Paradigmeskift i plankulturen?

„Kommunalreformen har medført en
professionalisering af planforvaltningerne. Samtidig ændrer kommunernes rolle sig. Kommunerne er ikke
længere kun myndighed, de fungerer
også i højere grad som facilitator og
inspirator.“
Nogle taler om ‘Kommune 3.0’, andre om samskabelse. Vi ser
også, at enkeltsager hurtigere når direktionsgange og det politiske
niveau end tidligere. Den strategiske byplanlægning er blevet
vigtigere og mere politisk.
Vi inviterer til debat og stiller spørgsmålene: Er der tale om et paradigmeskift i plankulturen? Hvordan får planlæggere, investorer og
developere en konstruktiv dialog med planmyndigheden, borgere
og det politiske miljø?

PROGRAM
14:00 – 14:10
Carsten Rasmussen – direktør, Freja ejendomme
Velkommen og dagens program
14:10 – 14:25
Katinka Hauxner – bystrategisk rådgiver og indehaver,
Hauxner
For Freja har konsulentvirksomheden Hauxner evalueret 21 af Frejas
projekter i 18 kommuner med henblik på at skabe systematisk viden
om, hvordan samarbejdet fungerer i dag. Katinka præsenterer
rapportens konklusioner og anbefalinger og lægger således op til
dagens kommentering af hovedpointerne og den efterfølgende
paneldebat.
14:25 – 14:45
Simon Pihl – viceborgmester, formand for Byplanudvalget i
Lyngby-Taarbæk Kommune
Simon vil kommentere på, hvorledes den strategiske
byplanlægning i stigende grad er blevet en politisk agenda og,
som vi ser det, blevet til et område, hvor den faglige, den politiske
og den borgerinddragende dialog kan have svært ved at finde en
“fælles” platform. Hvordan ser han som politiker på developeres
ageren i den sammenhæng, og hvorledes skaber vi de bedste
forudsætninger for partnerskaber, der bygger på fælles visioner
og målsætninger, samtidig med at borgerne indgår aktivt og
konstruktivt i udviklingsarbejder?

Vi har spurgt 18 kommuner, som vi har samarbejdet med for nyligt
vedrørende lokalplanlægning, om hvorledes de har oplevet vores
tilgang til samarbejdet, og hvilke potentialer de ser i forhold til
gensidigt at udvikle kvaliteten af samarbejderne.
Nu har vi sammenfatningen af vores dialog med planforvaltningerne og lader kompetente oplægsholdere kickstarte en
kommentering og diskussion af hovedpointerne.
Onsdag d. 28. november 2018
14:00 – 17:00
Mogens Dahl Koncertsal
Snorresgade 22
2300 København S
Tilmelding
på krb@freja.biz
senest torsdag d. 22. november

14:45 – 15:05
Tony Christrup – formand for Byggesocietetet,
direktør Public affairs/Market relations Arkitektgruppen
Som formand for Byggesocietetet og aktiv developer har Tony
et godt indblik i udviklere og bygherrers samarbejder med
kommunernes planforvaltninger. Tony vil give sit billede af
udviklingen i plankulturen i forvaltningerne gennem de seneste
år og pege på potentielle forbedringer, som kan kvalificere
både processen og de færdige projekter. Hvad tænker han om
udfordringer for de store projekter som Amagerfælled etc.?
15:05 – 15:25
Claus Juhl – grundlægger og indehaver af Forskel, tidligere
adm. direktør i Københavns Kommune
Claus vil med baggrund i sine erfaringer som topembedsmand
i såvel stat som kommune, og nu i egen konsulent virksomhed,
kommentere på Frejas analyse af samarbejdet mellem Freja som
developer og kommuner som dagsordenssættende myndighed.
Er strategiske byplanlægning i stigende grad blevet en politisk
agenda, og agerer politikerne mere aktivt, konstruktivt, strategisk,
populistisk eller ad hoc, og hvad betyder det for embedsværkets
rolle og rum i udviklings- og myndighedsprocessen?
15:30 – 16:00
Paneldebat
16:00 – 17:00
Afrunding, netværk, vin og vand

