
 

 

3. november 2022 

Kommissorium for følgegruppe i Plan22+ indsatsen 

Plan22+ er en femårig indsats fra Bolig- og Planstyrelsen og Realdania, som frem mod 2027 skal 
udvikle ny viden og redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning. 
 
Plan22+ skal støtte kommunerne i at få inddraget klimahensyn i den fysiske planlægning. Dette 
skal ske gennem at opbygge ny viden, udvikle nye redskaber og ved at udvikle kompetencerne i 
kommunerne til at arbejde med den fysiske planlægning. Kommunerne skal understøttes i at plan-
lægge, så klimahensyn inddrages i den helhedsorienterede planlægning på en måde, hvor der fort-
sat er vægt på livet i vores byer og landområder.  
 
Plan22+ er organiseret med en styregruppe bestående af Realdania, Bolig- og Planstyrelsen og 
Dansk Byplanlaboratorium. Der er etableret et sekretariat, som er forankret i Dansk Byplanlabora-
torium. Der nedsættes en følgegruppe og en ekspertgruppe, som begge vil komme med input til 
styregruppen og sekretariatet om indsatsens temaer, prioriteringer m.v. 
 
I Plan22+ arbejdes der ud fra fire spor:  

1. Data, metoder og vidensopsamling;  
2. Kommunale pilotprojekter;  
3. Formidling og debat samt  
4. kompetenceopbygning og forankring. 
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sig med beslægtede emner, og som dermed har mulighed for på en gang at bidrage til Plan22+ ind-
satsen og samtidig mulighed for at lade resultater og viden fra Plan22+ tilgå andre indsatser. Grup-
pen vil følge Plan22+ igennem hele indsatsens løbetid og har på den måde mulighed for at styrke 
indsatsen på tværs af de spor, Plan22+ virker i.  

Følgegruppen præsenteres for status og overvejelser om Plan22+ indsatsen samt de løbende resul-
tater igennem oplæg på møderne, vidensopsamlinger, orienteringer om pilotprojekter mv. På den 
baggrund har følgegruppen mulighed for at bidrage til indsatsen med synspunkter, relevant viden, 
praksiseksempler og linke til andre initiativer og projekter.  

Følgegruppen vil drøfte koblinger til andre indsatser, projekter og initiativer med henblik på at 
skabe synergier og merværdi i projekterne.  

Følgegruppen opfordres til at sprede viden fra Plan22+ indsatsen i egne organisationer, kanaler, 
uddannelser mv. for at medvirke til, at viden genereret i Plan22+ indsatsen udbredes og forankres i 
andre indsatser, projekter og initiativer.  

Følgegruppen og partnerskabets styregruppe mødes ca. 1-2 gange årligt.  
 
Deltagelse i følgegruppen indebærer at:   

 Følge og kommentere på Plan22+ indsatser 
 Bistå sekretariatet med forslag til indsatser 
 Drøfte koblinger til andre indsatser, projekter og initiativer 
 Bidrage til at koble og sprede viden igennem egne kanaler  
 Medvirke til, at viden fra Plan22+ bliver forankret i andre indsatser og initiativer 

Styregruppen:  

Astrid Bruus Thomsen, programchef, Realdania 
Mikkel Henriques, projektchef, Realdania 
Sara Paarup, kontorchef, Bolig- og Planstyrelsen 
Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium (gæst) 
Britt Vorgod Pedersen, sekretariatschef, Plan22+  

 

 


