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Politisk Forum 2015
27. - 28. april 2015 på Hotel Nyborg Strand

EasyPark arbejder for at gøre parkering nemmere 
og mere intelligent med henblik på at forbedre 
mobilitet, effektivisere administration samt tilbyde 
borgere og virksomheder gode løsninger på de 
nyeste platforme.

Hovedsponsor på 
Politisk Forum 2015



Danmark er i forandring.

Nye vinde blæser over landet – Byerne vokser og bliver smartere. Ydreområderne 
skal på forkant. Naturen skal gøres rigere og tilgængelig. Affaldet må minimeres. 
Virksomhederne udvikles. Infrastrukturen udvikles. Vandet stoppes. Energien 
optimeres. Osv.

Kommunernes opgaver bliver flere og mere komplekse. De kan med fordel løses i 
fællesskab. Fælles mellem kommuner. Fælles mellem aktører.

Ved at gøre bedre brug af hinandens og borgernes ressourcer og kompetencer, 
kan kommunerne lære af hinanden og facilitere nye løsninger, som ellers ikke ville 
være kommet frem.

Forandringerne kan – hvis vi griber dem - give muligheder for designe Danmark 
på ny. Hvad skal vi leve af? Hvor? Hvem tager teten? Hvad ønsker borgerne? 
Hvad er optimale vilkår for virksomhederne? Og hvordan skal der se ud? 

Vores fælles udfordring er, at Danmarks forandringer kræver konkrete løsninger. 
Løsninger der vil præge landet fremover og som kræver politisk mod, lederskab 
og handling.

Teknik og miljø står med en række af nøglerne.

Kom og vær med til at diskutere hvordan vi lokalt skal gribe forandringens vinde 
og bliv inspireret til handling lokalt på Politisk Forum 2015 for Teknik og Miljø.

Vel mødt!

KL Teknik & Miljø

Grib forandringen

DESIGN
DANMARK



Program

Mandag d. 27. april
 

08:30-9:10          
Indskrivning og kaffe i standeområdet

09.10-09.20 
Velkommen til Politisk Forum 2015 i Nyborg

09:20-09:30      
Velkommen til Nyborg 
ved Kenneth Muhs, Nyborgs Borgmester
 

Danmark i udvikling

09:30-09:45      
Rammen skal rykkes 
ved Formand for Teknik og Miljøudvalget 
i KL Borgmester Jørn Pedersen

09:45-10.00  
Interaktiv debat – 10 spørgsmål 

10.00-10.30 
Denmark explored 

10:30-11:00      
Pause i standeområdet

11:00-12:30     
10 Temamøder

12:30–13:30     
Frokost
 

Grib forandringen 
– Muligheder og begejstring!

13:30-13:50      
Se mulighederne
ved Jesper Nygård, Realdania

13:50-14:10     
Begejstring i hverdagen 
ved Henrik Meng, Direktør i Meng & Company 

14:10-14.30     
Hvem tager initiativet? 

14:30-15:00     
Hvor ser vi mulighederne
3 korte konkrete bud på hvad der skal til for at få vendt 
udviklingen.

15:00-15:30      
Pause

15:30-17:00     
10 Temamøder

17:00-18:30    
Videndeling og eksempler i standområdet. 

18:30-19:00     
Velkommen til middagen i standområdet

19.00 -21.00
Festmiddag

21.00- ? 
Netværk & hygge i 4 barer samt Dans & Musik

 



Tirsdag d. 28. april
 

7:30-8:30           
Morgenmad og kaffe i standområdet

08:30-08:40      
Morgensang og godmorgen 

08:40-08:45     
Tanker & tråde fra i går

08:45 - 9:20     
Design af hverdagen giver glade mennesker 
ved Signe Wenneberg 

09:20-09:30   
Nyborg 
- Præsentation af de faglige udflugter 

09:30-11:30  
Udflugter i Nyborg 

11.30-11:45 
Pause

11:45-12.30  
Danmark i udvikling 
ved Miljøminister Kirsten Brosbøl 

12:30-13:15 
Frokost

Design Danmark

13:15– 13:45     
Design dagligdagen i dialog 
ved Christian Bason, Direktør for Dansk Design Center

