Inbjudan

Internationella skogliga karriärvägar
– svenska och finska erfarenheter rörande individuella
karriärvägar och karriärkulturer samt vägen framåt
Seminarium fredagen den 3 dec 2010, kl 10.00 – 15.00
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm
Den internationella kompetensförsörjningsfrågan lyfts nu åter genom att Sekretariatet för
internationella skogliga frågor (SIFI) med hemvist på KSLA arrangerar ett seminarium kring
internationella karriärvägar i samarbete med den svenska skogssektorn och med det finska jord- och
skogsbruksministeriet. Syftet med seminariet är att beskriva dagens situation, presentera individuella
karriärvägar och inte minst att identifiera gemensamma mål för att utveckla kulturen i Sverige och
Finland. Vi har lyckats samla en mycket kompetent grupp av föredragshållare och en erfaren panel
som presenterar sin syn på utvecklingen, se bifogat program.
Internationella konventioner och EU:s regelverk påverkar i allt högre grad nordiskt skogsbruk
samtidigt som handel med skogsprodukter påverkas av internationella certifieringsregler och etiska,
miljömässiga och sociala värderingar. Kompetensutveckling och ökat samarbete är därmed
nödvändig för att kunna konkurrera och få ut fler nordiska skogliga akademiker på den
internationella arenan.
Under seminariet i Stockholm presenteras svenskt och finländskt skogskunnande på olika
internationella arenor. Individuella karriärvägar exemplifieras och personliga vittnesbilder lyfts fram.
Vidare presenteras huvudresultaten från projektet ”Utveckling av den svenska resursbasen för
internationellt skogligt arbete” tillsammans med en enkätstudie från Finland rörande; inställning till
internationella jobb, problem och förväntningar gällande arbetsgivaren och karriären rörande bl.a.
arbetsrotation och hemkomsten efter internationella åtaganden.
Dagen avslutas med en paneldebatt och en blick framåt med identifiering av gemensamma intressen
rörande individuella karriärvägar, samt de system som skapar förutsättningar för en internationell
karriär, nämligen kulturen i Sverige och Finland. Hur bör kulturen inom skogssektorn utvecklas färdigheter, kunskap, strukturer och belöningssystem?
Seminariet vänder sig till skogliga akademiker, studenter och beslutsfattare inom den skogliga sektorn
i Sverige och Finland. Samarbetet mellan Sverige och Finland följs under 2011 upp med ett
utbildningsinriktat seminarium i Finland.
Välkomna!

Åke Barklund
Akademiens sekreterare och VD

Jan Heino
Jord- och Skogsbruksministeriet, Finland

Program och praktiska upplysningar, se sidan 2.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Information finns också på vår hemsida: www.ksla.se

Internationella skogliga karriärvägar
– svenska och finska erfarenheter rörande individuella
karriärvägar och karriärkulturer samt vägen framåt
Moderatorer: Åke Barklund och Olavi Luukkanen

Program
10.00

Svenskt och finländskt skogskunnande på internationella arenor
– lägesanalys och målsättningar
Jan Heino, ledande skogsspecialist, jord- och skogsbruksministeriet, Finland
Fredrik Ingemarson, projektledare, the Secretariat For International Forestry Issues (SIFI)

10.30

Individuella karriärvägar för internationella uppdrag
Tapani Oksanen, senior partner, Indufor
Erik Palmqvist, förbundssekreterare, Naturvetarna

11.00

Karriärpotpurri – personliga vittnesbilder
Timo Tokola, professor, University of Eastern Finland
Gunilla Lidén, kommunikatör, Skogsinitiativet
Heikki Rissanen, Senior Vice President, Stora Enso
Birgitta Boström, produktchef, SCA Timber
Thomas Selänniemi, Senior Consultant, Niras Finland Oy
Jonas Rönnberg, Vice dekan, skogliga fakulteten SLU

12.00

Lunch

13.00

Karriärkulturer i Sverige och Finland
Peter Staland, senior konsult, Peter Staland AB
Tapio Hankala, verksamhetsledare, Forsmästareförbundet
Håkan Nystrand, ordförande, Meto –Skogsbranschens Experter

13.30

Paneldiskussion – Hur bör kulturen inom skogssektorn utvecklas?
Tina Rytilä, Finska Forstföreningen, direktör för Beslutsfattarnas Skogsakademi
Stig Johansson, regiondirektör, Södra Finlands Naturtjänster, Forststyrelsen
Kerstin Jonsson Cisse, skoglig policyspecialist, Sida
Stina Mossberg, VD Ramboll Natura
Björn Lundgren, ordförande KIS
Björn Hägglund, Skog Dr

14.45

Summering av dagen och vägen framåt
Jan Heino, jord- och skogsbruksministeriet

15.00

Avslutning och kaffe i Oscars källare

Tid

Fredag 3 dec kl. 10.00-15.00 Registrering och kaffe 09.00-10.00

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 1 dec via denna länk eller via vår hemsida, www.ksla.se
Avbokning måste ske senast 29 nov annars faktureras 500 kr för våra kostnader.

Kostnad

Seminarieavgift 250 kr och studentavgift 100 kr faktureras

Frågor

Innehåll: Fredrik Ingemarson, fredrik.ingemarson@ksla.se , +46 702 908 519
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, +46 8-54 54 77 12

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Information finns också på vår hemsida: www.ksla.se
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