INBJUDAN

Ett livskraftigt Österbotten i det hundraåriga Finland
Konstruktiv diskussion som ett led i beslutsfattandet
23 oktober 2017, Jakobstad, Schaumansalen

Vad är hemligheten bakom Österbottens livs- och konkurrenskraft?
Hur fattar man beslut som påverkar företagens verksamhetsmiljö?
Hur fungerar dialogen mellan beslutsfattarna och företagarna?
För att fira Finland 100-jubileumsåret ordnar justitieministeriet och Jakobstads stad ett
miniseminarium om företagande och näringsverksamhet. Syftet med seminariet är att diskutera
på vilket sätt företagande kan främjas på lokal nivå och i hela landet. Avsikten är lyfta fram goda
exempel, frågor och utvecklingsförslag som gäller sätten att förbättra företagens livskraft och
utveckla deras verksamhetsmiljö. Vid seminariet söks nya sätt att främja och stärka
interaktionen mellan företagarna och beslutsfattarna.
Seminariet riktar sig till lokala företagare, företagarnas och producenternas
intresseorganisationer, områdets kommunala tjänsteinnehavare och förtroendevalda,
riksdagsledamöter som företräder området samt kommuninvånare, som är intresserade av
frågor som gäller företagande, sysselsättning och näringsverksamhet. Seminariet är gratis och
avsett för 50 deltagare som utses i anmälningsordning. Seminariet ordnas på svenska, men
anföranden kan framföras även på finska.
Seminariet är en del av projektet Finland 100 - Diskussioner om den finska demokratins framtid
som samordnas av justitieministeriet. Frågor som lyfts fram vid seminariet kommer att föras
vidare till evenemanget Framtidens frågetimme som ordnas den 27 november i riksdagen.
Miniseminariet är en del av de lokala demokratievenemangen som ingår i projektet och som
syftar till att utveckla det lokala och riksomfattande beslutsfattandet i en mer dialogbaserad
riktning. Justitieministeriets partner i projektet är Sitra, sekretariatet för Finland 100 vid
statsrådets kansli och finansministeriet.

Välkommen!

PROGRAM
12.30

Anmälning och buffetlunch

13.15

Öppningsord
Anna-Maja Henriksson, ordförande för Jakobstads stadsfullmäktige,
riksdagsledamot

13.30

Synpunkter på företagande och beslutsfattande
Jarl Sundqvist, verkställande direktör, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag
Concordia

13.50

Dialogbaserade diskussioner om förutsättningarna för företagande i
Jakobstadsnejden
Facilitatorer: Marina Lindell, Janne Berg, Jonna Kangasoja, Akordi Oy
Huvudtemana:
·
·
·

15.30

Produktionskostnader och företagens konkurrenskraft
Rekrytering och kompetensutveckling
Kommunikationerna i Jakobstadsnejden

Sammandrag och slutord
Kristina Stenman, Jakobstads stadsdirektör

Obs! Programmet kan ändras.
Anmälning senast den 16 oktober 2017:
https://www.webropolsurveys.com/S/C6E917F7C4062FCC.par
Mer information: projektchef Liisa Männistö, konsultativ tjänsteman Niklas Wilhelmsson,
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, justitieministeriet (fornamn.efternamn@om.fi), tfn
02951 6001 (växel))
·

Projektet Finland 100 - Diskussioner om den finska demokratins framtid på
justitieministeriets webbplats

·

Finland 100-jubileumsårets webbsida

·

Statsrådets demokratipolitiska handlingsprogram

#Finland100 #talatillsammans

