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Kender du typen?

Rolle: Du står foran det store arbejde hen imod kommuneplan 2013, hvilken rolle skal den primært spille?

Struktur: Hvilken struktur vil Kommuneplanen få? (Hovedstruktur, redegørelse, rentningslinjer og rammer…)

Organisering: Hvem er primært involveret i udarbejdelsen af kommuneplanen?

Målgruppe: Hvordan inddrages borgerne?

Vidensgrundlag: Hvilket fundament og vidensgrundlag bygger I kommuneplanen på?

Kommuneplanen er forvaltningens administrations-
grundlag for fysiske arealer. 

Kommuneplanen er forvaltningens administrations-
grundlag med enkelte, udvalgte politiske målsætninger 
(fyrtårne) og handlinger til at opfylde dem.

Kommuneplanen er både kommunens strategiske 
dokument for politiske målsætninger og handlinger 
til at opfylde dem og et bredt favnende administrativt 
dokument for alle kommunens forvaltninger.

Vi holder henholdsvis hovedstruktur og redegørelse for 
sig, og rammer og retningslinjer for sig. 

Vi vil have sammenhæng mellem politik og admini-
stration. Det gør vi synligt ved at indarbejde retnings-
linjer i hovedstrukturen som kan ses i sammenhæng 
med politiske mål.

Vi har ikke helt overblik over den overordnede struktur. 
Men det ser ud til at blive langt.

Vi vil en samlet kommuneplan og har derfor fokus 
på at inkludere medarbejdere fra alle kommunens 
forvaltninger. Plus selvfølgelig de samme som i de to 
foregående svar...

Vi involverer politikere fra det samlede byråd samt ud-
valgte aktører fra forenings- og erhvervsliv i udarbej-
delsen af kommuneplanen.

Det er primært politikere fra henholdsvis teknik-, 
miljø- og planudvalget samt embedsmænd fra teknik-, 
miljø- og planforvatlninger, der er involveret i udarbej-
delsen af kommuneplanen

Vi holder et eller to borgermøder i høringsperioden. Vi arbejder med inddragelse af eksterne aktører (fx fra 
forenings- og erhvervsliv) tidligt i kommuneplanproces-
sen.

Vi vil gerne nå alle i kommunen fx. kunne vi arbejde 
med de sociale medier aktivt, så selv borgeren i sofaen 
bliver hørt.

Vi laver en række tekniske analyser (fx befolknings-
prognoser, landskabsanalyser, detailhandelsanalyser, 
naturkvalitetsanaliser, kulturarvsanalyser osv. osv.) 

Vi udarbejder både tekniske analyser og en række 
undersøgelser af forskellige interessenters forventninger 
og behov for kommunale ydelser.

Vi laver en række undersøgelser af forskellige interes-
senters (borgere, investorer, foreninger) forventninger til 
og behov for kommunale ydelser 

Hvilken kolonne har du flest krydser i? Vend for at finde din type. Aflevér testen med navn og kommune, og vær med i konkurrencen om bogen Processen og det halve kongerige 
af digteren Morten Søndergaard. Sæt en post-it på tavlen med dit navn og din kommune, så vi kan se, hvilke typer der er flest af. 

Kender du typen-testen er en let test til planmesse2012. Vi har lavet testen med udgangspunkt i kommunernes planstra-
tegier, artiklen De nye planstrategier (Byplan, nr. 2, 2012) og folderen Godt i gang med kommuneplan2009. Tanken er at sætte 
typerne på spidsen. Ingen svar er forkerte. Alle typer er karrikerede.



Hvilken retning går du?

Udfyld navn og kommune på testen, og vær med i konkurrencen om bogen Processen og det halve kongerige af digteren Morten Søndergaard.  Sæt en post-it på tavlen med dit 
navn og din kommune, så vi kan se hvilke typer, der er flest af. 

Hov?! Jeg sidder faktisk lige med nogle konkrete projekter, der 
skal løfte den politiske dagsorden?! Jeg arbejder pt. med en 
formulering, der kan samle havnen med et kommende biblio-
tek; ”en bog lægger til?”...hov!? hvor blev vores genvej af?

