Varighed
TIDSRUM
1. kvt 2. kvt
2018
2018

AKTIVITET

Borgerinvolvering
Borgerinvolveringsstrategi
Evaluering - ØPU
Økonomi
Kommissorium, udarbejdelse-ØPU
Politik, udarbejdelse - ØPU
Tema 1
Byudvikling
Havneområdet, udvikling, fornyelse og
forskønnelse i samarbejde med
Molslinjen *
Boligudviklingsstrategi, udarbejdelse herunder Analyse af behov for
studieboliger - ENT
Kommuneplanstrategi- og plan - ENT og
ØPU

Spildevandsstrategi- og plan - ENT og ØPU
Infrastruktur
Tema 2
Transport- og infrastrukturpolitik,
udarbejdelse (biler, færge, bus) - ENT
Tema 3
Erhvervsudvikling
Erhvervsindsatsen evalueres - ENT og
ØPU
Ny struktur med indsatser - ENT og ØPU
Potentialeplanen - justering af - samt
implementering - ENT
Nedslagspunkter på Fanø - fundraising til
og implementering - ENT
Tema 4

Naturpolitik og grøn omstilling
Naturpolitik - udarbejdelse - ENT
Naturplejeplan - opdatering - ENT **

3. kvt
2018

Opstartsperio
4. kvt
2018

1. kvt 2. kvt 3. kvt
2019 2019 2019

Implementeringsfase
4. kvt
2019

1. kvt
2020

2. kvt
2020

3. kvt 4. kvt 1. kvt
2020 2020 2021

2. kvt
2021

3. kvt
2021

4. kvt.
2021

§17 stk. 4 udvalg - godkendelse af
kommissorium
a) Bæredygtighedsstrategi, udarb. - ENT
og ØPU
b) Klimatilpasningsplan, udarbejdelse ENT og ØPU
c) Energiplan - udarbejdelse - ENT og ØPU
Tema 5

Det gode og sunde liv

Børneog
SFO og klubtilbud - udarbejdelse af
ungeliv strategi for udvikling af området - BKU
Dagtilbudslov - ny lov - BKU
Dagtilbud - evaluering - BKU
Unges uddannelsesvalg og brobygning til
erhvervsuddannelser - BKU
Voksenliv Specialiserede socialområde for voksne omlægning af indsatser - SSU
Beskæftigelsesplan - i samarbejde med
Jobcenter Esbjerg - SSU og ØPU
Ledigheden - iværksættelse af konkrete
indsatser for nedbringelse - SSU
Integration - styrkelse af samarbejdet
***
Integration - udvikle nye indsatser - SSU
****
Seniorliv Økonomi og styring på ældreområdet udarbejdelse af konkrete indsatser - SSU
Senior- og værdighedspolitik udarbejdelse - SSU
Demensstrategi - SSU
Fanø som demensvenlig kommune - SSU
Kultur- Kultur-, fritids og idrætspolitik og fritid udarbejdelse og indsatser - BKU
Realens fremtidige virke og drift - BKU

Sundhed Sundhedspolitik - udarbejdelse - SSU med
inddragelse af ENT og BKU
Fokusområdet Sundhed for alle - SSU
Videreudvikling af akutsygeplejen - SSU
Velfærdspolitik - opdatering - SSU
Handicappolitik - udarbejdelse - SSU og
ØPU
Frivilligheds politik - SSU
* ENT har besluttet at udskyde dette til Molslinjens planer for evt.

** ENT har besluttet ikke at

*** Samarbejde med Esbjerg er

**** Pt. ej behov for

