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Opsamling på programmet for Kultur-, Erhverv- og 
Planudvalgets studietur 

Tid: Onsdag den 8. maj til fredag den 10. maj 2019 
Adresse på hotel: Goadsby Street off Swan Street, Manchester M4 5JY 
 
Formålet med studieturen 
Studieturen til Manchester og Liverpool havde til formål, at undersøge det strategi-
ske overlap mellem kultur-, erhverv- og planområdet og bringe inspiration hjem til 
udvalgets arbejde og KL’s interessevaretagelse. Begge byer er kendt som vækstdri-
vere og stærke kulturbyer, der på hver sin vis former den regionale udvikling i Nor-
dengland. Liverpool har skabt vækst med målrettet byplanlægning og en stærk kul-
turprofil, mens Manchester har satset på regionalt samarbejde i Greater Manche-
ster til at sikre social sammenhængskraft og fordeling af ressourcerne. 

Program 

Onsdag den 8. maj 2019 
 
Kl. 10:30-12.00 
Transport til hotel, check-in og frokost  
 
Kl. 12.30  
Oplæg hos City Co og Manchester BID 

• Phil Schulze, Manchester BID Manager  

• Even Miller, Bestyrelsesmedlem i Altrincham BID  
Besøget hos Manchester BID gav udvalget et indblik i både Manchester og den min-
dre by Altrinchams erfaringer med BID-samarbejder, der har stor relevans for KL's 
aktuelle indsats på detailhandelsområdet. Oplægget gav indsigt i etablering af BID-
samarbejder herunder samskabelse, udvikling og drift af levende byrum. I Storbri-
tannien er der lovhjemlede BID-samarbejder, og mødet fokuserede på, hvordan 
disse lovhjemlede samarbejder fungerer i praksis samt BID's betydning for det lo-
kale byliv, detailhandlen og for borgerne.  
 
Kl. 14:30-16:00  
Møde med Greater Manchester Combined Authority (GMCA) 

• Andy Burnham, Borgmester i Greater Manchester Combined Authority 

• Alison McKenzie-Folan, Kommunaldirektør i Wigan 

• Lisa Dale-Clough, Leder af GMCA's Local Industrial Strategy,  

• Maria Gonzalez, Leder i International Team GMCA 
Greater Manchester består af i alt 10 kommuner, der tilsammen omfatter over 2,8 
mio. indbyggere. Byregionen blev etableret i 1974, men blev senere nedlagt. I 2011 
etablerede kommunerne konstellationen igen, og Greater Manchester har siden-
hen gjort store økonomiske og erhvervsmæssige fremskridt. Byregionssamarbejdet 
omkring Greater Manchester er forbillede for, hvordan byregionssamarbejder spil-
ler ind i en national diskussion om vækst og udvikling. 
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Det politiske samarbejde i Greater Manchester danner her rammen for den regio-
nale udvikling, hvor de ti kommuner samarbejde om og koordinerer vækstinitiati-
ver. Til mødet præsenterede Lisa Dale-Clough processen for den nye vækststrategi 
Local Industrial Strategy i Greater Manchesters, der fokuserer på byregionens styr-
kepositioner og betydning for den samlede økonomi i UK.  
 
Til mødet deltog også Andy Burnham, der er den første folkevalgte borgmester i 
Greater Manchester-samarbejdet. Diskussionen omhandlede særligt den økonomi-
ske og sociale sammenhængskraft i UK, og hvordan byregionssamarbejder skaber 
politisk fundament for regional udvikling. Slutteligt gav kommunaldirektør, Alison 
McKenzie Folan fra Wigan, et indblik i Greater Manchester-samarbejdet set fra en 
mindre kommune  
 
Kl. 16.20  
Fælles transport i minibus 
 
Kl. 17.00   
Oplæg og rundvisning på Old Trafford 

• Jason Leach 
Oplæg på Manchester United Museum og besøg på Old Trafford omkring fodbold-
klubbens- og stadionets betydning for byens kulturelle DNA. Fodbold er fortsat en 
stor økonomi for byen til gavn for hoteller og byens andre kulturelle attraktioner. 
 
