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STRATEGISK BYLEDELSE  
FOR FAGCHEFER

strategisk byledelse for fagchefer er 
et tværfagligt kompetenceudviklingspro-
gram, som sætter fokus på det strategiske 
bylederskab i en tid præget af global 
konkurrence, klimaforandringer, urbani-
sering og en lang række andre politiske, 
økonomiske og sociale udfordringer. 

Programmet er designet til kommunale fagchefer, som 

ønsker at blive bedre rustet til at håndtere større stra-

tegiske byudviklings- eller omdannelsesprojekter. 

Gennem viden og netværk styrker vi dig i strategisk 

byledelse og innovative byudviklingsprocesser med 

det formål, at du bedre kan understøtte og imple-

mentere de strategiske mål, som din politiske ledelse 

og direktion sætter. Du lærer konkret om strategisk 

analyse, forskellige typer af strategier, hvordan du 

kan realisere strategierne samt om strategiske allian-

cer, netværk og partnerskaber. 

Vi sikrer gennem hele forløbet, at de teoretiske og 

case-orienterede oplæg bliver holdt op mod din vir-

kelighed i en dansk kommune.

SPARRING PÅ DINE 
KONKRETE UDFORDRINGER

Strategisk byledelse for fagchefer er tilrette-

lagt med udgangspunkt i dine konkrete udfor-

dringer. Det betyder, at der på hvert seminar 

er sat tid af til at diskutere dine bystrategiske 

problemstillinger med oplægsholdere og de 

øvrige deltagere. Vi ønsker at stimulere erfa-

ringsudveksling og sparring, og forventer at alle 

bidrager i gruppediskussioner og plenum. 

 

Vi lægger stor vægt på at skabe de bedste ram-

mer for, at der opstår et tillidsbaseret og fortro-

ligt læringsrum. 

 

Under forløbet vil du modtage relevant littera-

tur og andet materiale. Materialet knytter sig til 

de emner, som vi præsenterer på seminarer og 

studieturen. Således ønsker vi at give dig mulig-

hed for at forberede dig inden og følge op efter 

et seminar.
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HVAD ER STRATEGISK BYLEDELSE?

Seminar 1 er en introduktion til strategisk byledelse. Vi 

indleder med et 360-graders overblik over de mest mar-

kante drivere og megatrends i Danmark og internatio-

nalt, som skaber udviklingsbetingelserne for danske byer, 

kommuner og regioner. Fokus er på såvel økonomiske, 

sociale og miljømæssige udfordringer og muligheder.

Med denne indledende omverdenanalyse præsenter vi 

behovet for strategisk byledelse og hvad denne tilgang 

indebærer for dig som fagchef i en kommune.

  

Vi diskuterer forudsætningerne for at skabe et vedhol-

dende og langvarigt strategisk bylederskab på trods af 

udfordringer som eksempelvis skiftende politisk ledelse 

og usikre økonomiske vilkår.

SEMINAR 1
31. august 2016 

Hvem sætter retning, hvornår og med hvem? Vi dykker 

ned i netværksledelse, som udtrykker en bevægelse væk 

fra en hierarkisk kommunal styreform og diskuterer, 

hvad det betyder for din hverdag og din organisation.

På seminaret prioriterer vi at diskutere oplæg og egne 

erfaringer. Vi afslutter dagen med en kortlægning af 

dine interesse- og erfaringsområder med henblik på 

at danne sparringsgrupper inden for netværket. På de 

efterfølgende seminarer vil I få muliglighed for at sparre 

med hinanden om projekter og udfordringer i jeres 

hjemkommuner.
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BYPOLITIK OG -STRATEGI I PRAKSIS

Hvordan skaber du retning for din by, område eller 

kommune? Hvordan agerer du strategisk i en vir-

kelighed, hvor danske byer konkurrerer internt? 

Hvordan kan du understøtte nye faglige samarbejds-

modeller på tværs af sektorer, så byens udfordringer 

løses holistisk med mulighed for mest mulig synergi? 

 

På seminar 2 taler vi om kommunernes nye virke-

lighed med potentialer og begrænsninger inden for 

netværksstyret ledelse. Vi dykker ned i nyere teo-

riudvikling om nødvendigheden af kommunernes 

prioritering af bypolitikker og -strategier, der skaber 

byrum og institutioner af høj værdi set i lyset af både 

regional og global konkurrence. 

 

Vi udforsker, hvordan byer og kommuner på en og 

samme tid komple menterer hinanden vel vidende,  

at de samtidig er konkurrenter? Hvad er hhv. mulig-

hederne og faldgruberne? 

 

Vi ser nærmere på, hvordan du kan afstemme en 

strategi, så den matcher din kommunes virkelighed 

bedst muligt. Hvad betyder dette ift. organisationen, 

borgere, samarbejdspartnere og fremtidige handle-

muligheder?

