SUMMARY: EVALUERING – STRATEGISK BYLEDELSE

STRATEGISK BYLEDELSE er siden 2011 udviklet og udbudt af Dansk Arkitektur Center (DAC)
for et partnerskab bestående af Realdania, Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) og
Kommunalteknisk Chefforening (KTC).
STRATEGISK BYLEDELSE (SBL) er et kompetenceudviklingsprogram målrettet hhv.
kommunale direktører, fagchefer og politikere, der har til hensigt at skærpe deltagernes
strategiske evner inden for byledelse. Fokus er på byers og kommuners strategiske udvikling,
omstilling og lederskab i en tid præget af global konkurrence, klimaforandringer, urbanisering og
en lang række andre politiske, økonomiske og sociale udfordringer.
COWI har i 2016 lavet en evaluering af programmet. Evalueringen bygger på såvel kvantitativt
som kvalitativt svarmateriale fra deltagere på SBL FOR DIREKTØRER hold 1-4 og SBL FOR
FAGCHEFER hold 1.
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SBL-programmet har skabt en forståelse for strategisk byledelse og et fælles sprog,
som har national betydning for kommunernes byudvikling.
Langt de fleste deltagere føler sig bedre rustet til arbejdet med strategisk byledelse og
byudvikling efter deltagelse i SBL-programmet, både i forhold til det politiske niveau og
i forhold til dialogen med ledere om konkrete projekter og samspillet med overordnede
planer og visioner.
De netværk der skabes ved SBL-forløbene er noget, deltagerne betragter som meget
værdifuldt og benytter sig af efter gennemført forløb.
Netværk og studieture fremhæves som det bedste ved SBL-forløbene; erfaringer og
dialog herfra er vigtige for udviklingen af de kompetencer, som er centrale for
strategisk byledelse.
Størstedelen af de adspurgte mener, at de efter deltagelse i et SBL-forløb har formået
at forbedre samspillet mellem det politiske og administrative ledelseslag eller
samspillet med investorer og developere.

Herudover indeholder evalueringen en række anbefalinger fra COWI om mindre justeringer af
kursusforløbene, som SBL’s styregruppe nu vil drøfte nærmere.
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