
Hvad er 
strategisk 
byledelse
?



Program
13:30 Velkommen og introduktion

v/Jes Møller og Nikolaj Sveistrup
13:40 Strategisk byledelse i Hjørring – fagchefens perspektiv

v/ Bettina Hedeby Madsen
13:50 Strategisk byledelse i Frederiksberg – direktørens perspektiv

v/ Ulrik Winge
14:00 Diskussion ved borde: jeres perspektiver på strategisk byledelse
14:15 Pause
14:30 Opsamling fra bordene
14:50 Strategisk byledelse i Aalborg – politikerens perspektiv

v/ Hans Henrik Henriksen
15:00 Deltagerdiskussion med panel
15:25 Opsamling og praktisk information
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Hvorfor strategisk byledelse?
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Kommunerne har fået flere opgaver med øget kompleksitet 

Det er ledelsen i kommunernes ansvar at sikre vækst og velstand for at kunne udbyde 
velfærd

Bykonkurrence: Arbejdspladser og skattegrundlag kommer ikke af sig selv. 
Kommunerne er i højere grad selv ansvarlige for at for at udvikle, positionere og styrke 
sit lokalområde

Samtidig øget behov for samarbejde på tværs af kommunegrænser - og sektorer

Kommunerne skal både være agile og tænke langsigtet
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Mere end 200 
deltagere

75  kommuner
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• SBL-programmet har skabt en forståelse for 
strategisk byledelse og et fælles sprog, som 
har national betydning for kommunernes 
byudvikling. 

• De netværk der skabes ved SBL-forløbene 
er noget, deltagerne betragter som meget 
værdifuldt og benytter sig af efter gennemført 
forløb. 

• Størstedelen af de adspurgte mener, at de 
efter deltagelse i et SBL-forløb har formået at 
forbedre samspillet mellem det politiske og 
administrative ledelseslag eller samspillet 
med investorer og developere. 



Hvad er strategisk 
byledelse?
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"Strategisk byledelse er det samspil mellem politisk og 
administrativ topledelse, der skaber beslutninger om udvikling 
og transformation af byer baseret på viden om 
samfundsudvikling, byens styrkepositioner og identitet."

- Ulrik Winge



Hvad er strategisk 
byledelse?
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”Strategisk byledelse handler om at lede sin kommune mod det 
potentiale den besidder”
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