
”Den nye planstrategi”
Middelfart 13. april 2010

Timing og Motivation??





Fakta
Landkommune – 90.637 ha. og 63.000 borgere – i sommerperioden 

mange flere (årligt ca. 1 mio. ”turisme”-overnatninger).

Sammenlægningskommune af 5 landkommuner og en mellemstor 
provinsby Kommune – Nykøbing Falster.

Erhvervsprofil: Landbrug+, Turisme, Offentlig service og Femern B!?.

Erhverv og Plan/Strategisk Planlægning – Stab til Adm. Direktør.

Fysisk planlægning: Dele af Kommuneplanlægningen, 
Lokalplanlægningen, Trafik- samt Natur og Miljøplanlægningen
- Direktørområdet for Infrastruktur og Velfærd.

Kommunalt Udviklingsforum - Tværgående chefgruppe med ansvar 
for udvikling og planlægning.



Politisk Prioritering af 
Planlægning og Udvikling
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Kommuneplan 2009-2021

1. Indledning 

2. Indsatsområder i Planperioden – Udviklingsmål.

3. Hovedstruktur – Den overordnede geografiske 
sammenhæng imellem offentlig og privat service, 
boligudbygning, erhvervsudvikling, kultur og fritidstilbud 
og infrastruktur. 

4. Redegørelse og Retningslinier
Begrundelser for planforslaget, samt grundlag for 
myndighedsbehandlingen især på Teknik og Miljøområdet, 
herunder også byggeri.

5. Kommuneplanrammer
Rammer for arealanvendelsen – og for nye lokalplaner.



Angiver Byrådets mål for udvikling af kommunen 

• Grundlag for den årlige Budgetlægning / 
Igangsætning af nye delindsatser.

• Ramme for tildeling af midler fra 
medfinansieringspulje som har til formål at 
understøtte udvikling i og af Guldborgsund 
Kommune i den retning, der er beskrevet i 
kommuneplanens indsatsområder:

• Max. 50% af projektets samlede udgifter.
• Max. beløb på 300.000 kr.  - lokal virkning.
• Max. Beløb på 500.000 kr.  - bred kommunal virkning

-

Indsatsområder
i planperioden 2009-2021



Byrådets prioriterede  
indsatsområder 2009-2013

Uddannelseskommune

Nærrekreative områder og sammenhængende stisystemer

Understøtte ildsjæle og foreninger

Landdistriktspolitik

Turismeudvikling

Udvikling af havnemiljøer



+ revision af klassiske
kommunale temaer

• Bymønster – Det overordnede samspil.

• Detailhandel – Analyser og afgrænsning af Bymidter.

• Erhverv – Ny erhvervsstruktur, herunder prioritering af ét 
bestemt område i forhold til Femern bælt; kunst, arkitektur 
og branding. 

• Boligudbygning – ”Oprydning” og omprioritering, især i 
forhold til den nordlige del af Nykøbing F. 

• Skovrejsning – Så der nu er mulighed for skovrejsning 
omkring alle byer, herunder også større landsbyer.



Præmisser for
den næste planstrategi?

Ressourcer, Risici og 
Afhængigheder!!!



Slide med Guldborgsund Kommunes 
Projektmodel



En ny virkelighed
- Hvad adskiller processen fra sidst?

Den første kommuneplan
- God politisk sammenlægningsenergi.
- Højkonjunktur.
- Garvede poltikere / velkendte roller- og  

samarbejdsrelationer
- Fokus på egen indre sammenhæng var nok!

Den aktuelle situation?
- Besparelsesbehov.
- Metaltræthed i administrationen.
- Lavkonjunktur.
- Nye / ”grønne” politikere.
- Udtalt behov for samarbejde og koordination på 

mellem planlægningsinstanser.



Kampen om Byrådets 
opmærksomhed

1/1-2012 1/1-2014

Budget



Den næste planstrategi?

Åben land ”Ressourceplan”:
- Grøn Vækst.
- Energiressourcer – Vind, gylle, m.v.?
- Klimatilpasning.
- Natur og Vandplaner.
- Landdistriktet – tiden efter skolelukninger.
- Landbyerne – Landsbyprofiler.

