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Hvad skaber udvikling?

• Politisk ledelse – helt afgørende når der skal skabes forandring og 
udvikling

• Politisk visionsledelse er det der bringer kommuner fremad



Drop tanken om kommuneplanen som 
kommunens samlede strategiske dokument

• Væsentligt, at en kommune udvikler et stærkt mål- og 
rammestyringssystem, der dels sikrer klarhed omkring politiske 
visioner, prioriteringer og mål, dels sikrer styring af aktiviteter og 
økonomi

• Udform mål og strategier for sektorområder, der hvor 
engagementet er størst – nemlig på sektorområderne!



Planstrategi og kommuneplan

• Planstrategien kan ses som en formalisering af byrådets 
bypolitiske visioner og mål 

• Kommuneplanen er derimod et administrativt værktøj – her er 
det plan-, trafik- og miljøfaglige kompetencer der sikrer, at 
arealanvendelsen er hensigtsmæssig, at projekter ser ordentlige 
ud, er funktionelle og bæredygtige – kort sagt, at kvaliteten er i 
orden.



Kommuneplanen er ikke brændstoffet, men 
håndbremsen

• Det økonomiske liv er ustyrligt – 5-årsplaner er ikke så moderne 
længere 

• Den private økonomi er derimod letantændelig – 
både i positiv og negativ forstand – planlægningen 
skal kunne følge med markedets luner – og så sikre 
gode detailløsninger med høj kvalitet.



Kommuneplanen kan og skal ikke forudse alt

• Jeg har ikke set et godt projekt/en god lokalplan, som ikke har 
fordret et kommuneplantillæg

• Planlovens bestemmelser for detailhandelsplanlægning er et 
skræmmeeksempel på en problematisk tilgang til planlægning. 



Vigtige pointer

• Spild ikke tiden på lange redegørelser – ressourcerne skal bruges på det 
fremadrettede – og på at sikre høj kvalitet i nye projekter

• Politikerne skal være i førertrøjen når der formuleres visioner og 
udformes mål

• Planlæggerne skal hjælpe med at formulere strategierne for at nå 
målene – og så ellers udarbejde et hensigtsmæssigt administrations- 
grundlag i form af en kommuneplan.



En kæphest

• Genopdag byerne  - fremtidens 
bæredygtige samfund vil nyde gavn 
af fortsat urbanisering

• De politiske visioner skal medvirke til 
byer fulde af liv

• Få borgerne med til at skabe liv – så 
skaber rummene som livet skal 
udfolde sig i næsten af sig selv  - og 
tænk så sidst på rammerne omkring 
rummene – i form af huse til boliger 
og erhverv osv. 
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