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Hvis der ikke kan være vækst over det hele,  
hvordan kan man så fokusere udviklingen? 

Ane Døssing Kok 

Byplanarkitekt Cand. Arch. 

Plan og Trafik 

adkk@cowi.dk 

 



COWIs vurderinger af tendenser  
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COWIs 
vurdering af 
tendenser 

Godt overblik over 
den demografiske 

og 
socioøkonomiske 
sammensætning 

samt de 
fremtidige 
ændringer 

Efterspørgsel på 
erfaringer fra 

andre kommuner 
eller udlandet 

Kommunale 
udviklings-

strategier der 
behandler 
dalende 

indbyggertal og 
skatteindtægter 

Stor forskellighed 
i hvordan 

udfordringer 
ønskes håndteret 

Behov for 
"markeds-check" 

af udviklingen 
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Nedgang i befolkningsvækst –udkant eller en anden 
"normalitet"? 

› Tilbagegang i ydreområderne i Danmark er i dag et velkendt faktum. Kommuner 
går imod stadigt større udfordringer med at opretholde det nuværende 
service- og investeringsniveau.  
 

› Ikke kun landområderne mærker nedgang, men også byområder der ikke ligger 
i tæt kontakt til landets større byer.  

 

Kilde: Kort og Matrikelstyrelsen Kilde: Dansk Erhverv 
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De fleste strategier peger på vækst 

Planstrategi 2006/2007: 
Før vi kendte krisens konsekvenser 

Planstrategi 2010-2011: 
Mens vi spejdede efter ny vækst 

Hvordan forholder vi os til urbaniseringen? Planstrategi  
    2014 

Kilde: Danmarks Statistik 
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En vej frem? Fokus på at erkende tendenser og på at 
ramme det rette forventningsniveau 

 
› Den ærlige planstrategi. 

 
› I Lolland Kommunes Planstrategi 2012 

italesættes nødvendigheden af 
omstruktureringer, men der vil stadig blive 
satset på udvikling. 
 

› Det handler ikke nødvendigvis om at vende 
urbaniseringen, men om at være bevidste om 
udviklingen. 
 

› Vigtigt at indse, at udviklingen ikke bare "går 
over" af sig selv. 
 

 
 

Kilde: Lolland Kommune 
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› Kommunal udviklingsstrategi 

 

› Kommunaløkonomisk analyse 

 

› Servicetilpasning 

 

 

Planlægning i en kommune under forandring 



› En metodisk tilgang til hvordan der kan prioriteres ud fra en række planmæssige 
parametre: 

 

› Befolkningsprognose – Hvordan er befolkningssammensætningen i kommunen og hvad kan vi 
forvente i fremtiden? 

 

› Markedsundersøgelse – er der sammenhæng mellem boligudbud i kommunen og efterspørgslen? 

 

› Kortlægning af by- og boligområdernes  afstande til skole, sygehus, arbejdspladser, bymidte mv. 

 

› Næste skridt er at komme ind under prognoserne og skabe et mere nærgående kendskab 
til de enkelte by- og bosætningsområder: 

 

› Vigtigt at borgerne selv er med til at pege på udviklingen - eksempelvis ved interviews blandt 
lokale borgere og ejendomsmæglere. 

 

› Fokus på hvad udvikling er, når det ikke er by- og boligudvikling. 

 

› Stadig vigtigt at styrke fællesskabsforståelsen i de sammenlagte kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunal udviklingsstrategi 
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Kommunaløkonomisk analyse  

 

› Kommunale indtægter og udgifter undersøges: 

 

› Ændring i skatteindtægter (fra tilflyttere og erhverv). 

 

› Ændring i serviceudgifter.   

 

› Ændring i kommunal udligning. 
 

› Omkostninger til ny infrastruktur og offentlige bygninger. 

  

› Salg af grunde. 

 

 

› Resultatet er en analyse af: 

 

› Hvad er de økonomiske konsekvenser af udviklingsstrategien. 

 

› Hvordan får kommunen størst mulig udbytte af de offentlige investeringer. 

 
 

 
 

 
 
 



› Opdeling af kommunen i et servicemæssigt hierarki  

 

› Fokus på forventningsafstemning: 

 

› Opprioritering ét sted medfører nedprioritering andre steder 

 

› Optimering kan være en nødvendighed for at sikre levedygtige byer i fremtiden 

 

 

Byudviklingens effekt på kommunens service 
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› Byfornyelses- og områdeindsatsen – hvordan skal indsatsen prioriteres 

 

› LAG midler – I Danmark er der 57 lokale aktionsgrupper som bidrager til innovation, 
vækst og fællesskab i lokalsamfundene.  

 

› Landdistriktspuljen - Turisme, oplevelsesøkonomi og sundhed i landdistrikterne er valgt 
som særligt prioriterede emner, når støttemidlerne for 2014 skal fordeles. 

 

› Udligningsordningen – har til formål at udligne forskelle i kommunernes indtægtsgrundlag 
og udgiftsbehov. 

 

› Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter – "Udvikling af værktøjer – en værktøjskasse" 

 

› Indsatspulje til nedrivning –Regeringen har indgået aftale med Vækstplan DK om at 
afsætte 200 mio. i 2014 til nedrivning og istandsættelse. 

 

Støtteordninger 
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Opsamling 
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Tak for opmærksomheden 

 

Ane Døssing Kok 

Byplanarkitekt Cand. Arch. 

Plan og Trafik 

adkk@cowi.dk 

 

› Fokus på at erkende tendenser og på at ramme det rette 
forventningsniveau. 
 

› Kommunale udviklingsstrategier kan bruges til at analysere kommunens 
vækstpotentiale, prioriterer udviklingen og til at skitserer hvad udvikling er 
når det ikke er by- og boligudvikling. 
 

› Kommunaløkonomiske analyser er et centralt redskab til at kvalificerer 
udviklingsstrategierne og til at foretage en serviceoptimering i kommunen. 


