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STRATEGISK BYLEDELSE  
FOR POLITIKERE

strategisk byledelse for politikere er 
et nyt tværfagligt kompetenceudvikling-
sprogram, som sætter fokus på strategisk 
lederskab i en tid præget af urbanisering, 
global og lokal konkurrence om erhverv 
og bosætning, klimaforandringer og andre 
socioøkonomiske udfordringer. 

Byudvikling er en kompleks proces med mange of-

fentlige og private interessenter, og som borgmester 

eller udvalgsformand har du ansvaret for at skabe 

byens egen vision, strategi og identitet. Strategisk 

byledelse er den tilgang, du anlægger, når du udvikler 

din kommune. strategisk byledelse for politikere 

har til formål at styrke dit lederskab og din evne til at 

foretage grundlæggende analyser af byens udfordrin-

ger og potentialer. 

Programmet er specialdesignet til borgmestre og 

udvalgsformænd, der sammen med deres direktører 

ønsker at styrke kommunens strategiske lederskab.   

DET FÅR DU MED HJEM

strategisk byledelse for politikere er et 

intensivt forløb, der består af to seminarer og 

en studietur. Du får en grundig introduktion til 

strategisk byledelse og indsigt i styringsværktø-

jer til byudvikling og konkrete greb til at arbejde 

med analyse, strategiske alliancer, partnerska-

ber og netværk. Seminarerne og studieturen er 

bygget op omkring oplæg, case-studier, diskus-

sioner og sparring.

SEMINAR 2
19. januar 2017

SEMINAR 1 
9. november 2016

STUDIETUR – BRISTOL
22. – 24. november 2016
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HVAD ER STRATEGISK BYLEDELSE?

Hvad 
Hvad er forudsætningerne for vedvarende, strategisk 

byledelse? Hvordan får du mange offentlige og pri-

vate aktører til at arbejde i samme strategiske retning 

i en tid, hvor diverse agendaer og interesser ofte 

trækker i forskellige retninger?

Hvordan 
Du introduceres til strategisk byledelse og får indblik 

i markante drivere og megatrends. Vi sætter fokus på 

kommunernes rolle i byudvikling, og du får ny viden 

om forskellige tilgange til strategisk byledelse, og 

hvad de indebærer ift. partnerskaber og samskabelse.

Du møder dit nye netværk af politikere, som gensi-

digt vil inspirere og lære af hinanden gennem dialog 

og sparring.

ET PROGRAM BASERET PÅ VIDEN

strategisk byledelse for politikere bygger på 

et professionelt netværk af byfaglige institu-

tioner, organisationer og videnspersoner, der 

tilsammen har dybtgående indsigt i de strategi-

ske og ledelsesmæssige greb og processer for by-

udvikling og -omdannelse. Det faglige indhold 

er baseret på en kombination af tværvidenska-

belig by- og samfundsforskning samt konkrete 

erfaringer med strategisk byledelse i praksis. 

SEMINAR 1
9. november 2016
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BRISTOL 
 
Hvad 
Bristol har gennem strategisk byledelse opnået 

markante resultater inden for bæredygtig byudvik-

ling. Byen ser sig selv som et udviklingslaboratorium 

og arbejder strategisk med at inddrage partnere og 

borgere.

Hvordan
Du får indsigt i, hvordan Bristol arbejder med en 

langsigtet og bæredygtig byudviklingsstrategi og 

konkrete eksempler på, hvordan partnerskaber og 

netværk udgør et centralt aspekt ift. at åbne op for 

nye ressourcer, der bruges i den strategiske ledelse  

og udvikling af byen.

På studieturen møder du Bristols borgmester og 

andre markante ledere fra den offentlige og private 

sektor. Og du får løbende lejlighed til at diskutere 

med dit faglige netværk, hvad danske kommuner  

kan lære af Bristol.

