I N V I T A S J ON

Hva skal til for å øke andel av kvinner som
skaper egne virksomheter?
Stortingspolitikere har satt innovasjon og verdiskaping på dagsorden.

SEMINAR
Mål: Gi innspill til politikere og få til
en dialog om hvordan partiene kan
bidra til å øke innovasjonstakten
gjennom satsing på kvinnelig
entreprenørskap.
Målgruppe: Politikere, politiske
rådgivere og journalister.
Sted: Stortinget, Auditoriet,
Nedre Vollgt. 20.
Tidspunkt: 20 oktober,
kl. 11:15 – 13:15.
Påmelding:
bitten@mothercourage.no
Enkel servering.

Bla gjennom etablering av et nytt virkemiddelapparat; Innovasjon Norge
og regjeringens innovasjonsplan 2010.
Alle partier er enige om at verdiskapingen i Norge er totalt avhengig av
kontinuerlig innovasjon, og at alle talenter tas i bruk. Det krever at vi hele
tiden må tenke nytt og forandre oss uavhengig av hvilket ståsted vi har.
Regjeringen har en ambisjon om at Norge skal være et av verdens mest
nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og
skaperevne har gode muligheter til å utvikle lønnsom virksomhet. På
viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder
kunnskap, teknologi og verdiskaping.
Norske politikere, myndigheter og virkemiddelapparat er opptatt av
innovasjon, men må utfordres på hvordan best øke kvinners deltakelse i
næringslivet som entreprenører.
Norge er det eneste nordiske land som ligger godt under OECDgjennomsnittet for nyetableringer blant kvinner. Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) Vi er på 16. plass (av 29 land ).
All erfaring viser at det er kvinnene selv som må gå foran og synliggjøre
kvinners potensiale for verdiskaping i Norge.

PROGRAM
Kl. 11:15 Åpning v vert; Jørgen Kosmo, Stortingspresident.

Arrangør:
Nettverk for kvinner og
innovasjon.
Nettverk for kvinner og innovasjon
består av kvinner som driver egen
virksomhet fra hele landet,
studenter, forskere og NGO
Felles er ønsket om å bidra til å øke
andelen av kvinner som starter egne
virksomheter.

Kl 11:30 Satsing på likestilling gir verdiskaping gjennom økt
mangfold i næringslivet. Faglig kommentar v
Likestillingsminister Laila Dåvøy.
Innlegg fra Nettverk for kvinner og innovasjon:
•
Hva skal til for å gjøre innovasjon til virkelighet?
v Agnes Beathe Steen Fosse, dir. eforum.
•
Kvinner og verdiskaping v forsker Anne Grethe
Solberg, BI Sandvika.
•
Sosiale rettigheter for gründere; v generalsekretær
Tove Storrødvann, Akademikerne.
Kl.12:20 Frukt, kaffe og mingling.
Kl. 12:40 Plenumsdiskusjon m/ innlegg fra partiene.
Kl. 13:15 Avslutning v møteleder Bitten Schei, innovatør fra
Mother Courage.

