Familie- og Socialudvalget

Punkt 2.

Drøftelse af Planstrategi 2016
2016-024111
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets drøftelse Planstrategi 2016.
Beslutning:
Drøftedes.
Familie- og Socialudvalget peger på vigtigheden af, at der tages højde for social mobilitet og integrerede
boligformer i boligudbygningsplanerne samt behovet for børneinstitutioner og skoler.
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Sagsbeskrivelse
Planloven definerer, at byrådet ”inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal
offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen” – en planstrategi. Igennem hele 2015 har en tværgående projektgruppe arbejdet med at skabe grundlaget for en ny Planstrategi 2016, der skal danne rammer
for fremtidens fælles handlinger i Aalborg by og Aalborg Kommune.
Et udkast til Planstrategi 2016 er klar til drøftelse i Aalborg Kommunes politiske udvalg i maj/juni måned
2016, og intentionen er, at Planstrategien herefter kan godkendes endeligt i Magistraten og byrådet.
Når planstrategien er godkendt skal den offentliggøres. Som et led denne offentliggørelse er det planen, at
der skal afholdes temadrøftelser med interesseorganisationer og borgere i Aalborg Kommune omkring indholdet i strategien.
Udkast til Planstrategi 2016 er udarbejdet i snævert samspil med udarbejdelse af Aalborg Kommunes nye
Bæredygtighedsstrategi 2016-22.
Baggrund
Den tidligere Planstrategi 2011 fik slået fast, at Aalborg by ikke bare er driveren for Aalborg Kommune. Aalborg by er Norddanmarks Vækstdynamo. I samme planstrategi blev begrebet ’Vækstakse’ født som et bånd
med koncentreret vækst fra lufthavnen i nordvest over Nørresundby og Aalborg havnefronter, Aalborg midtby, omdannelsesområderne ved Godsbanen, Eternitten og videre til Gigantium, Universitetet, det nye Universitetshospitalsområde og Aalborg havn i øst. Denne Vækstakse er rygraden i Aalborgs udvikling.
Som opfølgning på Planstrategi 2011 godkendte byrådet i 2013 en ny Fysisk Vision 2025 for Aalborg by og
Aalborg Kommune. Visionen udgør den røde tråd i kommunens fysiske udvikling. Omdrejningspunktet i Fysisk Vision 2025 er at få sat fokus på, hvordan Aalborg by som Norddanmarks Vækstdynamo kan gøres
konkurrencedygtig i den stigende nationale og internationale konkurrence, - og hvordan resten af kommunen
kan understøtte og bakke op.
Planstrategi 2011 og Fysisk Vision 2025 er målrettet planlægning med et langsigtet strategisk sigte for Aalborg by og for Aalborg Kommune. I den nye Planstrategi 2016 fastholdes målene og visionerne fra disse
planer, der tilføjes blot nogle nye dimensioner for at videreudvikle og kvalificere strategien.
En ny dimension handler om, at Aalborg ikke står alene. Aalborg er en del af en større Byregion, hvor Aalborg er dybt afhængig af nære relationer og opbakning fra et stærkt niveau af attraktive og levedygtige byer/oplande i hele NordDanmark, der igen er afhængige af Aalborg som vækstdynamo. Center og periferi er
hinandens nødvendige forudsætninger.
En anden og helt central ny dimension er, Aalborg griber ”Guldet” med nye integrerede løsninger, hvor der
ikke kun er fokus på vækst, men også på mennesker og det grønne. Aalborg går ”fra mere til bedre”. Det er
ikke længere nok at have fokus på vækst. Vi skal have fokus på, at væksten skal føre til værdiskabelse for
mennesker og det grønne.
Planstrategi 2016 slår fast, at Aalborg Kommune stadig vil arbejde med:
 at udvikle Aalborg som Norddanmarks Vækstdynamo,
 at skabe en helhedsorienteret, bæredygtig bypolitik for Aalborg, hvor Vækstaksen med højklasset kollektiv trafik er rygrad for udviklingen,
 at sikre storbypuls i Aalborg, med en kulturrig, underholdende og involverende bymidte med attraktive byog bomiljøer, et stærkt universitet med internationale styrkepositioner og en robust erhvervsstruktur, der
kan tiltrække kapital og skabe arbejdspladser ,
 at de 11 oplandsbyer med vækstpotentiale er attraktive bosætningsbyer, der understøtter Aalborg som
Norddanmarks Vækstdynamo,
 at sikre kvalitet, frihed og fleksible rammer til en lokal forankret udvikling i alle øvrige oplandsbyer og
landsbyer,
 at fremme mere og bedre natur samt skabe mere mangfoldige rammer for friluftsliv og
 mobilitet som den sammenbindende kraft.
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”Guldet” i nye integrerede løsninger skal findes dels i nye partnerskaber mellem offentlige og private aktører
og dels i nye multifunktionelle, mangfoldige og fleksible løsninger, hvor synergier skabes og giver en større
effekt end blot summen af en række enkeltstående initiativer.
Både i Aalborg og i oplandsbyerne skal der arbejdes med nye boligløsninger, der er integreret med såvel
privat som offentlig service på nye måder, for at skabe bedre by- og boligområder.
I det åbne land – og i grænsen mellem by og land – skal der også findes nye integrerede og multifunktionelle
løsninger, hvor natur-, fritids-, bosætning-, kultur-, og turismeinteresser sammentænkes med interesserne
omkring landbrug, skovbrug og fiskerierhvervet, drikkevand, vedvarende energiproduktion, infrastruktur mv.
på helt nye måder.
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Bilag:
Udkast til Planstrategi 2016 - integrerede løsninger for Vækst, Trivsel og Det Grønne
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