedhæft evt. fil:

Høringen er åben frem til d. 9. september 2019. Efter høringsperioden vil
kommunalbestyrelsen tage stilling til dine bemærkninger og kan vedtage
ændringer i strategien. Det sker på et kommunalbestyrelsesmøde i
efteråret 2019. Du vil få besked på din angivne email-adresse, når mødet
er afholdt. Dagsordener for kommende kommunalbestyrelsesmøder kan i øvrigt
følges her: https://dagsordener.rudersdal.dk/.

Behandling af dine data:
Oplysningerne, som du har indsendt, er i kategorien almindelige
personoplysninger. Rudersdal Kommune behandler disse oplysninger til at
kvittere, vurdere og offentliggøre bemærkninger til Planstrategi 2019.
Formålet er at kommunalbestyrelsen tager stilling til dine bemærkninger jf
lov om planlægning § 23 a., stk. 5-6 .

Vi offentliggør som udgangspunkt indsendte oplysninger, svar og filer.

Vi videregiver dine personoplysninger til databehandlere, til arkiver, til
personer, der søger aktindsigt eller oplysninger om sagen via kommunens
dataudstillingsløsninger, fx hjemmesider og NemIndsigt.

Oplysningerne bevares for eftertiden i overensstemmelse med KL’s
slettefrister (KLE) dvs. at dine oplysninger bevares såvel i Rudersdal
Kommune og i modtagende arkiver.
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Læs mere om Rudersdal Kommunes behandling af dine data, om dine rettigheder
og klagemuligheder på www.rudersdal.dk/databehandling..

http://www.rudersdal.dk/databehandling