SEMINAR 2
2. november 2016

DIALOG OG DELTAGELSE

I dag er der mange andre aktører end kommunen, 

som deltager i og tager ansvar for byudvikling og 

-omdannelse. Nye partnerskaber mellem offentlige, 

private og civile aktører er i stigende grad en forud-

sætning for at realisere byens potentialer.

På seminar 3 sætter vi fokus på, hvordan og i hvilke 

situationer kommunerne kan drage nytte af borger-

inddragelse og partnerskaber.  Det handler med andre 

ord om, hvordan vi på nye og innovative måder kan in-

volvere andre aktører i de strategiske overvejelser om, 

hvor vores byer og kommuner skal bevæge sig hen.

Borgere, foreninger, erhvervsliv og investorer kan 

være med til at nytænke og samskabe byens udvikling. 

Vi undersøger mulighederne og udfordringerne ved 

forskellige typer af partnerskaber og ser nærmere på 

erfaringer fra konkrete eksempler.

 

På seminaret sætter vi tillige fokus på, hvordan nye for-

mer for sociale fællesskaber og digitale løsninger kan 

mobilisere borgere og aktører i civilsamfundet. Der lig-

ger et potentiale i dialog og borgerinddragelse – spørgs-

målet er, hvordan kommunerne indløser potentialet.

SEMINAR 3
8. februar 2017
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UTRECHT/HOLLAND

Utrecht er et af Europas bedste eksempler på, at en by 

kan skabe vækst og byudvikling gennem en innovativ 

og langsigtet tilgang til strategisk byledelse. Vi rejser 

til en by og region med et europæisk udsyn og et 

stærkt fokus på viden, innovation og kultur. Vi rejser 

også til en by og et land, som er kendt for at gribe by-

udvikling og -omdannelse an på en både pragmatisk 

og nytænkende måde. 

Utrecht er måske mest kendt som en universitets- og 

vidensby. Hollands største science park ligger i Utrecht, 

hvor den udgør hjertet af byens vidensbaserede 

økonomi. Men byen er meget mere end det. Stations-

området er ved at blive revitaliseret gennem offent-

lige-private samarbejder med henblik på at binde 

området sammen med Utrechts bykerne. 

STUDIETUR
16.-18. maj 2017

Hollands største byudviklingsområde Leidsche Rijn er 

ved at tage form med smarte og bæredygtige løsninger. 

Byens udsatte områder, som er præget af sociale og 

integrationsmæssige udfordringer, gennemgår fysiske 

forandringer – såsom renovering, nedrivning, nybyg-

geri osv. Og så er Utrecht en cykelby par excellence.

Partnerskaber, borgerinddragelse og et europæisk 

udsyn er helt centrale aspekter for Utrechts udvik-

ling. På studieturen vil vi fokusere på, hvad disse 

aspekter betyder ift. udvikling og implementering 

af byens og byområdernes langsigtede strategier.  Vi 

mødes med helt centrale personer i byens udvikling 

og hører om de principper, der ligger til grund for 

Utrechts strategiske byledelse.
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FRA STRATEGI TIL HANDLING

Seminar 4 er afslutnings- og opsamlingsseminaret. 

Med baggrund i de foregående tre seminarer og 

studie turen diskuterer vi strategisk byledelse, og hvad 

det indebærer i praksis. Hvordan arbejder I med stra-

tegisk byledelse i din kommune, hvilke udfordringer 

og muligheder møder du i forhold til implementering 

af strategiske beslutninger, og hvordan kan du som 

fagchef bedst understøtte politikernes strategiske mål?

Vi stiller skarpt på, hvordan du konkret kommer fra 

strategi til handling. Gennem egne og tidligere deltage-

res eksempler diskuterer vi implementering af strategi-

er og ser nærmere på de udfordringer, der er forbundet 

med implementeringen af en strategi. Du får inspira-

tion til konkrete greb, som du kan bruge i praksis.

Vi sætter fokus på fælles læring og afslutter forløbet 

med at se nærmere på, hvordan du fremadrettet kan 

arbejde med strategisk byledelse i din kommune.

SEMINAR 4
16. august 2017

ET PROGRAM BASERET PÅ VIDEN

Gennem et 1-årigt forløb skaber strategisk 

byledelse for fagchefer et læringsrum og 

et netværk af fagpersoner. Programmet ind-

drager ekspertise fra byfaglige institutioner, 

organisationer og personer, der tilsammen har 

dybtgående indsigt i bystrategiske processer og 

projekter.
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ET SEMINAR HAR TYPISK 
FØLGENDE INDHOLD:

