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Præsentationsnoter
På vegne af Byplanlaboratoriet vil jeg gerne byde velkommen til det her kursus som hedder Danske byers udfordringer.

 Vi er glade for at se så mange deltagere, og jeg er ret sikker på at vi vil fortsætte med at udbyde kurser for erfarne planlæggere næste år. 

Ganske kort om kursets tilblivelsesproces. Det er et samarbejde med Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Og på gentagne opfordringer – det her kursus har været længe i støbeskeen, kan jeg godt afsløre. Tak for samarbejdet og jeres tålmodighed. 

Fra vores side er det mine kolleger Ellen og Vibeke og jeg selv, som hedder Christian. Vi vil være ordstyrere på hver vores dag. Og fra vores side skal sige af vi har ganske store forventninger til de tre dage vi skal tilbringe sammen med de danske byers udfordringer. Og det vil jeg lige sætte rammen for. 



Fænomener som kalder 
på innovative løsninger: 
klimaforandringer,
social og etnisk opsplitning, 
vækstudfordringen og dens 
modsatte, der hvor der er 
tilbagegang og uddøende 
landsbyer…..

Oplægsholder
Præsentationsnoter
På Byplanlaboratoriet diskuterer vi, hvordan det paradigmeskifte, som planlægningen står i, kommer til at udfolde sig. 
Vi tror meget på at planlægning må blive bedre til at kigge ud over egne faggrænser – og involvere andre.  Vi står overfor en række udfordringer som kræver løsninger, som vi ikke har i skuffen. Og det er emnet for i dag – og de næste gange i øvrigt. 
Men det som det skal handle særligt meget om i dag: hvordan vi som planlæggere ka blive gearet til at lave ínnovative/nye løsninger på nogle af de nye store problemer som danske byer står overfor  Hvordan skal vi arbejde? 
 Her tror vi at netværksformen har meget at byde på. For man kan sige at de her udfordringer er kendetegnet ved.. 



Hvad er problemet? 
..og hvad er løsningen?
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.. der foregår en kamp om definere, hvad problemet er. 
De er det, vi kalder ondartede problemer.
Og som eksempel nævner hollænderen Joop Koppenjahn – som på et tidligt tidspunkt var med i profileringen af dagens emne – den her: kan I huske den? 
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Hvad er det? Vi er tilbage i 1995. Det er boreplatformen Brent Spar
Hvad var problemet med Brent Spar? Shell kunne ikke bruge den til noget længere 
Og hvad var løsningen? Shells løsning var at dumpe den – af miljøhensyn og sundhedshensyn med tanke på dem der ville skulle save den i stykker.. 
Hvad mente Greanpeace? Greenpeace mente ikke det var en løsning aht. til havmiljøet og lancerede en mediekampagne. 
Og hvad skete der så? Hårdt presset slæbte Shell den ind i en norsk fjord og fandt heldigvis ud af, at de ville genbruge den. 
Det vi vil sige med eksemplet: Planlægning ikke bare en teknisk disciplin, men man er en del af spillet om definere problem og løsning. 




Ondartede problemer..

• indebær kampe om problem- og 
løsningsdefinitioner.

• har mange aktører, mange typer viden
• går på tværs af institutionelle skel 

(Managing Uncertainties in Networks,
Joop Koppenjan og Erik-Hans Klijn, 2004)  
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Så har jeg en slide der går mere i dybde men den springer vi let henover fordi vores første oplægsholder går mere i dybden om et øjeblik. 
At definere problem og løsning. 
Mange aktøerer og videnstyper, der er i konflikt. Mere viden fører ikke nødvendigvis til afklaring af et problem. Det kan sagtens føre til det modsatte.  
Og hvis jeg skal sætte tingene på spidsen: De institutioner vi har er lavet for at tager sig at de problemer vi havde i går. 
Hvad gør vi ved vores udfordringer? Det skal vi ha nogen – om ikke svar – så nogle bud på i dag 




Dagens store spørgsmål..

