
 

Indsæt > Billede > Fra fil 

eller formindske billedet, 

Kommuneplantyper 

 

Forudsætninger 

og 

Politiske forventninger 

 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

      Vordingborg Kommune 

 
 

 

 

 

46.000 borgere, 3 købstæder, Vordingborg, Stege og Præstø, 

620 kvadratkilometer, 385 km kystlinie, 10 småøer, Møns Klint 

og Danmarks Borgcenter – Gåsetårnet, 90 kilometer til Cph. 

http://www.vordingborg.dk/resources/V/4813_762x372.jpg


Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

 

  

Politisk Prioritering af Planlægning og 

Udvikling 
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Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Skibet er ladet med? 

Guldborgsund Kommunes Planstrategiske 

Galatheaekspedition foråret 2007 



 

Indsæt > Billede > Fra fil 

eller formindske billedet, 

Omstilling 

 

Udfordringer for de kommende 

års Kommuneplanlægning? 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Hvilken Plantype? 

Forudsætninger – generelt/konjunkturerne 

 

• De 4 V’er; 

  Vind, Vand, Varme og Vækst+/-  

 

• Den lokale konkurrence 

  (Regionen og nabokommunerne). 

 

• De lokalpolitiske mål og ambitioner. 

 

• Det lokale politiske klima. 
 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Forandringer i det åbne land 

Bl.a. ”Pig City” i to etager: Svinekød, 
tomater, biogas og kunstgødning 

Det åbne land!! 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Forandringer i Byerne, de mindre 

Bysamfund og Landsbyerne 

• Færre industriarbejdspladser. 

• Flere servicearbejdspladser. 

• Mere internethandel 

• Mindre detailhandel. 

• De store vokser endnu mere 

• De små skrumper fortsat eller 

forsvinder helt fra landkortet! 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Kommuneplanlægningen under omstilling!? 

Fra Planlægning af 

 

Urbanisering og 

Velstrukturerede Bysamfund 

 

Styring af arealressourcen 

Til Planlægning for 

 

Konstant forandring 

Udvikling og Afvikling 

 

Omdannelse af 

arealressourcen 

 ……………………………………………… 

Komplekse planlægnings 

processer: 

- Mange interesser (reg.+glob.) 

- Finansielle ressourcer 

- Mange andre fagligheder er 

  nødvendige 

 

Lineære planlægnings 

processer: 

- Primært lokale interesser 

- Konstant vækst 

- Byplanlægerne kunne 

   klare det meste selv 

 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Hvor vælger I at fokusere indsatsen? 

Nærdemokrati og lokalområder 

Byomdannelse og 

partnerskaber 
Tværsektoriel strategisk 

Kommuneplan 

Basiskommuneplan som 

lever op til planlovens krav 

Digital Kommuneplan 

Klima og bæredygtig Byudvikl. Kobling til budgetlægningen 

Særlig fokus på 

det åbne land 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

4 Kommuneplantyper 

A Den klassiske Kommuneplan - by og land. 

  

B Den strategisk handlingsorienterede, 

    med eller uden budgetophæng. 

 

C Den fysiske kommuneTEMAplan med fokus på 

f.eks. natur, kulturmiljøer og landskaber. 

 

D Den område baserede kommuneplan 

  



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

A – Den klassiske 

Bymønsteret, Rammeudlæg og Retningslinier 

 

Fordele: 

• Kan laves i ro mag (effektivt), og give et 

• Præcist og grundigt administrationsgrundlag 

Ulemper: 

• Ofte ikke tværsektoriel nok 

 (lidt eller intet tværgående ejerskab) 

• Ikke handlings- og udviklingsorienteret. 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

B – Den strategisk 

 handlingsorienterede 

Kobling til målstyring og evt. Budgetlægning 

 

Fordele: 

• Sikrer budget til (udviklings)projekter. 

• Ofte stort politisk ejerskab (også til den fysiske del) 

Ulemper: 

• Kan blive for tværsektoriel, så f.eks. de 

grundlæggende fysiske forhold får for lav prioritet. 

• Forudsætter godt politisk samarbejdsklima og en 

Direktion der arbejder godt sammen. 

• Kan være meget procesmæssigt krævende 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

C – Den fysiske TEMAplan 

Med f.eks. særligt fokus natur, sundhed og landskab 

 

Fordele: 

• Kan sikre budget til de væsentligste udviklingsprojekter 

inden for temaet. 

• Arbejdet kan være grundigt og samtidigt er det muligt at 

arbejde for et godt politisk ejerskab. 

• Præcist og grundigt administrationsgrundlag. 

Ulemper: 

• Risiko for at de udvalgte temaer ikke bliver koordineret 

tilstrækkeligt til alle de øvrige temaer. 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

D – Den Områdebaserede 

Områdeplaner for (udvalgte) by- eller landområder 

 

Fordele: 

• Kan blive en meget mere vedkommende offentlig debat.  

• Letter at engagere både politikere og borgere. 

• Muligt at arbejde på en gang grundigt og tværsektorielt. 

 

Ulemper: 

• Stor risiko for at der ikke skabes tilstrækkelig planmæssig 

sammenhæng mellem de enkelte områder/områdeplaner. 



 

Indsæt > Billede > Fra fil 

eller formindske billedet, 

Borgerinddragende processer 

Grad af dialog 

høj 

lav 

Påvirkningsmuligheder 

små store 

Dialogskabende 
metode 

Informations- 
indhentningsmetoder 

fokusgrupper 

borger-/bruger 

forsamlinger 

borgerundersøgelser 

lokalråd 

konsensuskonference 

folkeafstemning 

kvalitative interviews 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

 

 
Kan vi/de få det hele? 

