Oppdatering U4SSC Norge - januar 2020
Denne oppdateringen gir kommuner, næringspartnere og andre interessenter informasjon om viktige
milepæler og aktiviteter tilknyttet U4SSCs globale implementeringsprogram i den kommende
perioden.
Dersom du ikke er kjent med U4SSC, det globale implementeringsprogrammet og/eller den norske
delen av programmet, Bærekraftsløftet, finner du en kort oppsummering av dette, sammen med
andre ressurser, til slutt i denne oppdateringen.
Viktige datoer og milepæler fremover
● Kommunene Asker, Bærum, Trondheim, Bodø, Rana, Stavanger, Haugesund, Narvik, Karmøy,
Molde og Kristiansund er i ferd med å gjennomføre sine KPI-analyser. Kommunene skal ha
samlet inn alle relevante data innen 31. januar 2020, og kommunene få tilbake sine
respektive profiler innen utgangen av mars 2020.
● U4SSC organiserer et felles møtepunkt for fylker den 21. februar 2020 i Oslo. Samlingene vil
gi fylker informasjon om U4SSC, det globale implementeringsprogrammet og det norske
prosjektet, Bærekraftsløftet. Spørsmålet som besvares er hvilken rolle fylkene kan og bør
spille i arbeidet med å nå målene på lokalt/regionalt nivå.
● Første ordinære møte i det norske bynettverket, Network of Excellence, finner sted den 21.
februar i Oslo. I forbindelse med møtet velges leder og nestleder for første perioden.
Nettverket består for tiden av av byene/kommunene: Asker, Bærum, Rana, Stavanger,
Trondheim og Ålesund.
● Oppstart pulje nummer to av byer som skal evalueres starter 2. mars 2020.
Informasjonsmøte gjennomføres i Oslo 21. februar og strømmes via internett.
● Første ordinære styringsgruppemøte i det nasjonale Bærekraftsløftet finner sted i
forbindelse med konferansen The North West i Ålesund den 24. april 2020.
Viktige aktiviteter fremover
● I forbindelse med ferdigstilling av KPI-evalueringen vil det arrangeres seminarer for offentlig
sektor og næringsliv som ønsker å utforske hvilke muligheter profilene gir for bærekraftig
verdiskaping.
● U4SSC samarbeider med nasjonale og lokale myndigheter om å samordne U4SSC-KPIene
med det øvrige arbeidet som skjer for å samordne innsamling og bruk av bærekraftsdata i
Norge. Arbeidet er ett av fem satsingsområder i det nasjonale prosjektet, Bærekraftsløftet.
● I forbindelse med Nordic Edge 2019 ble Stavangerdeklarasjonen om bærekraftig utvikling
ferdigstilt. Kommunene i det norske Excellence-nettverket utarbeider i løpet av januar 2020
en felles orienteringssak til kommunestyrene som peker på mulige implikasjoner for lokal
prioritering og praksis.
Spørsmål knyttet til denne oppdateringen kan rettes til Bente Kristin Malmo, kontaktperson for
U4SSC globale implementeringsprogram i Norge (kontaktinformasjon under).
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Om U4SSCs Implementeringsprogram
For første gang har verden fått måleverktøy som gjør det mulig å bedømme hvordan byer og
lokalsamfunn i alle land presterer, og hvor de har de beste forutsetningene for smart bærekraftig
utvikling og bærekraftig verdiskaping. Både hver for seg, men først og fremst sammen med andre
partnere, på tvers av sektorer og land.
De 16 FN-organisasjonene (se figuren under) som står bak U4SSC har de siste tre årene evaluert ca
100 byer i hele verden, for å avdekke potensialet byene har for smart bærekraftig utvikling.
Indikatorene er utviklet i tett dialog med næringslivet. Utgangspunktet har hele tiden vært at det ikke
vil være mulig å nå bærekraftsmålene uten å samarbeide tett med privat sektor: Hva er
investeringsbehovet for nye energiløsninger? Mobilitetsløsninger? Vann, avløp og avfallsløsninger?
IT-løsninger?
U4SSC Implementeringsprogram skal bidra til at byer og lokalsamfunn i hele verden klarer å omsette
bærekraftsmålene i handling og resultater. I 2020 vil programmet jobbe aktivt for å bidra til å skape
gode nasjonale rammebetingelser for lokal utvikling.

Figur. United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) FN-partnere.

Om det norske Bærekraftsløftet
For å nå de globale bærekraftsmålene er det viktig å mobilisere lokale ressurser. U4SSCs globale
implementeringsprogram gir byer og lokalsamfunn informasjon om potensialet for lokal bærekraftig
utvikling, samtidig som implementeringsprogrammet bidrar til nasjonal samordning for å gi byer og
lokalsamfunn bedre forutsetninger for å lykkes. Hovedtrekk ved det norske Bærekraftsløftet:
●
●

Prosjekt under etablering av norske kommuner og FNs U4SSC Implementation Program, i
samarbeid med KS, KMD, Innovasjon Norge og partene i arbeidslivet.
Følger U4SSC globale modell for organisering av nasjonale prosjekter, med vekt på nasjonale
data på lokalt nivå, og samordnet nasjonal innsats for å omsette data i politikk, handling og
partnerskap.
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●

Bygger på en forutsetning om offentlig-privat samarbeid for nå målene, og et prinsipp om
bærekraftig verdiskaping forankret i FNs 2030-agenda for bærekraftig utvikling - smart
bærekraftig utvikling skal lønne seg både sosialt, økonomisk og miljømessig.