Din kommuneplan går på to ben. Der skal mange kra-
ger til at sejle en båd, men du er kvinde for at samle 
kræfterne i kommunen. Din kommuneplan er fokuse-
ret, og du prøver at danne sammenhæng imellem poli-
tik og administration. 
Ved at arbejde målrettet med udvalgte aktører, og fo-
kusere indsatsen på de projekter, der er under udar-
bejdelse i kommunen, konkretiserer du det politiske 
niveau. 
Men pas på! Man kan arbejde så meget med en skov, at 
man glemmer, hvordan kysten ser ud. Og man kan ar-
bejde så meget med udvalgte aktører, at man glemmer, 
at de plejer deres egne interesser. Overvej fx om du vil 
lade kommunens fremtid afhænge af én stærk investor 
som fx Dansk vandrelaug.

Retningslinjer? Hovedstruktur? What?! Jeg troede lige vi sad 
og drak procesorienteret kaffe. Mine flowdiagrammer over mu-
lighedsrum i den kulturelle kapital har tegnet en cirkel. Var det 
ikke meningen, vi skulle gå i ring?

Din gangart er flokkens gangart. Du har det bedst, når 
du ved, at alle er med og der er taget højde for de for-
skellige måder, hver forvaltning går frem på. 
Din kommuneplan er et strategisk dokument for hele 
kommunens bevægelse. Både internt blandt medarbej-
dere i kommunen, men også i forhold  til kommunens 
borgere. 
At favne helheden bliver nogengange lidt abstrakt; 
overvej, hvordan du vil konkretisere de mange idéer 
du høster igennem den brede inddragelse.
Du har endnu ikke fået spurgt alle kommunens borgere 
og interssenter om deres forventninger til kommunens 
serviceniveau, men du er godt på vej.

Hovedstruktur, redegørelse, retningslinjer, rammer: Det er 
skønt med orden på tingene.  Var der nogen som ville politisere 
et rent administrativt dokument? Der er intet som den slagne 
vej...

Hvert skridt du tager, tager du sikkert og præcist. Du 
har endnu ikke kortlagt alle kommunens træer, men 
med flid og møje skaber du et nærmest fuldstændigt 
billede af kommunens fysiske arealer. Din kommune-
plan er et vigtigt sted at finde viden om kommunen.
Du bliver ofte kritiseret for ikke at være handlingsori-
enteret, og måske fokuserer du ikke helt så meget på de 
fordele, der kunne være ved at tænke tværsektorielt? 
Overvej hvilken rolle kommuneplanen skal spille? om 
strukturen når de målgrupper, du ønsker? om det kun 
er de tekniske analyser du har brug for, eller om det vil 
give mening også at se på, hvilke forventninger bor-
gerne har til kommunens service niveau?
Bare rolig, du har godt styr på de fine detaljer i kom-
muneplanarbejdet. For selvom din kommuneplan må-
ske ikke bliver så interessant for kommunens borgere 
og politikere er den et stærkt administrationsværktøj. 

Den helhedsorienterede kommuneplanDen fokuserede kommuneplanDen fysiske kommuneplan

Kender du typen-testen er en let test til planmesse2012. Vi har lavet testen med udgangspunkt i kommu-
nernes planstrategier, artiklen De nye planstrategier (Byplan, nr. 2, 2012) og folderen Godt i gang med kom-
muneplan2009. Tanken er at sætte typerne på spidsen. Ingen svar er forkerte. Alle typer er karrikerede.

Hvilken retning går du?
Kender du typen-testen er en let test til planmesse2012. Vi har lavet testen med udgangspunkt i kommunernes planstra-
tegier, artiklen De nye planstrategier (Byplan, nr. 2, 2012) og folderen Godt i gang med kommuneplan2009. Tanken er at sætte 
typerne på spidsen. Ingen svar er forkerte. Alle typer er karrikerede.


