MEDLEMSMÖTE #5
Resultat
grupparbete

Nordiska ministerrådets vision
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

forskning

nordisk
byutveckling
policy
praktik

Vårt bidrag till den nordiska visionen
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 var 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?

forskning

nordisk
byutveckling
policy
praktik

Konklusioner
Vi vill framåt arbeta med:
• Det nordiska perspektivet – skillnader i lagstiftning och

organisation mellan länderna och hur man tagit sig an olika utmaningar i
praktiken i våra nordiska städer.

• Tolkning av forskning –

Nordregio kan hjælpe os med at få
en ide om den viden der produceres. Nordregios kunskap om hur de
nordiskaländerna är organiserade på nationell, regional och lokal nivå kan
hjälpa oss att tolka utmaningar ur olika nationella och lokala kontexter.

• Tvärsektoriella teman – genom att arbeta med teman som
sträcker sig över kommunens organisatoriska gränser bildas nya
relationer lokalt vilket genererar nya tankar och lösningar.

• Teman –
o
o
o

kopplat till det nordiska perspektivet och tvärtema
Klimatinställningen
Markanvändning
Sociala hållbarhet
▪
▪
▪

Segregation
Bostadsmarknad
Barnperspektiv

TEMAN PÅ AGENDAN I BYARNA
Social
inkludering

Öka
innanförskapet arbetslösheten
måste brytas
Hela staden, social
sammanhållning

Identitet - hvad er
Esbjerg for en by?

Identitet
Bygga tätt med
hög kvalitet

Inkluderande
stadsbyggnadsprocesser
Bostadsförsörjning,
bostäder till
överkomliga priser

Social
hållbarhet och
inkludering
Attraktivitet/
liveability

At skabe en 'liveable' tryg og
grøn by med pladser og
byskab som ramme for
Bra exempel/case på
menneskers møde
allmänna offentliga
platser

Hur utveckla balans
mellan social hållbarhet
och grönytor och
samtidigt få in
verksamheter och
bostäder

Udviklingen af
den Socialt
bæredygtige
´by ivores’
ghetto-område'

Hur skapa plats för
kulturen i staden stärka det kulturella
"ekosystemet"
Byn ska vara
go att bo i

Ambitiös
klimatplanering
Klimatanpassning och minskad
klimatpåverkan – vattenfrågor

Klimatomställning
Kustskydd - hur,
vem, ansvar

Bosætning i
den tætte
og
klimarigtige
by

Digitalisering
Udvikle Esbjerg Kommune
som digitalt knudepunkt
for Skandinavien

Klimatomställning mobilitet

Trække relevante
uddannelser til
og fastholde uddannelser
i Esbjerg Kommune

Tillväxt och
kompetensförsörjning

Tillväxt värderas högt

Planering som skapar
arbetstillfällen. Stora
verksamheter skapar
inte många
arbetstillfällen men
tar mycket yta.
Framtidens näringsliv hur
locka etableringar men på ett
hållbart sätt. Ytkrävande?
Koppling till automatisering.

STÖRSTA UTMANINGARNA/UDFODRINGAR
Privata
byggherrar –
dyra bostäder

Segregation –
svårt att få till prisvärt

Förankra
skiftet i
identitet

Identitet

Social
hållbarhet/
ojämlikhet

Digitalisering
Social
hållbarhet

Öka
välbefinnandet i
de nordiska
städerna

Goda
livsmiljöer
Press

Identitetsspørgsmålet bliver
lynhurtigt fysisk. Hvilken type
af by og hvilken type af
byggeri afspejler bedst vores
identitet?

För hög täthet

Klimatomställningen

Hur vi inom vår kommunkoncern
kan rigga oss för att klara den
snabba klimatomställningen, energi,
digitalisering, mobilitet

Digitalt utanförskap

TEMAN ATT ARBETA VIDARE MED I NCN

Lokala fallstudier kring hur vi i olika
nordiska städer har arbetet med att
samskapa med medborgare, politiker,
näringslivet, akademin mfl

Vem gör en ny central park?
Utforska det
”täta och
gröna”

Exempel på social
planering

Grönska

Mångfunktionella ytor

Markanvändning

Social
hållbarhet
Vad behöver
plats? Vad finns
det plats för?

