
Problemstillinger i vores 7 kommuner sidst 
i 90-erne
Hvordan vi kom i gang
Dialogen med borgere og erhvervsliv
Temaer i planstrategi og kommuneplan
Det regionale samspil
Hvordan gik det i de endelige beslutninger
Hvordan kommer vi videre 

Presenter
Presentation Notes
Mit oplæg er bygget op på denne måde at jeg først fortæller lidt om :Problemstillinger i vores 7 kommuner sidst i 90-erneHvordan vi kom i gangDialogen med borgere og erhvervslivTemaer i planstrategi og kommuneplanFormand for Planforum fortæller om vigtigste temaer i kommuneplanenHvordan gik det i de endelige beslutningerHvordan kommer vi videre 



Kommunestørrelser

Sønderborg har 
30.000 indbyggere,
Nordborg har 15.000 
indbyggere 
Augustenborg, 
Broager, Gråsten, 
Sundeved og Sydals 
har hver ca. 6.000 
indbyggere.TysklandTyskland

Presenter
Presentation Notes
KommunestørrelserVi er 7 kommuner i Sønderborg-området. Sønderborg med 30.000 indbyggere,Nordborg med 15.000 indbyggere Augustenborg, Broager, Gråsten, Sundeved og Sydals med hver ca. 6.000 indbyggere.



Problemstillinger 
Landbruget:
udviklingen gik mod 
stordrift med få 
arbejdspladser 

Industrien:
Tegl, Danfoss, Linak
Udflytning af 
arbejdspladser til 
Asien/Østeuropa 

Presenter
Presentation Notes
LandbrugetTilbage i historien har vi været et velstillet område med fede landbrugsjorde og med solid forankring i landbruget med mange arbejdspladser. Men udviklingen gik mod stordrift med få arbejdspladser som i det øvrige Danmark.�Teglværkerne.Vi har haft 50-60 teglværker rundet om Nybøl Nor og Flensborg Fjord med flere 100 arbejdspladser. Her er også sket en industrialisering så der kun er få arbejdspladser tilbage. �DanfossFor 50-70 år siden etablerede Danfoss sig i området. Det blev en succeshistorie for området. Virksomhedens fortsatte udvikling og udvidelser gjorde området førende inden for teknologi- og ingeniørdisciplinen.  Den globale udvikling med udflytning af arbejdspladser til Asien/Østeuropa kom også til Sønderborg- området. Industriarbejdspladserne begyndte at forsvinde og virksomhederne efterspurgte mere specialiseret og højere uddannet arbejdskraft. ��
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Problemstillinger 
Mechatronicklynger:
efterspørgsel på  
kvalificeret arbejdskraft 

Byernes udfordringer: 
Sønderborg i 
konkurrence med 
Kolding, Aabenraa og 
Flensborg.

Presenter
Presentation Notes
Mechatronicklynger I kølvandet på Danfoss fulgte etablering af flere videntunge industriklynger som beherskede teknologier inden for mekanik, elektronik og produktintelligens (software) såkaldte mechatronics. Mechatronic-klyngen har i dag ca. 100 kernevirksomheder med kompetencer til at udvikle de forskellige teknologier og integrere dem til en samlet funktionalitet. Herfra blev også efterspurgt kvalificeret arbejdskraft og mulighed for udbygning af flere klynger.��Byernes udfordringerI 2002 havde Erhvervs- og boligstyrelsen en rapport ”Kortlægning og analyse af byernes udfordringer” under udarbejdelse. Et digert værk som blandt andet forklarer, hvorfor nogle regioner har en bedre produktivitet og dermed normalt også indkomstudvikling end andre. De faktorer der inddrages som forklaring er: menneskelige ressourcer, iværksætteri, innovation og velfærdsservice.  Det er ikke mere tilstrækkeligt kun at sikre attraktive erhvervsarealer til virksomhederne. Problemstillingerne er meget mere komplekse. For at udvikle sig skal erhvervslivet have et godt udbud af kvalificeret arbejdskraft til rådighed inden for rimelig radius. Byens tilbudDen eftertragtede arbejdskraft sætter pris på et levende pulserende kreativt byliv med sidste skrig inden for design, cafeliv, kultur, uddannelse, osv. osv. De efterspørger gode boliger måske alternative boformer.De ønsker gode pasningstilbud til børene evt. anderledes alternative pasningsmuligheder, god undervisningstilbud og -miljøer i skolerne osv. osv. Hvor oplandet før var en forudsætning for at byerne kunne udvikle sig er situationen i dag vendt på hovedet. Billedligt fortalt skal der mest muligt kul på lokomotivet for at få dampen op, så hele togstammen kommer op i fart og klarer sig bedst muligt i konkurrencen.Kort sagt vi skal i Sønderborg-området kunne tilbyde de samme og helst bedre og mere kreative udbud i bomuligheder, uddannelses-, karriere-, pasnings muligheder end i Kolding, Aabenraa og Flensborg  -   således at vi bliver den plet på landkortet som der ikke kan overses.Rapporten konkluderer blandt andet:at byerne fremover er lokomotiverne for den regionale udvikling at en styrkelse af byerne er en forudsætning for at styrke byernes opland. Problemet er bare at denne type arbejdskraft i dag efterspørges i alle de største vækstområder i Danmark. Og der er ikke nok af denne type arbejdskraft.Skal Sønderborg-området sikre at denne efterspurgte arbejdskraft foretrækker at bosætte sig hos os i stedet for eksempelvis i Kolding, Aabenraa og Flensborg, skal vi finde ud af, hvordan vi kan overbyde disse byer.Samarbejde Uni i Sdb og Flensborg