Guldborgsund Kommunes Planstrategiske 

Galatheaekspedition foråret 2007 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Guldborgsund Kommunes Planstrategiske 

Galatheaekspedition foråret 2007 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

De politiske forudsætninger 

”Close Up” / 6 centrale spørgsmål 

Hvordan er stemningen i 

Kommunalbestyrelsen? 

Hvem er personerne bag politikerne? 

Hvordan vil politikerne bruge planen? 

Hvad er de særlige politiske interesser? 

Hvordan er styrkeforholdet/relationen mellem 

de relevante politiske fagudvalg, ØK og KB. 

Hvilken proces vil politikerne foretrække? 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Modeller til at skabe Politisk Ejerskab (1) 

Hele Kommunalbestyrelsen/Temamøder og 

Interviewmodellen 
 

– Går godt i hånd med Den klassiske, den strategiske 

og den områdebaserede. 

Fordele: Giver ofte et stærkt ejerskab i 

Økonomiudvalget, og de planfaglige udvalg. 

 

Ulempe: Er svær ofte svær at få sat på dagsordnen, 

og er svær at gøre målrettet, samt krævende at 

forberede og gennemføre. Desuden er det nogen 

usikkert hvor meget ejerskab der skabes i de øvrige 

fagudvalg. 
 

 

 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Modeller til at skabe Politisk Ejerskab (2) 

Workshops/Udvalgstemamøder 
 

– Er rigtigt godt til den klassiske plan, temaplanen og 

den områdebaserede, 

samt som opspil til KB-temamøde i model B. 

 

Fordele: Kan sikre ejerskab i det ”daglige” politiske 

udvalg, er nemmere at forberede og styre. 

 

Ulempe: Gennemslagskraften i f.t. Økonomiudvalg og 

den samlede KB kan være begrænset. 
 

 

 

 

 

 

 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Modeller til at skabe Politisk Ejerskab (3) 

Seminar/Messe – blanding af politikere og 

borgere, samt evt. også planlæggere. 
 

- Er godt til den strategiske plan, temaplanen og den 

områdebaserede plan, herunder især som opspil KB-

temamøde i model B. 

 

Fordel: Kan skabe meget mediedækning og dermed 

også større politisk ejerskab. 

 

Ulempe: Er ofte meget krævende at forberede og 

gennemføre.  
 

 

 

 

 

 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Modeller til at skabe Politisk Ejerskab (4) 

Studietur – For Udvalg eller 

Kommunalbestyrelsen. 
 

- Er godt til især i f.t. temaplanen. 

 

Fordel: Kan give rigtigt stærkt politisk ejerskab og 

politisk indsigt/forståelse for de udvalgte fagområder. 

Og kan påvirke det politiske samarbejdsklima meget i 

positiv retning. 

 

Ulempe: Er svær ofte svær at få sat på dagsordnen 

og er dyr/krævende at gennemføre 
 

 

 

 

 

 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Mere inspiration / Plan09-samlingen: www.byplanlab.dk 

• Plankultur i en brydningstid 

   - En vurdering af kommunernes arbejde med kommuneplan 09 

 

• Bedre Samspil med Politikerne. 

  - (Kun) For nye Planlæggere - ? 

 

• Rammer for Lokalplanlægning 
   - Gode Råd til Fornyelse. 

 

• Hinanden! 

 

 

God kamp! 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Spørgsmål (til sig selv):  

Hvem skal have lov at sætte dagsorden for mit/vores 

planprojekt? 

Hvem er formelt ejer af jeres Kommuneplanprojekt? 

Hvem er reelt ejer af jeres Kommuneplan? 

Hvem har brug for kommuneplanen/er bruger af kommuneplanen? 

Hvad er succeskriterierne for vores kommuneplan? 

- Er det at  Kollegaerne i Forvaltningen anerkender planen anvender 

den i det daglige arbejde? 

- Er det at Direktionen anerkender planen og arbejder efter den? 

- Er det at politikerne kender planen og er bevidste om at de handler 

efter den? 

- Er det at politikerne handler efter planen, men ikke er bevidste om, 

at det er det de gør? 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Spørgsmål til Workshop 2 

Hvilken politisk proces vil passe til vores 

kommuneplanprojekt? 

 

Hvad er mine/vores gode erfaringer med de forskellige måder at 

skabe politiske ejerskab? 

 

Er der noget af det sagte som kan og bør nuanceres/udfordres? 

 

Er der noget vi mangler at høre om i f.t. de forskellige modeller? 

 

Hvilke modeller vil passe i min/vores kommune? 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Ekstra slides 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Grundlæggende Pligter 
(også for den planlæggende embedsmand!) 

• Assistancepligt 

• Informationspligt 

• Rådgivningspligt 

• Lydighedspligt 

• Udførelsespligt 

• Konfliktløsningspligt  

• Stedfortrædelsespligt 

• Loyalitetspligt 

• Neutralitet (i f.t. parti eller særinteresser). 



Punktopstilling 

Marker den ønskede 

tekst og vælg  

Forøg indrykning: 

 

For at fjerne 

punktmarkering vælg 

Formindsk indrykning: 

Hvilken proces? 

Fem væsentlige variable! 

 

 • Kommuneplanens rolle 

• Organisering 

• Fundament og analyser 

  – hvad har vi at gøre godt med? 

• Proces og Målgrupper. 

• Struktur og indhold (Formatet!?) 