• Introduktion til de temaer og problem -  

 stillinger, som seminaret har fokus på

• Oplæg leveret af eksterne oplægsholdere og/ 

 eller tidligere deltagere på strategisk by- 

 ledelse for direktører med høj eksper- 

 tise inden for seminarets tema

• Råd og sparring fra oplægsholderne på hånd- 

 tering af udfordringer i hjemkommune

• Gruppediskussioner. Disse udgør en essentiel  

 del af programmet

• Evt. ture til relevante projekter i den by, hvor  

 seminaret foregår

• Skriftlig opsamling udsendes ca. to uger efter  

 seminaret

STUDIETUREN HAR TYPISK 
FØLGENDE INDHOLD:

• Studietur til relevant europæisk by, der har  

 markeret sig gennem strategisk byudvikling 

 eller -omdannelse

• Møde med nøglepersoner med stor indsigt i  

 byens transformation – enten på det strategi- 

 ske niveau eller i forbindelse med implemen- 

 tering af strategien 

• Besøg til projektområder, der typisk har et  

 eller flere tematiske fokusser, som fx by -

 kvalitet, livskvalitet, dialog og deltagelse,  

 partnerskab, klimatilpasning, smart planlæg 

 ning, velfærd etc.

• Gruppediskussioner med henblik på at   

 relatere de udenlandske erfaringer til en  

 dansk kontekst

• Skriftlig opsamling udsendes ca. to uger efter  

 studieturen
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PRAKTISK

MERE INFORMATION  
OG TILMELDING

Dansk Arkitektur Center
Projektkoordinator Charlotte Buch

Strandgade 27B

1401 København K

Tlf. 51 66 01 08

Mail: cbu@dac.dk

TILMELDINGSFRIST

10. juni 2016

Læs mere om STRATEGISK BYLEDELSE generelt på 

www.dac.dk/sbl

Deltagere
1-3 fagchefer pr. kommune. Med fagchefer menes 

kommunale chefer, der operer lige under den kom-

munale topledelse – eksempelvis plan-, erhvervs-, 

udviklings- og kulturchefer.

Pris
Det etårige kompetenceforløb strækker sig over to 

budgetår og koster i alt 39.800 kr. delt op på 19.900 

kr. pr. år

Deltagergebyret dækker følgende:

• 4 seminarer og 1 studietur.

•  Alle generelle udgifter til studieturen på de fastsatte 

dage, dvs. fly, hotel og forplejning i grupperegi.

Deltagerne står selv for bookning og betaling af trans-

port i forbindelse med deltagelse i seminarer.

Tilmelding
Den kommune, som melder en medarbejder til 

strategisk byledelse for fagchefer, forpligter sig til 

hele forløbet, herunder betaling. Såfremt deltageren 

melder sig ud af forløbet, hæfter kommunen fortsat 

for betaling af hele forløbet. Dog kan kommunen ef-

ter ansøgning til DAC få godtgjort ikke-afholdte og for 

DAC ikke-forpligtede rejse- og diætudgifter.
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Strategisk byledelse er et partnerskab mellem 

Kommunalteknisk Chefforening (KTC), Kommunal-

direktørforeningen (KOMDIR) og Realdania. Dansk 

Arkitektur Center (DAC) er ansvarlig for strategisk 

byledelse for fagchefer, som gennemføres i samar-

bejde med Dansk Byplanlaboratorium.

Strategisk byledelse har eksisteret siden 2011 og 

udbydes til kommunale toppolitikere, direktører  

og fagchefer.

LÆS MERE  
 
www.dac.dk/sbl 

www.realdania.dk 

www.ktc.dk 

www.komdir.dk 

www.byplanlab.dk

VI STÅR BAG

Styregruppe
 ·    Thorkild Ærø, direktør,  

Statens Byggeforskningsinstitut

 ·    Ulrik Winge, by- og miljødirektør,  

Frederiksberg Kommune

·   Per Ullerichs, kommunaldirektør,  

Rødovre Kommune

·  Astrid Bruus Thomsen, programchef,  

 Realdania 

Arrangører
 ·  Mikkel Schønning Sørensen, arkitekt og  

geograf, ph.d., senior projektleder,  

Dansk Arkitektur Center

·  Marianne Bendixen, byplanarkitekt, projektleder, 

Dansk Byplanlaboratorium

·  Ellen Højgaard Jensen, cand. scient. geograf,  

direktør, Dansk Byplanlaboratorium

·  Nikolaj Sveistrup, CITIES programchef, 

Dansk Arkitektur Center

·  Anna Esbjørn, byantropolog, netværkschef, 

Dansk Arkitektur Center
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På strategisk byledelse får du som deltager indsigt 

i, hvordan nogle af de mest innovative byledere 

håndterer udfordringer, som dem danske byer står 

overfor.

 

På seminarer og studietur vil du møde nytænkende 

og inspirerende beslutningstagere, embedsmænd og 

forskere. De vil give deres bud på udfordringerne og 

komme med konkrete forslag til, hvordan forskellige 

strategier kan implementeres.

 

www.dac.dk/sbl 

BEST PRACTICE CASES 
FRA EUROPA


