ATT VARA REGLAB-PARTNER
Reglab är ett forum för lärande och kompetensutveckling inom regional
utveckling, som ägs och drivs av Sveriges regioner, SKL, Tillväxtverket och
Vinnova.
Organisationer, myndigheter och företag som har ett engagemang i regional
utveckling har möjlighet att bli Reglab-partner, under förutsättning att de delar
Reglabs värdegrund. Reglabs ambition är att externa organisationer som deltar i
våra aktiviteter ska bli partner.
Reglabs värdegrund








Reglab är en oberoende mötesplats för organisationer och personer som är
engagerade i regional utveckling.
Det regionala perspektivet är utgångspunkten för Reglabs verksamhet.
Reglabs verksamhet utgår från medlemmarnas behov. Reglabs
erbjudanden och aktiviteter styrs av medlemmarnas efterfrågan.
Reglabs verksamhet bygger på ett gemensamt åtagande, allas aktiva
deltagande och bidrag till det gemensamma lärandet.
Reglabs fokus är gränsytan mellan praktik och teori och att omsätta
kunskap i praktik.
Reglab är en arena för nyfikenhet, nytänkande och gemensamt
experimenterande.

Vad innebär det att vara Reglab-partner?

Partnerorgansationer kan delta i alla aktiviteter, och har tillgång till all
information och alla resultat. Om det skulle uppstå platsbrist, har medlemmar
förtur till Reglabs aktiviteter.
Medlemmarna tillsätter styrelse och medlemsgrupp. Partner deltar inte i den
strategiska utformningen av verksamheten.
Medlemsgruppen föreslår nya aktiviteter. Partner har möjlighet att föreslå nya
aktiviteter i samarbete med en Reglab-medlem.
När en Reglab-aktivitet är kopplad till upphandling av konsulttjänster, är
huvudregeln att en partner inte samtidigt kan delta i utformningen och lämna
anbud (även om det handlar om olika delar av partnerorganisationen). Undantag
kan göras i särskilda fall.
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Tänk på att Reglab är ett kollegialt sammanhang som bygger på ömsesidiga

förtroenden. Det som sägs i dialoger, arbetsmaterial och adresslistor får endast
användas i andra sammanhang efter deltagarnas samtycke.
Beslut om partnerskap fattas av Reglabs styrelse.
Årsavgiften för partner är 10 000 kr det första året, därefter 20 000 kr/år. Avgiften
faktureras av SKL i början av året.
Mer information om Reglab finns på www.reglab.se.

Reglabs verksamhetsidé, organisation, verksamhetsplan mm. finns att hämta på
www.reglab.se/om-reglab/styrelse/reglab-styrdokument/
Kontakt. För ytterligare information, kontakta gärna Eva Moe, verksamhetsledare,

eva.moe@skl.se
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