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STRUER KOMMUNE 

• Befolkning 21.533 i kommunen – 10.427 Struer 

by 

 

• Landets 15. mindste kommune 

 

• Én af 19 kommuner i region Midtjylland 

 

• Beliggende i Nordvestjylland - byen ved 

Limfjorden – med 6 meter kyststrækning til hver 

borger 

 

• Struer landets yngste købstad (100 år i 2017) 

 

• 15% af tilflytterne er internationale - kommunen 

rummer 70 nationaliteter 

 

• Den kommune relativt til befolkning med flest 

beskæftigede i it-branchen 
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Hvem er jeg? 

 

• Udviklingskonsulent - arbejder med den strategiske udvikling af 

kommunen samt konkrete udviklingsprojekter indenfor erhverv, 

turisme, by og land 

 

• Placeret i Organisation & Udvikling - stabsfunktion under 

direktionen med reference til kommunaldirektøren 

 

• Tidligere placeret i planafdelingen under det tekniske område 

 

• Tilgang til planstrategien: generalistens   
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FORHISTORIEN 

PLANSTRATEGI 2007 – den der skulle det hele… 

 

•Første planstrategi efter kommunalreformen  

– dvs. forløber for en helt ny slags kommuneplan 

 

•MÅLET - en bred inddragende planstrategi 

 

•Skulle omsættes til en samlende kommuneplan for 

Struer og Thyholm Kommuner samt indeholde 

regionplanen for det gl. Ringkøbing Amt 

 

•Kobles til forvaltningernes politikker samt 

budgetlægningen 
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PROCES OG SETUP 
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• Et planhold 

• Sektorgrupper 

• Konsulentbistand  
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PLANSTRATEGI 2007 

PROCESSEN 
Detaljeret køreplan med fire faser: 

 

1.Indsamling af information – planberetning (100 s) 

skulle samle forvaltningen i ét fælles fokus 

 

2.Vision og Strategi 

 

3.Borgerdebat  

•Fremtidsværkssted med oplæg ved livsstilsekspert 

•Rundbordsamtaler med ressourcepersoner 

•Debatforum på nettet 

 

4.   Opsamling  

•Handlingskatalog 
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BREDT FOKUS 

FOKUSOMRÅDER: 

 

‘Synsvinkler til Kommuneplan 09’ 

 

•Landsbyerne og det åbne land 

•Bymidten og havnen 

•Bosætning 

•Erhvervsudvikling 

•Detailhandel 

•Turisme 

•Sundhed 

•Masterplan for byudviklingen 

•Agenda 21 
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VISION 2020 

• Byrådets visionsproces - en parallel 

proces 

 

• Holistisk tilgang – visioner for alle 

politikområder 

 

• Kun for byrådet – på foranledning af 

borgmesteren 

 

• Endte med at blive det overordnede 

værdigrundlag for Struer Kommune  
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RESULTATET AF PLANSTRATEGI 2007 

• Ville meget - men dokumentet fik 

begrænset betydning efterfølgende 

 

• En træthed og forvirring i 

forvaltning såvel som hos borgere 

og ressourcepersoner 

 

• Havde svært ved at indarbejde 

‘synsvinklerne’ i Kommuneplan 

2009-2020  
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PLANSTRATEGI 2011 

• Forløbet omkring Planstrategi 2007 og Vision 

2020 betød, at ambitionerne med processen 

blev sænket for Planstrategi 2011 

 

Derudover var tiden en anden: 

• Global økonomisk krise – Struer i krise! 

• Generelt færre ressourcer i kommunerne 

• Det skæve DK – og udkantsdanmark kom for 

alvor på mediernes dagsorden i 2010 

• Paradigme for vækst – ’tag udgangspunkt i 

områdets særlige kompetencer og kvaliteter’ 
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UDGANGSPUNKTET 

På et temamøde blev det nye byråd præsenteret for den kommende planstrategi: 

 

Hvad er og kan en planstrategi – ’vores’ definition: 

• Planstrategien skuer fremad og tager afsæt i aktuelle problemer og 

muligheder. Den skal indeholde kommunalbestyrelsens politiske strategi for 

udviklingen 

 

• En planstrategi ser som udgangspunkt samlet på hele kommunens udvikling - 

MEN skal nødvendigvis ikke forsøge at indeholde alt! 

 

• Den skal i stedet koncentrere sig om det byrådet mener, er MEST aktuelt for 

udviklingen i den nuværende situation 
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UDFORDRINGER FOR STRUER 

 

• Geografi – langt væk fra alting….. 

