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Strategisk 
Byledelse 
for fagchefer – MASTER
For fagchefer der tidligere har gennemført SBL

Opstart: 30. august 2022

Tilmeldingsfrist: 15. juni 2022
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Strategisk byledelse  
for fagchefer – MASTER
Hvad er Strategisk Byledelse for  fagchefer  
– MASTER 
250 kommunale ledere har allerede været i gennem 
SBL-programmerne. Med dette program præsenterer vi  
en overbygning til de temaer, deltagerne allerede har 
stiftet bekendtskab med på tidligere forløb. Ambitionen  
er at bygge videre på den viden og det netværk,  
deltagerne har opnået. 

Forløbet varer cirka et år og består af to døgnseminarer, 
en studieture samt en række kortere, digitale møder. 

På SBL FAG MASTER lægger vi vægt på at komme i dybden 
med eksempler, der er relevante for alle kommuner på 
tværs af geografi og demografi. Helt centralt står om- 
stillingen til et mere grønt samfund, og hvordan top- 
ledelsen konkret kan arbejde med det på tværs af  
forvaltningsområderne og byudviklingen.

Hvad får du ud af det? 
Som deltager på SBL FAG MASTER bliver du en del af et 
unikt netværk, hvor der er plads til at diskutere de svære 
udfordringer såvel som de gode eksempler. Du møder 
nationale og internationale oplægsholdere, som bidrager 

med viden og erfaring gennem teori og praksis. Aktivitet- 
erne bygger ovenpå hinanden og vekselvirker mellem 
teori, værktøjer, praksiseksempler og deltagernes egne 
erfaringer og fælles debat. 

Forløbet er tilrettelagt, så der er taget hensyn til din travle 
hverdag, og kræver derfor mindst mulig forberedelse. Der 
vil være mulighed for supplerende forberedelse gennem 
litteratur og podcasts for dem, der har muligheden. 

Realdania støtter forløbene – fordi I er  
afgørende for fremtidens Danmark 
Kommunernes strategiske tænkning er vigtig for frem- 
tidens Danmark. Derfor støtter den filantropiske forening 
Realdania SBL-programmet. Programmet skal bidrage til 
at skabe et helhedssyn på by- og kommuneudviklingen og 
på topledelsens mulighed for at skabe fælles retning og 
påvirke deres byers langsigtede udvikling og forandring. 
Målet med Strategisk Byledelse er at skabe rammerne  
for det gode liv og forløse det potentiale, som alle  
danske kommuner rummer. Som noget nyt er der til 
SBL-programmet også tilknyttet følgeforskning med  
henblik på opsamling og spredning af læring.
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Kursusforløb 

Byudvikling med kvalitet og bæredygtighedStudietur Oslo

13. - 15. september 2022 

IntroduktionDigitalt møde

30. august 2022 kl. 10 – 11.30 

Klimaforebyggelse i din kommune: Hvad er forhindringerne og 
hvordan overkommer vi dem?

Digitalt møde 

13. oktober 2022 kl. 10-11.30

Topledelsens særlige rolleDøgnseminar 

20. - 21. april 2023

Strategisk byledelse som redskab til bedre by og mindre CO2Døgnseminar

24. - 25. november 2022

Fra læring til handlingDigitalt møde

8. februar 2023 10-11.30
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Studietur til Oslo
13. - 15. september 2022

Byudvikling med kvalitet 
og bæredygtighed 

Når man siger byledelse, klimatilpasning og -forebyggelse 
er Oslo helt uomgængelig. Oslo har et unikt styrings- 
redskab i form af et klimaregnskab, som rangerer på linje 
med de økonomiske budgetter. Norge er samtidig langt 
foran Danmark ift. elektrificering, miljøvenlig infrastruktur, 
energiforsyning og CO2-neutralt byggeri.  

På turen får vi indsigt i styringsredskaberne, og vi skal 
også ud at se nogle af de byggerier og bymiljøer, som er 
virkeliggjort og som peger i en retning som Danmark også 
må følge, fx store bygninger med stort indhold af træ i 
konstruktionen. 

Der bliver også lejlighed til at se, hvordan der arbejdes 
med fortætning i byens periferi, og vi får også et indtryk 
af nogle af byens mest interessante byggerier og byrum.

Digitalt møde 
30. august 2022 kl. 10 – 11.30

Introduktion

Der er en ny, bred politisk konsensus om, at Danmark 
som medunderskriver af Parisaftalen over de kommende 
årtier skal indfri de meget ambitiøse klimamål. Kommu-
nerne spiller i samarbejde med erhvervslivet og borgerne 
en meget stor rolle i at indfri de nationale mål.  Og der 
hersker i kommunerne allerede nu en udbredt erkendelse 
af, at de bedst kan indtage rollen som aktive medspillere i 
den nationale og internationale bæredygtighedsdags- 
orden, når de får udviklet de relevante strategier og  
løsninger til de specifikke lokale udfordringer. 

Vi indleder forløbet med en indsigt i vores fælles ståsted 
og en dialog om, hvilke strategier og løsninger der skal til 
for at lykkes. 

