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NÄRINGSLIVSPARLAMENTET
Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats
och göra sina röster hörda i ett antal frågor.
Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att
skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv.
En plats där företagare och politiska beslutsfattare
kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga
förståelsen.

VARFÖR NÄRINGSLIVSPARLAMENT?
Båda parter behöver en bättre inblick i respektive
parts utmaningar, behov och förutsättningar.
Det ser vi som väldigt viktigt för att vi i framtiden
ska kunna föra en konstruktiv dialog och bli än mer
träffsäkra i de satsningar som görs i länet.

SÅ GÅR DET TILL
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Näringslivsparlamentet i fyra steg

1

Under Näringslivsparlamentet
behandlas fyra fokusområden.
Varje fokusområde inleds med
en beskrivning av området ur
ett regionalt perspektiv för att
ge underlag till och sätta fart
på diskussionen och frågeställningarna.
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Företagsrepresentanterna får
möjlighet att rösta om fem på
förhand bestämda frågeställningar inom varje fokusområde.

De 77 företagsrepresentanterna representerade i parlamentet får möjlighet att ställa
frågor till de utsedda politikerna eller tjänstepersonerna.

GÅR AV STAPELN 8 MAJ 2018

VARFÖR SKA DU VARA MED?
Näringslivsparlamentet utgör en unik
möjlighet för företag att ha en direkt dialog med politiska företrädare och dessa
får i sin tur en direkt återkoppling på
regionens politik.
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Den ansvarige politikern eller
tjänstpersonen inom varje
fokusområde får svara på
de framröstade frågeställningarna och ge sin syn på
utmaningar och möjligheter
inom fokusområdet.

HANDELSKAMMAREN MITTSVERIGE

Region Västernorrland

Handelskammaren Mittsverige är en näringslivsorganisation som ofta företräder näringslivet och agerar
länken mellan näringsliv och offentliga beslutsfattare
Handelskammaren Mittsverige vill bidra till att skapa
tillväxt i arbetsmarknadsregionen genom att i olika
frågor lyfta blicken från bypolitik och intern konkurrens
till det som gör skillnad. Näringslivsparlamentet är ett
samarbete mellan Handelskammaren Mittsverige och
Region Västernorrland.

Den 1 januari 2017 tog Landstinget Västernorrland över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Det innebär att ansvaret för infrastruktur, företagsstöd och flera
andra utvecklingsfrågor som kompetensförsörjning nu finns hos regionen. Det innebär
också att många fler beslut om långsiktiga
strategiska inriktningar för länet fattas av de
folkvalda i regionfullmäktige.
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