INVITASJON TIL ÅPENT PROFILGRUPPEMØTE MANDAG 17. OKT. 2016

Statsbudsjettet 2017
– hva er vi opptatt av i Midt-Troms?
Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2017 legges fram 6. okt.
Etter noen dager, når røyken har lagt seg og alle budsjetthemmeligheter er avslørt, kommer Tromsbenken til Profilgruppa
for samtale og dialog om det framlagte budsjettforslaget.
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Tid: Mandag 17. oktober 2016
Kl: 12.00 – 15.00 (lunsj fra kl. 11.00)
Sted: Kunnskapsparken Finnsnes
Debattleder: Skjalg Fjellheim

Profilgruppa har gjennom en årrekke viet forslaget til statsbudsjett
oppmerksomhet i oktobermøtet og det har nærmest blitt en tradisjon at
næringslivet i Midt-Troms er en tidlig sparringspartner for våre
stortingspolitikere, med åpen debatt og gjennomgang av rykende ferske
budsjettforslag.
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Samarbeidet med Tromsbenken strekker seg snart 20 år tilbake i tid og fra
Profilgruppas ståsted er vi svært tilfreds med at innspill og problemstillinger
som bedrifter, kommuner og Forsvaret i vår region reiser i disse møtene, på et
tidlig stadium blir tatt med inn i komiteene og i det videre arbeidet med
budsjettet.
I samråd med Tromsbenken legger vi opp til et dialogmøte hvor våre
stortingsrepresentanter diskuterer budsjettforslaget med Profilgruppas
medlemsbedrifter og virksomheter, heller enn med hverandre. Den
tverrpolitiske sammensetning og erfaring som Tromsbenken har, sammenstilt
med Profilgruppas næringsmessige bredde og lokalkunnskap, gir til sammen
de beste forutsetninger for å tegne et nyansert bilde av det framlagte
budsjettforslagets konsekvenser for vår region.
En god og konstruktiv dialog rundt budsjettforslaget forutsetter aktiv
deltagelse og engasjement. Vi vil derfor mobilisere Profilbedriftene til å melde
inn budsjettaktuelle innspill, problemstillinger/områder eller enkeltsaker som
er omtalt i budsjettforslaget, saker som de er opptatt av og ønsker å fremme i
møtet med Tromsbenken. På denne måten vil vi kunne få identifisert hva
næringsliv og offentlige virksomheter i vår region anser som vesentlig å rette
fokus på, i det budsjettforslaget som foreligger for kommende år.
Debattleder i Profilgruppas møte med Tromsbenken vil i år være Skjalg
Fjellheim – opprinnelig Senjaværing – mangeårig journalist i NRK, Dagbladet
og Nordlys, nå politisk redaktør og engasjert kommentator med tydelig
nordnorsk stemme på debattforumet Nordnorsk Debatt.
På dette Profilmøtet kan Profilbedriftene stille med så mange deltagere de
ønsker. Møtet vil også være åpent for påmelding fra bedrifter og virksomheter
som ikke er medlem i Profilgruppa. For å få en oversikt over lunsjbestillingen,
ber vi imidlertid om påmelding snarest og senest innen fredag 14. oktober.
Påmelding skjer på Profilgruppas webside www.profilgruppa.no under fanen
PÅMELDING. (NB! Det er ikke lenger nødvendig med brukernavn og passord for
å melde seg på – så dette kan alle klare ). På websiden vil dere finne
ytterligere informasjon om møtet.
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