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POLITISK LEDERSKAB
– FORDI BYPLANLÆGNING OGSÅ ER POLITIK

BYPLANMØDE I HJØRRING
4.-5. OKTOBER 2018

TORSDAG DEN 4. OKTOBER

9.00-10.00
Ankomst, kaffe og netværk  
i Vendiahallen

10.00
Velkommen til Byplanmødet  
i Hjørring
Bestyrelsesformand Jes Møller, 
Dansk Byplanlaboratorium, borg-
mester Arne Boelt(S), Hjørring 
Kommune og moderator Mette  
Walsted Vestergaard.

Politisk lederskab i byudviklingen
Byudvikling og politisk prioritering 
rækker længere end en valgperiode. 
Hvad er de langsigtede mål, hvor 
er de svære valg – og hvilke politi-
kerroller er der behov for? Carsten 
Koch har som tidligere minister en 
gedigen politisk erfaring og er i dag 
bestyrelsesformand i tre store byud-
viklingsprojekter. Hør hans bud på 
robust planlægning.

Bestyrelsesformand Carsten Koch, 
By & Havn I/S, NærHeden P/S og 
Kanalbyen i Fredericia P/S 

PROGRAM Ret til ændringer forbeholdes

11.55 
Hvad brænder borgmestrene for? 
Hør tre borgmestre tale ud om de-
res drømme og håb for fremtidens 
planlægning. Hvordan ser de deres 
egen rolle og hvordan ønsker de at 
arbejde sammen med embedsvær-
ket og civilsamfundet mod fælles 
mål? 

Borgmester Sofie Valbjørn (ALT), 
Fanø Kommune, borgmester Erik 
Buhl Nielsen(V), Varde Kommune 
og borgmester Arne Boelt (S),  
Hjørring Kommune. 
 
12.30 
Frokost

13.30-15.30
12 sessioner – om politisk leder-
skab og civilsamfundets virkekraft, 
byudvikling og bykvalitet, på tværs 
af kommunegrænser, FNs ver-
densmål, udvikling og afvikling i 
Hjørring og Thüringen blandt  
andet. 

18.30 -00.30
Aftenarrangement 
I Vendiahallen – Byplanprisover-
rækkelse, middag, underholdning 
og musik.

FREDAG DEN 5. OKTOBER
9.00
Byens nye dagligstue 
Opførelsen af Vendsyssel Teater er 
en markant satsning. Nu kan du se 
det med egne øjne og møde po-
litikerne, der tog beslutningen og 
nogen af dem, der befolker huset i 
det daglige.

10.00 
15 udflugter til Hjørring, Aalborg, 
Brønderslev, Frederikshavn og 
Jammerbugt 

15.00 
Byplanmødets afslutning  
Vendsyssel Teater

15.30 
Tak for i år! 

POLITISK LEDERSKAB 
- FORDI BYPLANLÆGNING OGSÅ ER POLITIK

2018 markerer starten på en ny planperiode med nye strategier og 
kommuneplaner. På Byplanmødet diskuterer vi de cases, hvor strate-
gisk planlægning og politisk lederskab giver en overbevisende effekt: I 
alliancer mellem visionære byråd, toneangivende aktører i civilsamfun-
det, dygtige kommunale forvaltninger og de virksomheder, der er med 
til at realisere kommunernes planlægning.

Husk at byudvikling er for vigtig til at overlade til byplanlæggerne.

På byplanmødet får du:
• præsenteret de store udfordringer på planområdet.
• inspiration til politisk lederskab fra cases, der bliver præsenteret af 
dem, der var med.
• input til nye politiker- og embedsmandsroller på planfeltet.

Se det samlede program på byplanlab.dk 

Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.

Husk tilmelding senest 15. august

10.50 
Pause 

11.15 
Se fremtiden i øjnene
Byplanlægning kræver is i maven, 
visionære politikere og modige 
valg. Og det kræver viden om de 
store forandringer, der venter for-
ude. Hvordan stiller vi de rigtige 
spørgsmål? Aktuelle eksempler, 
dilemmaer og centrale problemstil-
linger set fra praksis.

Arkitekt og partner Søren Leth, 
Sleth A/S

Fra modspil til medspil
Hvordan kan traditionelle borger-
møder og lokalplanhøringer æn-
dres og udvikles så vi får skabt et 
aktivt samspil om byudviklingen? 
Og hvilke roller kan politikerne ind-
tage i en succesfuld strategi? 

