
Torsdag den 10. marts ved Birgitte Hoffmann
’Om at arbejde med innovation i kommunerne - introdukti-
on af en netværksorienteret tilgang til innovation’ – kom-
munerne bliver stillet overfor mange krav om at arbejde 
innovativt og skabe grøn vækst og bæredygtig omstilling. 
Det er en udfordring, der på mange måder bryder med de 
eksisterende praksisser, og for den enkelte medarbejder 
er det ofte svært og frustrerende at gennemføre innova-
tive ideer. 

Med afsæt i begrebet navigation i netværk introduceres 
en ny tilgang til at arbejde med kommunal innovation, der 
sigter på bæredygtig omstilling. Tilgangen arbejder med 
sensitivitet overfor konteksten, at iværksætte ekspe-
rimenter og at mobilisere til nye veje. På den baggrund 
diskuteres innovationspraksisser og udfordringer i delta-
gernes kommuner, og hvordan deltagerne kan bygge en 
ny ’infrastruktur’ til fremtidig omstilling. 

Torsdag den 12. maj ved Jens Stissing Jensen
‘Om værdisætning af bæredygtig omstilling’ – bæredygtig 
omstilling handler ofte om at tænke på tværs af græn-
serne mellem etablerede samfundsmæssige systemer og 
infrastrukturer og om at udvikle nye forståelser af, hvilke 
funktioner sådanne systemer og infrastrukturer kan 
levere. Nyere eksempler på planlæggeres kreative evne til 
at tillægge etablerede systemer nye funktioner er at vand 
i havnen dag opfattes som et badested, at cykling opfat-
tes som et middel til sundhedsfremme, og at fjernvarme-
systemet opfattes som et lager for vindmøllestrøm.

Vi vil diskutere, hvordan evnen til at tilskrive etablerede 
systemer og infrastrukturer nye funktioner kan bidrage 
til en mere bæredygtig udvikling. Herudover vil vi se på 
værdisætnings-værktøjer som et middel til at identifi-
cere og formulere nye system-funktioner såvel som et 
middel til at promovere sådanne nye systemfunktioner 
i planlægningen og udviklingen af samfundsmæssige 
systemer. 

Torsdag den 15. september ved Maj-Britt Quitzau 
’Om planlæggere, der navigerer i den strategiske planlæg-
ning’ – strategisk planlægning handler for os om at ville 
føre en bæredygtig forandringsproces til dørs. I den sam-
menhæng ser vi navigation som en specifik kompetence, 
der kan gøre planlæggeren bedre i stand til at bane en vej 
for en sag igennem processens ’miskmask’. 
 
Der findes ikke en simpel drejebog til, hvordan man kan 
navigere med succes i planlægningen. Men navigation 
handler i bund og grund om at være i stand til at afsøge, 
hvad der i en konkret situation giver mening, for at et 
givent udviklingsprojekt kan opnå den nødvendige støtte 
og drivkraft. Vi vil se på, hvilke teoretiske forståelser der 
er af, hvad der kan skabe fremdrift og stabilisering i det 
’miskmask’, som ofte omgiver et udviklingsprojekt. 

Torsdag den 17. november ved Peter Munthe-Kaas
’Om iscenesættelser og strategiske designeksperimenter 
i byen’ – den bæredygtige by kan ikke bare udvikles af 
eksperter. Vi er nødt til at have borgerne med, men det er
ofte utilstrækkeligt bare at informere eller snakke om det.
Så hvordan får man borgerne med i udviklingen af den
bæredygtige by? Når man udvikler byen og dens services 
kan det derfor være meningsfyldt at arbejde med strate-
giske designeksperimenter, hvor man udfordrer både sine 
egne og borgernes forestillinger om, hvad byen kan være.

