
Otte kommuner deltog i 2012, og vi forventer endnu fl ere deltagere i år – kom og vær med!
Under overskriften: Bæredygtighed, kommunikation og kommunalvalg fortsætter Forum for bæredygtig 

forandring med fi re spændende møder i 2013. 

Hvilke muligheder har du som kommunal medarbejder i forhold til at spille ind til det politiske niveau? 

Hvordan kan du bruge dine muligheder som ‘forandringsagent’? Hvad er dit råderum? Det er nogle af de 

spørgsmål, der vil være omdrejningspunkt for møderne, der også indeholder: 

•  Systemteorien som den er lanceret af Niklas Luhmann, som vi vil bruge til at se på forskellige 

systemers virke og dermed stille embedsmandens råderum i perspektiv. Vi vil se på casen 

’Martin Lidegaard – fra direktør for tænketanken Concito til klimaminister’. Hvilken betydning 

har det haft for kommunikationen?

•  Hvordan henvender vi os til borgere, politikere og andre grupper? Vi trækker på dialogbase-

rede teorier og netværksstyring. Vi vil se på casen ’Connie Hedegaard – klimadagsorden med 

både kampagnen 1 ton mindre og med internationale netværk’.

•  Bæredygtighed i fl ere teoretiske perspektiver som f.eks. Aktør-Netværks-Teori og 

Governmentality-tankegangen. 

•  Foreløbige analyser af kommunalvalget - hvordan forløb det rundt om i landet? Og kom bære-

dygtighed i spil som vi ønskede det?

Jette Ebbekær Thomsen og Pernille Almlund faciliterer netværket og sikrer et højt fagligt indhold med rig 

mulighed for aktiv deltagelse fra deltagerne med udgangspunkt i egen hverdagspraksis. Og så vil der selv-

følgelig være networking og erfaringsudveksling. Du kan læse mere om Jette og Pernille på næste side.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 22. februar. Har du spørgsmål, eller ønsker du at tilmelde dig 

forummet, så ring til Jette Ebbekær Thomsen på 61 14 72 24 eller send en mail på jette@groconsult.dk

På groconsults hjemmeside kan du løbende følge med i, hvilke kommuner der er tilmeldt.

Forummet indgår som en del af groconsults ydelser. groconsult er en konsulentvirksomhed, der rådgiver 

private og off entlige organisationer om bæredygtig udvikling og kommunikation. Læs mere om groconsult 

og vores ydelser på www.groconsult.dk

Pris pr. kommune for 2013:
1 person: 8.000 kr. ex. moms

2 personer: 12.000 kr. ex. moms

3 personer: 15.000 kr. ex. moms

Mødedatoer i 2013 : 
Torsdag den 7. marts

Torsdag den 13. juni

Torsdag den 19. september

Torsdag den 5. december

Alle møder holdes fra kl. 9 til 15.30.

Værtsskabet for møderne går på skift mellem de deltagende kommuner. 

Vi anbefaler, at der deltager to personer fra hver kommune, fordi vores erfaring er, at det 

giver god synergi i forhold til at få bragt læringen og erfaringerne i spil i hverdagen. 
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Jette Ebbekær Thomsen
Siden 1995 har udgangspunktet for Jettes 

arbejde været bæredygtig udvikling. 

Hendes erfaringer omfatter bl.a.: 

Udviklingskonsulent med fokus på Agenda 21 

i Albertslund Kommune. Jette var med til at 

indarbejde Agenda 21 i Albertslundstrategien. 

En strategi kommunen modtog Byplanprisen 

for i 2008. 

Konkrete resultater opnået gennem: Frisør-

projektet – grøn omstilling af frisørfaget, som 

miljømedarbejder i Bispebjerg Miljøcenter - og 

gennem projekt Climate Street – grøn handels-

gade i Vanløse, som centerleder i Miljøpunkt 

Vanløse.

 

Speciale fra RUC med fokus på Agendacentre 

som bindeled mellem den kommunale forvalt-

ning og lokalsamfundet.

Læs mere om Jette på www.groconsult.dk

Pernille Almlund
Lektor, Ph.d. Pernille Almlund, CBIT, Roskilde 

Universitet arbejder i sin forskning med miljø-, 

klima- og risikokommunikation på meget forskel-

lige områder. Hendes Ph.d.-afhandling handlede 

om miljøkommunikation internt i virksomheder, 

mens tiden som adjunkt blev brugt til at under-

søge, hvordan danske politikere kommunikerer 

om klima og til at undersøge, hvordan de danske 

sundhedsmyndigheder kommunikerede om 

svineinfl uenzaen tilbage i 2009. 

Forestående projekter er analyse af risikostoff et 

i landets medier i Nyhedsugen (uge 46, 2012), et 

studie af forskelle og ligheder mellem myndighe-

dernes håndtering af miljøområdet og sundheds-

området og et projekt om kommunalvalget her 

i 2013. Seneste projekt er i tæt samarbejde med 

en række kolleger, og ambitionen er at foretage 

et dybdegående studie af, hvordan der kommu-

nikeres om kommunalvalg på fl ere forskellige 

platforme i en enkelt kommune i Danmark.

Om Forum for bæredygtig forandring 
I 2012 etablerede groconsult Forum for bæredygtig forandring, der henvender sig til kommuner. Målet er 

at styrke arbejdet med klima og bæredygtighed. Her kan medlemmerne dele deres viden, og groconsult 

understøtter med teoretiske og praktiske betragtninger, og sammen sætter vi erfaringer og hverdagsprak-

sis i spil.

Pernille Kern Kernel, Bæredygtighedskoordinator, Frederiksberg Kommune 
siger om sin deltagelse i 2012:

‘ Når jeg har været til møde i Forum for bæredygtig forandring, føler jeg mig virkelig opløftet og fuld af 

energi – og klogere! Det er skønt at komme i et netværk, hvor vi får mulighed for at se vores arbejde fra 

nye vinkler og får ny viden, som vi kan bruge til at komme videre. Og det er rigtig godt at bruge en dag på 

at tænke over og diskutere, hvad vi laver, og hvordan vi gør det. Det burde vi gøre af os selv, men der bliver 

ikke plads til det i hverdagen, hvis det ikke var for sådan et forum.’

Køge, Halsnæs, Gentofte, Frederiksberg, Næstved, Kalundborg, Herlev og Glostrup kommuner var 

medlemmer i 2012.

Fotograf: Mads Folmer


