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_____________________________________________
Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á. 
Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar.
---
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity to which it is addre
ssed.

 

From: Hanna Dóra Hólm Másdóttir <hanna.dora.masdottir@srn.is> 
Sent: mánudagur, 26. ágúst 2019 15:18
To: Hanna Dóra Hólm Másdóttir <hanna.dora.masdottir@srn.is>
Subject: Boð á ráðstefnu: Framtíð byggðaþróunar á Norðurlöndum - 12. september í Háskólanum á Akureyri

 

Framtíð byggðaþróunar á Norðurlöndum

Opin ráðstefna fimmtudaginn 12. september haldin í Háskólanum á Akureyri frá kl. 9-17.

 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Byggðastofnun og Nordregio (rannsóknastofnun Norrænu ráðherranefndarinnar í skipulags- og bygg
ðamálum) boða til fundar fimmtudaginn 12. september nk. í Háskólanum á Akureyri um tækifæri og áskoranir í byggðaþróun.
 

Nú er að hefjast undirbúningur að nýrri norrænni samstarfsáætlun um byggðaþróun og skipulagsmál fyrir árin 2021-2024. Að því tilefni hafa l
eiðandi norrænir og alþjóðlegir sérfræðingar verið fengnir til að skoða ákveðna þætti er varða tækifæri og áskoranir í byggðaþróun til framtíða
r. Hver sérfræðingur mun leitast við að svara einni tiltekinni spurningu og kynna niðurstöður sínar í fyrirlestri á ráðstefnunni. Fulltrúar frá ýms
um ráðuneytum á Norðurlöndum ræða síðan niðurstöðurnar í lok hvers fyrirlesturs.
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Lögð verður áhersla á mismunandi þætti byggðaþróunar, t.d. velferð, þéttbýlismyndun, dreifbýlisþróun, loftslagsmál, þróun á norðurslóðum o
g margt fleira. Hvað af þessu hefur skipt mestu máli fram að þessu? Hver eru mikilvægustu tækifærin og áskoranirnar fyrir framtíðina? Hverni
g standa Norðurlöndin og svæði innan þeirra í alþjóðlegu samhengi? Hver ættu helstu áhersluatriði Norðurlanda í byggðaþróun að vera næst
u árin?

 

Ráðstefnan fer fram á ensku og stendur frá kl. 9-17. Aðgangur er ókeypis og öllum opinn á meðan húsrúm leyfir. Skráðum þátttakendum er 
boðinn hádegisverður. Skráning fer fram á vef Stjórnarráðsins (https://forms.gle/Mbr3qYPVxpqjM21k9).

 

Fundinum verður streymt í beinni útsendingu á vef Stjórnarráðsins.

 

Með bestu kveðju, 
Hanna Dóra

Hanna Dóra Hólm Másdóttir, sérfræðingur / Senior Adviser, Regional Development 
Skrifstofa sveitarfélaga og byggðamála / Department of Local Government and Regional Affairs
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti / Ministry of Transport and Local Government 
Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík, Iceland 
Sími / Tel: (+354) 545 8200 
www.samgonguraduneyti.is - Fyrirvari/Disclaimer

Vinsamlegast hugið að umhverfinu áður en tölvupósturinn er prentaður / Please consider the environment before printing
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