


Baggrund for seminaret 
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1. Det sidste Plan09-projekt: Planlægning er 

politik  

2. Plan13-projektet 

3. Projekt Innovativ plankultur i kommunerne 



Set fra min stol I 
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Nu præsentation i grupper.. I fortæller de 

andre..  

• hvem I er  

• hvor I kommer fra  

• hvilke forventninger I har til dagen 

 

I har et kvarter, så samler vi op.   

 



Tre typer planstrategier i 

generation 2010-11  
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• Fire overordnede pointer  

• Fire gennemgående kendetegn i ps’er 

• Fire eksempler på strategier  



Strategityper og projektledelse 
- fire overordnede pointer..  
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1. Få fat i borgmesteren. Strategien skal være 
politisk formuleret. 

2. Vælg én type. Vær bevidst om valg af 
strategitype – i hele processen. 

3. Vær bevidst om egen planlæggerrolle. Er 
jeg procesplanlægger eller myndighed lige 
nu?     

4. Vælg én målgruppe. Eller flere, hvis du har 
ubegrænsede ressourcer. 

 

 



Generation 2010-11  
– fire kendetegn  

04-04-2014 6 

1. Strategiens indhold og form 

2. Proces for udarbejdelse/Strategiens 

vidensgrundlag 

3. Rækkevidde – afdelingen, forvaltningen, 

kommunen? 

4. Hvor svært er det at omsætte strategien til 

kommuneplan?  



Tre typer på et kontinuum.. 
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‘Teknisk-

rationelle 

strategier’ 
•Planfagligt 

funderet 

•Top-down 

 

‘Humanistiske 

strategier’ 
•Proces-orientering  

•Bottom up 

‘Fokuserede 

strategier’ 
•Kombinationer af de to 



Strategitype Teknisk-rationel 

strategi 

Humanistisk strategi 

Organisation  En effektiv maskine  Åbent socialt system 

Principiel 

løsningsmetode 

Ret fejlen  Inddragende proces = 

ejerskab 

Ændringsagent  Leder bistået af teknisk 

eksperter 

Hele organisationen 

Hovedproblem  Uforudset modstand mod 

implementering  

Vanskeligt af måle 

forandring  

Uddybende om strategier  
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Prof. Em. Finn Borum, CBS , Strategier for organisationsændringer, 1995.  



 

Teknisk-rationel vs. humanistisk  
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Repræsentativ demokratiforståelse.. 

altså: vælgere stemmer politikere ind 

hvert fjerde år, de træffer beslutninger. 

Deltagelsesdemokratisk forståelse, 

berørte aktører udveksler synspunkter, 

opnår måske en form for kompromis? 

Top-down-planlægning Bottom up-planlægning 

Planafdeling(eller politikere) melder ud  Planlægger/udv.kons. faciliterer dialog  

Karaktertræk ved de to yderpunkter: 

Planfagligt ‘rigtige’ løsninger – fysisk, 

økonomisk og miljømæssigt set.  

Dialogproces med berørte aktører, 

afdækning af interesser og ressourcer  

Styrke: Effektiv, holder fokus. 

 

Styrke: forankring og ejerskab (og 

måske forståelse?) hos berørte 

aktører, bedre realisering i praksis. 

Svaghed: Planlægningen tror den 

kender folks behov.  

Kræver politisk mod, for den skaber 

meget lokal modstand. 

Svaghed: Myriade af ideer, der ikke 

harmonerer. Forankring og ejerskab, 

ja, men man realiserer laveste 

fællesnævner, rykker det nok?  



(Danske Kommuner no. 35, 19. december 2013) 
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• Selvbevidst: ”strategi 

for fysisk 

udvikling”(side 7) 

• Fem smalle temaer:  

By og bolig, Erhverv, 

Landskab, Klima og 

Energi, Oplevelser og 

fritid. 

• 25 sider 

Frederikssund 

Kommune 



• Vidensgrundlag: hårde analyser: 

landskabsanalyser, erhvervsanalyser, 

co2-regnskab.  

• Involvering i proces: Plan, miljø/Agenda 

21, erhvervschef, kulturchef, politikere?  

• Strategien som overligger for Plan- og 

Miljøafdelingens arbejde, ikke 

kommunen.   