Generalforsamlingen i U4SSC, under ledelse av FNs internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU),
FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE) og FNs bosettingprogram (UN Habitat) vedtok å
inngå i samarbeidet om etablering av Bærekraftsløftet som et nasjonalt prosjekt under U4SSC den 3.
oktober 2019.

Stavangerdeklarasjonen
Arbeidet til U4SSC i Norge bygger på Norges internasjonale forpliktelser, nasjonale forventninger til
lokal samfunns- og arealplanlegging, det norske veikartet for smart bærekraftig utvikling utarbeidet
av Smartbyene, og Stavangerdeklarasjonen av 26. september 2019:
Stavangerdeklarasjonen om smart bærekraftig utvikling
Bærekraftsmålene gir en felles retning for samfunnsutviklingen for å oppnå sosial, økonomisk og
miljømessig bærekraft. Norge er et rikt land og har de beste forutsetninger for å bidra i en global
dugnad. Å nå målene kreves felles innsats lokalt og globalt. Kommunene erkjenner at vi har en
sentral rolle i å nå bærekraftsmålene - vi skal, vi kan og vi vil ta ansvar - nå.
I samarbeid med FN skal vi:
1. Gi alle kunnskap om status i sitt lokalsamfunn
2: Utvikle planer for samfunnsutvikling som viser hvordan vi skal nå bærekraftsmålene
3: Mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og akademia som bidrar til
bærekraftig utvikling
4: Måle og evaluere effekten av innsatsen
For å følge opp denne erklæringen vil kommunene sikre forankring og fremdrift.

Ressurser og kontaktinformasjon
U4SSCs globale implementeringsprogram i Norge og KPI-evaluering av norske kommuner
Generelle henvendelser U4SSC i Norge: Bente Kristin Malmo,
bente.kristin.malmo@unitedsmartcities.org
Globalt sekretariat, Wien (OIER): Heike Warmuth, Heike.Warmuth@oier.pro
Leder U4SSC globale implementeringsprorogram: Kari Aina Eik, sg.office@oier.pro
U4SSC, https://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/united/Pages/default.aspx
Datainnsamling Norge: Ole Helge Haugen, ole.helge.haugen@mrfylke.no
Lokale kontaktpersoner datainnsamling:
Asker: Geir Graff, rådgiver, geir.graff@asker.kommune.no
Bærum: Christian Holmås Haave, Christian.haave@baerum.kommune.no
Bodø kommune: Vesa Heikki Jäntti, vesa.heikki.jantti@bodo.kommune.no
Haugesund kommune: Jo Inge Wang Hageland, jo.inge.hagland@haugesund.kommiune.no
Karmøy kommune: Bjørn Andersen, ban03@karoy.kommune.no
Kristiansund: Rita Nerland, rita.nerland@kristiansund.kommune.no
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Molde kommune: Randi Myhre, randi. myhre@molde.kommune.no
Rana kommune: Gro Sæten, gro.saeten@rana.kommune.no
Stavanger kommune: Eli Sirnes Willumsen, eli.sirnes.willumsen@stavanger.kommune.no
Trondheim kommune: Silja Rønningsen, silja.ronningsen@trondheim.kommune.no
Ålesund kommune: Tom Rian, tom.rian@alesund.kommune.no
Smart Sustainable City Lab, Ålesund
Smart Sustainable City Lab: Framtidsnavigatør Anne Lise Sagen Major,
Anne.Lise.Sagen.Major@alesund.kommune.no.
Augment City
Augment City Simulation: Joel Mills/Bjørn Dimmen, bjorn@osc.no, https://augmentcity.no/
FN-senteret i Trondheim (Geneva UN Charter Centre of Excellence on SDG City Transition)
Informasjon om FN-senteret finner du her: http://www.unece.org/info/media/presscurrent-pressh/housing-and-land-management/2019/unece-and-city-of-trondheim-norway-join-forces-for-smartand-sustainable-urban-development-with-new-geneva-un-charter-centre-of-excellence/doc.html
Leder FN-senteret: Kristian Mjøen, kristian.mjoen@trondheim.kommune.no
Næringsliv/partnerskap: Silja Rønningsen , silja.ronningsen@trondheim.kommune.no
Prosjekt Bærekraftsløftet
FN-senteret i Trondheim bistår U4SSC globale implementeringsprogram med å etablere programmet
i Norge, gjennom prosjekt Bærekraftsløftet
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/barekraft/network-of-excellence
Leder styringsgruppen: Interimleder Kari Aina Eik, sg.office@oier.pro
U4SSCs prosjektleder for Bærekraftsløftet: Kristian Mjøen, kristian.mjoen@trondheim.kommune.no
SDG City Transition - Network of Excellence
Nettverket er kommunenes representant i styringsgruppen for prosjekt Bærekraftsløftet.
Asker kommune: Lars Bjerke, kommunedirektør (konst. leder)
Bærum kommune : Bente Rudrud Herdlever, kommunaldirektør (konst. nestleder)
Rana kommune: Gro Sæten, samfunnsplanlegger
Stavanger kommune: Per Kristian Vareide, kommunedirektør
Trondheim: Morten Wolden, rådmann, Trondheim kommune
Ålesund: Bente Glomseth Vikhagen, ass rådmann, Nye Ålesund kommune.
Snapshot U4SSC evalueringsrapport Ålesund, https://www.itu.int/en/ITUT/ssc/united/Documents/U4SSC-Snapshots/City_Snapshot_Alesund_Norway.pdf

Med vennlig hilsen
Kari Aina Eik
Leader, U4SSC Implementation Programme
Secretary General OiER
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