Foto: Didrick Stenersen
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Døgnseminar
24. - 25. november 2022

Strategisk byledelse som 
redskab til bedre by og 
mindre CO2 

Hvordan skaber vi rammerne for en bæredygtig udvikling, 
der både tilgodeser menneskehedens og naturens  
behov? På dette seminar sætter vi fokus på, hvad der 
batter i byudviklingen, hvis vi vil accelerere den grønne 
omstilling. Byggeriet står for 40% af vores samlede  
CO2-udledning, og samtidig spiller bystrukturen en kæmpe 
rolle for vores transportvaner, miljøadfærd og energi- 
forbrug. Derfor er det helt centralt at forstå kommun- 
ernes handlerum, både som bygherre og myndighed.  
Vi dykker ned i kommunernes værktøjskasse, når det 
gælder incitamenter og krav til byudviklingen, så  
materialer og design skaber mindst muligt aftryk på 
planeten. Og hvordan skaber topledelsen opbakning og 
fremdrift i indsatsen?

Digitalt seminar 
13. oktober 2022 10-11.30

Klimaforebyggelse i din 
kommune: Hvad er for-
hindringerne og hvordan 
overkommer vi dem? 
Med reference til studieturen sætter vi fokus på, hvor-
dan din kommune arbejder med klimaforebyggelse, og 
hvordan din kommune går fra vision til strategi og så til 
handling? Og hvordan skabes der opbakning og ejerskab 
hos borgere?

Foto: KK Law, naturallywood.com
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Digitalt møde 
8. februar 2023 10-11.30

Fra læring til handling 

Temaet på dette digitale møde holder vi åbent, så vi  
har mulighed for at programsætte diskussioner, der er  
særligt vigtige for gruppen af deltagere eller for at  
drøfte problematikker og veje til at omsætte læringen  
fra de tidligere seminarer til handling hjemme i den  
enkelte kommune. 

Døgnseminar 
20. - 21. april 2023

Fagchefernes centrale 
rolle

Fagcheferne og topledelsen i kommunerne spiller en helt 
afgørende rolle for at skabe den forandring der skal til, for 
at de kommunale organisationer, politikere, forvaltninger 
og et omfangsrigt netværk af samarbejdspartnere er 
gearet til at håndtere de udfordringer, der opstår i relation 
til byernes udvikling.

Mange kommuner oplever, at de får flere og mere 
komplekse opgaver uden nødvendigvis at få tilført flere 
ressourcer. Hvordan bringer du dig selv i spil som leder for 
at sikre en balancering af hensynene?

Dette seminar sætter fokus fagchefernes centrale rolle, 
hvad der er svært og hvordan der sættes fælles retning 
for kommunens udvikling. Vi skal også ud at se og disku-
tere eksempler og dilemmaer 
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Om kompetenceudviklingsforløbet
Strategisk Byledelse har eksisteret siden 2011 og udbydes 
til kommunale direktører, fagchefer og politikere. I alt har 
250 kommunale ledere deltaget. Resultaterne viser, at 
deltagelsen skaber bedre ledere, stærkere faglige net-
værk og et fælles sprog blandt deltagerne og på tværs 
af kommunerne. Evalueringerne peger på, at Strategisk 
Byledelse er karrierefremmende for deltagerne og er 
medvirkende til at løfte ambitionsniveauet for kommuner-
nes udvikling. 

Strategisk Byledelse er et partnerskab mellem Kommunal- 
teknisk Chefforening (KTC), Kommunaldirektørforeningen 
(KOMDIR) og Realdania. Dansk Arkitektur Center (DAC) er 
udvikler og operatør.

Deltagere
Forløbet henvender sig til kommunale fagchefer, der  
allerede har gennemført Strategisk Byledelse og som  
stadig er i en kommunal lederstilling. Der er 22-25  
deltagere på holdet.

Pris
Deltagelse i Strategisk Byledelse for fagchefer – MASTER 
koster kr. 29.900. Beløbet kan deles op over to år (2022/23) 
på 14.950 per år.

Deltagergebyret dækker koordinering, tilrettelæggelse 
og facilitering af de beskrevne faciliteter, herunder kost 
og logi og honorarer til videnspersoner. På studieturen er 
alle udgifter i grupperegi også inkluderet, dvs. fly, ophold 
og forplejning. Transport til og fra seminarer i Danmark er 
ikke inkluderet. 

Som deltager kan du forvente, at der er godt indhold og 
attraktive rammer for vores aktiviteter.

Betingelser
Den kommune, som melder en medarbejder til Strategisk 
Byledelse for fagchefer – MASTER, forpligter sig til hele 
forløbet, herunder betaling. Hvis deltageren melder sig  
ud af forløbet, hæfter kommunen fortsat for betaling  
af hele forløbet, men kan sende en ny deltager. Dog  
kan kommunen få godtgjort ikke-afholdte og for DAC  
ikke-forpligtende rejseudgifter.

Praktisk

Mere information og tilmelding 
Kontakt seniorprojektleder Sofie Kjærsgaard Dybro 
på tlf. 22578747 eller skd@dac.dk.

dac.dk/viden/professionelle/strategisk-byledelse

http://dac.dk/viden/professionelle/strategisk-byledelse

