Verksamhetsplan 2019
&
utveckling av
Nordic City Network 2.0

Nuläge och behov
• Under 2019 har NCN ett unikt momentum att vidareutveckla sin vision, verksamhet
och org.
• Det finns en önskan om att utgå mer från medlemsstädernas behov och en förväntan
om att förnya NCN.
• Vad ska hända efter Nordic City Stories? Vad är nästa mål för NCN?
• Hur stärker NCN sitt arbete till Agenda 2030 (mål 11 och 17) och nordiskt samarbete?
• NCN:s organisation behöver förtydligas, arbeta utifrån behov och tillgängliga resurser.

Benchmarking internationella organisationer
• Nordiska Rådet & Nordiska Ministerrådet (1952- , 1971-)
• World Economic Forum (1971-)
• Baltic Development Forum (1998-2018)
• Nordic City Network (2004-)

Verksamhet 2019 – flera parallella spår
Fokus på utveckling och kärnverksamheten (NC Labs + NC Stories)
1. Medlemsforum & inriktning
Fokus och inriktning för
NCN
Vilka teman & utmaningar
vill vi arbeta med?
Ansvarig:
Marcus H. sammankallar
Deltagare:
Kontaktpersoner från
medlemsstäder +
sekretariat

2. Verksamhet & utveckling
Utvecklingsarbete

3. Kommunikation & marknadsföring

Externa relationer
Medlemskap
Advisory Board
Ekonomi
Ansvarig:
Thomas
Sofie H.
Team:
Sekretariat + Marcus

Hemsida + Instagram

4. Projekt: Nordic City Stories

Nyhetsbrev
Medlemsmaterial

Ramverk & koncept

Publikationer

Reflektion process
Samlad guide + event

Ansvarig:
Kommunikatör?

5. Projekt NC Labs
Tema
Stads-/byvandring

Ansvarig:

Interaktion

Tyke
Team:
Sekretariat

Ansvarig:
Team:
Louise
Sekretariat
Sparringpartners

Löpande medlemsstad +
sekretariat

NCN
2.0
2020

Förslag på organisation & struktur NCN
Nordic City
Network
Advisory
Board
Externt
konsultstöd

Secretariat
Strategic
Partnerships

Member
Forum

Member Forum = f.d. NeSe
Secretariat = f.d. kansli

Förslag på organisation & struktur NCN
Nordic City Network (ca 3 labs per år):
• medlemsstäder som ligger i framkant inom hållbar
stadsutveckling (Agenda 2030) och som vill bidra med/dela
kunskap, lösningar och aktiviteter.
Member Forum (f.d. NeSe) (ca 2-3 ggr/år)
• beslutar om tematisk inriktning och fokus för nätverket
• godkänner årlig verksamhetsplan framtagen av
sekretariatet
• beslutar om ordförande och vice ordförande på 2 år
Secretariat (f.d. kansli):
• leds av direktör
• årlig verksamhetsplan inkl. budget
• koordinering av verksamhet (kontakt med medlemsstäder
och konsulter)
• PR, kommunikation & marknadsföring (hemsida, sociala
medier, nyhetsbrev etc.)
• Ansvarar för ekonomi, upphandling och fakturering

Advisory Board (ca 2 ggr/år):
• leds av ordförande och sekretariatschef
• rådgivande organ som bidrar med omvärldsanalys, kunskap
och nätverk
• Mix av ”tänkare” med 5-7 experter och profiler inom sina
respektive fält (offentligt, erhversliv, akademi i Norden)
• agerar NCN-ambassadörer och öppna dörrar till nya
medlemmar
Strategic partnerships (utifrån event och projekt)
• Samarbetspartners och ev. sponsring.
o NMR och Arbetsgruppen för hållbara städer?
o Erhverspartners?

Tidplan och process framåt 2019

Mars:
Lab Umeå

14 maj:

September:

Ny direktör

Medlemsforum I

Lab Fredericia

Okt-dec:
Verksamhetsplan
2020

Mars-maj

Augusti:

Oktober:

Nytt sekr. formas

Ny ordförande

Möte Advisory
Board.

Kontakt med
medlemsstäder
Arbetet med
Advisory Board
startar

Medlemsforum II

Nästa tillfälle…

Tack för denna gång!
Medlemsforum den 14 maj (kl. 10-14) i Malmö/Lund
för fortsatt diskussion och fokus för NCN:s arbete framåt

