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P R O C E S

dynamik
§ - kadenceDen politiske dynamik Ballerup

Bystrategi, servicestrategi, 
erhvervsstrategi, friluftsstrategi, 
landdistriktsstrategi,… Herning  Billund

Den pludselige hændelse

Proces typer

Styring Katalyse

Bred
Smal
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Formål og typer

• De brede strategier – ofte mere interne end eksterne 
styringsredskaber. I udbyggede ”velfærdskommuner” er 
der behov for justering af driftsniveau, kvalitet og 
nytænkning (forebyggende sundhed) (Albertslund – en 
værdi reference).  

• Fokuserede smalle strategier – ofte udarbejdede af  
planlægningsafdelingerne motiverede for afklaring af 
planspørgsmål (Ballerup - Roskilde) 

• Styringstrategier for at undgå hyldevare (Faaborg-
Midtfyn) eller hjælp til afklaring af mange projektideer
(Herning)

Politisk ejerskab

Generelt: stort politisk ejerskab

Tre begyndelser:
• Hvidbog med politikere (Næstved)
• Tværgående projektgrupper (Albertslund)
• Planlægningsoplæg (Roskilde – Ballerup)

Ejerskab til hvad?
• Udvalgsejerskab
• Tematisk ejerskab (Ballerup)
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Eksterne aktører

KOMMUNALE AKTØRER
• Kun ved store kampagner (Ballerup 2020) inddrages 

aktivt borgerne i almindelighed
• Nøgleaktør-inddragelse er langt hyppigere (Erhvervsråd, 

Handelsstandsforening, Naturfredningsforening, 
boligselskaber, fokusgrupper, Landsbykontaktudvalg)

• Aktørlandskabet er afinstitutionaliseret (Ballerup)

REGIONALE – GLOBALE AKTØRER
• Universiteter, developere, strategiske alliancer, 

videnscentre, eventmagere, EU, Triple-Helix alliancer

Indhold
Generelt: Konkurrencekraft OG sammenhængskraft
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Eksempler

Herning er kommunens ”regionale kraftcenter” – ”hver by”
har sin rolle” - ”landsbyerne er en vigtig ressource”

Vejle ”skal kunne ses fra månen” – Centerbyer som ”lokale 
knudepunkter for udvikling” - ”Levende landsbyer og 
landdistrikter”

Trekantområdet : Fælleskabet har ”betydning for den 
interne sammenhængskraft, for den ydre regionale  
konkurrenceevne …”

Markedsorientering og symbolik – legitimering eller strategi?
I tråd med regionalpolitikkens drejning i 1989
Fjernt fra ”alternativer i planlægningen”

Tidens temaer

Sundhed Næstved Ballerup Faaborg-Midtfyn Albertslund Trekantområdet

Vidensøkonomi og universitetssamarbejde 
Næstved (Hospitalet: videncenter for sundhed hospital, RUC: satellit) Ballerup 
(teknikum, SBI, AUC) Odense (SDU, forskerpark og Universitetshospital) 
Trekantområdet (SDU)

Campusprojekter Grindsted Ballerup Næstved 

Bosætning Næstved Odense

Events Herning: en ”Politik, kultur og event” politik – Næstved: ”Sundheds- og 
oplevelsescentrum” – ”Oplevelsesøkonomien får en central position på Vestegnen” –
Roskilde: Unicongrunden – et ”kraftcenter for viden og oplevelsesøkonomien” -
Faaborg-Midtfyn: ”kulturevent-konsulat” – Odense – Trekantområdet, ...

Opfølgning? ”Kommunernes planredegørelse” om emner, der synliggøres af 
strategiarbejdet – f.eks. Behov for afklaring af universiteternes regionalpolitiske rolle. 
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Odense

Næstved

Herning

Landsplanredegørelse 2006

Parametre i den nye geografi

Bosætning i nye oplande

Logistik

Samarbejde med centrene

Regionalt kraftcenter + kritik af at stå
udenfor

Event i nye oplande

Periferier i centrum

Den nye geografi: nye roller - ny omverden

Vestegnen: 
Fælles Interesser

Trekantområdet: 
Fælles vision
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Strategiforståelse

Grundvilkår 
Afhængighed af omgivelserne
Usikker fremtid

Definition
Strategi er at udforme sine relationer til omgivelserne (Johnsen)

Elementer
Den strategiske cirkel

Test
At det strategiske valg betyder noget

Planer 
Projekter 

Identitet 
ro lle  

Vision / mål 

Samarbejds- 
partnere 

Omverden  

Den strategiske cirkel
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Roskilde Universitet
Næstved Sygehus

Lokale uddannelsesinst.
Idræts- og friluftsorg. 

Movia, Vejdirektoratet, DSB, 
lokale erhvervsliv

Partnere

Hovedstadens 
pendlingsopland,   

bolig- og arbejdsmarked

Næstved Arena
Sundhedsfaglig Campus

RUC-satellit
Udbygning af omfartsveje og 

højklasset togforbindelse 
til København 

Næstved som videns-, 
uddannelses-, wellness-, 

sundheds- og 
oplevelsescentrum i 

Region Sjælland 

OmverdenPlaner – projekterVision – mål

Regionalt 
detailhandelscentrum 

”Forstad til København”

Rolle – Identitet

Elementer i Næstved planstrategi

Reflektion

Kan vi finde det strategiske?

Hvad med byplanlægning?

Hvad med kommuneplanlægning?
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Strategiformer

Den tegnede strategi (Randers)

Den formulerede strategi (Nakskov - Nyköping)

Dispositionsplan 1970 Kommuneplan 1985
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Baltic Sea Solution
”Kick-off” 2005

Czluchow – Poland

Vyborg – Russia

Schwedt/Oder – Germany

Kokkola - Finland

Narva-Joesuu – Estonia

Wolgast - Germany

Valka - Latvia

Sölvesborg- Sweden

To dagsordener

Strategi
& 

Byplanlægning
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10.4.2010 Berl.Tid./Institut for centerplanlægning

”16 nye shopping 
centre på vej”

Strategisk fokus: 
Bykonkurrence
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Byplanmæssige 
konsekvenser

Er ikke en del af projektet
VVM fokuserer på miljø

Strategidiskursen satser på konkurrence
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Behov for nye løsninger ?

Regionale universiteter
Campus koncepter
Sundhedsforebyggende byplaner
Forandringspolitik for bykerner

Behov for en ”Kommuneplanredegørelse”?

Hvad med kommuneplanen?

Fortælling

Administration

Politik
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