14.00-14:30    
Hvordan skaber vi smarte byer i Danmark 

14:30-15:00 
Debat: 
hvordan skal vi designe Danmark i fremtiden? 
Afslutningsdebat med oplægsholdere og salen 

15.00   
Afrunding af konferencen ved ordstyrer
ved ordstyrer

Foto: Rune Johansen



4.  Naturplan 
 Danmark

Kommunerne har en hovedrolle i realiseringen af 
Naturplan Danmark. Den har essentiel betydning 
for kommunerne, der varetager plan-, myn-
digheds- og projektopgaver på naturområdet. 
For kommunerne er det desuden afgørende, at 
der sikres synergi til andre velfærdsområder: For-
valtning af det åbne land, vækst, turisme, frilufts-
liv, uddannelse etc. Vi diskuterer udfordringer og 
muligheder med den nye rolle.

5.  Samskabelse 
 med frivillige 
 organisationer  

Hvis vi skal opretholde og videreudvikle 
velfærden i Danmark, kræver det, at vi i kom-
munerne ser og går nye veje. Vi skal nytænke 
og styrke samskabelsen mellem det offentlige, 
borgerne, lokalsamfundet og erhvervslivet. Hvad 
kan grønne og friluftsorganisationer bidrage 
med?  Kom og tag debatten med de inviterede 
foreninger og se hvad de kan byde på!

1. Smart City – Forberedt på fremtiden 

Hvad sker der lige nu med smart city? Hvad vil vi politisk med 
den smarte by? Hvad betyder det lokalpolitisk i de kommuner, 
som har en egentlig Smart City strategi? Hvordan understøt-
ter en moderne og god hverdag – og udvikler løsningerne i 
dialog med borgerne? Spørgsmålene om indretningen af fre-
mtidens samfund er mange. Der er kort sagt brug for politiske 
prioriteringer af de muligheder, som følger af øget data-
brug og nye teknologiske løsninger. Hver gang vi indkøber 
systemer og laver ændringer i byens rum, skal vi medtænke 
potentialerne og gøre vores byer til ”Smart Cities”.

Temamøder 
Forløbige highligths på Politisk Forum 2015

3.  Vækstpotentialer i by og på land
 – hvad skal den fysiske planlægning kunne i fremtiden?

Planloven har brug for et serviceeftersyn, så den matcher de udfordringer kommunerne står overfor i by 
og på land. KL har hele vinteren været i intensiv dialog med Regeringen om de kommunale rammevilkår. 
Vi tager debatten om hvorfor planlægningen har fået så stor betydning for kommunerne og om hvordan 
den fysiske planlægning bedst bidrager til at realisere de lokale vækstpotentialer?

2.  Yderområder på forkant  

Et nyt partnerskab sætter fokus på yderområdernes udfordringer, behovet for omstilling til nye tider og 
områdernes potentialer for positiv udvikling. Yderområdernes omstilling er en stor og svær opgave at 
løse for den enkelte kommune. I dette partnerskab er kommunerne inviteret til at deltage, og i februar 
2015 offentliggøres, hvilke og hvor mange kommuner, der er gået med. Hvilke temaer har kommunerne 
valgt at arbejde med? Hvordan vil man arbejde med disse temaer? Hvad er succeskriterierne?



6. Omstillingen af energien som en vej til lokal vækst

I 2050 skal alle danske hjem opvarmes af grøn energi helt fri af gas, kul og olie. Mere grøn energi og et 
mindre energiforbrug – det er vejen frem. Den omstilling kræver, at alle gør en indsats lokalt. Borgerne, virk-
somhederne, forsyningerne og kommunerne. Flere kommuner har taget teten og påtaget sig vigtige roller. 
Dels som dem der skaber visioner, som erhvervslivet kan bruge som pejlemærker for deres investeringer – 
og dels som dem som samler de forskellige aktører, så man lokalt får lagt en plan for den fælles vej frem.

