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Lovbestemte planer fra 1977 - 78

19661963-68

Første lovbestemte regionplan godkendtes 1977, Hovedstadsregionen

Første lovbestemte kommuneplan vedtaget 1978, Herlev



Hvor er tidsånden på vej hen?

”Livet kan kun 
forstås baglæns, 
men det må leves 
forlæns.”

Søren Kierkegaard



Kommuneplanen leverer omgivelserne !

• Planlæggere og specialister leverer kompetencerne
• Plankulturen er en symbiose mellem aktørernes værdibegreber,    

kompetencer og interesser
• Politikere bliver dermed en del af plankulturen

Den kommunale 
planlægningsafdeling skal 
mestre mange discipliner



Den organisatoriske placering



Vigtig som styringsredskab!



Plankulturen ”under overfladen”

Plan09 – konklusioner 
fra de 27 kommunale eksempelprojekter:

1. Projektstyring

2. Brug af analyser i planlægningen

3. Bedre kommunikation og formidling

4. Bedre forståelse for planers realisering

5. Samarbejdet mellem kommuner og konsulenter

Se BYPLAN nr. 1, april 2010



Tidsplaner og kursen på vej mod K13



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 



FormidlingsforumK13



Vurderinger og refleksioner 
på baggrund af arbejdet med Kommuneplan09                     .

Rolle: Strategisk dokument eller opslagsværk?
Digitalisering: Alt skal kunne findes med tre klik!
Demokratisering: Skal borgerne skrive og politikerne rette 
kommaer?
Formidling: Kommuneplanen som den nye turistbrochure?
Organisering: Kun hvis ledelsen vil det, bliver det til noget!
Temaer: Den temadelte kommuneplan – den nemme vej ud 
eller ….
På vej mod en ny plankultur: Historisk overblik og 
plankulturen som en sammensat størrelse!

Henvisning til konkrete erfaringer fra ca. 30 kommuner 

Udarbejdet af:
Operate A/S
NIRAS Konsulenterne 
Carsten Jahn, NYKOM, AU

66 sider

Plan09s absolut sidste rapport DBs hjemmeside



Digitalt værktøj på Dansk Byplanlaboratoriums hjemmeside



7 menupunkter – 49 underpunkter
og masser af links



Overordnede mål



Opslagsværk eller strategi?



Den digitale udfordring ?



Anbefaling 1



Årshjul i Jammerbugt Kommune



Anbefaling 2



Mellemformsplaner - er ikke banale tillæg



Anbefaling 3



Projektorganisering - alfa og omega

Temaer som klima, sundhed og 
erhvervsudvikling drøftes hele tiden       
på direktionsgangen, men hvad skal med 
i planstrategien og kommuneplanen ?



Anbefaling 4



Case: Næstved Kommune



Anbefaling 5



Case: Gladsaxe Kommune

• Cafeseminarer for Byrådets medlemmer flere gange i planlægningsforløbet
• Byrådsmedlemmerne var cafeværter i de afholdte borgermøder.



98 forskellige svar – vi kan lære af hinanden, 

men hvad skal jeg sige 
til jeres politikere på 
KLs ”Politisk Forum” 
den 28. april ?



Tak for opmærksomheden

FormidlingsforumK13
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