Befolkningsprognosen 

Befolkningstilvæksten var ved at standse.

Presenter
Presentation Notes
BefolkningsprognosenBefolkningsudviklingen / -prognoserne for Sønderborg-området begyndte også at sende klare signaler.Prognose indsættes herBefolkningstilvæksten var ved at standse.



Demografien - 2006

Presenter
Presentation Notes
Allerede i 2006 krydser kurven i Sønderborg-Området.Skyldes primært Danfoss, der udvidede kraftigt i begyndelsen af 60‘erne.Universitet, Mechatronic, forskerpart og andre tiltag er tiltag, som skal modvirke denne udvikling.Den kritiske masse for lilleTvinger os til samarbejdeGrænseoverskridende samarbejde også nødvendigt



Fælles Planstrategi
Virksomhedsudvikling og globalisering
Uddannelse, forskning og erhverv
Bosætning
Infrastruktur
Regionalt strategisk samarbejde
Turisme
Fælles egnscenter og kommunebyer
Landsbymiljøer
Politisk lederskab

Og efter debatten kom kulturen til

Presenter
Presentation Notes
Fælles Planstrategi for Sønderborg-området 2003.November 2003Ifølge Planloven skal planstrategien beskrive kommunens ønsker for sin udvikling i fremtiden.De 7 kommuner besluttede at planstrategien skulle sætte fokus på 9 udvalgte temaer:Virksomhedsudvikling og globaliseringUddannelse, forskning og erhvervBosætningInfrastrukturRegionalt strategisk samarbejdeTurismeFælles egnscenter og kommunebyerLandsbymiljøerPolitisk lederskabEfter debatten om planstrategien blev tilføjet et ekstra tema om kulturen.For hvert tema blev der i Planstrategien formuleret overordnede mål, strategier for realisering af mål og handlingsplan. 



Det regionale samspil
Universitetet i Sønderborg
Støttegruppe/ambassadører
Samarbejde med Flensborg
Formidling af arbejdskraft
Konkurrence om motorvejen
Hvor er kraftcenteret?
40 % af moms og skat
Frank Gerry



Hvidbog 2003

7 økonomiudvalgs fælles forslag til politisk 
dagsorden for Sønderborg-områdets 
udvikling.

Presenter
Presentation Notes
Hvidbog for Sønderborg-området.Februar 2003. Hvidbogen er de 7 økonomiudvalgs fælles forslag til politisk dagsorden for Sønderborg-områdets udvikling. Forslaget bygger på konklusioner og vurderinger i Statusrapport fra maj 2002, rundbordssamtaler med nøglepersoner i erhvervslivet m.fl. i perioden januar – februar 2003. Hvidbogens vision og styringsprincipper for en evt. kommende storkommune i Sønderborg-områder udgør grundlaget for og indretningen af en evt. kommende storkommune.Arbejdet her munder ud i konklusionen, at hvis Sønderborg-området skal klarer sig i konkurrencen med den øgede internationalisering, regionalisering teknologiske udvikling og viden baserede erhvervsudvikling, konkurrencen om den kvalificerede højt uddannede og specialiserede arbejdskraft, måtte der arbejdes sammen på tværs af snævre kommunale interesser med erhvervsliv, interessegrupper og borgere.De 7 kommuner stod over for en ny opgave med udarbejdelse af planstrategier. Strategier for blandt andet, hvordan vi hver især ville udbygge vores erhvervsområder. Områder som mere eller mindre alle var udlagt til at kunne modtage alle typer erhverv som mindre håndværks- og industrivirksomheder med eller uden bolig. Og vi var alle også åbne over for hurtigt at få udarbejdet kommuneplantillæg for at give den enkelte virksomhed mulighed for at udvide osv. osv. 