7.  Danmarks bedste 
 erhvervsservice?

Den kommunale erhvervskontakt er under 
forandring. Vækstdagsordenen sætter fokus på 
erhvervsvenlighed og hurtigere sagsbehandling. 
Samtidig er kommunerne den lokale miljø- og 
planmyndighed, der skal sikre overholdelse af 
lovgivningen og god forvaltning. Vi presses på 
sagsbehandlingstider og samtidig på ressourcer. 
Hvordan løser vi opgaven bedst muligt, så myn-
dighed og service går hånd i hånd? Er det gennem 
mere digitalisering eller direkte dialog? Hvordan 
fastholdes kvaliteten samtidig med at vi gør sags-
behandlingen lettere og hurtigere, og hvad betyder 
de valg vi tager for vores organisation og kompe-
tencer. Kort sagt: Hvordan sætter vi dagsordenen 
for Danmarks bedste erhvervsservice?

8.  Klimatilpasningsindsatsen 
 – forankring og samspil 

Kommunerne har arbejdet med klimatil-
pasning i nogle år, i 2015 skal indsatsen 
evalueres. Udfordringerne er mange, nogle 
udfordringer er løst godt, i andre tilfælde er 
der rum til forbedring. Solidt samspil er vejen 
frem, både mellem kommunen og borgere, 
kommune og forsyning samt mellem kom-
mune og nabokommuner. Hvordan opnår vi 
et frugtbart samspil? Hvilke ideer til forbed-
ringer bør vi forslå til evalueringen?

9.  Ny struktur for redningsberedskabet 
 kræver samarbejde på tværs

De nye store fælleskommunale enheder for fremtidens red-
ningsberedskab er ved at komme på plads. Vi kan så småt 
ane den nye struktur, selv om den politiske proces med at 
finde sammen i de nye enheder endnu ikke er afsluttet i alle 
dele af landet. Det er en stor opgave at sammenlægge de 
eksisterende beredskaber og en række forhold skal afklares – 
kom og bidrag. 

10.  Ressourcestrategien i praksis 

KL indgik i efteråret 2014 en aftale med miljøministeren om at få sat ressourcestrategien på skinner. 
Aftalen understøttes af, at staten har afsat 200 mio. kr. til at opnå en kraftig forøgelse af genanven-
delsen af husholdningernes affald indenfor de næste år. Selve arbejdet med at få øget genanven-
delsen skal ske i kommunerne og den kommunale metodefrihed er bevaret. Genanvendelse af affald 
kræver både nationalt og internationalt overblik kombineret med en detaljeret planlægning af hånd-
teringen af alle de forskellige fraktioner affaldet består af. Hvordan skal kommunerne forholde sig til 
de store og komplekse opgaver som ligger i at få ændret håndteringen af affald? Og hvordan vil KL 
og Miljøministeriet understøtte kommunernes indsats?



1. Nyborg Slot og by 

Nyborg Slot og by har en helt unik historie som 
middelalderby. Der udskrives en visionær arkitekt-
konkurrence for Nyborg Slot og torv til et 3-ci-
fret millionbeløb og en kulturarvsmasterplan for 
Nyborg Slot og by. Resultatet vil danne grund-
laget for en ansøgning om at komme på Unescos 
verdensarvsliste. Nyborg Kommune og Nyborg 
Slot vil på denne tur give et oplæg om planerne 
(ca. 30 min.) og på en tur på ca. 1,5 time vil slot, 
by og fæstningsanlæg blive præsenteret.

Politisk guide: 
Udvalgsmedlem Vibeke Ejlertsen

Udflugter i kommunen 
Tirsdag 28. april 2015

- ansøgning til Unesco Verdensarvsliste

2. Sprogø 

Storebæltsbroen har nu været i drift siden 1997. 
Vi kører over den flot svungne lavbro Vestbroen til 
Sprogø, hvor den majestætiske hængebro Østbroen 
fortsætter til Sjælland. De færreste tænker over, at 
der ligger en stor daglig teknisk indsats bagved. 

