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Velfærd og bypolitik
• Hvad er bypolitik?

- Helhedsorienteret
- Samarbejde på tværs af sektorer
- Inddrager relevante parter
- Decentralisering
- Handlingsorienteret



Velfærd og bypolitik
• Bypolitik udfordrer nordisk velfærdsmodel

- Alles ret til samme støtte

- Indfører geografisk differentiering

- Udfordrer kritisk indstilling til privat virksomhed

+ kommer sent



Fra velfærdspolitik til bypolitik

Fra Mod

Universel regulering og løs-
ning af universelle problemer

Stedsbestemte, specifikke
løsninger på lokale problemer

Prædefinerede problemer Kontekstuelle problemer
Miljøregulering Byøkologi
Kontrol Det gode eksempel
Bureaukrati Netværk
Lighed for loven Kvalitet gennem variation



Opfattelse af storbyen

”Bypolitik” - som
transformation - et
paradigmeskift

Fra Mod

Storbyen som problem Storbyen som potentiale
Funktionsopdeling og
byspredning

Funktionsblanding og
fortætning

- midtbyerne indebærer
dårlige levevilkår

- midtbyerne tilbyder po-
sitive oplevelser og gode
levevilkår



De tre bypolitiske spor

• Miljø og bæredygtighed

• Social balance

• Regional udvikling



Nationale fokusområder
Norge Sverige Island Finland Danmark

Fokus Kvalitet i tætby Boligsocial ba-
lance

Styring af by
vækst

Selvbærende
byer og regioner

Boligsocial balance

Bymidterne

Centrale
programmer
og initiativer

Miljøby-
programmet

Storbymedlingen

Storstadssats-
ningen

Agenda 21

Det regionale til-
vækstprogram

Plan for Reykja-
vik området.

Policyplan for
hele landet

”The regional
Centre Pro-
gramme”

”Centres of ex-
pertise”

Kvarterløft

Helhedsorienteret
byfornyelse



Aktører
• Ingen Byministerier

• Men en række andre ministerier

• Tværministeriel koordinering

• Også storbyerne er aktører

• Samarbejde og koordinering
- vertikalt



Norge Sverige Island Finland Danmark
Regional tra-
fikpolitik

Bompenge

De tre bypoli-
tiske ind-
satsområder
er ikke koordi-
neret

 (Detailhandel) Transport

Uddannelse

Transport

Uddannelse

Svage felter i bypolitikken



Virkemidler

• Netværk, alliancer, partnerskaber

• Udviklingsaftaler, programmer,
puljer

• Det gode eksempels magt



Norge Sverige Island Finland Danmark
Eksempel-
projekter

Lokale og regi-
onale udvik-
lingsaftaler

Fysisk plan-
lægning
Støttemidler
udbudt i kon-
kurrence
PPP

Programmer
og puljer
Udviklingsaf-
taler
PPP

Udviklingsaf-
taler
Fysisk plan-
lægning

Virkemidler - eksempler



Perspektiver
• Konkrete og lokale løsninger

• Problemer opfattes som
potentialer

• Evaluering bliver legitimering

• Nyttiggøres erfaringer

• Tager Fanden de bageste?