1. Hvordan kan netværksformen hjælpe 
planlæggerne med at håndtere ondartede 
problemer?

2. Og hvordan kan vi redefinere planlæggerens 
embedsmandsroller, så de geares til at indgå i 
netværk om innovative løsninger?

Kursets overordnede spørgsmål i baghovedet:
Hvilke pointer vil I ta med hjem? 
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Lige for at trække de spørgsmål vi stiller i dagens program
Hvordan kan netværksformen hjælpe os? 
Og: Hvordan ændrer vi vores opfattelse af os selv som planlæggere?
Overordnede mål med kurset: Vi vil prøve at blive bevidste om vores egen planlægningspraksis for eventuelt at kunne ændre den. Så vi vil be jer om at ha i det her baghovedet: 
Er det her interessant for jer? 
Er det pointer, som inspirerer jer til at ændre praksis hjemme i egen kommune? 
Eller er I et andet sted i jeres kommune og jeres planlægning? 
De overordnede spg vil vi samle op på som noget af det allersidste i dag.  
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Til at komme med nogle bud - har vi tre oplægsholdere: Eva og Karina og Ole 
I har til i dag haft mulighed for at læse et par artikler som oplægsholderne har skrevet. Det har status af baggrundslæsning, som sætter jer bedre i stand til at forstå hvad oplægsholderne har på hjerte,     
Efter hvert oplæg summer vi i grupper, så diskuterer vi i plenum. 
Midt på eftermiddagen skal vi diskutere en case, hvor vi gerne vil ha jer til at bruge noget af det input I får fra oplæggene. 
Casen er projekt Thomas B. Thriges gade i Odense som eksempel på moderne planlægning. Jeres opgave går på at evaluere projektets proces og organisering. Det siger vi noget mere om i eftermiddag. Skal huske at spørge,  om der er nogen som har deres egen case med? Det giver vi mulighed for i programmet. 
Er der spørgsmål til programmet eller i øvrigt. Så går vi nemlig til en præsentationsrunde om et øjeblik.  



Praktisk: 
Alle oplæg på www.byplanlab.dk
Madhus = Selvbetjening 

10.15 Præsentationsrunde 
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Nå, ja, noget praktisk. Alle kursets oplæg kommer på DBs hjemmeside.

En bøn om at I selv stiller brugt service ned i køkkenet. Selvbetjening er et princip her i Madhuset.

Garderobe og toiletter nede bag ved. 

Nu tager vi en runde, hvor vi præsenterer os for hinanden: I rejser jer lige op, siger hvad I hedder, hvor I arbejder og nævner hvad det er der fylder mest på jeres skrivebord lige nu.  


http://www.byplanlab.dk/


10.30 Netværksledelse: 
hvorfor og hvordan? 
Eva Sørensen, professor i offentlig 
administration og demokrati, Institut 
for Samfund og Globalisering, 
Roskilde Universitet

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Eva forsker i demokrati og politik og forvaltning. 
I har læst artiklen om… 
Hendes oplæg handler om vores samfunds kompleksitet, wicked problems og hvorfor og hvordan netværksorganisering er godt til at håndtere det. 
Bedt Eva om at slutte af med at stille to spørgsmål,  som I skal summe over i grupperne og så tar vi en opsamlende debat i plenum. 




11.15 Summegrupper 
1. Hvilken rolle spiller styringsnetværk i 
de planlægningsprocesser, som I 
indgår i? 
2. Nævn de 3 største udfordringer, 
som I oplever, at der knytter sig til 
deltagelsen i og ledelsen af 
styringsnetværk



12.15 Frokost
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Kl 12.05-10. Om lidt spiser vi frokost. Vi skal spise ved de samme borde som I sidder ved nu. Jeg tror I skal lægge jeres ting på gulvet. Vi spiser en halv time, så holder vi et kvarter hvor vi lufter ud og tørrer bordene af. Og starter igen kl 13.00. 