STUDIETUR
22. – 24. november 2016

FÅ EN FÆLLES 
FORSTÅELSESRAMME

Programmet er tilrettelagt for dig, som er 

borgmester eller udvalgsformand. Deltagelse 

i programmet forudsætter, at du tager en re-

levant direktør med, så I sammen får en fælles 

forståelsesramme. Sammen får I mulighed for 

at styrke jeres strategiske overvejelser og udvikle 

nye tanker om kommunens udvikling.
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FRA STRATEGI TIL HANDLING 
 
Hvad  
Hvad betyder det, at betingelserne for en bys strate-

giske udvikling hele tiden ændrer sig? Hvordan kan 

byer og kommuner arbejde med resiliente strategier? 

Hvilke strategier passer til dit politiske lederskab?

Hvordan 
Seminaret fokuser på, hvordan du fremadrettet kan 

arbejde med strategisk byledelse i din kommune.  

Du får indblik i scenarier for fremtidens byudvikling. 

Og du får konkrete værktøjer til at geare en strategi, 

så den matcher din bys muligheder og udfordringer.

På seminaret får du mulighed for at medbringe en 

case eller en problemstilling fra din kommune og få 

sparring af eksperter inden for strategisk byledelse.

SEMINAR 2
19. januar 2017

SPARRING PÅ DINE  
KONKRETE UDFORDRINGER

strategisk byledelse for politikere er  

tilrettelagt med udgangspunkt i dine konkrete 

udfordringer. Det betyder, at der på hvert 

seminar er sat tid af til at diskutere dine bystra-

tegiske problemstillinger med oplægsholdere 

og de øvrige deltagere. Vi ønsker at stimulere 

erfaringsudveksling og sparring, og forventer at 

alle bidrager i gruppediskussioner og plenum. 

Vi lægger stor vægt på at skabe de bedste  

rammer for, at der opstår et tillidsbaseret og 

fortroligt læringsrum.

Under forløbet vil du modtage relevant  

litteratur og andet materiale, som knytter sig 

til de præsenterede emner. Således ønsker vi at 

give dig mulighed for at forberede dig inden og 

følge op efter et seminar eller en studietur. 
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TILMELDING

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

13. juni 2016

Deltagere
Minimum én borgmester/udvalgsformand og én di-

rektør pr. kommune. En kommune kan godt deltage 

med flere politiker/direktør-par.

Pris
32.000 kr. pr. person

Deltagergebyret dækker følgende:

• 2 seminarer og 1 studietur.

•  Alle generelle udgifter til studieturen på de fastsat-

te 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 til strategisk byledelse for politikere er 

bindende for det samlede forløb.
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strategisk byledelse er udviklet og drevet af Dansk 

Arkitektur Center (DAC) for et partnerskab bestående 

af Realdania, Kommunalteknisk Chefforening (KTC) 

og Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR). DAC og 

styregruppen bag strategisk byledelse er ansvarlig 

for det faglige indhold, mens DAC står for program-

lægning og facilitering.

strategisk byledelse har eksisteret siden 2011, hvor 

der er blevet udbudt hold for kommunale direktører 

med topledelseansvar for byudvikling. strategisk by-

ledelse for politikere er en videreudvikling af dette 

forløb specifikt tilrettelagt til politikere.

LÆS MERE  
 
www.dac.dk/sbl 

www.realdania.dk 

www.ktc.dk 

www.komdir.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 fra Dansk Arkitektur Center
 ·  Mikkel Schønning Sørensen, arkitekt og  

geograf, ph.d., senior projektleder

·  Lars Fjendbo Møller, geograf, projektleder

·  Nikolaj Sveistrup, CITIES programchef

·  Anna Esbjørn, byantropolog, netværkschef
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På strategisk byledelse får du som deltager indsigt i,  

hvordan nogle af de mest innovative byledere fra hele 

verden håndterer udfordringer, som svarer til dem, 

danske byer står overfor.  

På seminarer og studietur vil du møde nogle af  

de mest nytænkende og inspirerende borgmestre, 

direktører, tekniske chefer, stadsarkitekter og 

-ingeniører, rådgivere og forskere. De vil give deres 

bud på udfordringer for byers udvikling – og helt 

konkret på hvordan løsninger kan implementeres. 

www.dac.dk/sbl

BEST PRACTICE CASES  
FRA HELE VERDEN


