
 
 
 
 

Partnerskabsmøde 
8. november 2021 
 
Mødet afholdes på: 

Comwell Hotel 
Værkmestergade 2 
8000 Aarhus C 

 
 
Programmet i korte træk 
 

 
8.30 

 
Morgenbrød og registrering 
 

9.00 Velkommen, Dorthe Selmer, projektleder på C2C CC, Region Midtjylland  
Formål med mødet og kort gennemgang af dagens program. 
 

9.05 Fælles strategi for klimatilpasning i Midtjylland, Solveig 
Zophoniasdottir, Climate KIC 
Vi får lidt hjemmearbejde inden, som vi her følger op på. 
 
Workshop hvor vi skal arbejde med forskellige opgaver, der skal skabe et 
indblik i, hvad vi har lært og, hvori strategien kommer til at bestå. 
 

10.30 Pause 
 

10.40 Vi fortsætter arbejdet med den fælles strategi 
 

12.30 Frokost 
 

13.15 Genveje til værdiskabende lokal udvikling, Maj-Britt Qiutzau og Birgitte 
Hoffmann, begge Allborg Universitet 
Med afsæt i erfaringerne og konklusionerne fra MasterClass og AVRA (den 
short Scientific Mission som Aalborg universitet driver) inviterer vi til dialog 
om, hvordan man kan gøre arbejdet med værdiskabelse nemmere 
tilgængeligt i en travl og kompleks planlægningsproces. Vi sætter fokus på 
følgende tre tematiske diskussioner, som bliver rammesat af både forskere 
og praktikere, som har været involveret i udviklingsprocesserne.  
 

1) Nye horisonter for værdiskabelse uden at gå fra kontoret (næsten) - 
metoder til at udnytte eksisterende viden internt i organisationen. 

2) Målrettede pejlemærker til at skabe fokus i kaos - metoder til at 
snævre perspektiverne i udviklingsprocesserne ind og gøre dem 
lettere at arbejde med.   

3) Fra modgang til medgang i løsningerne - metoder til at få lokale 
aktører, beslutningstagere og andre aktører til at se 
udviklingspotentialerne og lege med. 

 



Workshoppen rundes af med en kort præsentation af foreløbige værktøjer, 
som kan bruges i det videre arbejde med værdiskabelse i klimatilpasnings-
projekterne. 
 

14.30 Pause 
 

14.45 Vi forsætter med genveje til værdiskabende lokal udvikling 
 

15.15 Opsamling på evaluering af klimatilpasningsplaner 2013, Anna 
Bonven, C2C CC sekretariatet, Region Midtjylland 
Anna fortæller om resultaterne af analysen, og der bliver tid til spørgsmål 
og dialog om konklusionerne. 
 

15.55 Afslutning og tak for i dag, Dorthe Selmer 
 

 
 


