Odense Charter 2012
I de kommende år vil flere og flere mennesker i Norden som i resten af verden flytte
til de større byer, og disse byer vil i stigende grad danne ramme om fremtidens
arbejdspladser og den øvrige menneskelige udfoldelse. For de nordiske landes større
byer bliver den helt afgørende udfordring at kombinere velfærdsamfund og
kundskabsøkonomi.
Fraværet af metropoler i international skala i Norden åbner for en særlig rolle og
giver et særligt ansvar til de større nordiske byer for at tage imod denne udfordring
gennem aktivt lederskab og samarbejde.
De nordiske byer ser det som deres afgørende opgave at sætte fokus på den rolle,
som byerne spiller for videreudvikling af det nordiske velfærdssamfund og for
udvikling af kundskabsøkonomien.
De nordiske byer er fuldt bevidste om, at udviklingen ikke kommer af sig selv men
kræver stærkt politisk lederskab, økonomisk potentiale og tæt samarbejde.
De nordiske byer bekender sig til den nordiske velfærdsmodel og erkender samtidig
behovet for dens konstante fornyelse.
De nordiske byer vil sammen udvikle en særlig nordisk bymodel til at styrke
udviklingen af fremtidens velfærd og den værdiskabelse, der ligger til grund for
velfærden.
Det vil vi sammen gøre under overskriften: Byer for alle.

I de kommende år vil de nordiske byer gennem sit netværk arbejde på at realisere
målet og især samle indsatsen inden for 5 udvalgte udfordringer:
1.
2.
3.
4.
5.

Velfærd, kulturel og social rummelighed – demokratisporet som fundament
Bæredygtig udvikling - klimasporet
Viden, vækst og velstand – det bæredygtige vækstspor
Den regionale by - regionssporet
Det byggede miljø - bysporet

For sammen at kunne møde disse fem sammenhængende udfordringer, skal byerne i
Nordic City Network indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde i de kommende år.
Samarbejdet skal grundlægges på udveksling af og levende debat om gode
erfaringer, spændende ideer og gensidig inspiration - et samarbejde, der kan få
afgørende betydning for den enkelte by og sætte spor i den nordiske
samfundsudvikling.

På vegne af medlemsbyerne i Nordic City Network:
Norge: Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristianssand, Skedsmo
Sverige: Umeå, Uppsala, Norrköping, Malmø, Lund
Danmark: Ålborg, Århus, Odense, Fredericia
Finland: Vaasa
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