Konference om udvikling, sammenhæng og
bæredygtige løsninger i kommunerne

Konference
29. januar 2015
tilmeld dig i dag

Smart City
– Smarte kommuner, bæredygtige byer
Danske kommuner står over for store udfordringer: De store byer vokser, mens landområderne affolkes, klimaet
ændrer sig, og der er på alle måder pres på ressourcerne.
Samtidig står vi midt i en unik teknologisk udvikling. Nye informations- og kommunikationsteknologier udvikles
i et stadigt stigende tempo. Det skaber muligheder for nye løsninger på kommunernes udfordringer.
Men hvad er smarte løsninger? Hvordan skaber vi det smarte samfund med borgerne i centrum? Hvordan
skaber vi innovative løsninger med et stort vækstpotentiale? Og hvordan sikrer vi koordinering, innovation
og synergi på tværs af fag og sektorer?
Gate 21 og NRGi har gennem dialog med kommuner, internationale casestudier og en benchmark-analyse sat
fokus på danske kommuners muligheder og udfordringer på Smart City-området. Vi har skabt en platform for
viden, inspiration og dialog og inviterer nu til konferencen: Smart City – Smarte kommuner, bæredygtige byer.
Dagen vil blandt andet indeholde
Inspiration til, hvordan kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner sammen kan løfte Smart
City-løsninger til glæde for borgerne
Viden, værktøjer og konkrete eksempler om Smart City-udvikling
Rum til at diskutere udfordringer på Smart City-området
Et borgmesterpanel, som diskuterer muligheder og udfordringer ved Smart City.
Målgruppe
Konferencen henvender sig bredt til politiske og administrative ledere fra kommuner – på tværs af
faggrupper, forvaltninger og sektorer.

På programmet

tilmelding

workshops

Carsten Hansen
Minister for By, Bolig og Landdistrikter
fortæller om initiativer og visioner inden for
Smart City

Dato
Torsdag den 29. januar 2015 klokken 9-17

Ved dagens workshops
vil vi blandt andet debattere:

Dan Hill
Executive Director fra Future Cities Catapult
introducerer Smart City i et globalt perspektiv
Jarmo Elukka Eskelinen
Direktør for Forum Virium Helsinki fortæller
om byen som platform for smart innovation
Martin Brynskov
Forsker ved Aarhus Universitet sætter Smart City
i et kommunalt perspektiv
Laila Pawlac
Stifter af DARE2 stiller kritiske spørgsmål
og guider gennem programmet
Borgmesterpanel med bl.a. Morten Kabell,
Teknik- og miljøborgmester, Københavns
Kommune og Steen Christiansen, Borgmester,
Albertslund Kommune
Se det fulde program på www.nrgi.dk/smartcity

Sted
Toldboden, Nordre Toldbod 18-24,
1259 København

Hvordan skaber vi samarbejde og
nye partnerskaber på tværs af fag
og sektorer?

Pris
950 kroner inkl. forplejning

Hvilke udfordringer og muligheder
giver Big Data?

Tilmelding
www.nrgi.dk/smartcity
(200 pladser – først til mølle)

Hvordan udnytter vi digitale
inddragelsesmetoder til at styrke
dialog og innovation?

Tilmeldingsfrist den 19. januar 2015

Hvordan skaber vi byer, som er
attraktive at besøge, bo og
arbejde i?

Har du spørgsmål skriv til smart@nrgi.dk

