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Reserapport Bilateralt möte mellan
finansborgarrådet och Oslo byrådsledare
samt seminarium anordnat av NorskSvenska Handelskammaren, den 12-13
januari 2017 i Oslo, Norge.
Deltagare:
1. Karin Wanngård, finansborgarråd
2. Martin Nilsson, kanslichef, finansroteln
3. Alaa Idris, bitr. kanslichef, finansroteln
4. Felix Antman Debels, borgarrådsekreterare,
stadsbyggnads- och kulturroteln
5. Elin Sundin, borgarrådssekreterare, finansroteln
6. Marc Zetterblom, projektledare, SLK
Stadens roll/syfte för deltagande:
Finansborgarrådet inbjöds att delta i ett bilateralt möte med Oslo
byrådsledare samt i ett seminarium anordnat av Norsk-Svenska
Handelskammaren, den 12-13 januari 2017 i Oslo, Norge.
Det bilaterala mötet mellan finansborgarrådet och byrådsledaren,
som genomfördes i Oslos rådhus eftermiddagen den 12 januari,
behandlade olika för städerna gemensamma utmaningar och
möjligheter inom områdena stadsbyggnad, klimat/miljö och
migration.
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Förmiddagen den 13 januari arrangerade Norsk-Svenska
Handelskammaren, i samverkan med Invest Stockholm och Oslo
kommun, ett seminarium om tillväxtmöjligheter och hinder i
Oslo- och Stockholmsregionen. Vid seminariet, som genomfördes
på den svenska ambassadörens residens, deltog ca 80
representanter för norskt och svenskt näringsliv.
Finansborgarrådet och byrådsledaren var inbjudna som
huvudtalare.
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På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:


Profilering:
Relationerna mellan Stockholm och Oslo är av tradition
goda. Besöket i Oslo i januari innebar dels en god
möjlighet för staden att fördjupa relationerna på politisk
nivå och dels ett fint tillfälle för staden att möta
representanter för det nordiska näringslivet.
Finansborgarrådet delade i sitt tal med sig av det arbete
som utförs i Stockholm inom en rad områden och
betonade även betydelsen av samverkan med näringslivet.
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Omvärldsbevakning:
Det bilaterala mötet mellan de två huvudstäderna var
mycket givande. Stockholm och Oslo delar många
utmaningar inom de tre ovan angivna områdena varför ett
utbyte kring lokala lösningar var mycket intressant för
såväl värdstaden som den gästande staden.



Samverkan
Mötet mellan de två borgmästarna med kanslier innebar
inte endast ett utmärkt tillfälle för kollegialt
kunskapsutbyte utan även för framåtsyftande samverkan,
inte minst inom internationella organisationer de två
städerna är medlemmar av.



Påverkan
Näringslivsmötet var ett mycket uppskattat initiativ, både
på politisk nivå som i näringslivssammanhang. Seminariet
innebar ett konstruktivt samtal mellan städerna och
företagen. Det handlade lika mycket om förväntningarna
på Stockholm och Oslo som på de lokala näringsliven och
hur dessa sfärer kan mötas och understödja varandra.