Kl. 18.00   
Transport i minibus til hotellet 
 
Kl. 19.15   
Fælles middag på Restaurant Browns Manchester  
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Torsdag den 9. maj  
 
Heldagsprogram i Liverpool 
Liverpool er en by i vækst. Omstillingen fra slidt havneby til moderne kultur- og ud-
dannelsesby har været altafgørende for vækstudviklingen i Nordengland. Byen har 
gennemgået en større transition de senere år – en udvikling der blev sat særlig 
skub under efter 2008, da byen var europæisk kulturhovedstad. Byen er desuden 
kendt for sine gamle bevaringsværdige industribygninger, der indgår som en vigtig 
bestanddel af den løbende udvikling af byen.  
 
Kl. 9.00  
Transport i minibus til Liverpool 
 
Kl. 10.00 
Velkomst og introduktion til Liverpool (University of Liverpool)  

• Michael Parkinson, professor University of Liverpool 
Michael Parkinson er æresborger i Liverpool og har ageret rådgiver for bystyret, by-
regionssamarbejdet, den britiske regering og EU-Kommissionen i flere henseender. 
På mødet gav han en overordnet introduktion til byens økonomiske udvikling de se-
nere år.    
 
Kl. 11.00  
Oplæg og bustur med stop i Liverpool 

• Michael Parkinson, professor University of Liverpool 
Rundturen var tilrettelagt af Michael Parkinson. Undervejs på turen var der stop i 
udvalgte områder, der er centrale i byudviklingen af Liverpool: Iværksætterområ-
det The Baltic Triangel, detailhandels-området Liverpool ONE, universiteterne samt 
havnefronten og museumskvarteret  

 
Kl. 12.30-14.00  
Møde med Culture Liverpool og Lord Mayor of Liverpool (inklusiv frokost) 
Cunard Building  

• Claire McColgan, direktør for Cultural Liverpool  

• Christine Banks, Lord Mayor of Liverpool 

• Michael Parkinson, professor University of Liverpool  
Mødet omhandlede Liverpools prioritering af kulturen, den politiske vilje bag priori-
teringen og arbejdet med Liverpool som europæisk kulturhovedstad i 2008. I byen 
ser man ikke kultur som et nice-to, men som kerneservice, der kan bruges til at æn-
dre folks adfærd, udvikle byen og tiltrække investeringer   
 
Kl. 14:00  
Besøg på Royal Albert Dock 

• Clare Rawlinson, Marketingschef Royal Albert Dock 
Rundvisningen havde fokus på den fysiske omdannelse af havnefronten og de for-
retnings- og turistmæssige muligheder. Omdannelsen af Royal Albert Dock er det 
mest betydningsfulde projekt hidtil. 
 
Kl. 15.00  
Kort besøg på RIBA North 

• Rachel Carr, Operations Manager RIBA North  
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Kort visit på RIBA Norths arkitekturcenter på havnefronten med flere udstillinger 
om byens udvikling, blandt andet om Royal Albert Dock's optagelse på Unescos 
Verdensarvsliste.  
 
kl. 16.00  
Møde med Liverpool City Council om byplanlægning bevaringsværdige bygninger 

• Sam Campbell, Planchef i Liverpool City Council  

• Repræsentanter fra Mayors Office, Liverpool City Council 
Mødet omhandlede Liverpools strategiske arbejde med byplanlægning og de igang-
værende byfornyelsesprojekter. Liverpool forsøger disse år, at udnytte sin placering 
som en by ved vandet, hvor man kan bo og drive forretning. Særligt havnefronten 
er et eksempel på, hvordan man på byniveau kan understøtte et politisk ønske om 
at ombygge og renovere gamle industrifaciliteter med det formål at styrke bydele, 
bosætning og tiltrække turister. Her giver Royal Albert Dock og andre bevarings-
værdige bygninger kulturelt særpræg og bidrag til gavn for turisme og investerin-
ger. 
 
kl. 17.00  
Transport i minibus til Manchester  
 
kl. 19.15  
Fælles middag på The Northern Quarter Restaurant  
 
 

Fredag den 10. maj  
 
Kl. 8.00  
Udvalgsmøde på hotellet for Kultur-, Erhverv- og Planudvalget 
 
Kl. 10.00 
Fælles transport til Manchester Airport 
 
Kl. 12.40  
Afgang mod Københavns Lufthavn 
 

 


