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Kommunalreform
• Nye politikere – nye visioner?
• Ny geografi – ny identitet
• Nye opgaver – nye politikområder
• Nye dialogformer og nærdemokrati

Behov for at ”sætte kurs” med en politisk strategi

Planstrategien
• En mulighed for at sætte aktuelle emner på dagsordenen 
• Valgfrihed og metodefrihed
• Gode erfaringer fra ”1. runde”
• Behov for at udvikle planstrategien til den nye situation

En ny start
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Succes
• Politisk ejerskab
• Ubureaukratisk proces og produkt
• Stor metodefrihed
• Nyt liv i kommuneplanlægningen
• Gode eksempler på tværkommunale samarbejder

Behov for metodeudvikling
• Mange 1. generations strategier vendte blikket ”indad”
• Svært at indkredse det lokale ”særkende” og handle regionalt
• Få førte bred dialog med borgere, erhvervsliv mv.
• Nye opgaver og nye dialogformer fra 2007

Erfaringer fra 1. runde



Planstrategi 2007

Hvilken rolle skal planstrategien spille?
• Oplæg til kommuneplanen?
• Dialogværktøj og udviklingsstrategi?
• Prioriterings- og budgetredskab?

Hvordan tilrettelægges processen?
• Nyt byråd
• ”Nye” aktører i det åbne land
• Samspil med det regionale og tværkommunale

Den politiske og administrative organisering og ”magtbalance” er afgørende

Fysik Helhed



Fysikken – det åbne land
Politik for det åbne land
• Nye muligheder og nyt ansvar.
• Skal ”åben land-politikken” i regionplanen videreføres?
• Eller skal der prioriteres anderledes?

En stor faglig udfordring
• Regionplanen er også faglig metodeudvikling gennem en generation
• Indsatsen i Kommuneplan 2009 skal prioriteres politisk
• Hvordan sætter vi emnet på dagsordenen?
• Nye forventninger - hvordan inddrager vi de nye aktører?











Fysikken – bykvalitet
Bykvalitet skaber vækst
• Ny geografi – nye byroller
• Bymønstret til debat - hvor skal der satses?
• Omdannelse og nyt samspil mellem by og land
• Planstrategien er startskud til Kommuneplan 2009

Tværkommunale emner
• Landskaber, letbaner, linieføringer osv.
• Planstrategien er også et oplæg til stat, region, nabokommuner
• ”Køreplaner” for processerne









Dialog og udviklingsstrategi
Nye emner på den politiske dagsorden - eksempler
• Kultur
• Sundhed
• Nærdemokrati
• Branding og identitet

Planstrategi - politik for helheden
• Valget er frit - inddragelse af aktører væsenligt



Dialog og udviklingsstrategi
Globaliseringens udfordringer håndteres regionalt
• Samspil mellem planstrategi og regional udviklingsplan
• Erhverv, kultur, uddannelse, nye byroller mv
• Regionale og tværkommunale samarbejder
• Koordinering af ”køreplaner” og indsatser
• Planstrategien er en mulighed



Prioriterings- og budgetværktøj
Tværgående værktøj i den kommunale forvaltning
• Fra vision til sagsbehandling og drift
• Serviceniveau, målgrupper, prioriteringer
• Indsatsområder i alle sektorer
• Planstrategien er en mulighed – valget er frit



Nytænkning af planstrategiens rolle
Planstrategien som
• Omdrejningspunkt i en lokalpolitisk debat om det åbne land
• Dialogværktøj i den regionale udvikling
• Strategisk ledelsesværktøj i den nye forvaltning
• Dialogværktøj i udviklingen af nærdemokratiet

Eller noget helt femte?

Plan09 tilbyder at facilitere processen

?



Planstrategien sætter kursen…
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