I ”Gymnastiksalen” vil vi høre om overvågning, vin-
tertjeneste og de begrænsninger som storm is og 
sne kan sætte, om sikkerhed og samspillet mellem 
jernbanedrift og motorvejstrafikken. Efter en rund-
tur på Sprogø med besøg på Fyrbakken og, hvis 
tiden tillader det, et kig ind i et af landfæsterne, 
går turen tilbage til Nyborg.

Politiske guider: 
Udvalgsmedlemmerne Helle Frøslev 
og Frits Christensen.

- Hvad sker der bagved 
Storebæltsbroen?

Max 48 deltagere

3. Nyborg Kommunes samarbejde med Kina

I Nyborg Kommune har nu 3 forskellige kinesiske investorer opkøbt ejendomme, etableret danske virk-
somheder og er under opbygning i et tæt samarbejde med kommunen, der har etableret et særligt § 17, 
stk. 4 udvalg til fremme af det kinesiske samarbejde. Turen vil gå til en af de nu kinesiske ejendomme 
(Sølyst), hvor der gives en nærmere præsentation af samarbejdets indhold. 

Politisk guide: 
Viceborgmester og formand for Kina-udvalget Erik Christensen.

Hvordan kan en kommune realisere intentioner om globalt 
udsyn og samtidig skabe mere lokal vækst og udvikling?

Hvordan kan kulturarv tænkes som en 
vækst-driver for et område?



4. Destination Nyborg

Med ”Destination Nyborg” har 5 lokale hoteller 
og konferencesteder skabt et unikt samarbejde 
om fælles markedsføring og dagligt samarbejde, 
hvor man har fokus på at tiltrække flest mulige 
arrangementer til Nyborg området. Der omsættes 
for over 1 milliard årligt – hvilket gør Nyborg til det 
stærkeste konferencested i Region Syddanmark. 

Senest har erhvervsforening, turistforening 
og handelsforening i Nyborg indgået et nyt 
forpligtende samarbejde i ”Bureau Nyborg”, som 
formanden for Nyborg Turistforening og direktør 
for Hotel Hesselet præsenterer nærmere efter en 
rundvisning på hotellet.

Hotel Hesselet blev i 2014 kåret som vinder af 
”Tripadvisor 2014”.

Politisk guide: 
Navn følger

- Erhvervssamarbejde 
mellem byens hoteller

5. NORD A/S

Virksomheden Nord, det tidligere Kommuneke-
mi, har i mere end 40 år behandlet farligt affald 
fra proces og produktionsvirksomheder, maritim 
industri (havne og offshore), universiteter, hospi-
taler og indsamlingsvirksomheder. Virksomheden 
omdanner affaldet til el og fjernvarme til Nyborg 
by, samt sikrer at olier, jern og metaller bliver 
genanvendt. Der behandles ca. 200.000 tons 
farligt affald på virksomheden.

Virksomheden har gennem årene opbygget en 
unik viden om pakning, mærkning, deklarering, 
transport og slutbehandling af det farlige affald, 
under hensyntagen til sikkerhed og miljøet. Nord’s 
proces til behandling af farligt affald, er anbefalet 
af EU og klassificeret som BAT (Best Available 
Technique) til behandling af stoffer.

Politisk guide: 
Udvalgsformand Per Jespersen:

Hvordan omdanner man farligt affald 
til energi og genbrug?

Max 50 deltagere

6. Ørbæk Bryggeri

Ørbæk Bryggeri har på kort tid gennemgået en stor udvikling af sit 
sortiment af både øl og andre vareklasser. Senest har bryggeriet igangsat 
byggeri i selve Nyborg by af et whisky destilleri og indkøbt et gammelt 
sejlskib. Få en rundvisning på bryggeriet i Ørbæk og hør mere om status 
og de videre planer samt ikke mindst en smagsprøve.

Politisk guide: Udvalgsmedlem Anja Kongsdal

Hvordan kan et lokalt bryggeri udvikle sin produktion 
med fokus på kvalitet og nytænkning?

Hvordan kan en branche som hotel- og 
konferencevirksomhed i Nyborg fasthol-
de og udvikle sine markedsandele?



