Region Östergötlands

Internationella dag 2017
Temat för dagen är EU-handslag för ökad delaktighet

Region Östergötland bjuder tillsammans med SKL in till regionens årliga internationella dag. Temat för
dagen är EU-handslag för ökad delaktighet och i år medverkar EU-minister Ann Linde.
Konferensen är en fortsättning på utredningen ”EU på hemmaplan” som genomfördes under 2016
och som handlar om att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller
EU-frågor. Under dagen kommer ni få möjligheter att lyssna till EU-ministern och få ökad kunskap
om hur EU påverkar lokal, regional och nationell nivå. Dagen kommer också att innehålla lokala och
regionala exempel på organisationer som under 2017 engagerar sig i EU-handslaget i Östergötland
genom att genomföra insatser för ökad kunskap och delaktighet.
Tid: Tisdag 23 maj 2017 kl. 09.00-14.30
Plats: Arbetets Museum, Laxholmen, Norrköping
Moderator: Anna Lindberg, enhetschef internationell samverkan, Region Östergötland
Målgrupp: Offentliga aktörer, tjänstepersoner och beslutsfattare med intresse för EU-frågor.
Anmälan senast 10 maj till Region Östergötland, via länk här, antalet platser är begränsade.
Konferensen är kostnadsfri, men anmälan är bindande, ej avbokad plats debiteras 500 kr.
Frågor: Kontakta Sofia Prans, sofia.prans@regionostergotland.se, telefon: 010-103 65 46.

www.regionostergotland.se

Program
09.00

Fika

09.30

Välkommen
Margareta Fransson, vice ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland

09.35

EU-minister Ann Linde

09.55

EU-handslag för ökad delaktighet
- Margareta Fransson, vice ordförande, regionstyrelsen, Region Östergötland

10.10

- Norrköpings kommun, Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande
- Linköpings kommun, Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande

10.30

PAUS – fototillfälle

10.45

EU på hemmaplan, hur stärker vi kunskapen om EU i Östergötland?

12.15

Lunch

13.15

Panelsamtal

- I nformation och dialog för beslutsfattare och tjänstepersoner i regi av SIEPS
tillsammans med SKL.
- Regionala exempel på påverkansarbete, Thomas Högman,
Region Östergötlands EU-kontor, Bryssel

Utredningen EU på hemmaplan lyfter fram vissa aktörer som särskilt viktiga i
arbetet med att stärka delaktigheten och kunskapen om EU. Hur arbetar några
av Östergötlands aktörer med detta?
Medverkande i panelen:
Margareta Fransson, vice ordförande, regionstyrelsen, Region Östergötland
Thomas Högman, handläggare Region Östergötlands EU-kontor, Bryssel
Magnus Sundström, enhetschef FoI-enheten, Sjöfartsverket
Mats Granberg, journalist, Östgötamedia
Peter Hammers, skolambassadör, Linköpings kommun
Helena Balthammar, borgmästare, Linköpings kommun
Lars Stjernkvist kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun

14.30

Avslutning med FIKA

