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Året 2018
Så har ännu ett händelserikt år gått till ända. Vi har
varit engagerade i många olika frågor men främst
är det två områden som sticker ut.
Vi har sett utmaningar när det gäller samhällets
utbud till medborgarna. Det har gällt tågtrafiken,
sjukhusets bemanning och flygtrafiken.
Att påverka samhällets utbud kan vi åstadkomma
när vi engagerar oss gemensamt och talar med en
röst. Det andra området har varit kompetensförsörjning och samarbete med olika skolor och utbildningsanordnare.
Till exempel så kommer det från och med hösten
att finnas en gymnasieutbildning för processoperatörer, det var många år sedan en sådan utbildning
fanns på plats i Örnsköldsvik.
Tillsammans med engagerade arbetsgivare så kan
vi påverka utbildningsutbudet!
Ser fram emot ett nytt år med hög aktivitetsnivå!
Vi kommer tillsammans inom Näringsliv i Samverkan att fortsätta dialogen om den fördjupade
översiktsplanen och vill också, tillsammans med
kommunen, förbättra placeringen i näringslivsrankingen.
Ordförande ÖIG Håkan Åström
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Nomineringar till Årets Exportpris 2018
Företagarkvällen går av stapeln den 14 februari 2019. Handelskammaren och ÖIG
kommer att dela ut ett nytt pris -Årets Exportpris. Syftet med priset är att visa goda
exempel på exporterande företag samt att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa på en internationell marknad. Priset tilldelas ett företag som
med hänsyn till sina resurser, på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet genom
att lyckas på en internationell marknad. Nominerade företag är:
• Andritz AB
• Höglandssågen
• Pulp Eye
Hoppas att vi ses på Företagarkvällen, biljetter släpps inom kort.

Programmering
nytt ämne i skolan
Programmering är ett nytt ämne i
skolan som ska ingå i undervisningen
från lågstadiet och upp i högstadiet.
Digitaliseringen påverkar i allra högsta grad våra företag och ger också
många nya möjligheter. Elevers intresse för programmering och en kvalitativ utbildning blir allt viktigare.
För att bidra till lärarnas kompetensutveckling och inspiration så kommer Komtek att vidareutbilda lärare
i programmering och IT-branschen

kommer att bidra med programmeringsmaterial för utlåning till
skolorna.

Ansökan Arbetsmarknadskunskap i skolan
Vi förbereder nu tillsammans med Handelskammaren en ny ansökan för nästa projektperiod 2020-2023.
Grunden är densamma, det vill säga inspirationslektioner för elever på högstadiet och gymnasiet samt föräldramöten. Nya koncept som vi utvecklat under perioden är Energi- och tekniklektion samt Vårdlektion, allt för
att intressera elever för branscher med många bristyrken.
Vi har även genomfört en pilot för Teknikbussen som riktar sig till tjejer i åk 8. Med lektionerna som bas kommer vi att fortsätta utveckla nya aktiviteter för att uppnå en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi tackar
alla arbetsgivare för ert stöd och medverkan vid Yrkesmässan och utveckling av Teknikbussarna.

Tågtrafiken

Den 12 december träffades representanter
från Trafikverket, Tågkompaniet och Norrtåg tillsammans med Handelskammaren och
Örnsköldsviks Industrigrupp.
Åtgärder har vidtagits för att vintertrafiken
ska gå som planerat, till exempel har man utrustat fordonen, stärkt verkstadsservicekapaciteten, utökat kommunikationstjänsterna till
resenärerna.
Trafikverket bygger mer viltstängsel och vidtar
flera insatser för förbättrad vinterberedskap.
Vi fortsätter bevaka frågan.
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