
Embedsmændene er  blevet for 
magtfulde! De styrer kommunerne 
med teknokratsprog og skjulte ind-
stillinger gemt i bilag. Det var nogle 
af de væsentlige budskaber fra en 
stor spørgeskemaundersøgelse som 
Dagbladet Politiken foretog op til 
kommunalvalget i 2017. Forklarin-
gerne er mange; sprog, lovgivning og 
komplicerede projekter. Tilbage står 
under alle omstændigheder, at det er 
et demokratisk problem og at samspil-
let mellem politikere og embedsfolk er 
vigtigt. Udfordringen kræver kompe- 
tencer hos embedsmændene, fx by- 
planlæggere, der skal drive processer, 
hvor politik krydser borgerinddragelse.

Brug for arkitektfaglighed

Eet bud på, hvordan det kan ske og 
hvilke kompetencer, der er brug for 
har KADK, der igennem 10 år har 
udbudt en master-uddannelse i  

Strategisk Byplanlægning. Den pri-
mære målgruppe er arkitekter, der 
udgør 50 % af deltagerne, og resten er 
andre faggrupper, der arbejder med 
byplanlægning. Deltagerne er både 
offentligt ansatte planlæggere, private 
rådgivere og ansatte på tegnestuer.
 - Målet er at ruste planlæggerne 
til at agere i den politiske kontekst, 
en opgave som arkitekterne gennem 
uddannelsen grundlæggende ikke er 
rustet godt nok til at varetage, lyder 
budskabet fra lektor Boris Brorman 
Jensen, KADK. 
 Andre faggrupper er stærke på 
dette område og dermed risikerer 
arkitekterne at spille sig selv af banen. 
Dette er problematisk, da der er behov 
for den grundlæggende arkitektfag-
lighed i arbejdet med byplanlægning. 
Samtidigt er der ved at ske et gene-
rationsskifte blandt planlæggerne, 
og der er behov for at rekruttere nye 
planlæggere og opkvalificerer dem. 

Netværket er vigtigt, og det skabes 
blandt andet i masteruddannelsen. Vi 
har en brændende platform, hvor der 
er brug for, at planlæggerne kan spille 
op til et politisk lederskab, vurderer 
Boris Brorman Jensen.

 
Planlægning skal gøres  
mere attraktivt

- KADK’s Masteruddannelse har et 
solidt strategisk fokus på den poli-
tisk proces og det ser vi også som 
en promovering af jobs i kommu-
nerne, fortæller studieadjunkt Katrine 
Østergaard Bang, KADK. - Få arkitekter 
søger ind i planlæggerjobs i dag. Det 
er et problem for staten, for kommu-
nerne og for planlægningsarbejdet. 
Det er vigtigt at få skabt et retvisende 
billede af hvor betydningsfulde og 
fagligt interessante opgaverne er i den 
offentlige byplanlægning, vurderer 
Katrine Østergaard Bang. 

Politisk lederskab kræver planlæggere, der er rustet 
til samspillet med de folkevalgte. KADK’s arkitekt-
skole udbyder nu på 10. år en master-uddannelse 
i strategisk byplanlægning, der giver et kompetence-
løft til planlæggere.

Af Michael Nørgaard, Danske Byplanlaboratorium

Arkitekter skal rustes til 
samspil med politikere

Om KADK’s  
Masteruddannelse
Uddannelsens udgangspunkt 
er ændrede opgaver og krav til 
byplanlægningen. Globalise-
ring, afindustrialisering og nye 
kulturelle og sociale strukturer 
og nye dagliglivsformer, i kom-
bination med bæredygtighed og 
klimatilpasning, nødvendiggør en 
strategisk tilgang.

Modulerne har hver sit tema med 
varierende undervisningsformer 
baseret på seminarer, workshops, 
konferencer og udlandsophold. 
Kursuslederne er gennemgående 
på alle modulerne og herudover 
deltager gæsteundervisere fra 
praksis og forskningsmiljøerne på 
KADK og andre eksterne forsk-
ningsmiljøer. Uddannelsen er en 
deltidsuddannelse på kandidat-
niveau over 2 år svarende til 60 
ECTS.
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