Fælles tema om 
erhvervsstrukturen

Arealstørrelser
60 erhvervsarealer, mange små
40 ha for meget til de næste 12 år
Placering tæt på det overordnede vejnet
For meget til industri for lidt til viden
Ikke i tråd med planstrategiens vision
30 arealer burde tages ud af planen

Presenter
Presentation Notes
Hovedstrukturens tema om erhvervsstrukturen.I Sønderborg-området er det en særlig udfordring at få områdets mange forskellige byer/ -roller til at spille sammen omkring et fælles nyt bymønster, hvor der fokuseres på en arbejdsdeling mellem byerne baseret på de enkelte byers styrkepositioner og med Sønderborg som det absolutte centrum og lokomotiv.I en samlet erhvervsudviklingsplan er det nødvendigt at alle elementer – erhvervsområder, bymønster og infrastruktur – indarbejdes i en samlet ”pakke”. Vi fik analyseret alle erhvervsområderne.ArealstørrelserSønderborg-området er præget af 60 spredte erhvervsområder, hvoraf de fleste er relativt små. Det vil sige at vi samlet har udlagt ca. 40 ha. for meget til erhvervsformål.PlaceringDet er af afgørende betydning for erhvervsområdernes attraktionsværdi, at de ligger tættest muligt på det overordnede vejnet. Langt de fleste af vores erhvervsområder er beliggende i umiddelbar tilknytning til det overordnede vejnet. Ca. 20 ha ligger dog mere end 1 km. fra det overordnede vejnet. Et del af arealerne ligger mere end 10 km. fra den kommende motorvej. Af kort ses den store spredning på erhvervsarealerne. Spredningen er ikke i overensstemmelse med Planstrategiens mål om et bybånd fra Nordborg over Sønderborg til Gråsten. De ledige erhvervsarealer blev delt op i anvendelse til div. virksomhedstyperblandet bolig- og erhverv, industri, tung industri,  viden.Her ses det, at der i kommuneplanerne var store ledige arealer til industriformål og ganske lidt til videntunge erhverv. Vi kunne konkludere, at anvendelsesbestemmelser for de ledige erhvervsarealer ikke matchede vision og strategier i Planstrategien. MiljøklassificeringVi fik miljøklasser ind i rammerneRækkefølgebestemmelser.Ingen rækkefølgebestemmelser



Fælles tema om detailhandlen

Presenter
Presentation Notes
Hovedstrukturens tema om detailhandlenDe 7 kommunebyer har hver haft deres kommunecenter, hvor koncentrationen af den private handel og offentlige service var placeret. Og det har været her den største udvikling skulle placeres.Da vi begyndte arbejdet med det fælles kommuneplanforslag havde Sønderborg kommune allerede hyret et konsulentfirma til analysering af detailhandlen i Sønderborg by. Sønderborg-området havde kunnet konstatere et årligt tab i dagligvareomsætningen på ca. 130 mill. kroner, som blandt går til Kolding Storcenter og grænsebutikkerne i blandt andet Flensborg.  Udviklingen i Aabenraa er ved at komme op i fart og kan gå hen og blive en konkurrent til Sønderborg. Placeres for eksempel et Bilka i Aabenraa bliver det ikke realistisk også at få et Bilka til Sønderborg.Det var altså nødvendigt at forstærke dagligvarehandlen i området . Der var kræfter i gang for etablering af et Bilka med dagligvarer i Center Øst, som er aflastningscenter til Sønderborg by. Augustenborg kommune var også i gang med at udarbejde lokalplan for et nyt fakta i Augustenborg by også i et mindre aflastningscenter. Dette uden at vide hvilke planer der var i gang Sønderborg. Men placering af et Bilka i Sønderborg ville tage kundeunderlaget fra et nyt Fakta i Augustenborg. Det besluttedes at få Sønderborgs konsulentfirmaet til også at lave en detailhandelsanalyse for hele Sønderborg-området.



Politisk besluttet bymønster

Presenter
Presentation Notes
Beslutning i POFDa vi endelig modtag svar fra amt og Planstyrelse faldt dette meget fint i tråd med politikernes beslutning, at vi i princippet beholdte det gamle bymønster.
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