
    Inspiration til den strategiske udvikling af kommunen 

byrejsen.dk – Strategisk Byudvikling gennemførte i april 2011 en firedages studietur for Es-

bjerg Kommune til Bilbao. Deltagerne var kommunens Kultur- og Fritidsudvalg og Børn- og 

Familieudvalget. Formålet var at give målrettet inspiration til kultur som driver i byudviklin-

gen. De to udvalg havde et fælles program og en dag med separat program, var emnerne 

hhv. kulturplanlægning og inklusion.

    Kultur som driver i byudviklingen og inklusion i undervisningen

Esbjerg vil i fremtiden være Danmarks EnergiMetropol. Med milliardinvesteringer i veje, 

jernbane, erhvervsarealer, uddannelse og forskning vil Esbjerg Kommune ud-

nytte enorme vækstmuligheder inden for energi på havet og bioenergisystemer. Hvordan 

samler man kommunen i denne fælles strategi? Hvordan får man inddraget erhvervslivet og 

uddannelsesinstitutioner i visionerne? Og hvordan kan kulturen spille en rolle i at tiltrække 

den nødvendige arbejdskraft og skabe attraktive tilbud for byens borgere. På skoleområdet 

er et af de helt store emner i mange kommuner inklusion af udsatte børn. Hvordan får man 

på bedste vis inddraget alle børn i undervisningen? 

    Studietur til Bilbao i maj 2011

Studieturen blev gennemført i april 2011 og rummede bl.a. besøg hos kommunen, et of-

fentligt udviklingsselskab, en tænketank og en række kulturinstitutioner, herunder Guggen-

heim, Alhondiga kulturhus og koncerthuset Euskalduna. De forskellige oplæg gav Esbjerg 

Kommune et indblik i den målrettede strategi Bilbao har forfulgt de sidste 20 år og hvordan 

man har grebet processen an. Hos byens tænketank fik man inspiration til, hvordan det of-

fentlige og det private kan samarbejde og finde en fælles strategi. Børn- og Familieudvalget 

besøgte derudover byens skoleforvaltning og en skole, hvor der var mulighed for at opleve i 

praksis, hvordan man arbejder med inklusion i undervisningen i Bilbao.

Direktør for Kultur og Fritid Jørn Henriksen, Esbjerg Kommune, siger om udbyttet 

af turen: ”For mange af politikerne var det den mest inspirerende studietur de havde været 

på i deres politikerliv. Bilbao var virkelig et besøg værd. Vi så vigtigheden af at tænke strat-

egisk og at man på tværs i kommunen løfter de store opgaver sammen. Vi var særligt im-

ponerede over at alle institutioner vi besøgte, brændte for Bilbao og fortalte om de samme 

værdier og fremtidsplaner. Særlig interessant var besøget hos tænketanken Bilbao Metropoli 

30, hvis opgave er at se frem i tiden og udarbejde visionsoplæg for politikerne. Det er en 

helt særlig konstruktion og man arbejder på at skabe noget lignende i Esbjerg. Studieturen 

var virkelig velplanlagt og vi havde et godt samarbejde med byrejsen.dk – Strategisk Byud-

vikling igennem hele forløbet.”
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