
Regeringens 22 initiativer er en blan-
ding af fysiske og sociale tiltag, hvor 
der uddeles både pisk og gulerod. Går 
man dem efter i sømmene, er det dog 
tydeligt, at regeringen svinger pisken 
langt mere end de uddeler gulerød-
der, da hovedparten af initiativerne 
handler om hårdere straffe, differen-
tiering og tvang. Men hvorfor behø-
ver vi at gribe til så hårde metoder? I 
udspillet vil regeringen fx muliggøre at 
tvinge de mest udsatte beboere til at 
flytte eller nægte dem at blive anvist 
til ghettoerne. 

Men risikerer vi så ikke bare at 
problemerne flyttes? Og hvor skal de 
udsatte borgere anvises til i de større 
byer, hvor boligmarkedet er presset 
helt i vejret? Med den tone, der slås 
an af politikere som Inger Støjberg 
og med udemokratiske tiltag, som 
fx lavere ydelse til en særlig gruppe 
borgere, tvungen daginstitution på 
baggrund af dit postnummer og 
sprogprøver af kun 6årige børn, risike-
rer vi, at stigmatisere en allerede udsat 
gruppe af borgere.

Nye fysiske rammer 

I stedet kan vi gøre meget ved at 
opgradere og fortætte boligom-

råderne, forudsat, at de samtidigt 
suppleres af sociale tiltag. Her skal 
regeringen have ros for at stille krav 
om, at boligselskaberne skal have en 
udviklingsplan for hver af ghettoerne 
og i den sammenhæng nævne 
Brabrand Boligforening som godt 
eksempel for deres arbejde med 
Gellerup. I kvartersplanen for fx Dor-
tesvej-kvarteret er der gjort op med 
modernismens strukturplan, mono- 
funktionaliteten og ingenmandsland, 
og i stedet er der skabt en fortættet 
bydel, bestående af både almene og 
private boliger med sammenhæn-

gende vej- og stisystemer, variation 
i typologi og materialer samt oply-
ste, programmerede og definerede 
uderum.

Hvis de fysiske tiltag gribes rigtigt 
an og udvikles i tæt samarbejde med 
forskellige rådgivere, private investorer 
og beboere og samtidigt suppleres 
af sociale indsatser, kan det pressede 
boligmarked i de danske storbyer evt. 
være netop dét, der motiverer en vok-
sende del af middelklassen til at flytte 
ud i de udsatte boligområder og på 
sigt skabe en vedvarende forandring 
af ghettoerne.

Stigende boligpriser kan være 
nøglen til ghettoproblematikken
Igennem de seneste år har vi været vidne til voldsomt stigende boligpriser 
i de større danske byer. Samtidigt har flygtningekrisen og de tiltagende problemer 
med kriminalitet i de såkaldte ghettoområder været under skarp kritik fra flere 
regeringspartier, hvilket er resulteret i det nye ghettoudspil. Men kunne det 
tænkes, at disse sideløbende tendenser kan være hinandens løsning?

Af Marc Jay og Julie Schmidt-Nielsen, ejere af og partnere hos WE Architecture.

De bat

 BYPLAN NYT 2  2018 19

P
R

O
G

R
A

M

POLITISK LEDERSKAB
– FORDI BYPLANLÆGNING OGSÅ ER POLITIK

BYPLANMØDE I HJØRRING
4.-5. OKTOBER 2018

TORSDAG DEN 4. OKTOBER

9.00-10.00
Ankomst, kaffe og netværk  
i Vendiahallen

10.00
Velkommen til Byplanmødet  
i Hjørring
Bestyrelsesformand Jes Møller, 
Dansk Byplanlaboratorium, borg-
mester Arne Boelt(S), Hjørring 
Kommune og moderator Mette  
Walsted Vestergaard.

Politisk lederskab i byudviklingen
Byudvikling og politisk prioritering 
rækker længere end en valgperiode. 
Hvad er de langsigtede mål, hvor 
er de svære valg – og hvilke politi-
kerroller er der behov for? Carsten 
Koch har som tidligere minister en 
gedigen politisk erfaring og er i dag 
bestyrelsesformand i tre store byud-
viklingsprojekter. Hør hans bud på 
robust planlægning.

Bestyrelsesformand Carsten Koch, 
By & Havn I/S, NærHeden P/S og 
Kanalbyen i Fredericia P/S 

PROGRAM Ret til ændringer forbeholdes

11.55 
Hvad brænder borgmestrene for? 
Hør tre borgmestre tale ud om de-
res drømme og håb for fremtidens 
planlægning. Hvordan ser de deres 
egen rolle og hvordan ønsker de at 
arbejde sammen med embedsvær-
ket og civilsamfundet mod fælles 
mål? 

Borgmester Sofie Valbjørn (ALT), 
Fanø Kommune, borgmester Erik 
Buhl Nielsen(V), Varde Kommune 
og borgmester Arne Boelt (S),  
Hjørring Kommune. 
 
12.30 
Frokost

13.30-15.30
12 sessioner – om politisk leder-
skab og civilsamfundets virkekraft, 
byudvikling og bykvalitet, på tværs 
af kommunegrænser, FNs ver-
densmål, udvikling og afvikling i 
Hjørring og Thüringen blandt  
andet. 

18.30 -00.30
Aftenarrangement 
I Vendiahallen – Byplanprisover-
rækkelse, middag, underholdning 
og musik.

FREDAG DEN 5. OKTOBER
9.00
Byens nye dagligstue 
Opførelsen af Vendsyssel Teater er 
en markant satsning. Nu kan du se 
det med egne øjne og møde po-
litikerne, der tog beslutningen og 
nogen af dem, der befolker huset i 
det daglige.

10.00 
15 udflugter til Hjørring, Aalborg, 
Brønderslev, Frederikshavn og 
Jammerbugt 

15.00 
Byplanmødets afslutning  
Vendsyssel Teater

15.30 
Tak for i år! 

POLITISK LEDERSKAB 
- FORDI BYPLANLÆGNING OGSÅ ER POLITIK

2018 markerer starten på en ny planperiode med nye strategier og 
kommuneplaner. På Byplanmødet diskuterer vi de cases, hvor strate-
gisk planlægning og politisk lederskab giver en overbevisende effekt: I 
alliancer mellem visionære byråd, toneangivende aktører i civilsamfun-
det, dygtige kommunale forvaltninger og de virksomheder, der er med 
til at realisere kommunernes planlægning.

Husk at byudvikling er for vigtig til at overlade til byplanlæggerne.

På byplanmødet får du:
• præsenteret de store udfordringer på planområdet.
• inspiration til politisk lederskab fra cases, der bliver præsenteret af 
dem, der var med.
• input til nye politiker- og embedsmandsroller på planfeltet.

Se det samlede program på byplanlab.dk 

Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Husk tilmelding senest 15. august

10.50 
Pause 

11.15 
Se fremtiden i øjnene
Byplanlægning kræver is i maven, 
visionære politikere og modige 
valg. Og det kræver viden om de 
store forandringer, der venter for-
ude. Hvordan stiller vi de rigtige 
spørgsmål? Aktuelle eksempler, 
dilemmaer og centrale problemstil-
linger set fra praksis.

Arkitekt og partner Søren Leth, 
Sleth A/S

Fra modspil til medspil
Hvordan kan traditionelle borger-
møder og lokalplanhøringer æn-
dres og udvikles så vi får skabt et 
aktivt samspil om byudviklingen? 
Og hvilke roller kan politikerne ind-
tage i en succesfuld strategi? 

Professor Eva Sørensen, RUC
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