Dokumentation af merværdier

- værdiskabelser ved klimatilpasning på tværs af sektorer

Klimatilpasning
Bedre
idrætsfaciliteter

Før

Maj-Britt Quitzau & Birgitte Hoffman
Institut for Planlægning
Efter
Bedre mulighed for en sund
hverdag med bevægelse

Klimatilpasning med merværdi ved Gladsaxe
Sportscenter (fotograf: Carsten Ingemann)

Gevinsten ved det tværfaglige ‘sprog’
Havnebadet er et eksempel på at tale
på tværs af faglige sektorer:
Teknikerne ønskede sig større (&
meget dyre) forsinkelsesbassiner for at
undgå forurenende overløb.
Planerne fik først rigtig medvind, da de
tekniske formuleringer begyndte at
give mening i et bylivsperspektiv:
”»Og så var det, at nogen sagde, at hvis
man fik gjort vandet rent nok til at
opfylde miljøkravene, kunne man måske
også bade i det. På den måde kunne
man have et dobbelt sigte: både miljø
og rekreative forbedringer,« fortæller
Jan Rasmussen.”

Vi skal forstå de nuværende værdier i hver enkelt faglig sektor
- værdier er styrende for organisationer og deres visioner
Hver organisation og faglig sektor arbejder
målrettet med strategisk udvikling med
udgangspunk i specifikke værdier, missioner og
visioner, som f.eks.:
• Teknikforvaltningen har fokus på at håndtere
regnvand
• Idrætsforvaltningen har fokus på at skab gode
anlæg og forhold for idræt
• Sundhedsforvaltningen har fokus på aktive
vaner og undgå ulighed i befolkningen
• Børneforvaltningen har fokus på læring og
udvikling
Forskellige faglige sektorer ‘taler’ altså
forskellige ‘sprog’. De opfatter værdi forskelligt
og arbejder med forskellige strategiske blikke.

Vi får det vi måler

- fordi vi styrer efter dét som vi måler
• Bylivsregnskabet i Københavns Kommune skal
følge op på visionen om ‘Metropol for
mennesker’
• Bylivsregnskabet er en blanding af kvantitativ
og kvalitativ data, tal og registreringer er
suppleret med borgernes kvalitative
beskrivelser
• Bylivsregnskabet bygger på forskellige
undersøgelser i byen f.eks. fodgængertællinger,
opholdstællinger, ophold på legepladser og
holdningsundersøgelser.
à Det her er eksempel på et særligt sprog, og
hvordan det styrer tænkningen af bl.a. løsninger
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3. Bylivsregnskab

1. Vision:
‘Metropol for mennesker’

2. Tiltag og projekter
i byen

Det betyder noget, hvordan vi måler/værdisætter ting
Cykling som eksempel på udvikling i ’sproget’

Cyklisme værdisat som:
- Cykelulykker?
- Oplevelser?
- Sundhedsproduktion?

Vi må have værktøjer, der er
skarpe i forhold til at
synliggøre værdier i forskellige
verdner

Ved at tale om gang og cykling
i et mere sundhedsfagligt
sprog, så er der vedtaget en
ambitiøs plan, der bygger bro
mellem veje og sundhed i
London.

Strategisk kobling til sundhedsøkonomi
Forskningen viser, at hvis hver indbygger i London går
eller cykler 20 min. hver dag så vil det spare
sundhedsbudgetterne over de næste 25 år for 1,7
milliarder £ - bare i behandlingsudgifter –f.eks. for:
• 85.000 færre som skal behandles for hoftefraktur
• 19.200 færre mennesker med demens
• Ca. 18.800 færre Londoner der lider af depression
• 16.400 færre med hjerte-kar problemer
• …
Dertil kommer færre udgifter til sygedagpenge og de
manglende arbejdsdage og produktion

Lad os øve os i at tale om værdi på tværs!
- Dialogworkshop i Aarhus
Invitation til tværfagligt samarbejde
- Hvorfor søren skal vi snakke om klimatilpasning?!
- Få øje på broerne mellem fagområderne

Fra børneområdet
Fra teknikområdet

Fra byudvikling
Fra forsyningen
Fra udviklingsprojekt i
samarbejde med Aarhus
Kommune og Aarhus Vand

Der er brug for nye dialogværktøjer til at tale værdier
sammen med andre forvaltninger end teknik og miljø

Fra udviklingsprojekt i
samarbejde med Aarhus
Kommune og Aarhus Vand

Vores anbefalinger
• Vi skal arbejde mere målrettet med at italesætte og
dokumentere den merværdi, som klimatilpasningsprojekter har
(og kan have)
• Herunder bl.a. : byliv, sundhed, idræt og læring

• Vi skal trække på og udvikle stærkere dokumenterings- og
evalueringsværktøjer, som tydeliggør de tværgående værdier.
• Dokumentationen skal bygge på et tværfagligt ’sprog’, som er
genkendelig på tværs af forvaltninger, for politikere og borgere.