Professor Eva Sørensen, RUC



DET KAN DU OPLEVE PÅ 
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 MØDET
 2018

” De tider er forbi, hvor arkitekterne 
egenrådigt slog de store streger, når 
et nyt område skulle udvikles.
Arkitekt og partner Søren Leth, Sleth A/S

SVINEHELD & POLITISK  
LEDERSKAB  

Ved et svineheld brændte Vrås gamle 
hal uden at nogen kom til skade – og 
for forsikringssummen blev der opført 
et nyt idrætscenter, der er blevet en 
dynamo for byen. Senest har Hjørring 
Byråd besluttet at investere 180 mio. 
kr. i en ny folkeskole i stationsbyen, 
der ligger i pendlingsafstand til Aal-
borg og oplever tilflytning.

VEJEN TIL LØKKEN
”Vi er blevet færre, så derfor rykker 
vi sammen,” lyder mantraet i Hjør-
ring Kommune, der arbejder sam-
men med borgerne om at skrumpe 
vejkantsbyer langs Løkkensvej.

 65.000 
indbyggere er der godt og vel i Hjørring Kommune i 2018. 
Der har været et lille fald i indbyggertallet fra 2015-2018,  
og prognoser spår, at kommunen frem mod 2040 vil miste 
10-15 % af sine indbyggere. 

” Både po-
litikere og 
borgere er 

vindere i det nye 
medspilsdemokrati
Professor Eva Sørensen, RUC

VÆKSTAKSEN & +BUSSEN
Aalborg Kommunes vækstakse og 
dens nye nervebane +bussen, byens 
fremtidige kollektive infrastruktur. To 
bystrategiske udviklingsprojekter, der 
styrker hinanden. 

LOKAL FOLKEAFSTEMNING?

          Nej, for så 
havde vi aldrig  
fået teateret
svarede borgmester Arne Boelt (S) da 
DR spurgte ham om han ville have 
sendt ideen om et nyt Vendsyssel 
Teater til lokal folkeafstemning.

TILMELD DIG PÅ  
BYPLANLAB.DK 
Find hele byplanmødeprogrammet på byplanlab.dk. Her 
finder du også link til der, hvor du kan bestille hotelværelse.

Tilmeldingsfrist  15. august.

Byplanmødet finder sted i Hallen Park Vendia, Thomas 
Morildsvej 11, 9800 Hjørring. Der vil være busser til hallen 
fra Aalborg Lufthavn og Hjørring Banegård.

Se det samlede  
program og  

tilmeld dig på  
byplanlab.dk
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Det ny Vendsyssel Teater i Hjørring er det 
første nybyggede egnsteater i 100 år. Det åbnede i januar 
2017 og har kostet 180 mio. kr. at opføre. 

180 mio. kr. har Hjørring Kommune besluttet at 
spendere på en ny skole i Vrå, der forener idrætscenter, sko-
le og børnehave i samme hus. En massiv investering for en 
kommune, hvis samlede årlige anlægsramme på tværs af alle 
kommunens politikområder er på ca. 100 mio. kr. mens kom-
munens samlede indtægter i 2018 er på 4.2 mia. kr.

Med 1,5 million turismeovernatninger om året er 
Hjørring Kommune med i top 5 i Danmark.

Hvert år tilføres ca. 500.000 kubikmeter sand til kysterne i 
Hjørring Kommune ved naturens kraft, men der forsvinder ca. 
900.000 kubikmeter

Investering og 
tilpasning 
– er de to nøgleord i Hjørring 
Kommunes Plus15-strategi, 
som i 2016 tog Byplanprisen.  
Indbyggertallet vil falde, så 
kommunen er nødt til at 
nedskalere den kommunale 
service og bygningsmassen i 
landsbyerne. I Hjørring og de 
andre byer, der har tilflytning, 
investerer man.

Møde med muligheder
Vil du ha en artikel eller annonce i Byplan Nyt 3? Ønsker du 
at annoncere eller sponsorere artikler i det temanummer af 
Byplannyt, der udkommer op til Byplanmødet? Så kontakt 
Michael Nørgaard på mn@byplanlab.dk 

Vil du ha et cafébord på Byplanmødet? Ønsker du at dele 
viden, ideer eller leverancer? Så kontakt os på
db@byplanlab.dk 

FOR STOR TIL SIG SELV
Hirtshals indbyggertal toppede i 
1990erne med over 7000 indbyg-
gere. I dag er det tal nu nede på 
5800. Men samtidig er Hirtshals 
Hjørring Kommunes havneby og 
er som knudepunkt for logistik, 
transport- og erhverv i en rivende 
udvikling – med en 50% stigning i 
skibsanløb indenfor en årrække.
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