
GODT BEGYNDT – HALVT FULDENDT 
Temadag om samarbejde og organisering af 

den gode projektopstart



Program for dagen

10.00 Velkomst v/ Ane Høiberg, Kystdirektoratet 

10.05 Introduktion af dagens tema v/Rejseholdet 

10.30 Oplæg om konkret projekt v/ Kolding Kommune 

11.00 Workshop A - Læringspunkter og gode råd 

12.00 Frokost 

12.45 Oplæg om konkret projekt v/ Randers Kommune 

13.15 Workshop B - Læringspunkter og gode råd 

14.00 Kaffepause

14.15 Workshop C - 10 råd til projektopstart 

14.40 Farvel og tak



EKSTERN FINANSIERING

- Forsyning
- Borgere
- EU midler
- Fonde / private
- …

ANDRE FORVALTNINGER

- Vej og trafik
- Planlægning
- Spildvand
- Vandløb
- Jord og grundvand
- Naturbeskyttelse
- VVM
- Kultur og fritid
- Jura/udbud
- …

DERES LEDER

BORGERE

RÅDGIVERE

FORSYNING

POLITIKERE / BESTYRELSE

HUSK! Kommunens 
strategier og politiker 

Diverse rammevilkår
herunder miljø- og 
naturbeskyttelse

DIN LEDER

PROJEKTLEDER

STATEN

- DN
- KL
- DANVA
- Grundejere
- Lokale foreninger
- …

GLEM IKKE 
INTERESSENTER

?



?



FIRE SAMARBEJDSSTRATEGIER

IDEALFORESTILLINGER

1) Det produktionstekniske samarbejde
”Hos os følger vi de aftalte spilleregler”

2) Det dialogiske samarbejde
”Hos os taler vi først med hinanden og bygger derefter sammen”

3) Det politiserede samarbejde
”Hos os rykker vi hurtigt fremad, når der er politisk og ledelsesmæssig 

opbakning”

4) Det kreative samarbejde
”Hos os aktiverer vi netværket og beredskabet, når det virkelig gælder”



#1 - STAFET-STRATEGIEN



#1 - STAFET-STRATEGIEN

FORBEDRINGSMULIGHEDER:

• Politisk opmærksomhed

• Deltagelse

• Nytænkning



#2 – RUNDBORDSDIALOG-STRATEGIEN



#2 – RUNDBORDSDIALOG-STRATEGIEN

FORBEDRINGSMULIGHEDER:

• Politisk opmærksomhed

• Fremdrift

• Nytænkning



#3 – OPEN WINDOW-STRATEGIEN



#3 – OPEN WINDOW-STRATEGIEN

FORBEDRINGSMULIGHEDER:

• Politisk bredde

• Deltagelse

• Faglig kvalitet



#4 – TORNADO-STRATEGIEN



#4 – TORNADO-STRATEGIEN

FORBEDRINGSMULIGHEDER:

• Politisk opbakning

• Deltagelse

• Faglig kvalitet



STYRKER HOS KOMMUNEN OG FORSYNINGEN

TILLID:

• Bedre kendskab til og forståelse for hinandens strategier og styrker i konkrete 
projektsammenhænge

Hvor skabes tilliden?

• Indlejret i systemer og procedurer?

• I personlige og professionelle relationer? 

• I samarbejdskulturen?



Den gode projektopstart?
Erfaringer fra Kolding Kommune



Workshop
Kan vi i fællesskab kortlægge, hvordan vi bedst kommer fra start?



Gruppe 1:

Tobias Brødsgård Knudsen

Finn Thoft Jensen

Rasmus Rønde Møller

Anders Haugstrup

Søren Bek

Mia Rix 

Gruppe 2:

Hans Odgaard

Iben Serup Hjøllund

Helle Blæsbjerg

Claus Iversen

Olav Witt Jensen

Lene Andersen

Gruppe 3:

Tinne Stougaard

Peter Müller

Mie Søgaard Rasmussen

Pernille Heelsberg

Leif Theilgaard

Louise Langschwager Jensen

Gruppe 4:

Søren Vestergaard

Rikke Klindt Matthiesen

Henrik Hjorth

Lise Kjær Poulsen

Torben Skovgård Nielsen

Inger Taylor



Diskuter ud fra projektet og egne erfaringer Forslag til gode råd

Organisering internt og eksternt

Veldefineret projektforankring?
Andre forvaltninger i kommunen
Borgere
Interessenter

Politisk inddragelse 

Hvornår og hvordan?

Evt. brug af rådgivere 

Projektbeskrivelse 
– du får hvad du bestiller

Udbud / direkte tildeling

Hvad ville styrke projektet?  

Brug af kommunens 
strategier/visioner
Multifunktionalitet
Realistisk tidsplan og økonomi
Andet?



Den gode projektopstart?
Erfaringer fra Randers Kommune



Workshop
Kan vi i fællesskab kortlægge, hvordan vi bedst kommer fra start?



Prioritering af ideer til gode råd
Kan vi i fællesskab kortlægge, hvordan vi bedst kommer fra start?



• Del projektet op i faser jf. ”ydelsesbeskrivelse til byggeri og anlæg”, og 
tilpas løbende inddragelse af rådgivere.

• Bruge rådgivere til at lave borgerinddragelse, da rådgiver kommer 
udefra og ikke er part i sagen.

• Skabe politisk ejerskab, så der bliver afsat ressourcer.

• Få afstemt med politikerne, hvad der skal og kan gennemføres.

• Lav struktureret politiker-inddragelse. Brug en 
projektplan/kommissorium til at lægge orienteringsmøder, 
borgermøder m.m. 

• Tværfaglig styregruppe der kender sin rolle og står ved sit ansvar

• Interessentinddragelse i tidligt stadie og løbende inddragelse. 
Varierende involvering i projektets faser.

• Brug aktivt projektplan og rollefordeling – ikke kun fokus på tidsplan. 
Løbende revidering og evaluering. 

• Tværgående forankringen i forvaltningen – fælles ejerskab, koordinering 
og brug af klima-ambassadører.

• Ledelsesforankring med beslutningskompetence og ressourcetildeling.

• Reel inddragelse af verdensmålene - aktivt brugt i beslutningsprocesser.

• Tal projektet ind i kommunale strategier og politikker.





KONTAKT OS
rejsehold.kystogklima@mfvm.dk 


