VÄLKOMMEN TILL

SKL:s Internationella dag
20 januari 2016, Stockholm

20 januari 2016 anordnar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en dag för dig
som är förtroendevald eller tjänsteman i kommun, landsting och region eller som på annat
sätt arbetar med internationella frågor med relevans för SKL:s medlemmar.
SKL:s Internationella dag har kommit att bli ett populärt årligt återkommande evenemang.
Ett utmärkt tillfälle för dig att tillsammans med kollegor från hela landet diskutera globala
utmaningar och internationella och EU-frågor som berör din kommun, ditt landsting och
din region.
Notera att konferensen denna gång har bytt konferenslokaler och nu kommer att äga rum
på Hotell Clarion Stockholm vid Skanstull på Söder. Vi har också gjort ett par mindre
förändringar i upplägg och program och hoppas såklart att ni upplever dem som
förbättringar.

Varmt välkommen!
Ilmar Reepalu
Ordförande beredningen för internationella frågor,
Sveriges Kommuner och Landsting

Följ och delta i konferensen via Twitter: #idSKL

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Datum

20 januari 2016

Plats

Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

Kostnad

2 100 kr exklusive moms (kaffe, lunch, fikabuffér och mingel ingår)

Anmälan

Anmäl dig senast den 9 januari 2015. Anmälan är bindande men kan överlåtas till
annan person. Anmäl dig här!
För information kring anmälan kontakta Konstella tfn: 08-452 72 86 e-post:
konferens@konstella.se. För frågor kring konferensens innehåll kontakta Karin Flordal
tfn: 08-452 78 34 alt. e-post: karin.flordal@skl.se

Följ och delta i konferensen via Twitter: #idSKL

PROGRAM
10.00 - 10.05

Välkomna! Jerker Stattin, sektionschef SKL:s internationella sektion

10.05 - 10.10

SKL:s ordförande Lena Micko (S) hälsar välkomna!

10.10 – 10.30

Lena Micko (S) i heta stolen – vad tänker hon kring EU och internationella frågor?

10.30 – 10.45

Ilmar Reepalu (S), ordförande SKL:s beredning för internationella frågor, key note
speaker Agenda 2030, FN:s hållbara utvecklingsmål, vad betyder dessa för Sveriges
kommuner, landsting och regioner?

10.45 – 11.00

Utredningen Delaktighet i EU presenterar sitt arbete utifrån ett lokalt och
regionalt perspektiv

11.00 – 11.50

Paneldiskussion
Paneldiskussion mellan företrädare för regeringen, SKL, media och det civila samhället
om hur ansvaret för medborgarnas delaktighet i EU kan förbättras. Hur arbetar vi vidare
för att förbättra delaktigheten? Vad blir nästa steg i uppföljningen av utredningen?
Moderator Jerker Stattin, chef SKL:s internationella sektion

11.50 -12.00

Prisutdelning till Årets EU-inspiratör, ett pris om föreningen Effektnet delar ut årligen

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 -13.30

Europarådets Europe Prize presenteras och Vara kommun, Sveriges första mottagare av
priset berättar om sitt mångåriga arbete med europafrågor och vad priset möjliggör för
kommunen och dess invånare.

13.30 - 14.30

PASS 1
1.

Utsatta EU-medborgare

Martin Valfridsson, nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare,
presenterar utredningens arbete med fokus på EU-aspekter. Därefter följer en
paneldiskussion kring framtiden. Vad händer nu, vad gör Sverige och vad händer på EUnivå? Hur ser det ut i andra EU-länder och vad görs där? Kan vi lära av dem?
2.

Så här kan de Brysselbaserade regionkontoren bidra till ökad delaktighet i EU

Det finns 12 svenska region-och stadskontor i Bryssel, som representerar Sveriges alla
regioner och de största städerna, och bevakar sin regions intresse gentemot EU.
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Under denna timme får ni höra hur Skånes regionkontor, Värmlands regionkontor och
North Sweden arbetar för att öka delaktigheten i EU. De tre representerar olika delar av
landet, har olika geografiska förutsättningar och också olika uppdrag från
hemmaorganisationen.
14.30 – 15:00

Kaffepaus

15.00 - 16.00

PASS 2
3. Högaktuellt just nu – SKL:s prioriterade EU-frågor 2016 kopplat till Kommissionens
arbete 2016
Kommissionens arbetsprogram för 2016 presenterades den 27 oktober 2015. Med
utgångspunkt i detta program har SKL tagit fram prioriterade EU-frågor för 2016.
Här kan ni höra experter från SKL:s diskutera högaktuella frågor på EU-agendan och dess
påverkan på lokal och regional nivå.

16.00 – 16.45
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Mingel

