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Vi har et byråd, 
der er åben for 
nye måder at 
arbejde på! 

 

 

Kommuneplan 
2009 

 

Åben Land Konferencen 2013 
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Planstrategi 2011 

Det politiske udgangspunkt 
 

• Kommuneplan 2013 ville blive den første 
plan, der kunne afspejle byrådets egne 
retningslinjer for det åbne land. Derfor 
skulle Planstrategi 2011 have fokus på 
det åbne land. 

 

• Byrådet havde et ønske om at kombinere 
natur- og landskabelige hensyn med en 
offensiv erhvervspolitisk indsats og en 
rekreativ udnyttelse.  
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Planstrategi 2011 

Det politiske udgangspunkt 
 

• Det var vigtigt for politikerne at drøfte, hvordan vi sikrer en fornuftig 
balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne i det åbne 
land.  
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Planstrategi 2011 

Det faglige udgangspunkt 
 

• Sikre bedre politisk ejerskab til planarbejdet i kommunen gennem 
dialog på et tidligt tidspunkt. 

  

• Tværfaglig projektgruppe med medarbejdere fra alle relevante 
afdelinger i Teknisk Område (landbrug, biogas, skov, natur, friluftsliv, 
kommuneplanlægning, GIS).  

 

• Projektgruppen skulle fortsætte i forbindelse med arbejdet med 
Kommuneplan 2013 – for at skabe kontinuitet. 

 

• Ingen konsulenter!! 
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Planstrategi 2011 

Projektgruppens udfordringer 
 

• Politikerne mente generelt, at det åbne land i kommunen kunne 
rumme endnu mere benyttelse – både erhvervsmæssigt og 
friluftsmæssigt.  

 

• Vi skulle tage både faglige og politiske hensyn. 

 

• Hvordan kunne man bedst foretage de svære prioriteringer af 
forskellige interesser i det åbne land og finde en fornuftig 
balance mellem benyttelse og beskyttelse? 

 

• Hvordan illustrerer man bedst balancen mellem beskyttelse og 
benyttelse - både overfor politikere og evt. borgerne.  
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Planstrategi 2011 

Projektgruppens egne mål 

 

• Balancen mellem benyttelse og beskyttelse skulle være det 
centrale omdrejningspunkt i de politiske temadrøftelser i 
forbindelse med udarbejdelse af strategien.  

 

• Vi ville være loyale over for politikernes holdninger for at skabe 
medejerskab til Planstrategien og tillid.  

 

• Vi ville have den gode dialog mellem administration og politikere. 

 

• Det skulle være sjovt at deltage i projektarbejdet! 
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Balancegang i planstrategien 

Ideen med balancelinjerne 

 

• For hvert fokusemne i Planstrategien skulle en balancelinje 
illustrere, hvor politikerne lægger ”vægten” mellem benyttelse og 
beskyttelse af arealerne i det åbne land.  

 

• Balancelinjerne skulle være grundlaget for politikernes visioner, 
målsætninger og handlinger i strategien.  
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Balancegang i planstrategien 

Balancelinjerne 
 

• Maksimal benyttelse = Lovgivningens loft 

• Maksimal beskyttelses = Ingen aktivitet i det åbne land  
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Balancegang med politikerne 

 

1. Temamøde 

 

• Teknik- og Miljøudvalget 
samt Økonomi- og 
planudvalget. 

 

• Afvejning af beskyttelse og 
benyttelse. 
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 Hvor på balancelinjen ønskede den enkelte politiker      

 at placere kommunen?  
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Balancepunktet blev et 
gennemsnit af de politiske 
ønsker.  
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Visionerne: 

 

"Hvis du med dine egne ord og 
med udgangspunkt i plancherne 
skal fortælle en vælger, hvor 
Kommunen skal være om nogle 
år, hvad vil du så sige?"  
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2. Temamøde 

 

 Formulering af konkrete 
visioner og målsætninger 
 

 Brainstorm over konkrete 
handlinger 

 

 

3. Temamøde 

 

 Formulering af konkrete 
handlinger 
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Kommuneplan 2013 - 2015 

Balancelinjerne som den røde tråd 
 

• Udfordring: Hvordan kunne vi føre balancepunkterne over i 
Kommuneplan 2013 - som en rød tråd? 

 

• Retningslinjerne skulle afspejle balancelinjerne 

 

• Vi ville fortsætte den gode dialog med politikerne i 
kommuneplanprocessen. 
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Hvorfor lykkedes det? 

• Ikast-Brande Kommune har valgt et fladt hierarki 

• Den tværfaglige projektgruppe var velfungerende og gav god 
sparring 

• Politikerne har det godt med hinanden og står sammen 

• Politikerne fik mulighed for at være konkrete på et overordnet 
plan 

• Temadrøftelserne gav mulighed for en kontekst, hvor der var 
noget kant 

• Der blev nedbrudt barrierer mellem politikere og administration  

• Arbejdet med politikerne blev ligeværdigt, der blev skabt gensidig 
tillid og respekt 

• Det var sjovt for alle parter! 

 
Åben Land Konferencen 2013 



www.ikast-brande.dk 

Andre erfaringer 

 Nogle politikere måtte nølende gå på kompromis 

 

 Politikerne fik større ejerskab til strategi og kommuneplan. 

 

 Balancelinjerne er et tydeligt signal over for borgerne 

 

 Balancelinjerne er debatskabende. 
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Ikast-Brande 
Kommune 
 
En mental frikommune 
med plads til alle 
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