 

• Som så mange andre danske provinsbyer ramt af 

global trend med centralisering og urbanisering   

 

• Demografi – flere ældre, færre unge 

 

• Mange afskedigelser fra 2008-2012 – ca. 1200 
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PROGNOSEN 

• Fald i befolkningen på 293 
fra 1. januar 2010 til 1. 
januar 2011 

 

• Fald i antallet af børn og 
personer i den 
erhvervsaktive alder  

 

• Stor stigning i antallet af 
ældre især de 67-79-årige 

 

• 172 personer flere flyttede 
fra kommunen end der 
flyttede til kommunen  

 

• De næste ti år falder 
arbejdsstyrken 1.100, mens 
der kommer 1.400 flere 
pensionister 
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LIGGETIDER – VILLAER I STRUER 
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STYRKEPOSITIONER  
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VERDENSKLASSE KOMPETENCER I STRUER 
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LIMFJORDEN  
– EUROPAS BEDSTE SEJLERVAND 
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VALG AF TEMA  

 

• Byrådet valgte på temamødet 

bosætning som det centrale emne for 

Planstrategi 2011 

 

‘Øget bosætning ses som den 

overordnede udfordring mhp at 

fastholde og styrke mulighederne for 

udvikling og vækst i Struer Kommune’   
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MÅL FOR PLANSTRATEGI 2011 

 

• Politisk fokus på kommunens udvikling – derfor ’Udviklingsstrategi’ 

 

• En positiv tilgang til ’værdierne’ i Struer Kommune – udfordringer er 

muligheder! 

 

• En kobling mellem kommunens værdigrundlag og planstrategien 

 

• Politikernes prioritering af konkrete indsatser ifm. budgetlægning 

 

• En kort men klar formuleret strategi! 
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EN MERE SIMPEL PROCES…… 
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SKAL OPGAVER  

 
• Bevidst valg om ikke at have for meget 

‘udenomssnak’ med 

 

• Det forvirrer budskabet! 

 

• Blev i stedet placeret i et tillæg - 

‘Redegørelsen’ (og udarbejdet af en 

rigtig planlægger:-) 
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Ifølge Planloven skal planstrategien indeholde: 
 
•Oplysninger om den planlægning der er gennemført 
efter den seneste revision af kommuneplanen 
 
•Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for 
udviklingen og en beslutning om enten: 

1. at kommuneplanen skal revideres i sin 
helhed – en samlet revision af hele 
kommuneplanen, eller 

2. at der skal foretages en revision af 
kommuneplanens bestemmelser for 
særlige emner eller geografiske 
områder i kommuneplanen 

 
•Samtidig er man forpligtet til at udarbejde og 
offentliggøre en strategi for en bæredygtig udvikling 
(Lokal Agenda 21) indenfor samme tidshorisont som 
planstrategien 

 
•Miljøvurdering 
 
 
Disse ”skal” opgaver indgår i ”Følgebrevet” til 
”Udviklingsstrategien” 
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INDDRAGELSE OG SETUP 

• Interview med direktion + nøglemedarbejdere i forvaltningen  

 

• Politikerne blev inddraget ad to omgange (temamøde hvor de blev præsenteret for 

en række oplæg om kommunens udfordringer og i forbindelse med et 

budgetseminar var med til at pege på indsatsområder) 

 

• Ingen borgermøder 

 

Smal projektorganisering i udarbejdelsen…. 

 

• To planmedarbejdere + planchef (+ afprøvning på interessenter) 

 

• Ingen konsulentbistand 

 

• Ingen fokusgrupper 
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Valg af strategiske indsatsområder 

Omdrejningspunktet for samtalerne: 

 

’Vi skal med planstrategien skabe en 

ny fortælling med det særlige ved 

Struer Kommune. 

 

• Derfor var det naturligt at bygge 

ovenpå det Overordnede 

Grundlag for Struer Kommune 

Dvs.: 

• Struer Kommunes potentiale for 
bosætning er knyttet til, at vi er, og 
vil være en kommune, der er ”tæt 
på mennesker, teknologi og natur”  
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ARGUMENTET 

 

• Sikre en rød tråd mellem det vi vil og det vi gør! 

