Till dig som tillhör idéburen sektor i Halland
eller är tjänseperson eller politiker i Region Halland
Inbjudan till:
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Datum: 12 november
Tid: 16:30 – 20:00
Plats: Tryckhallen, Värdshuset Hwitan, Ågatan 23, Falkenberg
Anmälan: HÄR senast 1 november
Målgrupp: Idéburen sektor, Region Hallands politiker och
tjänstepersoner

Den 12 november är du välkommen till en stor inspelsafton!
Under kvällen får du möjlighet att påverka och lämna förslag till
innehållet för den nya Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och
Hallands blivande kulturplan. Under kvällen kommer du, tillsammans
med andra, att ta del av inspiration och samtal om hur Halland kan
bli den bästa livsplatsen.
Syftet med kvällen är att säkerställa att idéburen sektor får delta
tidigt i Region Hallands beredningsprocesser. Det är en del av de
sex principerna i den Halländska Överenskommelsen. Genom att
ta del av Idéburna idéer och förslag blir underlaget till kulturplanen
och den Regionala utvecklingsstrategin bredare och säkerställer
att fler röster och perspektiv får höras. Det är ett steg på vägen att
uppfylla Hallands potential att både bli den Bästa livsplatsen och
den Bästa samverkansplatsen.

Programmet:
Regional
utvecklingsstrategi

16:30 – 17:15
Registrering, mingel och wrap
17:15 – 17:30
Välkomsttal
Helene Andersson, vice ordförande
Region Hallands Regionstyrelse, hälsar
välkomna
17:30 – 18:00
Inramning
Rebecca Nordström (Bästa
samverkansplatsen och den Halländska
Överenskommelsen) lägger upp
förutsättningarna för kvällen tillsammans
med Anders T Carlsson (Hallands
kulturplan) och Nina Mårtensson (RUS)
18:00 – 18:45
Samtalspass 1
Välj om du vill fokusera på RUS:en eller
kulturplanen i samband med anmälan.
18:45 – 19:00
Kort bensträckare
19:00 – 19:45
Samtalspass 2
Välj om du vill fokusera på RUS:en eller
kulturplanen i samband med anmälan.

är det högst styrande
dokumentet för
det regionala
utvecklingsarbetet i
Halland. Den anger
vilka områden som
regionen ska prioritera
under 15 års tid. Den
nuvarande strategin
sträcker sig fram till
2020. Så, vad vill du att
regionen ska prioritera
fram till år 2035?
Läs mer här.

Hallands kulturplan

syftar till att stärka
kulturen som kraft
för utvecklingen i
Halland. I planen
ska identifierade
utvecklingsområden
beskrivas som vägleder
Region Hallands
prioriteringar under
perioden 2021-2024.
Läs mer här.

19:45 – 20:00
Avslutning

Varmt välkomna!

Vid frågor, kontakta:
Nina Mårtensson
(RUS)
Anders T Carlsson
(Hallands kulturplan)

Arrangeras av Hallands bildningsförbund och Region Halland

Rebecca Nordström
(anmälan och
Bästa samverkansplatsen)