Vi fokuserer på iscenesættelse som begreb. God navigati-
on i byens udvikling kræver nemlig ofte at man er i stand 
til at iscenesætte byens rum og aktører på nye måder, 
for at man i fællesskab kan udforske alternativer til det 
eksisterende – man kunne også kalde det ‘at øve sig på 
fremtiden’. Det handler om at kunne arbejde eksperimen-
terende, med udgangspunkt i dét, der allerede er og med 
blik for det, der er ved at blive til.
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Under overskriften: Innovation i kommunerne i samspil 
med borgerne, holder vi fire spændende møder. Kom og 
bliv inspireret af dygtige undervisere og deltag i spæn-
dende diskussioner med dine kolleger fra andre kom-
muner. Vi får fornøjelsen af fire forskellige undervisere 
– alle fra Aalborg Universitet i København, læs om dem 
på bagsiden. 

Alle møder holdes fra kl. 9-15.30.



Undervisere i forummet 

Om Birgitte Hoffmann
Birgitte Hoffmann er lektor på Center for Design Innova-
tion og Bæredygtig Omstilling på Aalborg Universitet i 
København. Birgitte har i mange år arbejdet med dialogen 
mellem borgere og forvaltning på bæredygtighedsom-
rådet, og bl.a. udgivet håndbogen ’Borgerne på Banen’ 
sammen med Annika Agger om borgerdeltagelse i lokal 
byudvikling. I de senere år har Birgitte fokuseret på 
klimatilpasning som en spændende arena for at skabe 
innovative samarbejder om byer eller landdistrikter 
mellem borgere, foreninger, virksomheder og kommunale 
forvaltninger. 

Om Jens Stissing Jensen
Jens Stissing Jensen er adjunkt på Center for Design Inno-
vation og Bæredygtig Omstilling på Aalborg Universitet 
i København. Jens forskning fokuserer på at understøtte 
bæredygtig omstilling af samfundsmæssige systemer 
relateret til eksempelvis vand, energi, byggeri og mobili-
tet. Et omdrejningspunkt for hans forskning er at forstå, 
i hvilke situationer aktører udfordres til at forandre deres 
vante forestillinger om, hvordan etablerede systemer og 
infrastrukturer ser ud, og hvilke funktioner de skal levere.

Om Maj-Britt Quitzau
Maj-Britt Quitzau er lektor i bæredygtig byomstilling ved 
Aalborg Universitet i København. Maj-Britts forskning har 
fokus på, hvordan planlæggere arbejder med at facilitere 
bæredygtig omstilling af byerne. Hun har bl.a. studeret in-
novative forsøg på at fremme lavenergibyggeri i Stenløse 
og energirenovering i Middelfart. Hun arbejder ud fra en 
socioteknisk forståelse af forandringsprocesser med fo-
kus på, hvordan aktører og teknologier spiller sammen i et 
konkret udviklingsprojekt, og hvordan planlæggeren som 
projektleder kan være med til at facilitere en bæredygtig 
udviklingsretning.  

Om Peter Munthe-Kaas
Peter Munthe-Kaas er post.doc ved Center for Design, 
Innovation og Bæredygtig Omstilling ved Aalborg Univer-
sitet i København. Hans forskning er orienteret mod inno-
vation og samskabelsesprocesser i byplanlægning. Han 
har de sidste fire år arbejdet tæt sammen med Teknik- og 
miljøforvaltningen i Københavns Kommune, hvor han 
blandt andet har været med til at understøtte udviklingen 
af nye praksisser for samskabelse med borgere. Peter 
arbejder ud fra et aktions- og interventionsperspektiv på 
sin forskning, hvor forandringerne ude i verden er lige så 
centrale som det akademiske udbytte. 

Pris pr. kommune for 2016:
1 person:  8.000,- kr. ex. moms
2 personer:  15.000,- kr. ex moms
3 personer:  21.000,- kr. ex. moms

Værtsskabet, herunder udgifter til forplejning, 
for møderne går på skift mellem de deltagende 
kommuner.
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