
PRIVAT-OFFENTLIGE
BYSAMARBEJDER

Konference om privat-offentlige bysamarbejder  
den 18. september 2019 i København.

Hvorfor finder stadigt flere offentlige og private parter sam-
men i lokale partnerskaber om i fællesskab at sikre byer og 
byområders attraktivitet og udvikling? Og hvad kan vi lære 
af de mange bysamarbejder, der er i gang?

Konferencen er målrettet private og offentlige aktører med 
interesse for udviklingen af privat-offentlige bysamarbejder: 
f.eks. bymidte-samarbejder, BIDs (Business Improvement 
Districts), turismesamarbejder, innovations-distrikter og 
lign. På konferencen vil du blandt andet få indblik i læringen 
fra de mange danske og udenlandske cases.

OM BÆREDYGTIGE BYER  
OG LOKALSAMFUND
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11:00
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Ankomst og netværk 

Velkomst ved Maj Green

Privat Offentlige Bysamarbejder – Hvad har vi 
lært?  
Oplæg om erfaringer fra et to-årigt netværksfor-
løb om privat–offentlige bysamarbejder.  • Maj 
Green, By og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune 
og Formand for netværk for Privat Offentlige By-
samarbejder (med replikker fra netværket)

Pause og netværk

Keynote 1: Hvorfor fælleskaber?
Vi lever i en tid, hvor lysten til fællesskaber blom-
strer. Men hvorfor er ideen om at gøre noget 
sammen med andre så udtalt lige netop nu? Og 
hvorfor er danskerne særligt dygtige til fælleska-
ber? Det har museumsdirektør Jane Sandberg 
undersøgt i sin nye bog Come together - om 
fælleskaber i Danmark, der skildrer udviklingen af 
fællesskabs-Danmark fra andelsbevægelsen over 
frivillige i sportsforeninger til Folkehuset Absalon 
på Vesterbro. Her stiller hun relevante spørgs-
mål om, hvilke opgaver vi i fremtiden vil kunne 
forvente, at velfærdssamfundet løfter, og hvilke 
der kun kan løftes, hvis frivillige hænder griber?  
• Cand. Phil. I Kunsthistorie og journalist Jane 
Sandberg – Museumsdirektør Enigma, Museum 
for Post, Tele og Kommunikation  

Pause – frokost 

PROGRAM
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Delmøder om privat-offentlige bysamarbej-
der i praksis - 3 spor

1. Byer skaber vi sammen 
Nordic City Network sætter med debatoplæg-
get The Art of City Building fokus på nødvendig-
heden af et nyt mindset i forhold til at se byer 
og lokalsamfund som et resultat af samskabelse.  
• Maria Degn og Uffe Steiner, Nordic City Net-
work

2. Erhvervsbyer og videnssamarbejder. 
Inspirations- og debatoplæg om hvordan pri-
vat–offentlige bysamarbejder kan styrke in-
novationsmiljøer erhvervsudvikling og vækst.  
• Karen Brosbøll Wulf, Gladsaxe Erhvervsby, Ca-
rolina Benjaminsen, ØICC og Marianna Luban-
ski, Lyngby Vidensby

3. Partnerskaber i Danmark 
Vidensoplæg med afrapportering fra SBI’s un-
dersøgelse af frivillige partnerskaber fra lokal-
områder i hele landet,  • Jacob Norvig Larsen 
og Jesper Ole Jensen, Statens Byggeforsknings-
institut.

