
Den nye planstrategi
Seminar i Middelfart 13. april

Praktiske oplysninger
Seminaret afholdes på 
Kulturøen i Middelfart
Havnegade 6-10
5500 Middelfart

Deltagerafgift
For institutioner, der giver 
tilskud til Dansk Byplan-
laboratorium: 1.300 kr.  
For andre: 1.750 kr.

Tilmelding
Via www.byplanlab.dk. Skal 
være Dansk Byplanlabora-
torium i hænde senest 29. 
marts. Efter denne dato er 
tilmeldingen bindende og 
ved afbud herefter betales 
hele afgiften.

Tilrettelæggelse og kur-
susledelse
Ellen Højgaard Jensen.
 Dansk Byplanlaboratorium

Dansk Byplanlaboratorium
Nørregade 36
1165 Kbh K
Tlf 33 13 72 81
e-mail db@byplanlab.dk
fax 33 14 34 35



11.45 
Spørgsmål og debat

12.00 
Frokost

FORTÆLLINGER FRA VIRKE -
LIGHEDEN

13.00 
En regional vision. 
Regionale perspektiver. Hvordan 
kan arbejdet med den regionale 
udviklingsplan og planstrategierne 
understøtte hinanden bedst muligt?
Afdelingschef Rune Stig Mortensen. 
Region Syddanmark

13.30 
To kommunale visioner. 
Hvor langt er de 2 kommuner 
kommet med planstrategiarbe -
jdet? Hvordan står det til med 
plankulturen? Hvad er de centrale 
spørgsmål? Hvordan adskiller proc-
essen sig fra sidst? 
Chefkonsulent. Peter Vergo. Guld-
borgsund kommune 
Afdelingsleder. Mai Britt Helle Jen-
sen. Faaborg Midtfyn kommune 

14.15 
Set fra min stol og brændende 
spørgsmål 
Grupper og plenum

DE STORE UDFORDRINGER

15.15 
Planlægningens krydspres. 
Hvilken betydning har plankulturen 
og kan den påvirkes?
Planlæggerne står i et krydspres. 
Hvordan afvejes de mange interes-
ser og hvordan skabes der ejerskab 
i organisationen? Kan planstrate-
gien bruges som løftestang? 
Direktør Michael Sloth. Bascon

15.45 
Spørgsmål og afsluttende be-
mærkninger
 
16.00 
Afrejse
 

9.30 
Ankomst og registrering

10.0 
Velkomst og introduktion
Direktør Ellen Højgaard Jensen. 
Dansk Byplanlaboratorium

HVAD HAR VI LÆRT?

10.15             
Veje og afveje. 
Evaluering af planstrategierne
Evalueringen fra sidste runde viste, 
at kommunerne har blik for strategi 
og planproblemer, men også at 
planstrategierne anvendes til mere 
end kommuneplanlægning. Hvad 
kan vi lære af evalueringen?
Seniorforsker Niels Boje Groth. 
Skov og Landskab

10.45 
Spørgsmål og debat

11.00             
Kursen lægges. På vej mod 
kommuneplan 13
Plan09 har netop afsluttet evalu-
eringen af kommuneplanerne. I 
hvilken retning peger den? Hvor-
dan skal vi bedst muligt organisere 
arbejdet med planstrategien og 
kommuneplanen? Der er ingen 
facitliste, men en række bevidste 
valg, der skal foretages allerede 
nu.
Formand for plan09 Niels Øster-
gård. 

DEN  N YE PLANS TR ATEGI

Et nyt byråd er tiltrådt og arbejdet 
med planstrategien skal i gang. 
Hvordan gik det sidste gang, og 
hvordan skal kommunerne gribe 
arbejdet an denne gang?

På seminaret vil vi debattere, hvil-
ken rolle planstrategierne skal spille 
og hvilke modeller, der kan arbejdes 
videre med lige nu. På seminaret 
vil der være inspirerende oplæg om 
erfaringerne fra sidst, om evaluerin-
gen af kommuneplanerne og om 
udviklingen af plankulturen.

Der er stor forskel på kommuner-
nes arbejde med planstrategierne. 
Nogen har bestemt sig for en hurtig 
planstrategi, nogen for en længere. 
Nogen bruger planstrategien som 
samlende dokument for allerede 
vedtagne planer og politikker, mens 
andre vælger at lægge en helt ny 
kurs. 
Der er ikke en facitliste, men for-
skellige modeller, der kan benyttes.

På seminaret vil vi prøve at sam-
mensætte grupperne, så du om 
eftermiddagen får mulighed for at 
udveksle erfaringer seminardelta-
gere, du deler skæbne med.

Seminaret henvender sig til plan-
læggere og udviklingsmedarbejdere 
i stat, region og kommune. Konsu-
lenter og forskere er også meget 
velkomne.


