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Rapport styrelsen, uppdrag högskoleutbildning
Utifrån den förstudie som gjordes under 2013 kring vilka lärosäten som varit delaktiga i de
olika omgångar av uppdragsutbildningar som gjorts under de senaste 10 åren, och utifrån
Reglabs kartläggning av forskarmiljöer inom området regional utveckling, identifierades tre
primära centrumbildningar/miljöer som ansågs ha den bredd och det djup nödvändigt för att
anordna den aktuella kursen:
1. Syd: Lunds universitet med forskarcentrat CIRCLE
2. Nord: Umeå universitet med statsvetenskaplig institution och CERUM
3. Mitt: Karlstad universitet och CERUT
Reglab tog därför kontakt med Jerker Moodysson, CIRCLE, Anders Lidström, UU, och
Lotta Braunerhielm, CERUT för att se om det fanns intresse för att tillsammans med Reglab
utforma en distanskurs på avancerad nivå inom regional utveckling.
Efter dessa initiala samtal framstår CERUT vid Karlstads universitet som det bästa
alternativet, då de redan har ett magisterprogram inom ämnet (Magisterprogram i Regionalt
Samhällsbyggande, 120 hp). Trots att namnet antyder samhällsplanering motsvarar kursens
ämnesområden Reglabs behov väl och skulle kunna fungera som utgångspunkt för precis en
sådan kurs som Reglabs medlemmar efterfrågat. Den erbjuds dock i dagsläget ej på distans
trots att valbara kurser redan är på deltid, vilket är något som behöver ändras för att göra den
aktuell för Reglabs medlemmar.
Då större beslut kring att erbjuda krusen på deltid/distans och en eventuell justering av dess
innehåll behöver tas på fakultetsnivå, är det utredningens förslag att Reglabs styrelse skriver
ett brev till programledaren Magnus Lindh med en avsiktsförklaring innehållande följande:
-

att Reglab önskar få till en kurs baserad på den befintliga fast på distans och deltid
att Reglab bildar en kontaktgrupp för att fungera likt ett branschråd för att stödja
CERUT i utformning och innehållsdelar i kursen
att Reglab står till förfogande för att delta med praktiska element till kursen och i
fråga om praktikplatser, med mera

En avsiktsförklaring undertecknad av Reglabs styrelse, skulle vara ett bra startskott för en
förhandling med Karlstad universitet kring att göra justeringar i det befintliga kursutbudet.

Bakgrund
Det regionala systemet i Sverige består idag av tusentals anställda inom statliga
myndigheter, landsting, länsstyrelser, kommuner, innovationssystem och
näringslivsorganisationer. Att ha en ordinarie utbildning på avancerad nivå vid ett
universitet som genom en centrumbildning garanterar den bredd och djup forskning inom
regional utveckling behöver, skulle kunna stärka detta system och bidra till att strategier,
policyverktyg och insatser inom det får större skärpa. Vi ser att Reglab genom sin
medlemsbas skulle kunna fungera som ett bra bollplank till utbildningsanordnaren och samla
det regionala systemets behov och återkoppling till kursens utformning under strukturerade
former.
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 i själva verket kunde delas in i tre olika kategorier:
Introduktionsutbildning för nyanställda (gemensamt basmaterial)
Grundutbildningar kring regional utveckling för samtliga inom det regionala systemet
Högskoleutbildning för regionala utvecklare
Denna indelning skulle öka möjligheterna att möta medlemsorganisationernas behov mer
effektivt och på rätt nivå. För att komma vidare i ärendet fick Reglab i uppdrag att
undersöka förutsättningarna för etablera C. Högskoleutbildning för regionala utvecklare vid
en högskola i Sverige, som en del av ordinarie kursutbud.

