
Minimessen afholdes 
Rundetårn, Købmagergade, København 

Målgruppen er
alle der arbejder med kommuneplanlæg-
ning. I tilfælde af overtegning prioriteres 
der i tilmeldingerne så flest mulig kommu-
ner kan deltage. 

Deltagerafgiften er 
for institutioner, der giver tilskud til Dansk 
Byplanlaboratorium i 2011 1.125 kr. For 
andre 1.500 kr. 

Tilmeldingen sker 
elektronisk via www.byplanlab.dk. Tilmel-
dingen skal være Dansk 
Byplanlaboratorium i hænde senest tirs-
dag 8. marts. Efter denne dato er tilmel-
dingen bindende og ved afbud betales 
et gebyr på 500 kr. Ved afbud 15. marts 
eller derefter betales hele afgiften.

Tilrettelæggelsen har 
Anisa, Christian, Ellen, Emil og Johanne, 
Dansk Byplanlaboratorium stået for i 
samabejde med Niels Østergård, For-
mand for projekt På vej mod Plan13.
 
Projekt ’På vej mod Plan13’
sætter fokus på kommunernes udarbej-
delse af planstrategier og kommunepla-
ner frem mod 2013. Projektet finansieres 
af Realdania og Byplanlaboratoriet står 
for at følge op på erfaringerne fra Plan09 
og supplerer med friske input fra kommu-
nernes arbejde. Se hjemmesiden 
http://www.byplanlab.dk

Status på planstrategierne
Første skridt mod kommuneplan 2013 er planstrategien. To kommuner er 
allerede færdige og langt de fleste er godt i gang. 
Kortet viser hvornår kommunerne offentliggør deres planstrategi. 
Se kortet i sin helhed på www.byplanlab.dk.

På minimessen vil vi diskutere præmisserne for den gode planstrategi
 – og byggestenene til den vellykkede kommuneplan

3. Kvartal 2010
1. Kvartal 2011
2. Kvartal 2011
3. Kvartal 2011
4. Kvartal 2011
Ikke fastlagt høringstidspunkt
Ikke angivet

PLAN13
På vej mod

På vej mod Kommuneplan 2013
Minimesse 29. marts 2011 i Rundetårn



Fra varme visioner 
til kolde kontanter

Værktøjskassen Lad dig inspirere 
af udvalgte temaer

Vedkommende 
strategier søges

Nødvendige 
visioner

10:00 I Velkomst 
Moderator Niels Østergård, 
formand for projekt ”På vej mod 
Plan13”

09:30 I Indregistrering

10:10 I En klar, politisk 
prioritering 
’De frivilliges Skanderborg’
bliver det tværgående tema i 
planstrategien, som byrådet vil 
bruge til at diskutere hvilke kom-
munale serviceområder, de frivil-
lige kan overtage. 
*Borgmester Jørgen Gaarde(S), 
Skanderborg Kommune 

10:50 I Et klart, strategisk 
valg
Med bycenteret som omdrej-
ningspunkt vil Albertslund 
Kommune omdanne, forny og 
fortætte forstaden. Hvordan 
bruger kommunen planstrategi 
og kommuneplan som værktøjer 
strategisk udvikling? 
*Teknik- og miljødirektør Niels 
Carsten Bluhme, Albertslund 
Kommune

13:00 I Planstrategiens 
dogmeregler 

*Randers Kommune har opstil-
let et sæt dogmer for, hvordan 
kommunens Strategi 2017 skal 
skrives. Hvordan styrker dog-
merne resultatet?

*Hvornår skal kommunen hhv. 
informere, gå i dialog og ind-
drage? Rambøll A/S om 
bevidsthed om, hvornår man 
kan bruge hvilke typer 
kommunikationsindsatser. 

11:30 I Vision og værdi
Hvilken værdi har planstrategier-
ne? Om udviklerens forventnin-
ger til kommunernes planlæg-
ning – og til planlæggerne! 
*Direktør Peter Christophersen, 
KPC Herning A/S

12:10 I Frokost

13:00 I Minimesse

Har du brug for nye værktøjer til 
kommuneplanprocessen? Få fat i 
de rigtige på denne messe, hvor 
du har mulighed for at shoppe 
rundt i forskellige aktiviteter. 
Snus til andres metoder og 
processer eller bliv klogere på 
den digitale værktøjskasse. Bliv 
inspireret af andres erfaringer og 
diskuter værktøjer til fx projekt-
ledelse, interessentanalyse og 
kommunikation.

