
09.30 - Ankomst og kaffe

10.00 - Introduktion til dagen

INDSPARK FRA FORSKNINGEN

10.10 – 10.45
Modeller for offentligt privat samar-
bejde i Danmark og udlandet gennem 
de sidste 10 år 
Hvad er meningen og hvad er erfarin-
gerne?
Professor på CBS Carsten Greve. 
Carsten Greve er en internationalt 
ledende forsker inden for offentligt-
private partnerskaber og director for 
CBS Public Private Platform.

Spørgsmål og debat

10.45 – 11.15
Netværksledelse som strategisk by-
ledelse 
Hvad siger den nyeste forskning på 
området og hvordan hænger det 
sammen med praksis?
Erhvervsforsker Peter Andreas Norn, 
CBS og Realdania By. Peter skriver 
PhD-afhandling om politisk ledelse 
af store byudviklingsprojekter. Peter 
har tidligere været centerchef i Furesø 
Kommune og projektdirektør i Dansk 
Arkitektur Center.

11.15 – 11.45 - Workshop I 
Refleksion i forhold til din hverdag

11.45-12.30 - Frokost

TRE EKSEMPLER PÅ HÅNDTERING AF 
STRATEGISKE SAMARBEJDER 

12.30 – 13.10
Køge Kyst – et stort byudviklingspro-
jekt 
Køge Kyst er et eksempel på et stort 
havneudviklingsprojekt, som udvikles i 
et offentligt-privat partnerskab. Hvilke 

B Y L E D E L S E
Hvordan håndterer kommunerne nye strategiske samarbejder?

Workshop på CBS, Frederiksberg – 20. maj 2014

Praktiske oplysninger

Workshoppen afholdes på 
CBS Frederiksberg

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium:
Kr. 2.175. 
For andre: kr. 2.900
I prisen er inkluderet forplej-
ning og deltagermateriale.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk.
Senest 25. april. 

Efter denne dato er tilmeldin-
gen bindende.  Ved afbud her-
efter betales et gebyr på 500 kr.  
Ved afbud efter 1. maj betales 
hele afgiften.

Tilrettelæggelse
 
Peter Andreas Norn,
erhvervsforsker CBS/Realdania

Jes Møller, Projektdirektør Køge 
Kyst P/S og medlem af Byplan-
laboratoriets bestyrelse

Vibeke Meyling, projektleder i 
Byplanlaboratoriet.

forudsætninger er der for dette? Hvad 
kræver det og hvad leder det til? 
Projektdirektør Jes Møller, Køge Kyst 
P/S. Jes Møller er tidligere teknisk 
direktør i Køge Kommune.
 
Spørgsmål og debat 

13.10 – 13.50
Aalborg Øst – udvikling og fornyelse 
af stort forstadsområde
I Aalborg Øst arbejdes der aktuelt 
med en række store udbygningspla-
ner og investeringer, ikke mindst i 
kraft af planerne om etablering af det 
nye universitetshospital. I alt er der 
planlagt offentlige og private investe-
ringer for over 10 mia. de næste 10 år.
Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen, 
Aalborg Kommune

Spørgsmål og debat

13.50 - 15.15 - Workshop II
Hvad kan læres af nye strategiske 
samarbejder og hvordan håndteres 
de? 
15.15 – 16.00

Letbanen i Ring 3 – et tværkommu-
nalt megaprojekt
Letbanen i Ring 3 er et eksempel på 
et tværkommunalt megaprojekt, som 
har krævet mange års forberedelse. 
Hvordan blev denne vision skabt? 
Hvordan håndteres et samarbejde 
mellem så mange parter om en sag, 
der er så politisk og økonomisk tung? 
Kommunaldirektør Bo Rasmussen, 
Gladsaxe Kommune

Spørgsmål og debat

16.00 - 16.50
Sammenfatning i plenum

17.00 - Slut

Program
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BAGGRUND

Siden 1990’erne er det blevet væsentligt mere 
kompliceret at lede byer. Der er i dag et øget krav 
om, at byer skal indgå i tværgående samarbejder: 
På tværs af offentlige og private skel, på tværs af 
offentlige hierarkier og ressortområder og nu i 
stigende grad også med civilsamfundet.

Denne workshop giver tre konkrete eksempler på 
projekter, som arbejder ud over den klassiske kom-
munale organisation. Workshoppen drøfter forud-
sætningerne for denne type af projekter, hvad der 
kommer ud af dem og hvilke udfordringer de stiller 
kommunen og private aktører overfor. 

Ud over oplæg om konkrete projekter indeholder 
dagen to indspark fra aktuel forskning. Den enkelte 
deltager vil få et overblik over feltet, få mulighed 
for erfaringsudveksling og få inspiration til egne 
projekter.

B Y L E D E L S E
WORKSHOPPEN HENVENDER SIG TIL 
Kommunale, regionale og statslige chefer og medarbejdere, 
samt private konsulenter, der arbejder med planlægning, 
erhvervsudvikling og byudvikling på et overordnet, strategisk 
niveau. 


