
Studiekredsenes arbejde med 
’udviklingsstrategien’

’områdeplanen’
’minikommuneplanen’

Hvad har vi gang i?

En eller anden form for langsigtet 
planlægning, som fører til eller mod et 

mål



Hvorfor borgerdeltagelse?  
• Top-down styreformer er uforenelige med en stadig 

mere politiseret og individualiseret livsverden, hvor 
flere ønsker medindflydelse på deres egen hverdag

• De problemer der skal løses, har en stigende 
kompleksitet – deltagelse kan derfor medvirke til at 
legitimere politiske beslutninger

• Deltagelse kan føre til nye ideer og bedre løsninger, 
fordi man gør brug af lokal viden

• Deltagelse og dialog er med til at forme vores 
opfattelser og påvirke vores handlinger
– fører til større forståelse/accept af 

planlægning/regulering
– fører til større ansvarlighed/medansvar



Ideer og værdier bag borgerinddragelse –
fra den kommunikative planlægningsteori

• Borgerne: har evne til at skabe rationelle beslutninger sammen
• Planlæggerne: spiller en vigtig rolle i skabelsen af inklusive og 

demokratiske proces. De har stor magt gennem deres fagsprog og 
viden – de har derfor stor indflydelse på grundlaget for debatten 
– fremme eller hæmme deltagelse af forskellige typer af borgere

• Planlægningens videngrundlag: den viden som fremstår som faktuel 
er udvalgt på baggrund af forskellige kriterier – dette bør 
fremlægges åbent i diskussioner. 

• Andre former for viden ønskes inddraget – for eksempel 
livsverden baseret hverdagsviden - Borgerdeltagelse er vigtig, 
fordi den spiller en central rolle i forhold til at inddrage anden 
viden

• Borgerdeltagelse handler ikke kun om, at indsamle interesser, men 
også om at opbygge forskellige former for lokal kapital



Processens forløb:
1. Indledning: 2. Områdeplan/strategi

Udarbejdelse af skitser til 
strategi for lokalområder:  
Baseret på egen og fælles 
og i mindre grad  
ekspertbaseret viden

SWOT analyse, 
identifikation af:
Styrker-svagheder
Muligheder-begrænsninger

A

Møde med ekspertpanel
Gensidig udveksling af 
ideer og forlag til indhold 
af strategier – møde mellem
forskellig viden og erfaring

B

3. Kommuneplan

Revision/forbedring af 
strategierne
Endelig udformning af 
strategierne

C

?

Indspil til planen



Hvad er så en områdeplan/strategi – og 
hvad er det for et produkt I skal 
fremstille?



Analyse: Plan/strategi:



Analyse: Plan/strategi:
Områder der skal 
detailplanlægges

Udsigtslinier – langs veje

Enge og andre vedvarende 
græsarealer der skal 
opretholdes

Potentielt område for 
skovrejsning

Skrænter der skal afgræsses

Terrasse der skal holdes 
åbent 

Nye stier

Stjerneudskiftningsmønster 
der skal bevares

Askelunde der skal bevares



Produktet

• En række strategiske mål for jeres lokal 
område: Hvor vil vi gerne hen? Hvad vil vi 
gerne opnå?



Produktet

• En række strategiske mål for jeres lokal 
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gerne opnå?

• En eller anden form for skitsering på et 
kort af hvor I forestiller Jer, at hvad kan 
ske – og/ eller en skitsering af principper 
for hvor noget kan ske 

• Skitsering af projekter og andre midler 
der kan bidrage til at realisere målene, 
inklusiv forestillinger om tidsplan, hvem der 
skal inddrages og ansvarsfordeling
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