Frederikssund Kommune(fortsat) 



• Omsæt til KP: ”De temaer, der fremlægges i 

denne strategi vil være centrale i den næste 

kp” (side 7) 

• ”Jeg håber, at strategien vil danne grundlag 

for god debat og spændende diskussioner 

om kommunens udvikling” (BM-forord).  

• Debat på borgermøder? Ikke et ‘?’ i strategi. 

 

Frederikssund Kommune(fortsat) 

‘Udpræget teknisk-rationel’ 



• Regional hovedstad, Infrastruktur og 

bosætning, Uddannelse og job, Natur, kultur 

og oplevelser og Kommunen som 

arbejdsplads  

Hillerød 

Kommune  
 
• Seks brede 

temaer: 

Kommunal 

service og 

livskvalitet,  



• 57 sider  

• Proces: ledet af udviklingsafdeling, 

inddragelse af alle: borgere, foreninger 

udvalgsformænd, afdelingschefer i 

kommunen.  

• Rækkevidde: Hele kommunen. Den har 

politisk bevågenhed, siges det. Men hvad 

er det centrale budskab i seks vage 

temaer? 

Hillerød Kommune(fortsat)  
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• Vidensgrundlag: strategien er bygget på 

værdier og holdninger hos borgere, 

medarbejdere.  

• De tre temaer om Regional hovedstad, 

Infrastruktur og bosætning og Natur, kultur 

og oplevelser kan nemmere omsættes til KP. 
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Hillerød Kommune(fortsat)  

‘Udpræget humanistisk’ 



• Hovedtema: 

Medborgerskab 

• Fem brede undertemaer: 

Bosætning og leve-

steder, Erhverv og 

Uddannelse, Sammen-

hæng og Tilgængelig-

hed, Sundhed og Bære-

dygtighed og Synlighed. 

Haderslev 

Kommune 
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• 35 tætskrevne sider.. 

• Proces: bred inddragelse af borgere, 

politikere, organisationer. 

• Vidensgrundlag: holdninger, værdier 

som blev indhentet i processen.. 

opstiller en vision, genereret af proces 

• Proces: meget bred inddragelse af 

borgere, politikere, organisationer. 

• Svær at omsætte til KP. 
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Haderslev Kommune(fortsat) 



• Nedsættelse af tre § 17, stk. 4-udvalg 

til konkretisering af undertemaer: 1. 

Energirigtigt byggeri, 2. Bosætning og 

markedsføringskampagne og 3. 

Velfærd og frivillighed.  

• Sammensat af politikere, foreningsliv, 

ildsjæle. Et lille år til at levere ideer. 

• Udvalg eksempel på ‘Mangfoldighed’?  
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‘Humanistisk’ 

Haderslev Kommune(fortsat) 



• 64 sider  

• Hovedtema: 

Strategi for fysisk 

areal-anvendelse i 

det åbne land. 

• Tre fokusområder:  

1. Placering af 

produktionsanlæg, 

2. Naturkvalitet, 3. 

Naturanvendelse.  

Ikast-Brande 

Kommune 
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Planstrategitema 1 ud af 10: 

Placering af landbrugsanlæg 

• Proces/vidensgrundlag: planudvalg gjort til 
en væsentlig del af planstrategiproces – 
det skaber involvering, ejerskab 
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CB: Betyder et lavere beskyttelsesniveau, at I slækker på lovgivningskrav?  

 

LE: Nej. Maksimal benyttelse betyder fuld udnyttelse af arealanvendelsen 

indenfor lovgivningens muligheder. Det betyder fx at Teknik- og Miljøudvalget 

vil se med mildere øjne på ansøgninger fra erhverv i det åbne land. 

Eksempelvis når et landbrug søger om lov til at opføre nye 

produktionsbygninger. Hidtil har vi fra administrationens side som 

udgangspunkt kun givet tilladelse til, at bygningerne kan opføres i 

tilknytning til eksisterende bygninger. Men hverken planloven eller 

vejledningen er 100 % klar på dette punkt, og lægger op til en konkret, 

forvaltningsmæssig vurdering, når vi skriver sagsindstillingen. Det vil 

vores udvalg gerne benytte sig af til at imødekomme flere ansøgninger end 

hidtil.  

 

Projektleder på planstrategi og kommuneplan Lillian Ebbesen, Ikast-Brande 

Kommunes Tekniske Område, april 2012. 

