












Definition af resiliens 
• Resiliens beskriver de nødvendige kvaliteter en by og et 

samfund skal have for at udvikle nye strategier og 
handlinger til kunne håndtere kritiske ”chok” som følge af 
klimaændringer, men også til langsigtede påvirkninger, som 
svækker de fysiske, sociale og økonomiske strukturer fra dag 
til dag. 
 

• Disse kunne være mangel på boliger, øget indvandring, høj 
arbejdsløshed; ineffektive transportsystemer; og mangel på 
bæredygtig vand-, energi- og fødevaresystemer, der øger 
presset på miljøet og sårbare sociale grupper. 

 
• Det refererer til den organisatoriske kapacitet og evne til at 

ændre gennem en fælles læreproces (innovativ og 
bæredygtig), når de står både kroniske og akutte 
stressfaktorer. 
 

• At opbygge modstandskraft i byer og lokalsamfund det 
kræver en holistisk tilgang til at identificere den indbyrdes 
afhængighed mellem samfundsmæssige risici, og forbinde 
dem til muligheder for at stimulere innovative løsninger og 
potentielle investeringer. 
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Drivkraften for resiliente byer: 
 

• Byer og samfund står over for en række ”svære” 
udfordringer i de kommende år med en dyb 
indvirkning fra ændringerne i miljø, økonomi og 
disruptive sociale forandringer fra urbanisering og 
immigration 
 

• For imødekommende de skiftende betingelser har 
mange byer nu startet en fysisk omdannelse mod 
bæredygtige og modstandsdygtige samfund. 
 

• For at lykkes med denne strategiske transformation er 
byerne nødt til at arbejde holistisk og gentænke, 
hvordan de er organiseret, både med hensyn deres 
sociale, fysiske, biologiske og tekniske infrastruktur. 
 

• Desuden vil nye økonomier, bæredygtige livsformer og 
regulativer få indflydelse på lokalsamfund og 
virksomheder. 
 

• Dette vil i sidste ende føre til en stigende efterspørgsel 
efter ny viden og kapacitet, nye politikker, services og 
løsninger, der kan understøtte denne vigtige overgang 
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City Resilience Framework  
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Strategy process: 
Linking risk with opportunity 







Designprincipper for resiliens 
• Skab opmærksomhed om fælles 

udfordringer blandt interessenter, 
med særlig vægt på udsatte borgere 

• Opbyg kapacitet blandt 
beslutningstagere til at handle 

• Skab fælles mål og partnerskaber. 
• Gør det muligt at deltage 
• Fortæl en engagerende historie 
• Design multi-funktionelle, 

bæredygtige og socialt retfærdige 
løsninger 

• Undersøg flere kilder og metoder til 
finansiering 

• Støt mennesker i at anvende 
løsningen 

• Mål værdien både kvalitativt og 
kvantitativt. 
 Kroustrup 2016 



Resilient governance is open governance 



Nye krav til den offentlige sektor 
Innovation gennem  
samskabelse 

Performance og  
ressourceudnyttelse 

Legitimitet, troværdighed og 
øget pres fra borgerne  

Resiliens: Langsigtet og dynamisk 
modstandsdygtighed  

Autoritet Partnerskaber 

Kilde: Jocelyn Bourgon, 



Nationalt / Nordisk samarbejde? 

• Etablering af netværk og partner 
   platform i Danmark 
•  Interesseret i deltagelse? Kontakt  
   Chief Resilience Officer 
   Jonas Kroustrup jkrou@vejle.dk 
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