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NYE PLANSTRATEGIER:

STORE AMBITIONER
Som følge af kommunalreformen har året 2007 indtil nu været en hektisk tid i de danske kommuner, men mange kommuner
har alligevel prioriteret at komme hurtigt fra start med den nye planstrategi. Plan09 har taget pulsen på arbejdet med de nye
strategier og billedet er klart: Ambitionerne er store, og en række kommuner arbejder med spændende bud på nye metoder til
borgerinddragelse og med de vanskelige opgaver med at formulere visioner for det åbne land og kommunens regionale rolle.

Dialog og inddragelse
1. generation af planstrategier i 2002-2003 bar præg af, at opgaven var
ny, og mange kommuner arbejdede derfor med meget fysiske strategier. Mange strategier inddrog kun i begrænset omfang aktører ”uden
for rådhuset” i de tidlige faser af arbejdet med planstrategien.

regionale og tværkommunale samarbejder, som kommunen indgår
i: Hvilken rolle spiller hvert af de kommunale samarbejder efter
sammenlægningen, og er der behov for nye samarbejder? Skal der
etableres et samarbejde mellem købstæderne i Øresundsregionen om
kultur og turisme?

Meget tyder på, at den nye generation af planstrategier i 2007
bliver mere ambitiøs. En rundspørge i det elektroniske netværk om
planlægning, som er etableret af Plan09 og Dansk Byplanlaboratorium, viser at hovedparten af de kommuner, som er i gang med den
nye planstrategi, betragter strategien som langt mere end ”blot” et
oplæg til kommuneplanen. Mange kommuner arbejder med dialog- og
udviklingsstrategier, og mange kommuner kobler desuden planstrategien og Agenda 21-strategien, som ligeledes rummer mange tværgående emner.

Der arbejdes desuden konkret med en ny, overordnet hovedstruktur,
der tager udgangspunkt i kommunens regionale rolle. Den tidligere
Skovbo Kommune har hidtil planlagt for en boligudbygning med en høj
andel af parcelhuse, mens den tidligere Køge Kommune har planlagt
for stationsnær lokalisering og en højere andel af tætte boligformer.
Med den nye planstrategi lægges der op til, at Køge Kommune i fremtiden integreres yderligere i Hovedstadsområdet, og det forudsætter,
at byudviklingen i hele kommunen planlægges således, at en fremtidig
udbygning af infrastrukturen understøttes gennem en bevidst placering af byudviklingen.

De første erfaringer med de nye planstrategier viser dog også, at det
er vanskeligt at håndtere de nye opgaver i planstrategien. Det gælder
ikke mindst kommunernes nye ansvar for planlægningen af det åbne
land og kommunernes regionale rolle og samspil med den regionale
udviklingsplan.
Regionalt udsyn i Køge
Køge Kommune forholder sig aktivt til de regionale udfordringer i
arbejdet med planstrategien. Sammenlægningen mellem de tidligere
Køge og Skovbo Kommuner samt beliggenheden i både Region Sjælland og inden for ”Fingerplanen” for Hovedstadsområdet giver en
række udfordringer og muligheder. Kommunen bruger derfor bl.a.
planstrategiprocessen til at skabe politisk overblik over de mange

Der lægges også vægt på at borgerne inddrages i strategiudviklingen.
Derfor gennemføres der et stort, offentligt møde på en skole midt i
kommunen, en debat med politikerne på Køge Torv, studiekredse mv.
Kommunen har også lanceret en webbaseret borgerportal - www.
ditkoege.dk – som rummer et digitalt kort, hvor borgerne kan give
konkrete bud på hvor, de ser hhv. kvaliteter og problemer i den fysiske
virkelighed i Køge Kommune.
Fokus på de mellemstore byer i Herning
Herning Kommune sætter fokus på byernes roller i kommunen og
i den regionale udvikling. I planstrategiprocessen arbejdes der bl.a.
med et nyt bymønster. Hidtil har der været stor opmærksomhed på
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Næste deadline
Plan09 understøtter også nytænkning af kommuneplanlægningen med 2. udbudsrunde af eksempelprojekter. Deadline for
ansøgninger er 5. september 2007. Læs mere på www.plan09.dk.

Hernings rolle som ”lokomotiv” og på landdistrikternes udfordringer.
Men der er også behov for at arbejde med de mellemstore byers
rolle i den nye kommune. Nogle har før været naturlige centre i de
gamle kommuner, og andre er efterhånden næsten opslugt af Herning
By. Nogle egner sig som hjemsted for nye virksomheder, mens andre
egner sig bedre som boligområder. Fælles for dem er, at beboerne
typisk ikke føler sig så tæt knyttet til resten af kommunen, som folk
fra landdistrikterne, at de ikke nødvendigvis har de samme interesser og visioner som folk i nabobyen, og ikke nødvendigvis det store
engagement i udviklingen af netop deres by.
Derfor tager Herning Kommune nu initiativ til en målrettet inddragelse af borgerne i de mellemstore byer. Det sker gennem en møderække, hvor der diskuteres visioner, ideer og drømme om fremtiden.
Dialog i det åbne land i Jammerbugt Kommune
I Jammerbugt Kommune giver tre workshops ”ude i marken” politikere, embedsmænd og interesseorganisationer indblik i de fremtidige
planopgaver i det åbne land. Det sker i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening og LandboNord.
Kommunen har en unik natur, smukke kyster og store fuglebeskyttelsesområder - og samtidig et aktivt landbrug.Turismen spiller også en
stor rolle for kommunens udvikling.
De første erfaringer viser, at den grundige ”kompetenceopbygning”
giver politikerne et kvalificeret grundlag for selv at formulere visioner
for det åbne land, men også for mere aktivt at kunne gå ind i dialogen
med staten om den fremtidige udvikling i Natura 2000-områderne og
om fremtidige naturgenopretningsprojekter.

Politikerne får samtidig indsigt i nye udviklingspotentialer baseret
på lokalt engagement. Det gælder eksempelvis det turismemæssige
potentiale i at bevare og styrke det unikke kystfiskeri, som fortsat
sker fra stranden ved en af kystbyerne. Mødet ”ude i marken” giver
indblik i hvilke lokale ressourcer, der kan bygges videre på, og hvordan
det lokale initiativ kan understøttes med bl.a. midler fra det nye landdistriktsprogram.
Processen er også med til at aflive fordomme om, at ”landmænd” og
”naturfredere” ikke kan gå i dialog. Erfaringerne viser, at de to parter
trods reelle interessemodsætninger kan se fordele i at gå i konstruktiv dialog om fx den fremtidige naturpleje – og begge parter påpeger,
at indsatsen kræver benhårde, kommunale prioriteringer. Planstrategien sendes i høring i efteråret.
Strategidebat på mange niveauer i efteråret 2007
Mange kommuner forventer at sende planstrategien i høring i
efteråret 2007. Det sker samtidig med, at andre offentlige myndigheder skyder en række debatter i gang. Der arbejdes intensivt med de
regionale udviklingsplaner, som forventes i høring i løbet af efteråret.
Infrastrukturkommisionen spiller ud i oktober måned, og Miljøministeriet indkalder i juni 2007 ideer og forslag til vand- og Natura
2000-planlægningen. Det er ikke muligt at koordinere alle processerne, men arbejdet med planstrategien er en god anledning for den
enkelte kommune til at udvikle politiske visioner og holdninger til
de mange spørgsmål, der er på dagsordenen i strategidebatterne i
efteråret 2007.
Svend Erik Rolandsen og Christina Krog,
Plan09