13.00 Samarbejdsdreven 
innovation i planlægningen 
Karina Sehested, seniorforsker, 
Skov, Landskab og Planlægning, 
Københavns Universitet
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Forsket i hvordan kommuner kan blive bedre til at innovere. I har læst en artikel  



13.30 Summegrupper 
1. Hvordan giver det her mening for jer? 
- Hvad er overraskende? Provokerende? 
- Hvad kan I genkende og ikke genkende hos jer? 

2. Giver det anledning til ændringer i den måde I håndterer 
innovation på i jeres kommune? 
- Hvordan skaber I innovation? 
- Kan I komme med eksempler?



14.00 Hvad lærer vi af vores 
planlægning? 
Ole Bladt-Hansen, teknisk chef, 
Hedensted Kommune
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Ole har tidligere arbejdet som kommunal planchef, som ledelseskonsulent og er nu igen kommunal chef . Ole en praktiker i det rum der er mellem (plan-)faglighed og ledelse, herunder særligt politisk ledelse: Hvordan skal vi som planlæggere designe planlægningsprocesser og politiske processer for at forsøge at få de bedste resultater 




14.35 -15.15 Casearbejde
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Udvalgte facts:
Thomas B. Thriges Gade firesporet vej, 30.000 biler kører hver dag på den
Omdannes til ” et visionært byområde” som kan ”danne rammen om et levende og aktivt byliv. ”
Området skal bebygges med en blanding af boliger, butikker, restauranter og caféer. Fodgængere og cyklister skal have trygge ruter, den kollektive trafik skal opgraderes, og der skal gøres plads til en letbane. Der bliver etableret underjordisk parkering for biler, mens der i gadeplanet kommer torve og byrum, som giver plads til leg og udfoldelse. �
Materiale fra hjemmesiden som handouts på bordene. 
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Materiale 
Kort så vi ved hvor vi er. 
Ellers en række kernedokumenter:
En procesplan
Noget om projektets organisering – et organisationsdiagram  
Aktører der inddrages i processen 

Og det er det i får! Godt være at I kommer til at sige noget forkert, men så er det fordi I kun har haft de her oplysnjinger til rådighed. 




14.35-15.15 Gruppediskussion
Opgave:
I skal evaluere Thomas B. Thriges Gade-projektets 

proces/organisering ud fra det I har hørt i de tre oplæg. 

Arbejdsspørgsmål: 
1. Hvilken rolle spiller styringsnetværk i Thomas B. 

Thriges Gade-projektet?

2. Hvad er de 3 største udfordringer, som Thomas B. 
Thriges Gade-projektet har ift. styringsnetværk?
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Det vi vil ha jer til: Evaluere projektet mht proces og organisering:
brug det i har fået af vide i løbet af i dag. 


Rent praktisk: kaffe og kage bliver serveret om lidt. I går bare i gang. 



15.15 Opsamling
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?



• Overordnet spørgsmål: Hvor er I, 
hvordan kan I bruge det her? 
• Evalueringsskema i mappen  
• I øvrigt: Er der noget vi skal huske til 
de næste gange? 
• Introduktion af lektier til næste gang 

15.45 Tak for nu
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Overordnet spg: 
Er det her interessant for jer? 
Er det pointer, som inspirerer jer til at ændre praksis hjemme i egen kommune? 
Eller er I et andet sted i jeres kommune og jeres planlægning? 

Evalueringsskma, stor hjælp for os når vi tilrettelægger kurser.

Noget vi skal huske til næste gang?

Næste gang handler det om også om et wicked problem – byernes sammenhængskraft -  i kan læse to artikler
Nu vil vi gerne evaluere, stor hjælp for os: Hvor er I i jeres kommune/planlægning: kan I bruge det her? Tid til 2-3 kommentarer. 

Praktisk: 
Vil i være søde at returnere navneskilte, så genbruger vi dem næste gang. 
Oplæg som sagt på hjemmeside

Tak for idag
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