Strategisk udvikling
Planlægning er politik. Derfor 
skal planstrategi og kommu-
neplan bruges til at udmelde 
klare politiske målsætninger. 
Om formiddagen skal vi opleve 
en række ledere fra kommuner 
og det private erhvervsliv, der 
formulerer nødvendige visioner 
for strategisk prioritering og 
udvikling. Og byder ind med 
deres forventninger til både 
planlæggerne og kommunepla-
nen: Hvad skal der til for at den 
kommunale projektleder kan lave 
et godt grundlag for planstrategi 
og kommuneplan? 

Værktøjer, metoder og 
processer
Om eftermiddagen afholder vi en 
minimesse med syv forskellige 
stande. Som deltager vælger du 
’med fødderne’ og går hen til den 
stand som du synes har det mest 
spændende budskab. I fokus på 
hver stand er metoder og proces-
ser til arbejdet med planstrategi 
og kommuneplan. Det primære 
formål er at vidensdele ideer og 
erfaringer. Du bliver inspireret til 
hvordan du kan arbejde med en 
proces eller metode. Efter stand-
holderens ultrakorte indledning 
til tid til fælles dialog og uddy-
bende spørgsmål.
  
Du har også mulighed for at 
prøve kræfter med den digitale 
værktøjskasse, der er en hånd-
bog for projektlederen på kom-
muneplanen. Eller netværke i en 
sækkestol i messens cafe.

14:30 I Hvem er egentlig 
interesseret?

*Gribskov Kommune arbejder 
med interessentanalyse og 
inddragelsesplaner for hvert af 
planstrategiens temaer.

*’Skal vi bare sende planstrate-
gien i høring hos dem vi plejer?’ 
ReD Associates om erfaringer 
med at inddrage interessenter 
i udviklingsprocessen på helt 
andre måder og med andre 
profiler end de sædvanlige.

13:00 I Fokus på det åbne 
land 

*Guldborgsund Kommune vil 
forankre åbenland-temaet 
politisk ved at tage hele 
byrådet med på en tre-dages 
ekspedition.

*Hvad vil vi med vores land-
skaber? NIRAS om værktøj til 
landskabsplanlægning og ind-
dragelse på tværs af 
forvaltningerne. 

13:00 I Projektledelse i 
praksis

*Københavns Kommune har 
omsat planstrategiens seks 
temaer til en færdig kommune-
plan. Tips og tricks til proces-
sen.

*På tværs af forvaltninger og 
fagligheder. Oplagte muligheder 
og typiske faldgruber. Operate 
A/S om projektarbejdets svære 
kunst. 

14:30 I Frivillighed i 
planlægningen

*Skanderborg Kommune vil 
aktivere de frivillige til at over-
tage kommunale serviceområ-
der

*Lektor Annika Agger og Bent 
Lohmann, Indre by Lokaludvalg 
spø’r, om det kun er Torden-
skjolds soldater, der kommer 
til planhøringer og hvad vi kan 
bruge deres input til? 

14:30 I Sammenhæng 
mellem plan og budget 

*Jammerbugt Kommune kobler 
visioner, politikker og budget-
ter sammen i kommuneplanen. 
Kom og få tjek på de tørre tal.

*Værktøjer til at sætte kroner 
og ører på planer og strategier. 
COWI A/S om sammenhæng 
mellem plan og økonomi
 

16:00 I Fælles opsamling 
*Chefkonsulent Johan Bramsen, 
Pluss Leadership  

16:30 I Tak for i dag!

13:00-16:00 I Værktøjskassen 

*Quiz dig igennem den digitale 
værktøjskasse, der er en hånd-
bog for projektlederen på kom-
muneplanen.

NB I Hold øje med DB-nyhedsmailen, hvor de seks kommuners emner vil blive uddybet i løbet af februar og marts.

PLAN13
På vej mod

På
 v

ej
 m

od
 K

om
m

un
ep

la
n 

20
13

M
in

im
es

se
 2

9.
 m

ar
ts

 2
01

1 
i R

un
de

tå
rn

M
in

im
es

se