Hur kommer pandemin
påverka utformningen av
våra offentliga rum,
bostäder och arbetsplatser?

Lösningar på
komplex
planering

At vi bruger forskningen til at se
på, hvad der virker; hvorfor er
det her et problem i Danmark,
men ikke i Sverige? Har det noget
med lovgivning, struktur
eller andet at gøre.

At forskningen byder ind
med nationale
anbefalinger
med henvisning
til hvordan
andre nordiske
lande gør.

Den nordiska
nivån

Nordregios
kunskap om hur de
nordiskaländerna är
organiserade på nationell,
regional och lokal nivå. Kan
nätverket vara en samlande arena
för de olika myndigheterna?
Utifrån de teman vi identifierat
som utmaningar/aktuella frågor hur kan utbyta praktiska
erfarenheter mellan nordiska
städer.

Hur har man
tagit sig an de
olika utmaningar i
praktiken i våra
nordiska städer?

Samskapande
Kan vi bygga vidare på de
tidigare samskapande
processer som vi har
utforskat tidigare inom
nätverket med lite andra
perspektiv och andra
samverkansformer med
tex näringslivet osv.

SYNERGIER OCH ARBETSFORMER
Viktigt att ta till oss ny
kunskap och senaste
forskningen

Urval och tolkning
av relevant
forskning
Nordregio kan hjælpe os med at få en ide om den
viden der produceres og få den præsenteret for os
direkte fx ved et morgenmøde i NCN. Vi får ALDRIG
læst de store rapporter, men vi kan godt finde ud
af at tage kontakt, når noget er relevant.

Kontakter
internt/externt

Kan våra samarbetspartners fylla på,
utifrån sin kunskap, till våra konkreta
case?

Hämta ned kunskap till
kommunens nivå från
nätverksarbetet

Vi vill fortsätta utgå från
våra case, våra lab, våra
exempel på plats i
städerna

Utgångspunkt i
medlemsbyarnas
case/utmaningar
Vi vill ta utgångspunkt i våra utmaningar i
kommunerna och ta stöd av våra
samarbetspartners.

Ta med personer från
andra förvaltningar
till lab etc. i nätverket.
Att delta tillsammans
kan bidra till lösningar.

I NCN ges nya perspektiv när andra
kompetenser/nivåer pratar om "våra"
frågor

Nya perspektiv

Genom nordisk samverkan kan vi bygga
lokalt mod att testa nya arbetssätt och
metoder för att möta våra stora
samhällsutmaningar

Nordisk
samverkan

Synergier i lösningarna
av olika
stadsbyggnadsproblem

Teman
tidigare
möten

TEMAN ATT ARBETA VIDARE MED
Hur arbetar vi med att skydda
och utveckla befintliga värden?

Flera byar har
politiska direktiv att
arbeta med grön
omställning

Agenda 2030
och de
globala målen
Trondheim utpekat av
FN som en
testkommun för att
bryta ner SDG-målen

Mätbarhet
och värden

Från vision till
verklighet
Lab Esbjerg

Mer intressant att
adressera alla tre
hållbarhetsaspekter
utifrån teman och
frågeställningar än
uppdelat

Morgonmöte
om
klimaplaner

Fxempelvis
klimasikring af
infrastruktur og
bygninger

Ska vi stäva efter att arbeta med
evidensbaserad planering eller
finns det en risk att vi tappar viktiga
värden när vi fokuserar på
mätbarhet?