Uddannelsesmiljøet i Hovedbyen?
- Campusmiljø.
- Ungdomsboliger
- Kultur- og Fritidsliv



Plankulturen? 
og Projektkulturen!
- Flere øer og mange relationer!

Byggeri & Plan: Arkitekterne og ”den store by”.
Natur & Miljø: De store sammenhænge – Biologer, ingeniører
Erhverv & Plan: Udviklingsfolkene/de politiske.
Fritid: ”Driftstilskud” - mix af by og landkommune. 
Kultur: De kreative / Nye medarbejdere!
Sundhed: Kreative / Nye medarbejdere! 

- Sygeplejersker, antropologer, m.fl.

Hvordan betragter vi vores 
planlægningskollegaer?



Plan ”Projektopstart”

- Korridorsnak
- Bilaterale møder
- Kommunalt Udviklingsforum (29. marts)
- Midlertidig arbejdsgruppe april/maj
- Direktion maj/juni
- Fagudvalg + ØK ultimo juni/august
- Kommunalt Udviklingsforum august

- Igangsætning af analysearbejde
- Byrådsseminar oktober 2010
- Udarbejdelse af Planstrategi ult. 2010
- Politisk behandling af planstrategi - jan 2011
- Målrettet høring og dialog om Planstrategi 

Februar - Marts 2011



De centrale spørgsmål?

Nyt fokus på organisationens kapacitet og 
motivation fordrer
– Timing! Hvad vil være det rette timing i 

forhold til alt det andet strategisk politiske 
arbejde; nedskæringsbudget, skolelukninger, 
Landdistriktspolitik.

– Appreciative Inquiry – Hvor ligger 
drivet? / Bygge bro mellem øerne!
Facilitering af tværfaglige processer / 
aktivering af ressourcer.

- Vi er ikke længere alene om retten til at planlægge
for helheder og de større sammenhænge!



”Når vi flytter sammen” - Ledelse af Kommunale fusioner, KL & KTO

(Korte)

Spørgsmål? 



Ekstra slides



Kommunalt udviklingsforum 

Udvikling af politikker, strategier og planer på en række 
fagområder, som alle hver især bidrager positivt til at 
fremme kommunen som et attraktivt og bæredygtigt 
samfund, herunder bl.a. sundhed (og sociale forhold); 
Kultur og Fritid; Natur, Miljø og Klima; By- og 
Områdefornyelse; samt Landdistriktsudvikling.

Faste ansvarsområder:
• Overordnet tværfagligt referencegruppe for 

Kommuneplanstrategi og Kommuneplanarbejdet.

• Styregruppe for Kommunens arbejde med Lokal Agenda 21.

• Tværfaglig referencegruppe for By- og 
Områdefornyelsesprojekter.



Økonomiudvalget
16. april 2009

Indsatsområder
Politisk proces

A
Udvælgelse af 
Indsatsområder i 
Planperioden 
2009-2021.
Ca. 20 
Indsatsområder.
(Bruttoliste).

Anbefalinger til 
prioritering af:
- 3 Indsatsomr. i 2010.
- 3 Indsatsområder 
2011 - 2013.
- Indsatsområder i 
perioden 2014-2021.

C
Nærmere politisk 
drøftelse af 
Indsatsområder i 
Planperioden
+
Vejlende afstemning
kort og lang horisont

B D
Den videre  
budgetproces
2009

- - - - - - - - - - - -
Færdiggørelse af 
Kommuneplan
2009 – 2021.

Forår og
sommer 2009

Udvalgsmøder
Marts 2009

Byrådsseminar
21-01-2009

Udvalgsmøder
Dec.2008

Den Politiske Kommuneplanprioriteringsproces i relation til Budgetprocessen 2009



Budget 2011

Status + Forslag til nye delindsatser
•Formål og forventet udbytte.
•Konkret budgetforslag (kr.).
•Interne aktører.
•Eksterne samarbejdsparter (mulige). 
•Afledte driftsomkostninger (skønnede).

Indsatsområder - på kort horisont
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