Læs interview på http://www.byplanlab.dk/plan13 

 

http://www.byplanlab.dk/plan13
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• Fagfeltet og lovgivning lagt åbent op   

• Fremadrettet administration/sagsbehand-
ling/planlægning i tråd med politisk ønske 

• Delvis revision af KP: Ikke så svært 

 
 

Ikast-Brande Kommune  

‘Fokuseret’ ps 
Teknisk-rationel  

i emnevalg  

Humanistisk metode til 

inddragelse af udvalg 



Teknisk-rationelle strategier  
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• Formål: fysisk udvikling 

• Kortere: 30 sider 

• Antal temaer: middel/4-5 stk. 

• Projektleder: Planlægger i tekn.forvaltning 

• Involverede i proces: tekn.forvaltning 

• Politisk forankring: teknik- og 

miljøudvalg/planudvalg  

• Generation 2010-11: ca. 55 stk.  

 



• Formål: hele kommunens udvikling* 

• Lang: 40-50-80 sider 

• Antal temaer: mange/6-8  

• Projektleder: udv.kons i central forvaltning  

• Involverede i proces: byrådspolitikere/ 

mange forvaltninger 

• Politisk forankring: byråd 

• Generation 2010-11: ca. 20 stk. 

 

Humanistiske strategier  
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Fokuserede strategier 
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• Formål: fysisk udvikling udvalgte steder 

• kort: 10-20 sider 

• Antal temaer: få 2-4: brede  ‘fyrtårne’ 

• Projektleder: udv.kons. i central forvaltning  

• Involverede i proces: udvalgte 

forvaltninger + udvalgte politiske udvalg  

• Politisk forankring: udvalg (og byråd) 

• Generation 2010-11: ca. 25 stk.  

 



• Hver gruppe får udleveret en strategi fra hhv. 

Brønderslev/Kalundborg/Helsingør 

• I skimmer den igennem for fx temaer/tegn på 

proces/rækkevidde/omsætning til KP. 

• I diskuterer og lægger jer fast på én af de tre typer. 

• I vælger en formand for gruppen, der kan fremlægge. 

• Formanden vælger én side, der siger noget 

gennemgående om strategien. Den vises i plenum. 

 

 

Vi typebestemmer tre 

generation 2010-11-strategier 
Gruppeopgave på 20 min 
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Vilkår for projektledelse  

 

En kulturtest 
 

 
Kilde: Cameron og Quinn,  

Organizational Culture Assessment Instrument, 1999 
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Klankulturen Adhocratikulturen 

Hierarkikulturen Markedskulturen 

Fleksibilitet og eftertænksomhed 
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Stabilitet og kontrol 

Lederen er faciliator, mentor 
og ’forælder’ 

Succes handler om 
omsorg, teamwork 
moral og menneskelig 
udvikling 

Sammenhæng skabes 
gennem ’commitment’ fælles 
ansvar og sammenhold 

Lederen er innovator, 
entreprenør og visionær 

Succes handler om 
produktet, kreativitet og 
vækst 

Sammenhæng skabes 
gennem lysten til at 
innovere og skabe 

Lederen er koordinator, 
overvåger og organisator 

Succes handler om 
effektivitet, tidsstyring og 
stabilitet  

Sammenhæng skabes 
gennem regler, procedurer 
og kontrol 

Lederen er indpisker, 
konkurrence- og produktions- 
orienteret 

Succes handler om 
markedsandele, mål- 
opfyldelse og at vinde 

Sammenhæng skabes 
gennem konkurrence- 
relationer 

Humanistisk 

Teknisk-rationelt 

Politisk 

Eksplorativt 



Klankulturen Adhocratikulturen 

Hierarkikulturen Markedskulturen 
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Teknisk rationelt 

Humanistisk 

Politisk 

Eksplorativt 
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Hierarkikulturen Markedskulturen 
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• Målgruppe: Erhvervsliv 

• To klassiske temaer 

Vækst og erhverv og 

Bæredygtighed og 

klima 

• 20 fysiske projekter, 

‘fyrtårne’ 

• 34 sider 

 

Roskilde 

Kommune  
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‘Fokuseret’ strategi 
Teknisk-rationel  

i emnevalg  



Set fra min stol II 
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Nu vender I jer til sidemanden  

• og snakker de forventninger I havde i 

morges.   

 

I fem min kvarter, så samler vi op.   

 


