INTRODUKTION: NORDIC CITY LAB
I januari 2018 satte Nordic City Network ingång processen Nordic City Lab (NCL). Under NCL ska
nätverket arbeta utmaningsdrivet för att lösa problem, testa nya modeller, starta pilotprojekt och
hitta kreativa förhållningssätt som kan hjälpa oss att utveckla framtidens nordiska städer. Resultatet
ställer vi ut i en världsutställning av de nordiska städerna 2020.

Vision
Processen tar sin utgångspunkt i den vision för de nordiska städerna som det politiska forumet antog
i Aarhus i september 2017.
Visionen består av åtta teman:
❖ Politiskt ledarskap och samskapande
• Demokrati
• Stadsutveckling och samhällsbyggande
• Innovation
• Civilsamhället
• Den regionala staden
• Social hållbarhet
• Den gröna omställningen
På hemsidan hittar du visionen i sin helhet.

Lokal process
Varje stad kommer under NCL definiera utmaningar som de vill fördjupa sig i och arbeta med under
processen. Utmaningarna kopplas till de övergripande temana i visionen. Eftersom samskapande är
visionens övergripande mål hoppas vi att många av medlemsstäderna kommer testa nya
samarbetsformer och samskapande för att lösa sina utmaningar. Under Nordic City Lab kommer
varje medlemsstad ta fram en guide till sig själva samt arbeta med en lokal utställning som blir en del
av världsutställningen.

Lab
Under NCL kommer vi att byta ut våra traditionella konferenser mot lab. Labben är en öppen arena
där vi möts för att fördjupa kunskapen om aktuella teman, experimentera och testa idéer, utbyta
tankar och erfarenheter från de lokala processerna samt bidra till lösningar på gemensamma
utmaningar. Labben kommer vara kortare än våra vanliga konferenser (1,5 dag) och utgå från en
definierad utmaning som värdstaden vill ha hjälp att lösa. Utmaningen är den röda tråden genom
labbets tre delar.

Varje lab innehåller:
•
•
•

En fördjupning i tema och utmaning - som är relevant för värdstaden och nätverket
En stadsvandring - där vi testar den lokala utställningen
Ett samskapande forum - där vi utbyter erfarenheter från de lokala processerna

Världsutställning
2020 visar vi upp resultatet av NCL i en världsutställning av de nordiska städerna. Syftet med Nordic
City Lab och världsutställningen att skapa en bättre förståelse för våra städer och förändra dem så att
de bättre svarar mot våra önskningar och behov.

