
 
         

 

BETTER ska hålla virtuellt tematiskt evenemang. 

BETTER-teamet genomförde sitt tematiska evenemang #3 digitalt på grund av fortsatta folkhälsoproblem 
kopplat till Covid-19/coronaviruset och med hänsyn till våra intressenters, leverantörers och andra 
mötesdeltagares hälsa och välmående. Mötet skulle ursprungligen hållits i Birmingham (UK) i form av ett 
fysiskt möte. Det slutliga virtuella evenemanget innehöll en serie workshops och hölls under tre dagar enligt 
följande: 

Datum/tid Ämne för workshop Experter 

16 juni, 10.30 - 12.00 CET 

Workshop 1: “Bygga samarbete för 
datainsamling: Tillhandahålla stöd för att 
stimulera effektivt arbete i offentlig och 
privat sektor” 

Lauri Sokk (P4 
Tartu) 

17 juni, 10:30 – 12:00 CET 

Workshop 2: “Datavisualisering: Ett sätt 
att effektivt interagera med våra 
medborgare och i offentlig och privat 
sektor” 

Henrik Mazzanti (P3 
Gavle)  

18 juni, 10:30 – 12:00 CET 

Workshop 3: “Reform i offentlig sektor: Hur 
data kan användas för att stödja den offentliga 
förvaltningens mål och främja mer integrerade 
arbets- och styrningsmodeller” 

Dr Steve Harding (P2 
Birmingham)  

Workshop 1. :Deltagarna undersökte hur man kunde koppla samman privata och offentliga intressenter i 

arbetet med att samla in data för det allmännas bästa och på så sätt skapa en “win-win” situation. 

Workshop 2.: Experter ledde en diskussion om städers dataplattformar som hjälper oss utnyttja 

existerande data och om hur visualiserad data kan förenkla beslutsprocesser. 

Workshop 3.: Better-teamet och intressenterna diskuterade hur designtänkande som en kognitiv, 

strategisk och praktisk metod kan användas för att hjälpa offentlig förvaltning att möta de utmaningar de 

står inför. 

Samtliga workshops genomfördes på plattformen WEBEX. Mötena visade sig vara framgångsrika i att möta 

parternas kunskapsbehov och utgör en plattform för de interregionala utbildningsaktiviteter som startar i 

augusti 2020.  

Om BETTER 

BETTER är ett Interreg Europa-projekt som involverar fem kommuner (Genua i Italien, Tartu i Estland, 

Nyíregyháza i Ungern, Birmingham i Storbritannien och Gävle i Sverige) vars uppdrag är att stödja 

myndigheter i utvecklandet av regionala innovationsstrategier och förbättra offentliga e-tjänster för att 

stimulera den regionala innovationskedjan.  

För mer information om BETTER, besök oss på https://www.interregeurope.eu/better/ eller 

Följ oss på: 
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