
Hvad kan vi med RUP’en og planstrategien?



Regionens ”planstrategi”. Emner:
• Natur og miljø, rekreative formål
• Kultur
• Erhverv, incl. turisme
• Beskæftigelse
• Uddannelse

Rolle
• Sammenhæng med erhvervsudviklingsstrategien
• Indspil til landsplanlægningen og

sammenhæng med kommunernes planlægning
• Uformelt plandokument som er afhængig

af samspil mellem region og kommuner

Oplæg fra Plan09, KL og Danske Regioner
Overblik over erhvervsudviklingsstrategier samt
debatspørgsmål og eksempler

Den regional udviklingsplan 



Udviklingsmodel fra Oxford Research



September 2007 - hvad kan den netop nu?
1. Sætte geografi på erhvervsudviklingsstrategien – bl.a. diskutere byroller
2. Følge op på det fælles indspil til Infrastrukturkommisionen
3. Skabe et fælles videns- og analysegrundlag for region og kommuner
4. Skabe sammenhæng mellem andre politikområder – fx landdistriktspolitik 

Den regional udviklingsplan i Midtjylland 

”Sætte geografi på”

- Bymønster og byroller

- Styrkepositioner inden for natur, 
miljø og turisme

- Regionale og tværkommunale 
samarbejder



• Fælles indspil til Infrastrukturkommisionen
• Regional koordinering giver større slagkraft
• RUPen kan tilsvarende blive et fælles indspil

til landsplanlægningen på andre områder

Regional koordinering skaber ”merværdi”



DSB forudser 10.000 pendlere
- mellem Østjylland og København



• Turismeudvikling i samspil med natur- og miljøprojekter
• Kulturelle satsninger - fyrtårne, sportsfaciliteter, multihaller mv.
• Uddannelse, forskning og erhvervsudvikling – byernes roller
• Hvornår løses opgaverne bedst regionalt hhv. tværkommunalt?

Merværdi på andre områder?

Alsion, 
Sønderborg

Symfoni, 
forskerpark og 
universitet

Skjern Å

Naturgenopret-
ning, turisme og 

uddannelse



20 planstrategier offentliggjort, sep. ’07

Intensiv ”strategidebat” i efteråret 2007
• 20 er offentliggjort – og mange af de

øvrige er langt i den politiske proces
• Højere kvalitet end i 2002 - 2003
• Øget politisk fokus og mere proces
• Svært at arbejde med det 

regionale perspektiv
• Nogle ”strategidiskussioner” udskydes

til senere konkretisering – bl.a. byroller
• Meget at bygge videre på i RUPen



Regionale emner i planstrategierne 

Indhold
• Byroller og bymønstre – der tages forsigtigt

fat på at diskutere rollefordeling. Især fokus på
erhvervsstruktur og bosætning.

• Opmærksomhed på bysamarbejder og –netværk
• Kommunal vilje til regionale samarbejder
• Enkelte kommuner lægger op til tværkom-

munale samarbejder om fx kultur og miljø.
• Regionale perspektiver bygger på svagt

vidensgrundlag og initiativerne er sporadiske

Proces og videre forløb
• Få kan overkomme det hele nu – nogle arbejder

videre med fx byroller når de laver kommuneplan.
• ”Analysefase” før kommuneplanen udarbejdes (vinter 2007-08)
• Gode eksempler, fx Odense der engagerer andre kommuner i 

diskussionen om byens regionale rolle.



RUP og planstrategi – mange typer ”samspil”

Afhænger af planstrategiens timing
og politiske styrke
• Nogle få melder tidligt og meget

klart ud om kommunens og
byernes roller, indsatsområder mv.

• Andre melder en skitse ud og
inviterer til dialog

• Mange er afventende 
• RUPen må forholde sig individuelt til

kommunernes strategiarbejde ?



Kommunernes regionale ansvar

Køge som eksempel
• Kommunens nye regionale rolle

- en del af hovedstadsregionen
• Mange samarbejdsrelationer

- ikke kun RUP’en
• Temasamarbejde med købstæder
• Sammenhæng mellem ”det

regionale” og fysisk hovedstruktur



Hovedstruktur med regionalt perspektiv
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• Den grænseløse by
• Samspil mellem byer og by og

land ifht. arbejdsmarked og
pendling er gennemanalyseret

• Vi ved derimod kun lidt om
kulturens og fritidslivets ”bymønster”!

• Fx
– Detailhandel
– Kultur og events
– Sport og rekreation
– mv.

• Eksempler på bymønsteranalyser
– se www.plan09.dk

Bymønster og byroller – vi mangler viden!



Detailhandlens bymønster



Kulturens og oplevelsesøkonomiens bymønster?

Analyse af danskernes brug af 

byerne:

3.000 telefoninterviews?

30.000 danskere i et elektronisk 

borgerpanel?



• Diskutere ”kultur- og fritidslivets” bymønster - fælles vidensgrundlag?
• Diskutere udfordringer og muligheder ifht. nye 

infrastrukturinvesteringer? Herunder Det Østjyske Bybånd
• Igangsætte tværkommunale samarbejder om fx miljø og turisme?
• Igangsætte temasamarbejder mellem byer i regionen om fx kulturtilbud? 

• Levere bidrag til landsplanlægningen

Konkret samspil - RUP og planstrategi 



RUP og planstrategi er kun startskuddet


