
Et nasjonalt nettverk av smartby-
kommuner i Norge

Smartbyene



Hvorfor eksisterer nettverket Smartbyene?

• Oppnå FNs Bærekraftsmål
• Skape smartere og mer bærekraftige byer og samfunn
• Gjøre det sammen
• Lære av hverandre
• Øke gjennomføringsevne



Hvem er smartbyene?

Asker Kommune



Hva jobber vi med?

Mobilitet Åpne Data
Innbygger
involvering

Næringslivs
dialogen Kommunikasjon Smartbyretnings

linjer

Anskaffelser

Vi identifiserer temaer som medlemmene mener er de 
viktigste å samarbeide om for å komme raskere frem 
til målet. Smartere og mer bærekraftige samfunn

Temaene vi jobber med skal:

1. Være viktige nok til å påvirke endring
2. Være skalerbare og mulige å spre



Organisering

Eiermøte Styrings
gruppa

Sekretariat
+

Nettverks
ledelsen

Arbeids
grupper

• Alle medlemmer har 
lik eierandel, 

• Alle medlemmer har 
lik stemmerett

• Holdes 1 x år
• De viktigste 

beslutninger om 
nettverket tas

• Alle medlemmer har 
1 representant 

• Alle medlemmer har 
lik stemmerett

• Holdes Skypemøte 1 
x mnd

• Kontinuerlig 
driftsagenda

• Sekretariatet ligger 
hos Innovasjon Norge

• 50% stilling til adm
ledelse

• 2-3 byer er med i 
ledelsen

• Dette går på omgang
• Sekretariatet står for 

daglig drift
• Jobber tett med de 2-

3 utpekte lederbyene

• Gruppene opprettes 
etter behov ifht
temaer som skal 
jobbes med

• Sekretariatet har 
ansvar for å fasilitere
starten

• Deretter ledes hver 
arbeidsgruppe av en 
by i lead

• Arbeidsgruppene 
opprettes, og 
nedlegges etter 
behov for å løse 
oppgaver



Viktige arenaer i 2019



www.smartbyene.no

Smartbyene

http://www.smartbyene.no/


Dele

Invitere inn

Ta initiativ

Grunnleggende holdninger og verdier for å lykkes



Effekter vi ønsker å 
oppnå

• Skape mer koordinert og samkjørte 
smartbyprosjekter på tvers av kommuner i Norge

• Gjøre det lettere for smartbyprosjektene i de ulike 
kommunene å lære av hverandre

• Gjør det lettere for smartbyprosjektene i de ulike 
kommunene å involvere flere i egen kommune

• Skape engasjement på tvers av kommuner på og i 
befolkningen på smartbyprosjektene

• Være en sparringspartner for nasjonale 
myndigheter

• Skape bedre samspill mellom offentlig sektor, 
privat sektor, akademia og innbyggere. 

Presenter
Presentation Notes
Som et ledd i særskilte næringstiltak for Svalbard som ble gitt i 2015.IN fikk 2 oppdrag i Svalbardmeldingen – begge fra NFD:Lokal tilstedeværelse med finansiering 20 millInnspillsrapport nærings- og innovasjonsstategiKomplisert oppdrag – geopolitikk + innspillDen første nasjonale nærings- og innovasjonsstrategi for Svalbard- Om prosessen:Ingen manko på lokale strategierHar gått gjennom en mengde rapporter og strategier. Nasjonale og lokale. Begynner å skjønne at LYR er planlei…Svært mange møter med lokale (næringsliv, organisasjon, lokalstyre) ANTALL??Observatør næringsplan NæringsforeningEn kombinasjon av lokal/sentrale innspill.Alle viktige innspill er presentert for PolarutvalgetFulgt opp med en til en møter med de viktigste departement (NFD, JD; DU, KD, KLD – OED)Kunne dermed korrigere underveisLevert 30. september med oppdateringer underveis
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