
 

 

Danske Planchefers årsmøde 2010 
18.-19. november på Hindsgavl Slot 
 
 
Torsdag den 18. november 
 
Kl. 14.30 Indkvartering, kaffe og kage 

Kl. 15.30 Velkomst  v/ formanden 

Kl. 15.40 Stat og kommuner - nye initiativer og samarbejde 

Nyt fra Miljøministeriet  

Elisabeth Wolstrup, kontorchef i By- og Landskabsstyrelsen  
Stefan Søsted, planchef i Miljøcenter Århus 

Kl. 16.40 Kommuneplan 2013 

På baggrund af Plan09’s erfaringsindsamling vil Niels Østergaard give os en lille ”peptalk” - 
blandt andet om bedre projektledelse af kommuneplanprocessen. Efter et kort oplæg vil der 
være mulighed for spørgsmål og diskussion. 
Niels Østergaard, formand for Formidlingsforum K13 

Kl. 17.10 Pause 

Kl. 17.30 Nyt fra KL 

Aktuelle initiativer og samarbejdsprojekter på planområdet 
Christina Egsvang Føns, chefkonsulent i KL 

Kl. 17.50 Fra vores egen verden 

Nye medlemmer præsenterer sig. 

Herefter er ordet frit. Har du brug for erfaringer fra andre kommuner om et aktuelt emne? Vil 
du invitere til samarbejde om en projektidé? Vil du orientere DP’s medlemmer om et nyt 
netværk eller et godt initiativ på din egn? Så er chancen her.  

Kl. 18.30 Pause 

Kl. 19.15 Middag 

Kl. 21.30 Underholdning 

Kl. 22.30 - Samvær og erfaringsudveksling 

 
 
Fredag den 29. november 
 
Kl. 7-9 Morgenmad 

Kl. 9.00 Velkomst  v/ formanden 

Introduktion til dagens program   v/ Ole Bach, Firmaet Ledelsesforståelse 

Kl. 9.10 Ledelse under forandring 

Den offentlige sektor er under hårdt pres i de kommende år. Ressourcerne reduceres uden 
at der er grund til at tro, at borgernes forventninger til service og politikernes forventninger til 
forvaltningens præstationsevne bliver mindre. Endvidere bliver kommunernes handlerum 
gradvis beskåret af regeringsbeslutninger og aftaler. Hvilke krav stiller de kommende års 
forandring af de ydre rammer til de offentlige ledere? 

Betina Wolfgang Rennison, lektor, Ph.d. - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS 



 

Kl. 9.55 

 

Workshop (inkl. kaffe) 

Hvad kan vi tage med os fra indlægget? Hver gruppe formulerer de to væsentligste pointer 
fra indlægget og begrunder valget. 

Kl. 10.30 Kan vi effektivisere planlægningen? 

Planlægning er langsigtet. Derfor kan effekten af den ikke måles. Er det rigtigt for det 
tekniske områdes planlægning - eller dækker det over vores egen angst for at vurdere 
værdien af vores indsats? Ulrik Winge vil eksemplificere, hvordan planlægning kan sættes 
ind i en operationel styringsramme, som skaber de nødvendige forudsætninger for at følge 
med i værdien af planlægningsarbejdet - uden at begrænse planlæggernes frihed til at bruge 
deres faglighed. Han kommer ind på ønskede effekter, slutydelser til borgerne og effekt- og 
ydelsesmålinger. 
Ulrik Winge, chef for Center for Bydesign i Københavns Kommune 

Kl. 11.15 Workshop 

Hvad kan vi tage med os fra indlægget? Hver gruppe formulerer de to væsentligste pointer 
og begrunder valget. 

Kl. 11.45 Pointecafé 

Mødelederne fra de seks grupper hænger gruppernes 2 x 2 pointer op og er klar til at 
forklare og begrunde. Mødedeltagerne besøger de enkelte caféer og diskuterer. 

Kl. 12.30 Frokost 

Kl. 13.30 Generalforsamling 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af regnskab 
4. Budget for 2011, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Orientering om den nye planfaggruppe 
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og mindst 3 suppleanter 
8. Godkendelse af revisor 
9. Eventuelt 

Kl. 14.30 Forventet afslutning 

 

Pris 
Deltagelse i årsmødet inkl. overnatning i enkeltværelse: 2.900 kr excl. moms. 
 
Sted 
Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart,  www.hindsgavl.dk , telefon 64 41 88 00 
 
Tilmelding 
Tilmelding sker på foreningens hjemmeside www.danskeplanchefer.dk senest onsdag den 6. oktober 2010 . 
Tilmelding er bindende. 


