
 

                       

 

 

INBJUDAN TILL KONSTITUERANDE MÖTE FÖR ARBETSLIVSKLUSTER I ÅBOLAND 

 

Arbets- och näringsministeriet och Undervisnings- och kulturministeriet arrangerade gemensamma 

rådplägningsdagar för sin svenska personal i Ekenäs 2-3.12.2010. Under de regionala 

mötesdiskussionerna framkom det ett tydligt behov av att effektivera samarbetet i Åboland kring 

frågor som berör arbets- och näringslivet och dess behov av kompetensutveckling. Kunnig arbetskraft 

ska vara motorn för hela regionens utveckling och välfärd.  

Som en följd av diskussionerna som fördes under dagarna inbjuder vi till ett möte för att diskutera 

hur arbets- och näringsmyndigheter, utbildningsorganisationer, arbetsgivare och företag kunde 

koordinera sin sakkunskap och sina insatser för att på ett träffsäkert sätt tillgodose de 

kompetensbehov som finns i Åboland, på svenska. 

Utbildning för vuxna i arbetslivet och för dem som befinner sig i ett övergångsskede ges hög prioritet 

av ministerierna. På nationell nivå finns det långtgångna planer på hur informations-, rådgivnings- 

och handledningstjänster för vuxenstuderande och företag/företagare skall förstärkas. Dessa planer 

berör också det svenska Åboland.  Men när det gäller tjänsternas organisering i Åboland finns det 

utrymme för en stor regional självbestämmanderätt. Edu-vuxen Åboland är ett samarbetsprojekt 

vars uppgift är att utveckla och koordinera den här processen. 

Vi inbjuder Er organisation att medverka i det nya Arbetslivsklustret som sakkunnig. Ärenden som 

arbetsgruppen kommer att behandla är bl.a.  

• regionens behov av kompetent arbetskraft/ utbildad personal 
• prognostisering, resultat från Yritys-Harava och andra undersökningar 
• företagens kännedom om vuxenutbildningsmöjligheter  
• finansieringsmöjligheter för vuxenstudier  
• utbildningsutbudet i regionen  
• utökat samarbete mellan myndigheter, utbildningsorganisationer och arbets- och näringsliv 
• information om och koordination av informations-, rådgivnings- och handledningstjänster för 

vuxna 
 

 

 



Ett första möte hålls måndagen den 7 mars 2011 kl. 9.30 på Axxell Utbildning Ab i Pjukala, 

Pjukalavägen 134, Pargas.  

Anmäl ditt deltagande senast 25.2.2011 till Mona Riska, e-post: mona.riska@abo.fi 
 
 
 
Varmt välkommen! 
 
 
Mona Riska, utbildningsplanerare Gerd Kummel-Kunnas, fortbildningsplanerare 
Projektchef, Edu-Vuxen Åboland Projektanställd, Edu-Vuxen Åboland  
Centret för livslångt lärande, Åbo Akademi Centret för livslångt lärande, Yrkeshögskolan Novia 
e-post: mona.riska@abo.fi e-post: gerd.kummel-kunnas@novia.fi 
Tfn. 02-215 3218 Tfn. 044-762 3531, 02-432 3531 
 
Edu-Vuxen Åboland projektets hemsidor:  
http://www.abo.fi/public/eduvuxen 
  
 
INBJUDAN OMFATTAR: 
Axxell Utbildning Ab 
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia 
Företagarföreningarna i Pargas och på Kimitoön 
Kimitoöns kommun, Företagsrådgivningen och Utvecklingsavdelningen 
Kimitoöns vuxeninstitut 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Svenska serviceenheten  
Väståbolands medborgarinstitut 
Väståbolands stad, Företagsrådgivningen och Utvecklingscentralen 
Yrkeshögskolan Novia 
Åbo arbets- och näringsbyrå 
Åbolands arbets- och näringsbyrå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               