Pause og netværk

Keynote 2: Trends and opportunities in Urban 
Place Management
Hvordan laver man sunde og dynamiske bycen-
tre, der skaber trivsel for bydele, byer og regio-
ner? The International Downtown Association 
(IDA) er Nordamerikas førende netværk for or-
ganisationer, der former og aktiverer dynami-
ske lokalområder. IDA er et ressourcecenter for 
ideer og innovativ best practice i bymiljøer, og 
bidrager med værktøjer, viden og strategier for 
bysamarbejder i hele verden. • President & CEO, 
David Downey, International Downtown Orga-
nisation. (oplæg på engelsk)

Afrunding og perspektivering
Tak for i dag, hvad tager vi med? og hvor kan I 
finde mere viden? • Maj Green, By og Miljødirek-
tør i Gladsaxe Kommune 

Dagen slutter

Sted

Kursusdato

Pris

Tilmelding

BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K

18. september 2019

650,- kr. 
Konferencen er gratis for medlemmer af Net-
værk for Privat-Offentlige Bysamarbejder.  
Prisen dækker forplejning gennem dagen.

Fristen er 2. september 2019. 
Tilmeld dig på www.byplanlab.dk. 
Bemærk, at der er begrænsede pladser, 
hvorfor tilmelding sker efter først-til-mølle- 
princippet. Tilmelding er bindende og penge-
ne refunderes ikke.

PRAKTISK

(ret til ændringer forbeholdes)



KEYNOTE 
SPEAKERS

MAJ GREEN
By- og Miljødirektør i Glad-
saxe kommune og formand for 
netværk for privat-offentlige 
bysamarbejder. Hun er desuden 
Gladsaxe Kommunes repræsen-
tant i bestyrelsen for foreningen 
Gladsaxe Erhvervsby.

JANE SANDBERG
Museumsdirektør på ENIG-
MA, tidligere adm. direktør i 
Arkitektforeningen, Trapholt 
og Øregaard Museum. Hun er 
medstifter af festivalen Golden 
Days, bestyrelsesmedlem i flere 
kultur- og undervisningsorga-
nisationer, offentlig debattør og 
forfatter til en række bøger om 
kunst, kultur og samfundsten-
denser. Jane er uddannet cand.
phil. kunsthistorie, journalist og 
master i corporate communi-
cation.

DAVID DOWNEY
Formand og administrerende 
direktør for The International 
Downtown Association (IDA), 
tidligere administrerende di-

rektør for American Institute of 
Architects ’Urban Design Center 
og administrerende direktør for 

Michigan-delen af American 
Planning Association. David er  

uddannet indenfor arkitektur og 
bydesign fra Lawrence Techno-

logical University. 

ØVRIGE OPLÆGSHOLDERE

MARIA DEGN
Chefkonsulent og ejer af 
konsulentvirksomheden In-
moma med mere end 20 års 
erfaring opgaver inden for 
strategi, udvikling og proces.

UFFE STEINER JENSEN
Civilingeniør og tidligere 
borgmester i Fredericia Kom-
mune mellem 1998 og 2009.

KAREN BROSBØLL WULF
Leder af Gladsaxe Erhvervsby 
med tidligere erfaring blandt 
andet fra Erhvervsministeriet og 
Dansk Erhverv.

CAROLINA BENJAMINSEN
Administrerende direktør  

for Ørestad Innovation City 
Copenhagen (ØICC), der blev 

stiftet som et netværkspartner-
skab i 2017.

MARIANNA LUBANSKI
Direktør i Lyngby Taarbæk 

Vidensby. Tidligere Copen-
hagen Capacity.

JACOB NORVIG &
JESPER OLE JENSEN

Begge seniorforskere på SBI 
ved Aalborg Universitet i Kø-
benhavn, og har siden 2015 

arbejdet på et forsknings- og 
udviklingsprojekt om forplig-

tende, langsigtede partner-
skaber mellem grundejere, 
erhvervsliv og kommuner.



Konferencen arrangeres i regi af netværk for privat-offentlige 
bysamarbejder, der består af private og offentlige repræsen-
tanter fra bysamarbejder i Fredericia, Frederiksberg, Gladsaxe, 
Hillerød, Hjørring, Odense, Slagelse, Varde, Vejle, Aalborg og 
Aarhus samt Realdania By og Byg, KL og Trafik- og Bygge- og 
Boligstyrelsen.

Desuden deltager repræsentanter fra DI, DE, AAU, Erhvervs-
styrelsen, Erhvervsministeriet og Realdania.


