BAGRUNDSNOTAT
INDLEDNING
Dette notat beskriver formål, program, indhold, koordinering.. for Folkemødet i Aarhus:
- Hjem til Aarhus
- Aarhus - Nordens kulturhovedstad
- Kulturby og bykultur
- Folkemødet med mer' - koordinering
- Selve Folkemødet - kontinuitet
- Foredragsholdere/rundbordssamtale
(Se selve programmet)

'HJEM TIL AARHUS'
Ved afslutningen af Folkemødet i Aarhus 2015 inviterede borgmester Jacob Bundsgaard til
næste Folkemøde i Aarhus - 2017.
Folkemødet er placeret midt i 'et stort kryds': 1) bestående af Kulturbyåret i Aarhus samt en
række andre events og konferencer - koordineres, og 2) den 'røde tråd' i NCNs aktiviteter frem
mod Folkemødet og efterfølgende - kontinuitet.
Den lange 'røde tråd' i NCNs arbejde og opbygning: organisationsudvikling (selve netværket,
politisk forum, borgernetværk, guldzonen..) og faglig opbygning: banebrydende byprojekter,
urbane fællesskaber, urbane virksomheder.... samt opbygning af en helt ny samarbejdskultur samskabelse - af byudvikling og byplanlægning.
Aarhus, og alt hvad der foregår i byen, er dermed både som et baggrundstæppe for
Folkemødet og en afskydningsrampe for den næste store fase i NCN: et 2-årigt 'Nordic City
Lab' (byeksperimentarium) og 'Verdensudstillingen af nordiske byer og bykultur'.
Aarhus blev i 2017 rosende omtalt i Monocle, og blev på sin vis derved 'udstillet' for læsere
over hele verden.
Folkemødet i Aarhus er kort sagt uhyre vigtigt for de nordiske byer.
Folkemødet foregår parallelt med - og er koordineret med - andre initiativer og konferencer
om byudvikling, der gennemføres i Aarhus.
Det er 'Academy of Urbanism', der afholder en masterclass for unge urbanister fra hele verden
- og for unge nordiske urbanister. AU gennemfører dette i samarbejde med Aarhus Kommune,
Sager Der Samler og Nordic City Network. Resultatet af denne masterclass er nye ideer om
byudvikling og samarbejde, således som unge urbanister ser det. Forelægges ved en workshop
lørdag.

Sager Der Samler afholder en konference for Aarhus og Midtjylland betegnet: 'Rethink
Activism', det foregår i samarbejde med Aarhus Kommune og Nordic City Network.
Resultatet af denne konference er nye måder at udvikle byen på, nye ideer til byers indhold.
I samarbejde med NCN gennemføres en workshop for borgere i Aarhusregionen:
'Værdsættelse af Aarhus'.

AARHUS - NORDENS KULTURHOVEDSTAD
Aarhus er europæisk kulturhovedstad i 2017 og dermed også hele Nordens kulturhovedstad.
Dermed er Aarhus et forbillede og en inspiration for alle nordiske byer, når det drejer sig om
kulturens betydning for byers udvikling, bylivet mm. Bykultur er den måde vi lever sammen
på i åbne, demokratiske og fredelige bysamfund.
Det er derfor helt rigtigt at NCNs Folkemøde holdes i Aarhus, midt i Kulturbyåret.
Folkemødet og dets deltagere fra hele Norden er på den måde omgivet af et levende, folkeligt,
aktivt og aktivistisk laboratorium, hvor borgere engagerer sig i at udvikle byen og
fællesskabet gennem helt nye samarbejdsformer, aktivisme og meninger om, hvad er by er og
hvorden den bliver til.
Som et udtryk for ny bykultur sætter de urbane fællesskaber i Aarhus og Aarhusregionen sig
selv i førersædet for at udvikle Aarhus. Dermed bliver Aarhus' metoder og erfaringer til
inspiration for de nordiske byer.

KULTURBY OG BYKULTUR OG URBANE FÆLLESSKABER
Kulturbyen er som sagt en inspirerende ramme for Folkemødet. Her kan deltagere fra de
nordiske byer se en kulturby i swing og en bykultur - nye urbane fællesskaber, der udvikler
sig.
Kultur - bykultur - er måske den vigtigste drivkraft i byernes udvikling i de kommende årtier.
Bykultur er som nævnt den måde, hvorpå borgerne lever sammen på i det urbane fællesskab.
Bykultur handler også om den innovative by. Byen som kreativt hub, hvor medarbejdere,
virksomheder og kunder sammen udvikler nye ideer og produkter. Det vi skal leve af.
Vi foreslår, at Stephen Willacy skriver en lille publikation om 'Kulturby og bykultur i Aarhus'
til NCN og vore medlemmer, og derved beskriver Aarhus som model, inspiration og
laboratorium for nordisk byudvikling og bykultur.

