
KOMMUNEPLAN13Formålet med kurset er at styrke deltagernes 
opfattelse af eget udgangspunkt. Hvordan kan 
man karakterisere sin egen kommuneplan, 
og de vilkår kommuneplanen er underlagt, og 
hvordan kan en sådan bevidsthed være med til 
at målrette egen indsats.

Oplæg fra to kommuner, en større og en mindre 
kommune, skal dels inspirere til at tænke nyt, 
dels styrke bevidstheden om egne muligheder 
og begrænsninger.

Den store kommune har allerede vedtaget 
den nye kommuneplan, så langt er den lille 
kommunerne ikke, men der er også stor forskel 
på, hvor mange ressourcer de to kommuner 
bruger på kommuneplanarbejdet.

På kurset vil der blive orienteret om de sidste 
udmeldinger fra staten.

I programmet er der sat tid af til 
erfaringsudveksling i grupper.

Efter tilmeldingen vil vi høre deltagerne om 
ønsker til særlige temaer eller vinkler, og så 
vidt det er muligt lade det påvirke programmet. 

Kursus i Odense 19. december 2011



Praktiske oplysninger
Kurset afholdes på Odense Slot
Nørregade 36
5000 Odense

Tilmeldning
Via www.byplanlab.dk
Tilmeldingen skal være Dansk 
Byplanlaboratorium i hænde senest 
fredag 25. november.
Efter denne dato er tilmeldingen 
bindende.

Tilrettelæggelse og Kursusledelse
Arkitekt Vibeke Meyling, 
Dansk Byplanlaboratorium i samar-
bejde med de medvirkende. 
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk

09.30  Ankomst og kaffe

09.45  Kommuneplantyper
 Ikke to kommuneplaner er ens, men det er muligt at inddele planerne i 
 hovedtyper. Dels ud fra indhold og opbygning, dels ud fra de mange vilkår 
 planerne er underlagt – lige fra det politiske klima til regionale og 
 naturgivne forudsætninger.
 Peter Vergo, Souschef i Vordingborg Kommune og medlem af 
 Byplanlaboratoriets bestyrelse

10.15  Kommuneplanens faglige indhold

 En plan med sammenhæng
 Den foregående kommuneplan var stort set kun en sammenskrivning af 
 tidligere dokumenter, mens den nye plan via et solidt planlægningsarbejde 
 helt overordnet har styrket den sammenhængende planlægning i retning af 
 større bæredygtighed. Blandt andet er der skabt sammenhæng mellem 
 byudvikling og planlægning af det åbne land.
 Dorthe Harbo Andersen,  kontorchef i Odense Kommunes by- og 
 kulturforvaltning.

 En plan, der tager erhvervslivet alvorligt
 Ikast-Brande Kommune er for andet år i træk kåret som den mest erhvervs-
 venlige kommune. Dansk Industri har i samarbejde med lokale virksom-
 heder gennemført en analyse af erhvervsklimaet i landets kommuner. 
 Kommunen scorer især højt på indikatorerne ’Kommunal sagsbehandling’ 
 og ’fysisk planlægning’. Hvordan præger det kommuneplanen?
 Karina Kisum Jensen, planchef i Ikast-Brande Kommune

11.00   Workshop l – temaer i kommuneplanen
 Hvad hørte vi, hvordan kan vi sammenligne os med det vi hørte, og hvordan 
 kan vi lade os inspirere? 

12.15  Plenum

12.45  ’Julefrokost’

13.30  Kommuneplanens omstændigheder
 Om proces, inddragelse af aktører og politisk ejerskab til kommuneplanen i 
 Odense Kommune og Ikast-Brande Kommune
 Dorthe Harbo Andersen og Karina Kisum Jensen

14.15  Workshop l l – Kommuneplanens omstændigheder
 Hvad hørte vi, hvordan kan vi sammenligne os med det vi hørte, og hvordan 
 kan vi lade os inspirere? 

15.15   Plenum

16.00  Kommuneplanen set fra andre vinkler
 Hvad skal en kommuneplan også kunne, og hvordan sikrer vi, at strategier 
 og planer bliver nærværende og ikke blot ’pligtarbejde’? Glemmer vi nogle 
 aktører, når vi arbejder med kommuneplanen, og kan vi bruge hinanden på 
 andre måder?
 Michael Sloth, direktør i Bascon

16.45  Slut

Deltagerafgift
For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium:
Kr. 2625,- For andre. Kr. 3500,-
I prisen er inkluderet forplejning.
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