
 

 

Medlemsmöte  
12 oktober 
 

Tema: Vårt bidrag till den nordiska visionen 

Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska bli världens mest hållbara och 

integrerade region. I handlingsplanen för 2021-2024  beskriver Nordiska ministerrådet hur 

visionens mål ska uppnås genom en rad initiativ som anknyter till visionens tre strategiska 

prioriteringar:  

• Ett grönt Norden 

• Ett konkurrenskraftigt Norden  

• Ett socialt hållbart Norden 

Samarbetet mellan Nordic City Network (NCN), Nordregio och Nordiska ministerrådets 

arbetsgrupp för hållbara städer (NMRAHS) skapar en unik möjlighet till kunskapsdelning 

och metodutveckling som kan bidra till uppfyllandet av visionen.  

Fokus i höstens medlemsmöte är att diskutera vilka frågor som står på agendan i nordiska 

ministerrådet, våra medlemsstäder och inom den nordiska urbanforskningen. Vilka 

möjligheter och utmaningar ser vi med att uppfylla visionen och hur vi kan organisera vårt 

arbete framåt för att skapa störst synergier mellan forskning, policyutveckling och praktik? 

 

 

Frågeställningar: 

- Vilka frågor står högst på agendan i er kommun? 

- Vilka är de största utmaningarna/knäckfrågorna i er kommun? 

- Vilka teman och frågeställningar är ni mest intresserade av att utforska inom 

Nordic City Networks arbete? 

- Hur kan ni använda Nordregios och NMRAHS:s kunskap i ert lokala arbete? 

- Hur kan vi använda Nordregios och NMRAHS:s kunskap i Nordic City Networks 

arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.norden.org/sv/publikation/norden-som-varldens-mest-hallbara-och-integrerade-region


 

 

AGENDA 
 

15.00 Välkomna och intro till dagen 

 - Carl Arnö 

 

15.05 Information från styrelsen 

 - Carl Arnö 

 

15.20 Återkoppling från tidigare möten + plan för hösten 

 - Hannah Wadman och Louise Keilgast 

 

15.30 Intro till Nordregio  

 Hur arbetar Nordregio med Nordiska ministerrådets vision?  

 Vad är utmaningarna med att realisera visionen? 

- Mats Stjernberg 

 

15.45  Intro till Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer 

 Hur arbetar Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer 

med Nordiska ministerrådets vision? Vad är utmaningarna med att 

realisera visionen?  

- Ulrika Åkerlund 

 

16.00  PAUS  

 

16.05 Övning: teman och inriktning framåt 

  Hur kan NCN arbeta tillsammans med Nordregio och NMRAHS för att 

realisera Nordiska ministerrådets vision?  

▪ Teman och frågeställningar  

▪ Former för kunskapsdelning 

 

17.00 PAUS 

 

17.05 Uppsamling plenum och nästa steg 

 - Hannah Wadman och Louise Kielgast 

 

17.30 SLUT 

 

 