FOLKEMØDET MED MER' - KOORDINERING
Som nævnt foregår der er der mange events og konferencer i Aarhus, der også har med byer
og byudvikling at gøre. Folkemødet NCN skal koordinere med aktørerne, hvor det er muligt
og relevant.
For det første selve Kulturbyåret.

Dernæst Aarhus kommunes igangværende planlægning og udvikling af Sydhavnen samt 6
andre bykvarterer i byen. En række af urbane laboratorier, hvor der udvikles nye
samarvejdsmetoder og urbane modeller. Disse urbane laboratorier vil indgå i generalprøven
på verdensudstillingen af Aarhus og dermed den guidede byvandring, der gennemføres ved
Folkemødet.
Sager Der Samler gennemfører et stort byprojekt: 'Rethink Activism' for borgere i Aarhus og
Midtjylland sammen med Aarhus kommune. Det foregår med udgangspunkt i Sydhavnen med
tråde ud i resten af byen. Det handler om aktivisme nedefra i byudviklingen.
NCN og SDS afholder i tilslutning hertil en folkelig 'værdsættelse af Aarhus', et seminar hvor
alle fremhæver de eksisterende kvaliteter, forhold og andre gode sider ved byen, som for dem
er så vigtige, at de 'ikke vil undvære dem'.
Academy of Urbanism kommer til byen og afholder sammen med Aarhus kommune, NCN og
SDS en masterclass for unge urbanister fra hele verden - og fra Norden: Unge ideer og tanker
om byudvikling og byplanlægning.

SELVE FOLKEMØDET - KONTINUITET
Som nævnt er der nogle lange røde tråde I NCNs årelange proces, der vil præge Folkemødets
nærmere indhold. NCN er på en lang rejse. Fra 2005 til 2020. Folkemødet i Aarhus er en
station på denne rejse.
Selve Folkemødet har 3 sammenhængende temaer/aktiviteter (jf.programmet).
1) Politisk lederskab af byudviklingen. Politisk Topmøde (lørdag).
NCNs 'Forum for politiske ledere' afholder deres 2. politiske topmøde ved Folkemødets start.
Det 1. politiske topmøde blev afholdt i i København i februar 2017.
Der skal udvikles 'en fælles vision for nordiske byer og for samskabelse' til inspiration og
frivillig anvendelse i den enkelte by i NCN.
Denne fælles vision vil blive ledsaget af overvejelser over nyttige strategier, der kan bane vej
for visionen og bud på hvorden også byudviklingen kan bidrage hertil.
Folkemødet indledes med en velkomsttale ('Velkommen tilbage til Aarhus') af borgmester
Jacob Bundsgaard. Herefter præsenterer han sine ideer fra den nye bog: 'Rodskud', og lægger
dermed op til en samtale med den danske Kulturminister Mette Boch og den svenske
kulturminister Alice Bah Kunkes. De to ministre holder hvert et kort indlæg i den
sammenhæng.
2) Samskabelse i byudviklingen mellem borgere, politikere og embedsmænd (søndag).
Hele dagen anvendes til at udvikle og afprøve nye ligeværdige samarbejdsformer mellem
parterne. En generalprøve, hvis positive erfaringer skal anvendes i næste fase: Nordic City
Lab, dels i fællesskab i NCN, dels i hver enkelt by i 2018/19.

Vi forbereder os til denne generalprøve ved Folkemødet ved i løbet af 2017 i hver NCN by at
organisere et lokalt trepartssamarbejde med borgere, politikere og embedsmænd. Vi kalder
dette for 'guldzonen' og tanken er at alle byers guldzoner deltager i Folkemødet i Aarhus.
3) Byvandring i 'byudstillingen Aarhus'. Nordic City Lab og Verdensudstillingen (mandag).
Der bliver udarbejdet en cityguide til Aarhus. Den anvendes til byvandringer rundt i Aarhus
til de stedet og miljøér, som Aarhus ønsker at udstille for de nordiske - og alle andre
interesserede - gæster. Og som inspiration for de nordiske byer, der også vil udstille deres by.
Aarhus bliver dermed en generalprøve på verdensudstillingen.
Samme dag skal NCN medlemmer forberede sig på de kommende to års Nordic City Lab,
hvor der gennemføres en række SuperMasterClasses i flere NCN byer. De såkaldte
guldzonegrupper vil have en central rolle heri.
I det hele taget opfattes og arrangeres Folkemødet og samspillet med de øvrige parter som 'en
stor byudstilling' med steder og miljøer, med aktiviteter og events, med konferencer og
seminarer, foredrag og 'alt godt fra havet'.

