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Hvorfor  planstrategier ? - lidt historie

Ny bestemmelse i planloven med virkning fra 2002

 I 90’erne overholdt mange kommuner ikke revisionskravet
 Amterne holdt derimod regionplanerne opdateret
 Svend Auken og KL  havde alvorlige drøftelser, foråret 1998
 Kommuneplanudvalget  foreslog indførelse af planstrategier
 Samtidigt indførtes kravet om Lokal Agenda 21 redegørelser


 

Før 2000 skulle kommunerne ideer indkalde og forslag samt 
fremkalde offentlig debat forud den lovpligtige revision af 
kommuneplanen i hver valgperiode



Tredje gang er lykkens gang !

2002-2003:  En noget famlende start i de 271 kommuner

2006-2007:  Mere visionære planstrategier i de 98 nye 
kommuner med det udvidede ansvar for både byerne og 
det åbne land 

2010-2011: Følg de 5 anbefalinger fra Plan09, hvor 
hovedbudskabet er:

 Skab en bedre plankultur med klarere målstyring og mindre
overflod af ord.



5 anbefalinger  - fra FormidlingsforumK13

1. Tænk planstrategi sammen med 
den økonomiske virkelighed

2. Find en proces, der passer til 
kommunens rytme

2. Husk nye temaer, der er afgørende 
for kommunens fremtid

4. Sørg for at kommuneplanen bliver 
troværdighed 

5. Skab ejerskab og opbakning 



København kom først



Randers er den næste

Vedtaget februar 2010

Indhold:
Uden omsvøb, Bosætning,
Midtby, Byliv, Mobilitet, 
Viden, Natur, Klima, 
Agenda 21, Vi vil 
mulighederne, Hel revision



98 forskellige svar – vi kan lære af hinanden

Husk:
 Organisation og projektledelse
 Skab politisk opbakning fra start
 Inddrag opfølgning og realisering
 Digitale planer kræver ledelse og politik 



Kommuneplanen: Et spil om fremtiden

Spillerne er:
Borgerne, erhvervslivet, investorer og 
statslige aktører m.fl.
Kommunen leder spillet
Alle skal se på og leve med resultaterne  



Tak for opmærksomheden
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