Norrköping kan bidra med
kunskap om space syntax
NMR-AHS är delaktiga i ett forskningsprojekt på
tema mätbarhet och grönska

TEMAN ATT ARBETA VIDARE MED
Kan vi genom fysisk planering
motverka ensamhet? Fokus på vår
planeringsprocesser och våra
offentliga rum.
Hur arbetar vi med att
inkludera och skapa rum
för de mest utsatta i
samhället Återkoppling till
Folkmötet i Aarhus 2015.
Hur kan vi skapa
inkluderande byrum?
Platser som är
inkluderande både i sin
tillblivandeprocess och
fysiska utformning

Planera för
inkludering

Hur planera för en
åldrande by exempelvis
kopplat till mobilitet,
boliger och ensamhet?
Åldersvänliga städer är ett
tema WHO fokuserar på

Nya former för
demokrati och
involvering
Fokus på det
politiska
ledarskapet och
politikernas roll i
nätverket

Fokusera mer på de lokala
lärdomarna från Storiesprocessen

Planeringen styrs i stor
utsträckning av profesionella –
hur kan vi arbeta för att stärka
och samverka med
frivilligsektorn?

Morgonmöte
Stories
fördjupning

Fortsätta utforska
fællesskaber
exempelvis i om
boformer och
bydel/bebyggelser

Välfärd 3.0

Städernas möjlighet att finansiera
en ökande andel av välfärden

Relationell välfärd 3.0
Fortsatt samskapning och
involvering. Kan vi bryta ner
frågan om delskapande på
stadsdelsnivå?

TEMAN ATT ARBETA VIDARE MED
Betydelsen av politiskt
ledarskap i en omskiftelig
(krise)tid

Planering
post covid

Fortsättning av temat urbana
verksamheter – hur påverkas det
urbana näringslivet av pandemin och
bykärnans förändrade roll?
Morgonmöte
bymittens
framtid

Stadskärnans
framtid
Hur kommer pandemin
påverka utformningen av
våra offentliga rum,
bostäder och arbetsplatser?

Hur ser arbetsmönster,
pendling och stadens
dynamik ut post covid
och vad betyder det för
våra byar?

Historiske kerner &
kvalitet ifm fortætning
Lab Esbjerg

Trafikal
fremkommlighed fx
sikring af livskvalitet
gennem meningsfuldt
tidsforbrug på pendling

Täthet

Sundhed og
tilgængelighed
i tætte byer

Rapport:
sammenligning mellem
Barcelona & Atlanta

TEMAN ATT ARBETA VIDARE MED
Kan vi genom fysisk planering
motverka ensamhet? Fokus på vår
planeringsprocesser och våra
offentliga rum.
Hur arbetar vi med att
inkludera och skapa rum
Planera för
för de mest utsatta i
inkludering
samhället Återkoppling till
Folkmötet i Aarhus 2015.
Hur kan vi skapa
inkluderande byrum?
Platser som är
inkluderande både i sin
tillblivandeprocess och
fysiska utformning

Nya former för
demokrati och
involvering

Morgonmöten
Fokus på det
HT21
Hur planera för en
politiska
den
åldrande by exempelvis
ledarskapet och
kopplat till mobilitet,
politikernas roll i
hälsosamma/
boliger och ensamhet?
nätverket
Åldersvänliga städer är ett sunda byn
tema WHO fokuserar på

Hur kommer pandemin påverka utformningen av
våra offentliga rum, bostäder och arbetsplatser?

Planering
post covid

Planeringen styrs i stor
utsträckning av profesionella –
hur kan vi arbeta för att stärka
och samverka med
frivilligsektorn?
Städernas möjlighet att
finansiera en ökande
andel av välfärden

Fortsätta utforska
fællesskaber
exempelvis i om
boformer och
bydel/bebyggelser

Välfärd 3.0

Relationell välfärd 3.0
Fortsatt samskapning och
involvering. Kan vi bryta ner
frågan om delskapande på
stadsdelsnivå?
Hur ser arbetsmönster, pendling och stadens
dynamik ut post covid och vad betyder det för
våra byar?