 

• Konkretisering af kommunens overordnede 
værdigrundlag 

 

• Tiltrække nye borgere - og i måske endnu højere 
fastholde dem der er allerede bor her 

 

• Det handler i høj grad om image! 
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TÆT PÅ DET HELE…… 

De tre underoverskrifter: 

 

-Mennesker 

-Teknologi  

-Natur  

 

indeholder brede og tværgående betragtninger om fx 

erhverv, foreningsliv, kultur, ældre og uddannelse 

 

Altså flere politikområder – og bosætning i bred 

forstand 
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INDDRAGELSE AF BYRÅDET 

 

• Byrådet skulle bestemme indsatserne og 

prioritere i mellem dem: ”BYRÅDET VIL:”  

 

• Dur de / er der bedre alternativer?  

 

Overvejelser: 

• er tiltaget en ”god historie” som skal 

prioriteres og som kan realiseres? 

 

• har det bosætningsmæssig effekt? 
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KOBLINGEN TIL DEN FYSISKE UDVIKLING 

 

• Der blev udpeget tre fyrtårnsprojekter: 

- Et fritidscenter 

- En udviklingspark  

- Struer Havn 

 

• Alle tre projekter havde vi haft på 
tegnebrættet i kortere eller længere tid, 
ved at fremhæve og sætte politisk fokus 
på dem forsøgte vi at løfte dem ind i 
planlægningen fremadrettet 

 

• Og på papiret i hvert fald – strategiske 
indsatser, der kunne bane vejen for 
mere bosætning! 
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RESULTATET 

• Kort og klart budskab – 10 sider 

• Layout – enkelt gør det selv – blev ikke trykt 

• Sprog - positivt 

 

•  Modtagelsen 

- Politisk     

- Administrativt 

- Borgeren 
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LYKKEDES MISSIONEN? 

• Politisk fokus på kommunens udvikling     JA 

 

• Kobling mellem værdigrundlag og planstrategi    JA 

 

• Kobling mellem strategi og budgetlægning    NEJ 

 

• Den selektive inddragelse     JA og NEJ 

 

• Positiv tilgang til værdierne i Struer Kommune   JA 

 

• Et brugbart dokument til ’eftertiden’    JA OG NEJ 

 

• Øget fokus på fyrtårnsprojekter    JA og NEJ 

 

• En kort men klar formuleret strategi    JA 
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DET VIL VI GERNE GØRE BEDRE….. 

• Endnu mere konkret - færre generelle men virkelige tiltag 

 

• Tydeligere målsætning – hvad skal den omsættes til efterfølgende – 

handleplaner? 

 

• Bedre inddragelse af politikerne - tænk den ind det politiske årshjul 

 

• Mere fokus på udvikling end udfordringer 

 

• Bedre kobling til den fysiske planlægning 

 

• Mere hype omkring strategien – (kommunikation / visuel identitet) 
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KOM DER NOGET UD AF DET? 

 

• Ingen fantastisk kobling til 

Kommuneplan 2013-2024 

 

• Ingen effekt mht bosætningen i tørre 

tal 

 

• Men alligevel – et bosætningsforum, 

en erhvervspolitik og…. 
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STRUER – LYDENS BY 
 

EN STRATEGISK SATSNING MED 

UDGANGSPUNKT I KOMMUNENS DNA 
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BY OG HAVN PROJEKT 
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NATUR: HELHEDSPLAN ODDESUND 
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NATUR: ENJOY LIMFJORDEN 
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NEXT…….. 
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PLANSTRATEGI 2015 

…en ny visionsproces…. 

…derfor fint med strategi i år 2 
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PLANSTRATEGI 2015 

 

•Nyt byråd nye visioner som bygger ovenpå eksisterende værdigrundlag 

(dvs. slogan) og Planstrategi 11 

 

•Endelig vision formuleres ifm. budgettemadag – igen… 

 

•Hvert politisk udvalg skal sætte handling på visionen 

 

•Handlinger skal indarbejdes i ny Udviklingsstrategi 
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PLANSTRATEGI 2015 

• Samme udfordringer 

 

• Igen politisk fokus på kommunens udvikling – mere fokuseret og væk med skal opgaver 

 

• Selektiv inddragelse gentages men udvides sikkert 

 

• En positiv tilgang til ’værdierne’ i Struer Kommune 

 

• En kobling mellem kommunens værdigrundlag og planstrategien 

 

• Politikernes prioritering af konkrete indsatser ift. eksisterende strategiske 

udviklingsprojekter (LYDENS BY) og fysisk planlægning mere end budgetlægning 

 

• Omfang – gerne det samme - en kort men klar formuleret strategi 
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Tak for opmærksomheden! 
 

 

KONTAKT 

Claus Falk Petersen 

Udviklingskonsulent 

Mail: cfp@struer.dk 

Tlf.: 9684 8442 / 5114 2631   

Organisation & Udvikling 

Struer Kommune 

 


