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Hvordan kan Danmark
hænge bedre sammen?
Fem partier giver deres bud på de politikker og værktøjer, der kan
skabe vækst og udvikling i alle egne af Danmark, særligt med
fokus på, hvilken rolle planloven kan spille. Få overblikket her.

arbejdspladser, udvikling
af lokal industri, styrkelse
af lokalråd, bekæmpelse af
boligspekulanter og -hajer
samt meget mere.

området, navnlig grund-,
erhvervs- og gymnasiale
skoler. Lokaldemokrati
udvikles i besluttende lokaludvalg og lokal handel/
service gennem støtte til
kooperative initiativer.
Fritagelse for budgetlovens anlægslofter
ved grønne investeringer.
Mulighed for kommunal
produktion i form af genbrugssystemer eller energiproduktion med solceller
på kommunale bygninger.
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Enhedslisten
Komm
munalordførerr, MF
Jette Gottlieb

Der bør være et
indenrigsministerium med den overordnede
planlægning og kommunale/regionale anliggender.
Ellers farves opgaverne af
det ministerium, opgaven
ligger hos: fx miljø-, social –
eller nu boligministeriet.
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Benyt smådrifts- og
lokalforankringsfordele! Især på uddannelses-
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Begrænsning
4 Ja!
af salgsareal for
storcentre og store kædebutikker. Men det kræver
lokalt forankrede initiativer
at fastholde lokal handel og
service. Kan også fremmes
af lokale lægehuse eller
lokale fagforeningskontorer.

Der er helt klart
nogle gode muligheder for at sammentænke
bolig- og kommunalpolitik.
Eksempelvis mener vi, at
det offentlige bør gå foran
med at renovere sine egne
bygninger.
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Det Konservative Folkeparti
Komm
munalordførerr, MF
Katarina Ammitzbø
øll

Vi er fuldstændig
enige om, at der skal
være vækst og velstand
over hele landet. Noget
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Vi skal gentænke
samspil ml. plan- og
miljølovgivning. Vi vil se
på kommunens mulighed
for at stille langsigtede krav
til CO2-udledning, genanvendelse, certiﬁceringer,
boligmassens fulde cyklus
mm.
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Socialdemokratiet
Komm
munalordførerr, MF
Birgittte Vind

Det er centralt. Vi
bliver nødt til at sikre
større balance mellem by
og land ved at være med
til at skabe liv, nærhed og
engagement lokalt. Kaare
Dybvad Bek er selvskrevet
til at løfte de opgaver.
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Vi skal politisk vidt
omkring. Vi vil se på
placering af uddannelse og
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af det bedste, vi kan gøre
for vækst og arbejdspladser uden for byerne, er at
sænke skatterne.
Det er vigtigt, at
bæredygtigt byggeri
styrkes. Vi har fremsat et
beslutningsforslag om,
at EU’s krav om en årlig
energirenoveringsrate på
3 pct. i statslige bygninger
også kommer til at gælde
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Bymidterne skal
styrkes! Vi har med
vækstplanen for handel og
logistik nedsat et partnerskab, der skal udarbejde en
værktøjskasse til byerne,
samt statslige indsatser der
skal sikre levende bymidter.
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i kommunale og regionale
bygninger.
Planlægning kan
sikre, at planlov og
andet regulering ikke står i
vejen for udvikling og privat
initiativ, men samtidig sikrer,
at byernes unikke særpræg
udvikles og bevares, som vi
kender det fra byer over hele
landet. Det skyldes bl.a. visionær og god planlægning.
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Spørgsmål 2

Spørgsmål 1

Et land i balance: Den nye
Indenrigs- og Boligminister,
Kaare Dybvad Bek, vil gerne
skabe et Danmark med større
balance mellem by og land.
Få er nok uenige i målet, men
hvordan kommer vi derhen?
Hvad er jeres bud?

Nyt ministerium: Hvordan
vurderer du og dit parti den
overordnede logik, der har
ført til samling af opgaver
i et Indenrigs- og Boligministerium?

Spørgsmål 3

Spørgsmål 4

Bæredygtig planlægning: I de mange høringssvar til evalueringen af planloven blev der bl.a.
efterlyst mere håndfaste redskaber til planlægning af bæredygtige byer og landskaber. Hvordan mener I, at man i lovgivningen kan styrke
kommunernes muligheder for at bidrage til den
grønne omstilling?

Provinsbyernes fremtid: En del provinsbyer
kæmper for at bibeholde handel i bymidten.
Hvad skal bymidternes fremtid være – og
mener I, at planlægningen kan bruges til at
styrke bymidter i købstæder og mindre byer?

bysamarbejde, økonomiske incitamenter for både
private og erhvervslivet, og
gennem måden vi taler om
landet på. Det er dejligt at
bo på landet.
Bæredygtig udvikling
er lokalt forankret.
Bysamarbejde og mere
samarbejde mellem det
offentlige, det private og
lokale ildsjæle kan være
en måde, hvorpå vi kan
skabe mere bæredygtige og
grønne byer.

lige arbejdspladser – og
netop foreslået 7.000 nye
uddannelsespladser uden
for storbyerne i 2025.

Socialdemokratiet
ønsker at sætte
dagsordenen for balancen
mellem land og by, og de
mener, at de kan løse de
udfordringer, som man
møder i landdistrikterne,
hvis man sammenlægger
de to ministerier.
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Vi vil skabe ram2 merne for et godt
landsbyliv ved et forstærket

Vi skal styrke
bymidterne og
købstæderne, så vi også
har levende bymidter med
caféer, musik og indkøbsmuligheder i provinsen.
Plan- og byfornyelsesloven kan være en måde at
afhjælpe butiksdød på.
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Vi skal løsne de
stramme bånd, der
er spændt om kommunerne. I Venstre vil vi med
et beslutningsforslag give
alle kommuner mulighed
for at blive fritaget for en
række regler til fx grøn
omstilling.
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Dansk Folkeparti
Komm
munalordførerr, MF
Jens Henrik Thulessen
n Dahl
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Venstre
Komm
munalordførerr, MF
Anni Matthiesen

Det er en misforståelse at placere dele af
turistområdet og planloven
hos Indenrigs- og Boligministeren, fordi man skærer
turismebranchen midtover
– der jo er tæt forbundet
med erhvervsudvikling.
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Det kræver konkrete
politiske tiltag – og
ikke blot tomme ord. Vi har
udﬂyttet tusindvis af stats-
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Vi skal fjerne regler,
der spænder ben for
udvikling. I en krise er det
oplagt med nytænkning.
Kommunalbestyrelser og
detailhandlen må samarbejde og tilpasse sig en
verden med supplerende
nethandel.
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