
KUNSKAPSKRAFT
Årskonferens för Reglab, 1-2 februari, Norrköping

och framtidens kompetens

Ett utvecklingssamtal 
om regionerna 

REGISTRERING Laxholmskällaren, Arbetets museum.

Möjlighet att göra en rundvandring på museet. 

SÄLLSKAPANDE Vi bekantar oss, till förfriskningar och tilltugg. 

VÄLKOMMEN! Reglabs tf ordförande Mats Granér och Eva Moe, 

projektledare, hälsar välkommen till Reglabs första årskonferens. 

Kvällens värdar: Eva Moe och Stig-Roland Rask

UTVECKLINGSSAMTAL Regionernas kompetenskraft

Två inspiratörer med lång erfarenhet av regional utveckling ger 

sin bild av den kompetens som behövs för att skapa attraktiva 

och konkurrenskraftiga regioner.

– Lead and be lead: The roles of regional development officers 

in the regional development of the 00’s 

Markku Sotarauta, professor Tampere universitet.

  

– Tillväxt genom strategisk kompetensförsörjning: Hur hantera 

den knivskarpa konkurrensen?

Pia Sandvik-Wiklund, vd för Länsförsäkringar Jämtland.

– Dialog: Hur bygger vi regional kompetens?

Gemensam reflektion kring hur Sveriges regioner ska bygga kun-

skap och kompetens för framtiden.
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TiSdaG 1 februari  En kväll för Reglabs medlemmar
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OnSdaG 2 februari

MORGONFIKA 

VÄLKOMMEN till Reglabs första årskonferens!

Mats Granér, tf ordförande för Reglab 

Dagens värdar: Eva Moe och Stig-Roland Rask 

LÄRORIKT ”om detta vill vi berätta…” 

Reglabs medlemmar berättar om erfarenheter från sina bästa (och 

sämsta) satsningar de senaste åren. I tre omgångar workshops 

presenteras och diskuteras viktiga lärdomar från Reglabs lärpro-

jekt, regionala satsningar, SKL, Tillväxtverket, Vinnova – och några till.

LUNCH

KOMPETENS FÖR INNOVATION under våren 2011 presenterar 

OeCd resultaten från projektet regions and innovation Policy, där 

kunskaps- och kompetensutveckling är strategiska nyckelområden.

– Regions and Innovation Policy

Claire Nauwelaers, regional development Policy division, OeCd.

EFTERMIDDAGSKAFFE

SMARTA REGIONER Hur kan regionerna skapa rätt förutsättningar 

för specialisering, innovation och förnyelse? fyra inspiratörer dis-

kuterar vilka kompetenser som kommer att göra skillnad de när-

maste åren.

Karl McFaul, creative director, neutronica ab och communi-

cations officer, european Spallation Source. 

Maria Engholm, processledare för Triple Steelix, ett innova-

tionssystem som skapar tillväxt i bergslagen. 

Carlos Rojas, samhällsentreprenör och initiativtagare till gringo, 

Miklo, CrS, Klart jag ska vara hemma m m.  

Anna Thoursie, chefsekonom på de Kommunala företagens 

samorganisation.

AVSLUTNING av Reglabs årskonferens

Tid och plats
den 1-2 februari på arbetets museum i norrköping.
ett antal hotellrum finns förbokade till specialpris på elite grand 
hotel i Norrköping. 
för ytterligare information, se www.reglab.se/arskonferens 
Sista anmälningsdag: 15 januari 2011.
  
Konferensavgift
Reglab-medlemmar, tisdag kväll och onsdag: 695:-
reglab-medlemmar, endast onsdag: 300:-
icke reglab-medlemmar, endast onsdag: 1 395:-
 
Information
för ytterligare upplysningar, kontakta ulrika backeström 
0920-28 41 08, ulrika.backestrom@nll.se

www.reglab.se 
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