
Finansministeriet tillsatte tillsammans med Svenska 
studiecentralen i december 2005 samarbetsgruppen 
SAG, som skall befrämja hörandet av svenskspråkiga 
medborgarorganisationer och skapa samarbetsmodeller 
så att organisationernas synpunkter kan beaktas i ett 
tidigt skede av beredningsarbetet. Gruppens 
mandatperiod sträcker sig till slutet av september 2008.  
Verksamheten utvärderas i syfte att bedöma hur de 

utvecklade hörande- och samarbetsmodellerna kan 
tillämpas generellt, för hela den s.k. tredje sektorn. I 
samarbetsgruppen SAG ingår tjänstemän från flera 
ministerier och finlandssvenska representanter för tio 
organisationer.   
SAG och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och 
Finland arrangerar nu seminariet 

 

Från information till interaktion 
Ett seminarium om medborgarhörande. Erfarenhetsutbyte mellan 

myndigheter, medborgarorganisationer och forskare i Finland och Sverige  
 

Fredagen den 2 juni 2006 kl. 9.30 – 15.45 
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Esbo, Finland 
 

Program 
 
9.00 – 9.30   Kaffe och registrering 
 
9.30   Välkommen, Direktör Gunvor Kronman  

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland  
 
Seminariet öppnas  
Andra finansministern Ulla-Maj Wideroos , Finland 

 
9.50  Samarbete – bättre kvalitet på beredningsarbetet                                                                                         
  Finansråd Marja Granlund , ordförande för SAG 
 
10.15  Den svenska folkrörelsepolitiken i stöpsleven 

 Kansliråd Berndt Lindholm, Justitiedepartementet, Sverige  
11.00  Kommentarer och diskussion 
 
11.30   Lunch  
 
12.30 Erfarenheter av att bli hörd    

Verksamhetsledare Tage Ginström , Svenska lantbruksproducenternas 
centralförbund 

12.50  Kommentar: rektor Björn Wallen , Svenska studiecentralen  
 
13.10  De finlandssvenska organisationernas särdrag och utmaningar 
  forskare Kjell Herberts, Institutet för Finlandssvensk samhällsforskning   
 
14.00  Kaffe  
 
14.30  Kommentarer och diskussion 
15.30 – 15.45  Sammanfattning och avslutning 

programdirektör Seppo Niemelä , Justitieministeriet, Finland 
 
Deltagandet inklusive lunch är kostnadsfritt, men förutsätter förhandsanmälan senast den 25 maj 2006 per 
e-post till christina.lindh@vm.fi .  Man kan övernatta i hotellrum på Hanaholmen, pris för enkelrum 85 euro. 
Rumsbokningar (bokning@hanaholmen.fi) är skäl att göra snarast, antalet lediga rum är begränsat. Uppge 
att bokningen hör till SAG-gruppen. Ytterligare information om seminariet: Sebastian Gripenberg, sekreterare 
för SAG, sebastian.gripenberg@ssc.fi, +358-(0)9-191 28436.  
 

Arrangörer: 
Samarbetsgruppen SAG samt Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 


