
Formålet var at skabe en fælles planstrategi for 

den nye kommune bestående af seks tidligere, 

vidt forskellige kommuner på Falster og Østlolland. 

Fem landkommuner og en traditionel købstads-

kommune, der før befandt sig i en indbyrdes kon-

kurrencesituation, er en udfordring. målet med 

den planstrategiske Galathea-ekspedition var at 

gå lige på udfordringen og bringe politikerne i en 

situation, hvor de skulle tage de svære beslutnin-

ger allerede i planstrategifasen i 2007.

åben og koncentreret metode

metodemæssigt kombinerede projektet en ressour-

cebaseret metode til udvikling af lokalområder 

med borgernes billeder for fremtiden i Guldborg-

sund kommune gennem scenarier og målrettet, 

tidlig inddragelse. selve Galathea-ekspeditionen 

kan karakteriseres som en intensiv, lukket beslut-

ningsproces.

lokalpolitisk
Galatheaekspedition

guldborgsund kommune

tre dage til søs på en lokalpolitisk 

galathea-ekspedition med mål om 

at udarbejde fundamentet for en plan-

strategi.  

www.plan09.dk/guldborgsund



Både politikere og embedsværk skulle udfordres 

og udvikle deres roller i planlægningen, samtidigt 

med, at borger- og interessentinddragelsens ind-

flydelse og position i planlægningen skulle styr-

kes.

fælles viden

Galathea-ekspeditionen rundt til kommunens 

større havnebyer havde en stærk symbol- og op-

levelsesværdi. politikerne stod sammen om den 

nye store kommune, politikere og direktion fik et 

fælles indblik i den nye store kommune. Gala thea-

ekspedition viste, at det er muligt på 3 dage at 

fremdrive det politiske materiale til planstrategi, 

såfremt oplæggene til politisk drøftelse er målret-

tede og forholdsvis konkrete. men det er nødven-

digt at forberede politikerne fagligt og mere gene-

relt på kommunens udfordringer i perioden op til 

selve ekspeditionen.

politikere og embedsfolk 

ombord på det gode skib 

Haabet på den lokalpoliti-

ske Galathea-ekspedition, 

der i tre dage sejlede rundt 

og lagde til i seks forskel-

lige byer i den nye store 

kommune. 

erfaringen med anvendelse af den ressource-

baserede metode til borgerinddragelse viser, at 

metoden bør tage afsæt i både åbne møder på 

områder hvor borgerne bliver direkte berørt, og i 

dialog med foreninger og interesseorganisationer, 

som er drevet af mere almene interesser, f.eks. 

Danmarks naturfredningsforening eller det sted-

lige erhvervsråd. 
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