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Forord

Fra 2002 står de nye kommunalbestyrelser med et nyt redskab
når de skal beslutte en strategi for kommunens udvikling.

Planstrategien gør det lettere at koncentrere indsatsen om det
vigtigste for kommunens udvikling. Det lægger op til en række
overvejelser om mål og midler og kan føre til nye ideer og sam-
arbejdsprojekter.

De nye valgmuligheder når kommuneplanen skal revideres,
gør det enklere at planlægge efter kommunens behov.

Planstrategi og kommuneplanrevision kan dermed tage det
lokale udgangspunkt uanset kommunens situation, samtidig
med at kommunens rolle i regionen kan udvikles. Det er op til
kommunalpolitikerne i den enkelte kommune at fastlægge et
ambitionsniveau for udviklingen og planlægningen.

Der er tale om nye politiske redskaber og nye overvejelser om
kommunens ledelse.

Lovændringen i foråret 2000 rummer få krav og mange
handlemuligheder. Ændringen blev forberedt gennem et
udvalgsarbejde og følges nu op med denne vejledning. Vejled-
ningen består af afsnit der beskriver hvad loven siger, afsnit der
viser planstrategiens muligheder og afsnit med eksempler fra
kommunerne til inspiration.

Lovændringen bygger på udvalgets hovedbudskaber, der kan
sammenfattes som følger:
• Kommunernes situation og behov for planlægning varierer.
• Kommuneplanlægning er politisk.
• Planlægning er strategisk ledelse.
• Planstrategien kan skabe sammenhæng i de kommunale

politikker.
• Det politiske ejerskab bør styrkes.
• Borgerdeltagelsen bør styrkes.

Denne vejledning er i høj grad inspireret af de hidtidige erfa-
ringer i kommunerne. Udkast har været forhandlet med KL og
Kommunalteknisk Chefforening, og der har været indhentet
bemærkninger fra en række kommuner.

Vi siger tak for råd og bistand undervejs i arbejdet, ikke
mindst til de 20 kommuner der har bistået med eksempel-
materiale.

Landsplanafdelingen, februar 2002
Niels Østergård
Landsplanchef
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Kommunernes nye muligheder

Det er blevet lettere

Kommunernes udvikling er i
centrum. Reglerne for hvor-
dan kommuneplanen revide-
res, er gjort fleksible. Kom-
muneplanen kan nu revideres
efter behov. De fleksible regler
giver samtidig plads til nye
tanker.

Plads til nye tanker

Nye tanker skaber ofte nye
muligheder. Et friskt syn på
kommunens egen situation og
udvikling kan vise de kvalite-
ter og styrkeforhold der er, og
de svagheder der er.

En frisk drøftelse kan sætte
fokus på det der skal forbed-
res, og på det der måske kan
udvikles videre.

Et kig ind i fremtiden kan
vise hvilke af ideerne der
kunne være et længere per-
spektiv i.

Et blik i omverdenen kan
vise hvem kommunalbestyrel-
sen med fordel kan kontakte
og måske alliere sig med for at
få mere hold på ideerne.

En bearbejdning af ideerne
kan vise hvad der kan føre til
nye projekter og løsninger.

De kan drøftes i forhold til
udvalgenes målsætninger for
de forskellige udvalgsområder,
så serviceniveauerne kommer
med i billedet.

Det giver mulighed for at
vælge det der er vigtigst at
samle kræfterne om.

Det giver mulighed for at
kordinere og lede indsatsen, så
den ønskede udvikling også
kan blive til virkelighed.

Det er hovedlinjer der ar-
bejdes med, og det er kende-
tegnende for planstrategien.

Politikerens redskab

Planstrategien er et redskab
for politikeren.

Lovændringen bygger på
ideen om at gøre kommunens
udviklingsmuligheder og
planlægning mere nærværende
og vedkommende.

Planstrategien hjælper til at
den politiske diskussion kan
dreje sig om hovedlinjer for
kommunens udvikling, uden
at glemme de mere detail-
lerede ansvar politikeren også
har.

Når politikerne beder ad-
ministrationen om at belyse
hovedlinjerne og får resultatet,
kan politikeren tage de nye
vinkler med i den lokale lø-
bende diskussion med bor-
gerne.

Den politiker der tager det
lokale udgangspunkt, og som
samtidig vil se det i en bredere
sammenhæng, kan føre dis-
kussionen videre.

Planstrategien vil stå bag
den politiker der vil påvirke
udviklingen i kommunen ved
at knytte kontakter og foreslå
lokale eller andre parter at gå
ind i arbejdet.

Det lægger naturligvis op
til et godt og åbent samar-
bejde med administrationen.

Ledelsens redskab

Planstrategien koblet til den
fleksible kommuneplan-
revision giver ledelsen bedre
mulighed for at producere
oplæg og for at prioritere og
koordinere indsatsområder.

Planstrategien omfatter i sit
udgangspunkt hele kommu-
nen og lægger op til at admi-
nistrationen kan gribe de poli-

Forenkling og nye muligheder

Planstrategien er politisk

• Planstrategien sætter fokus på kommunens udvikling
• Politikerne kan koncentrere sig om det vigtigste
• Politikerne kan handle målrettet - reglerne er fleksible
• Politikerne bestemmer ambitionsniveauet
• Planstrategien kan overbevise og skabe samarbejde

Planstrategien kan være kortfattet

• Hvordan er det gået?
• Hvor står vi?
• Hvad vil vi?
• Hvordan gør vi det?

