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Bakgrund:
Staden inbjöds att delta med en delegation vid Nordisk
huvudstadskonferens 2017, den 16-17 februari 2017 i
Helsingfors, Finland.
Nordisk huvudstadskonferens är en vartannat år återkommande
konferens där de nordiska huvudstädernas politiker och ledande
tjänstemän träffas för att diskutera frågor av gemensamt intresse
för erfarenhetsutbyte. Den första konferensen ägde rum i
Reykjavik 2003. Sedan dess har konferensen ägt rum i
Stockholm, Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, Stockholm och
Reykjavik. Utöver ovan nämnda städer bjuds även
”huvudstäderna” Torshavn, Mariehamn och Nuuk in. Samtliga
städer förutom Nuuk deltog i årets möte.
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Årets konferens, med temat Open Cities – The Nordic Way och
Resilient City, ämnade diskutera hållbar stadsutveckling,
demokratisk hållbarhet och smarta nordiska städer. Mötet innebar
även ett besök hos den Nordiska Investeringsbanken, som
berättade om sin verksamhet och om olika finansiella instrument
för städer.
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På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:
Profilering:
Årets konferens innebar ett i hög grad interaktivt program
genom vilket stadens delegater erbjöds tillfälle att profilera
Stockholm. I mötets första session, Impact of Openess and
Social Media in Political Decision-making, och under
rubriken New Innovative Ways for Citizens to Participate,
delade dessutom kommunfullmäktiges ordförande
erfarenheter och goda exempel från Stockholm. Särskilt lyftes
etableringen av den s.k. Tech-gården i stadsdelen SpångaTensta som ett exempel på hur stockholmarna, i det här fallet
unga sådana, gives möjlighet till inflytande.
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Omvärldsbevakning:
Ett kunskapsutbyte i detta forum är värdefullt. Särskilt mellan
de större städerna Stockholm, Oslo, Köpenhamn och
Helsingfors som ju delar många förutsättningar och
utmaningar (exempelvis såsom snabbt växande städer) men
ändå ofta har skilda lösningar.



Samverkan
Konferensen kan sägas ha ett såväl symboliskt som ett mer
verksamhetsnära värde. Att de nordiska huvudstädernas
ledande politiker möts på regelbunden basis upprätthåller de
goda relationer som idag finns etablerade mellan städerna.
Förväntningarna på en kunskapsöverföring genom utbyte av
stadsspecifika erfarenheter har med tiden blivit ett allt
viktigare spår. Mötet stödjer på så sätt en framåtsyftande
samverkan, inte endast inom detta forum utan även inom en
rad internationella organisationer som flera av städerna är
medlemmar av.



Påverkan
Till skillnad från de tre föregående konferenserna utmynnade
det här mötet inte i något initiativ/projekt. Inför mötet i
Köpenhamn 2011 producerades en exportkatalog med gröna
lösningar och efter mötet i Stockholm 2013 lanserades en
tävling i best practice inom fyra olika områden. Mötet i
Reykjavik 2015 resulterade i en Nordisk deklaration inför
FN:s stora klimatmöte, COP21, i Paris 2016.
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Övriga kommentarer och reflektioner:
Det kollegiala utbytet mellan de nordiska huvudstäderna på såväl
politisk- som tjänstemannanivå är värdefullt. Det är därför
angeläget att de nordiska huvudstadskonferenserna är väl
förberedda och innebär en hög grad av interaktion.
Till skillnad från mötet i Reykjavik, som brast på den senare
punkten, innebar mötet i Helsingfors ett fint tillfälle till
interaktion mellan deltagarna. Både i de mer formella sessionerna
men också i de mer socialt orienterade programpunkterna.
Tyvärr var inte mötet så väl förberett som man skulle kunna
önska. Inbjudan till konferensen, liksom programmet till
detsamma, skickades ut alldeles för sent. Av den anledningen
kunde delegationens sammansättning ej fastställas förrän två
veckor före mötet. Varken Stockholm, Oslo, Köpenhamn eller
Reykjavik kunde delta med KSO.
Även om konferensen i hög grad var interaktiv, vilket var
positivt, så finns det saker att anmärka på. Framförallt handlar
kritiken om planläggning och kommunikation. Tanken är att
dessa möten skall arrangeras av en värdsstad i nära samarbete
med de övriga nordiska huvudstäderna. Dessvärre brast
Helsingfors på dessa två punkter. Som ett resultat av detta
kommunicerades aldrig de olika sessionernas syfte och format på
ett tillfredsställande sätt till de gästande städernas delegationer.
Konferensen kom därför att präglas av en viss osäkerhet som ej
gynnade mötets utfall.
Nästa Nordiska huvudstadskonferens äger rum i Oslo 2019 och
kommer att föregås av ett tjänstemannamöte i Stockholm 2018.
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