
 
 

Danske Planchefers årsmøde 2011 
24.-25. november på Hindsgavl Slot  

 
 
Torsdag den 24. november 
 
Kl. 14.30 Indkvartering, kaffe og kage 

Kl. 15.30 Velkomst v/ formanden 

Kl. 15.40 Stat og kommuner - nye initiativer og samarbejde 

Hvad har den nye regering på dagsordenen inden for planområdet? 

Hvordan går det med de projekter, som tidligere er sat i gang? 

Hvilke emner fylder i dialogen mellem Naturstyrelsen og kommunerne, og hvilke 
forventninger er der til det fremtidige samarbejde? 

Holger Bisgaard, kontorchef i Naturstyrelsen 
Stefan Søsted, kontorchef i Naturstyrelsen Aarhus 

Kl. 16.40 Pause 

Kl. 17.00 Nyt fra KL 

Aktuelle initiativer og samarbejdsprojekter på planområdet 

Christina Egsvang Føns, chefkonsulent i KL 

Kl. 17.30 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. 18.00 Pause 

Kl. 18.45 Middag 

Kl. 21.15 Underholdning 

Kl. 22.15 - Samvær og erfaringsudveksling 

 
 
Fredag den 25. november 
 
Kl. 7-8 Morgenmad 

Kl. 8.20 Velkomst og introduktion til dagens program  v/ formanden 

Kl. 8.30 Hvad er fremtidens krav til planchefernes kompetencer? 

Organiseringen af de kommunale opgaver ændrer sig ofte, og der tænkes i mange 
kommuner utraditionelt i forhold til tidligere tiders fastlåste forvaltningsstrukturer. Udviklingen 
er allerede i gang. I en del kommuner har man ikke planlægningsuddannede chefer, og 
nogle steder er planopgaverne tæt knyttet til borgmesterkontoret eller centrale forvaltnings-
enheder. Det kommer til at udfordre planchefernes arbejdsområder og de betingelser, vi skal 
arbejde under. 

Hvilke kompetencer skal vi have i fremtiden for at kunne påvirke udviklingen på 
planområdet? 

Kurt Klaudi Klausen – professor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet 



 
Kl.   9.30 

 
Fremtidens planlæggerkompetencer 

Ellen Højgaard Jensen, direktør i Byplanlaboratoriet, præsenterer resultaterne af den 
undersøgelse, Byplanlaboratoriet har lavet i 2011 om fremtidens planlæggerkompetencer. 

Kl. 10.00 Pause 

Kl. 10.15 Planchefernes fremtidige roller 

Plancheferne arbejder i et spændingsfelt mellem politikere og borgere/bygherrer. Ved at 
være bevidste om vores tilgang til opgaveløsninger og organisatorisk placering har vi 
mulighed for at præge planlægningens rolle i den kommunale udvikling.  

Johan Bramsen, cand. arch, chefkonsulent og associeret partner i Pluss Leadership 

Kl. 10.45 Gruppearbejde 

Grupperne forholder sig til 5 spørgsmål. Der udpeges en gruppeleder, som tager notater. 

Kl. 11.45 Opsamling i plenum 

Mødelederne fra grupperne fortæller kort om gruppernes svar.  

Kl. 12.15 Afrunding v/ Johan Bramsen 

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. Orientering om arbejdet i Planfaggruppen 

6. Valg af formand 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 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 mandag den 10. oktober 
2011. Tilmelding er bindende. 

 

outbind://50/www.hindsgavl.dk
http://www.danskeplanchefer.dk/