Planstrategien kan se kommunens styringsredskaber i
sammenhæng

• Kommuneplanen
• Budgettet
• Målstyringen

En planstrategi består af:

Kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen
• Hvad skal vi leve af
• Hvad trænger sig på
• Planlægningen siden sidst

Kommunalbestyrelsens strategi for udviklingen
• Indsatsområder
• Oplæg om samarbejde og projekter

Kommunalbestyrelsens beslutning om at revidere
kommuneplanen
• Som hel revision
• Eller kun temarevision
• Eller kun områderevision
• Eller som genvedtagelse med ajourføring

tiske tanker og ønsker og
komme med svar der bringer
diskussionen videre.

Alle administrationsom-
råder beskæftiger sig med hele
kommunen inden for det en-
kelte administrationsområde.
Det er det de er eksperter på,

men de kan samtidig disku-
tere strategier for udviklingen
af deres område.

Den øverste ledelse tænker
både i dybden og på tværs af
de administrative områder.

Den tværgående tankegang
minder meget om den tanke-
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gang der anvendes i kommu-
neplanlægningen.

Evnen til at se på hele
kommunen og samtidig se på
tværs af de administrative om-
råder findes ofte også hos
kommuneplanlæggeren.

Det kan derfor være natur-
ligt at inddrage kommune-
planlæggeren og dennes evne i
de strategiske overvejelser og
naturligt at se på kommune-
planlægningens placering og
anvendelse i kommunens ad-
ministration.

En af tankerne med plan-
strategien er at se kommunens
egne intitiativer som led i den
regionale udvikling og som
del af regionplanlægningen.

Det lægger op til at erstatte
gamle modsætningsforhold
med ønsket om at skabe ny
udvikling i alliance med
regionplanmyndigheden og
andre parter.

Et nyt samarbejde kan være
positivt for projekter og bi-
drage til at grundfæste mere
langsigtede tanker om udvik-
lingen.

Planstrategien har den for-
del at den besluttes på det
tidspunkt hvor regionplan-
myndigheden skal til at udar-
bejde sin næste regionplan.
Planstrategien kan derfor også
være ledelsens forhandlings-
udspil til regionplanen.

Den planstrategiske ar-
bejdsform stiller på den ene
side ledelsen over for at skulle
tackle uvante opgaver og si-
tuationer, men giver på den
anden side også en baggrund
for at gøre det på en måde der
bringer sagen videre.

Der er således mange lig-
hedspunkter i planstrategiens
betydning for politikerne og

den administrative ledelse.
Kommunernes planlæg-

ningsbehov er forskellige,
konstaterede udvalget bag lov-
ændringen. Udvalget tænkte
her på at de konkrete initiati-
ver der tages i kommunerne,
og de konkrete planforslag der
udarbejdes for den fysiske ud-
vikling er forskellige.

Men de grundlæggende
tanker om hvad vi skal leve af,
hvad der skal forbedres og
hvem burde vi samarbejde
med, er de samme. Behovet
for at skabe en fælles vision
for udviklingen er det samme
uanset kommunestørrelse.

Planstrategien letter derfor
vejen til samarbejdet med an-
dre kommuner og andre par-
ter og gør det lettere ikke at
tabe målet af syne. Flere kom-
muner har valgt at udarbejde
en fælles planstrategi.

Strategi og koordinering

Planstrategien sætter flere
styringsredskaber i spil - men
handler ikke om alting.

Det er kommunalbestyrel-
sen der fastlægger ambitionen
for den planstrategiske indsats.

Men allerede inden kom-
munalbestyrelsen har valgt sin
planstrategi, kan det være
naturligt at se kommunens
styringsredskaber i sammen-
hæng.

Når kommunen har beslut-
tet planstrategien, skal strate-
giens opfølgning sættes i scene.
Der kan være målsætninger
der skal rettes. Indsatsområder
og handlinger skal besluttes og
sættes i værk. Og det skal vur-
deres hvordan strategien påvir-
ker budgetlægningen.

Borgernes redskab

Med planstrategien lægges
kommunalbestyrelsens forslag
frem for borgerne, og der bli-
ver derved noget reelt at dis-
kutere.

I mange tilfælde er borgere
eller borgergrupper eller andre
parter taget med på råd alle-
rede under forarbejdet.

Planstrategien kan udvikle
forholdet til borgerne.

Politiker og admini-
stration

Planstrategien giver mulighed
for at placere politikere som
drivende kræfter i opfølg-
ningsarbejdet sammen med
administrationen - eller kan
give anledning til oprettelse af
en politisk følgegruppe.

Omsorg for byerne

Byerne spiller en stor rolle i
planloven. Byerne er til stadig-
hed underlagt små og større
forandringer. Det kræver en
stadig omsorg for byernes kva-
liteter og for nye tanker om
hvordan kvaliteter kan sikres
og opbygges. Med strategien
for kommunens udvikling
lægges der op til at beskrive
hovedlinjer for hvordan det
skal ske.

Lovkrav og muligheder

Loven indeholder få krav og
lægger samtidig op til mange
muligheder.

I vejledningen gennemgås
lovens krav og de yderligere
muligheder. Begge aspekter
belyses med eksempler fra
kommunerne.

Planstrategien kan sammenfatte forskellige kommunale aktiviteter i et
samarbejde med relevente eksterne parter.