7. Herregårde

Der ligger 12 herregårde og slotte i Nyborg Kommune, som 
næsten alle er under rivende udvikling. Holckenhavn har 
undergået en omdannelse til moderne unikt konferencested 
med plads til 200 overnattende gæster og på det forret-
ningsmæssige plan er en af nyhederne, at der er indgået 
samarbejdsaftale om afholdelse af kinesiske bryllupper på 
stedet i fremtiden. På turen vil vi komme forbi et udvalg af 
herregårdene og kigge nærmere på et enkelt af dem.

Politisk guide: 
Byrådsmedlem Erik Rosengaard

Hvordan kan en herregård omdannes 
til en moderne virksomhed?

8. Vådområde 
 Hjulby Mose

Nyborg Kommune har i efteråret 2012 
gennemført et kommunalt vådområdeprojekt 
ved Hjulby Mose som en del af regeringens 
plan om Grøn Vækst fra 2009. Planen skal 
være med til at sikre et vandmiljø af en god 
kvalitet og større biodiversitet blandt andet 
ved at genskabe 10.000 ha vådområder. 

Vådområdet er på ca. 28 ha og ligger på et 
areal langs og mellem Vindinge Å og Lade-
gårds Å. Formålet er, at reducere kvælstof, 
som tilføres vandløbet og som i sidste ende 
påvirker vore sårbare kystvande. Vindinge Å 
har udløb i Holckenhavn Fjord, der netop er et 
sårbart kystområde. 

Politisk guide: 
Udvalgsmedlem Søren Svendsen

Hvordan kan man reducere udledning 
af kvælstof til åer, vandløb og i sidste 
ende sårbare kystområder?

9.  Miljøvenlige løsninger  
 i byggeriet

Realdania Byg har ved Steenager i Nyborg opført seks 
nye parcelhuse. Projektet viser, hvordan man kan reducere 
ressourceforbruget og dermed begrænse C02-udled-
ningen i forskellige faser af en bygnings levetid. Husene 
hedder MiniCO2 Husene og er alle omkring 140 kvadrat-
meter store. De er opført indenfor en almindelig økonomi, 
så de kan sælges til helt almindelige familier.

Ét hus har vægge af skibscontainere og gulve af cham-
pagnepropper, et andet skal ikke vedligeholdes i 50 år, 
og et tredje roser dig, når brusebadet har været kort, så 
du ikke bruger for meget af din CO2-kvote.

De eksperimenterende huse giver konkrete forslag og 
ideer til, hvordan der kan spares CO2 fra huset opføres, 
til det nedrives. Erfaringerne fra de fem første huse er 
omsat til et optimalt CO2-reduceret typehus, som er 
opført som det 6. og sidste i projektet.
Politisk guide: Formand, Udvalget for grøn omstilling 
Carsten Kudsk

Politisk guide: Udvalgsmedlem Anja Kongsdal

Hvordan kan man med alternative bygge-
former og –materialer begrænse ressou-
rceforbruget og CO2-udledningen.



10. Natura 2000 
– Knudshovedhalvøen

Nyborg Kommune har ansvaret for udmøntning af 
Statens Natura 2000-plan for Natura 2000-om-
råde Østerø Sø. Via den kommunale handleplan 
er opgaven, i samarbejde med området ejere og 
brugere, at forbedre naturtilstanden og sikre gun-
stig bevaringsstatus for områdets naturtyper. Bl.a. 
skal arealer med græssede strandenge udvides, 
invasive planter, som rynket rose skal ryddes og 
områdets vandforhold skal forbedres.  

Vi traver gennem området på en tur på ca. 1,5 
time. Husk egnet fodtøj og tøj efter vejrforholdene.

Politisk guide: 
Byrådsmedlem Benny Pieszak

Hvordan opretholdes et Natura 2000-om-
råde midt mellem havn, motorvej, jernbane, 
kursuscentre og et stærkt publikumspres?

Hvordan kan en herregård omdannes 
til en moderne virksomhed?

Forsidebillede: 
Borgere har bygget 
kreativt i Vibcraft 
- Viborg i Minecraft, 
der er kreeret af 
GeoBoxers


