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Utbildningar koordinerade via Reglab
– slutsatser och förslag
Under 2013 bad styrelsen Reglabs kansli att undersöka medlemmarnas intresse och ta fram ett
underlag kring en eventuell högskoleutbildning inom regional utveckling för Reglabs
medlemmar. Uppdraget genomfördes genom att granska tidigare års satsningar för att etablera
regionala utbildningar inom området, intervjua deltagare och anordnare för dessa piloter, samt
genom att bilda en arbetsgrupp för att analysera materialet.
Efter att ha gått igenom, analyserat och diskuterat materialet, kom arbetsgruppen fram till att
medlemmarnas behov av utbildningar kan delas in i tre olika kategorier:
A. Introduktionsutbildning för nyanställda
B. Grundutbildning om regional utveckling för samtliga inom det regionala systemet
C. Högskoleutbildning för regionala utvecklare
Denna indelning skulle öka möjligheterna att möta medlemsorganisationernas behov mer
effektivt och på rätt nivå. Ett förslag grundat i subsidiaritetsprincipen skulle se ut så här:
A. Introduktionsutbildning för nyanställda

En introduktionsutbildning som varje region i huvudsakligen ansvarar för. Material utarbetas
inom respektive region, med utgångspunkt från en gemensamt framtagen mall för
introduktionsutbildningar. Varje region har själv ansvar för utformning och utförande. Reglab
koordinerar framtagandet av en gemensam mall/stödpaket.
B. Grundutbildning för det regionala systemet

En grundutbildning för medarbetare som redan är anställda inom regionen eller regionala
partnerorganisationer, som behöver lära sig mer om det regionala sammanhanget och de
nationella/internationella stödsystem som finns. Utbildningen kan med fördel samarrangeras
mellan flera medlemmar i Reglabs regi och koordineras innehållsmässigt. Reglabs ansvar
skulle vara att tillsammans med en eller flera medlemmar arrangera utbildningstillfällen,
likande lärprojekt. Utbildningen blir samtidigt en introduktion till Reglab och vår modell för
kollegialt lärande.
C. Högskoleutbildning inom regional utveckling

En högskoleutbildning på avancerad nivå inom regional utveckling, som tas fram i samarbete
med ett lärosäte. Utbildningen är öppen för alla som vill fördjupa sig i området; den är
nationell, går på deltid och är distansbaserad med regelbundna träffar. Lämplig längd skulle
vara 15 hp per år, med möjlighet att skriva en magisteruppsats eller ta en master inom
området.
Reglabs roll skulle vara att i samråd med arbetsgruppen och ett lärosäte ta fram innehåll och
utformning så att högskoleutbildningen motsvarar medlemorganisationernas och
medarbetarnas behov av kompetensutveckling.
Utbildningen bör vara en del av lärosätets reguljära kursutbud och en möjlighet för lärosätet
att forskningsmässigt profilera sig inom området.

