
Strategityper og 
projektledelse
Hvordan griber vi med planstrategien de 
bolde, der er i vores omverden? I er-
hvervslivet, foreningslivet eller i kommu-
nens politiske liv?

På seminaret samler vi op på sidste gene-
ration af planstrategier og tilbyder reflek-
tion over deres forskellige mål og deraf 
afledte metoder og processer.

Det centrale spørgsmål er: hvad er målet 
med kommunens planstrategi? Og hvilken 
type planstrategi kræves, for at nå målet?

Er målet fx at samle forvaltningen i ét 
fælles fokus, er det at sætte politisk fokus 
på kommunens udvikling eller er det at 
engagere foreninger og frivillige kræfter? 
De forskellige typer har hver især styrker 
og svagheder og nogle er bedre til at gribe 
bolde, end andre. 

Program
11.40 Opsamling i plenum 

12.30 Frokost

13.30 Planstrategi og proces
Helsingør Kommune afprøvede 
nye måder at arbejde på i sidste 
planstrategiproces. Med brug af 
fokusgrupper og et effektivt team 
er resultatet blevet en 15 siders 
fokuseret strategi, der kommunike-
rer godt. 
Områdeleder Morten Jepsen, 
Helsingør Kommune 

14.15 Hvad giver det os af ideer?
Walk’n’talk med sidemanden. 

14.45 Vilkår for projektledelse 
Den type strategi I vælger, skal 
være i overensstemmelse med den 
måde jeres kommunale organisa-
tion normalt arbejder på. 
Øvelse, hvor vi prøver at typebe-
stemme jeres kommune/forvaltning 
som organisation. 

10.00 Velkomst 
Projektleder Christian Broen, 
Dansk Byplanlaboratorium 

10.15 Set fra min stol I
Deltagerne præsenterer sig selv og 
deres forventninger til dagen. 
 

10.30 Tre typer planstrategier i 
generation 2010-11* 
Med udgangspunkt i fem planstra-
tegier får vi overblik over de forskel-
lige strategityper, der positionerer 
sig forskelligt ud fra udvalgte ken-
detegn, som fagligt indhold, udar-
bejdelsesproces, vidensgrundlag, 
rækkevidde og hvor svært det er at 
omsætte strategien til kommune-
plan. Styrker og svagheder ved de 
forskellige typer. 
Projektleder Christian Broen, 
Dansk Byplanlaboratorium 

11.20 Vi typebestemmer tre 
strategier 
Diskussion i grupper.   

15.30 Vækst og bæredygtighed..     
..var titlen på Roskilde Kommu-
nes sidste planstrategi, der ved at 
gøre status på fremtidige byudvik-
lingsprojekter, sendte et signal til 
erhvervsliv og investorer. Esben 
holder strategien ud i strakt arm og 
præsenterer drejebogen for den 
næste strategi.
Afsnitsleder Esben Haarder 
Paludan, Roskilde Kommune 
n

16.30 Set fra min stol II 
Opsamling dagens oplevelser og 
deltagernes forventninger. 

16.45 Evaluering 
Hvordan kan vi arbejde videre?

16.55 Tak for i dag 

*Find artikler om flere af generation 
2010-11 planstrategier på 
www.byplanlab.dk/plan13 

Den nye
planstrategi                           

Seminar i Køge torsdag den 20. marts 2014

Kursussted

Hotel Niels Juel
Toldbodvej 20 
4600 Køge
Tlf. 56 63 18 00

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til Dansk 
Byplanlaboratorium i 2014:
Kr. 2.175. For andre: kr. 2.900
I prisen er inkluderet forplej-
ning og deltagermateriale.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk. 
senest 20. februar. Efter 
denne dato er tilmeldingen 
bindende og ved afbud 
betales et gebyr på 500 kr.  
Ved afbud efter 5. marts 
betales hele deltagerafgif-
ten.

Tilrettelæggelse

Christian Broen, Dansk 
Byplanlaboratorium i
samarbejde med de 
medvirkende. 
Tlf. 33 13 72 81
www.byplanlab.dk


