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Stadens roll/syfte för deltagande:
Finansborgarrådet inbjöds att tala vid the Second Meeting of the
Inclusive Growth in Cities Initiative, som ägde rum i samband
med Cities for Life Global Summit for Inclusive, Smart and
Resilient Cities, den 21-22 november 2016 i Paris, Frankrike.
The Inclusive Growth Initiative är ett initiativ som OECD och the
Ford Foundation startade 2012 och som syftar till att stödja
styrande att analysera brister i social jämlikhet och finna
strategier för ökad jämlikhet och tillväxt. För att operationalisera
initiativet ytterligare lanserade dessa två aktörer The Inclusive
Growth in Cities Initiative i mars 2016. Tanken är att kampanjen
ska innebära en plattform för utbyte av best practice. Stockholm
deltog i lanseringen i New York och finansborgarrådet tackade
inför mötet även ja till att tillsammans med bl.a. Paris och New
Yorks borgmästare ingå i en borgmästarkoalition inom initiativet,
Champion Mayors for Inclusive Growth. De ca 50 borgmästarna
från hela världen ska fungera som internationella föredömen.
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Konferensen i Paris, som arrangerades av OECD i nära
samverkan med Paris stad, ägde rum under den första dagen av
ett annat möte, Cities for Life Global Summit for Inclusive,
Smart and Resilient Cities. Den konferensen arrangerades av
Paris stad och Medellin stad - i samarbete med UN Habitat,
OECD, Ford Foundation och Rockefeller Foundation – och
syftade till att diskutera resultatet av FN:s konferens om bostäder,
byggande och hållbar utveckling, Habitat III, som ägde rum i
Quito i oktober. Till skillnad från det förstnämnda mötet var detta
mer ett expert- än högnivåmöte.
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På vilket sätt har deltagandet bidragit till något av följande
områden:


Positionering:
Finansborgarrådet inbjöds att tala vid tre tillfällen under
konferensen, som lockade 400 politiker, tjänstemän,
akademiker och experter. I mötets första session deltog
finansborgarrådet i en paneldiskussion med rubriken
Innovation, Ecosystems and Partnerships to build
Inclusive Cities. Hon berättade där bl.a. om staden
hållbarhetskommission, den sociala investeringsfonden,
bostadsbyggandet och medborgarbudgetering. Direkt efter
lunch fick finansborgarrådet relatera stadens insatser inom
det sociala området till Paris Action Plan, ett dokument
som antogs under mötet och som innebar en
operationalisering av den deklaration, New York Proposal
for Inclusive Growht, som antogs vid initiativets första
möte i New York. I sitt tal delade hon exempel inom
utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Mot slutet av
konferensen, i en tematisk workshop kring flyktingmottagande och integration, talade finansborgarrådet en
tredje gång. Fokus låg här på bostäder, utbildning och
arbetsmarknadsåtgärder.



Verksamhetsutveckling:
Mötet innebar ett kollegialt kunskapsutbyte på såväl
politisk- som tjänstemannanivå. Inte endast via
konferensens mer formella delar utan också via det
nätverkande som mötets mer sociala delar erbjöd
möjligheter till.
Sveriges ambassadör till OECD, Annika Markovic, stod
möteskvällen värd för en mindre middag på residenset.
Middagen, vid vilken finansborgarrådet var huvudgäst
och andra OECD-ambassadörer och OECD-direktörer
deltog i, innebar intressanta diskussioner kring hur staden
exempelvis använder sig av forskning och statistik
kopplat till social hållbarhet.
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Bevakning och påverkan
OECD-initiativet har i och med sitt andra möte etablerat
sig som ett viktigt forum för världens städer att diskutera
och utbyta erfarenheter inom detta för staden prioriterade
område. Initiativet möte nästa gång 2017 och då i Seoul,
Sydkorea.
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Övriga kommentarer och reflektioner:
Att OECD-konferensen, som i sig innefattade flera
aktörer, var inhyst i ett möte med än fler intressenter,
innebar att upptakten till konferensen blev mycket rörig.
Mycket sent inpå mötets genomförande klarnade bilden
av vad som förväntades av de deltagande borgmästarna.

