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Svensk Reglab på studietur til Region 
Midtjylland 
 
Toprække 

  Inspiration, netværk og videndeling er vigtige 
elementer i Reglabs aktiviteter. Med det 
udgangspunkt kontaktede svensk Reglab 
bl.a. det danske REG LAB for anbefalinger til 
en studietur i Danmark.  
 
Resultatet blev, at svensk Reglab tog på en 
studietur i Region Midtjylland den 3-4. 
september 2014. Med på turen var 
policymakere fra de svenske regioner samt 
repræsentanter fra Tilväkstværket. 
  

 
 
Region Midtjylland stillede op med flere 
personer. Projektleder Finn Pedersen 
forklarer baggrunden for, at Region 
Midtjylland sagde ja til at være værter for 
deres svenske kollegaer. 
 
“Vi stiller op, fordi vi gerne vil dele vores 
erfaringer fra de første syv år med regioner i 
Danmark med vore svenske kolleger. Og fordi 
vi netop har startet en ny strategiproces frem 
mod den nye regionale vækst- og 

udviklingsstrategi, der skal være færdig i 
løbet af 2015.  Vi lagde vægt på ikke at 
fremstille et ”glansbillede” af regionens 
hidtidige initiativer, men i højere grad at se 
på, hvordan vi har arbejdet 
med  udfordringerne i de processer, vi som 
embedsmænd tumler med ift. udvikling af nye 
strategier. Vores svenske kolleger er i gang 
med nogenlunde tilsvarende processer, og 
derfor er det naturligvis interessant for begge 
parter at udveksle erfaringer og viden.“ 
 
Det faglige indhold 
Efter dialog mellem det svenske Reglab og 
Region Midtjylland blev en række faglige 
emner præsenteret og diskuteret. Den 3. 
september omfattede det: Smarte Regioner, 
bioenergi- og fødevareklynger og regional 
strategi for energi. Den 4. september 
omfattede det smart City Aarhus, big data, 
cirkulær økonomi, offentlig innovation og 
strategisk kompetenceudvikling. 
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Interessen for arbejdet med Smart Cities var stor – 
ikke mindst den involverende proces, som 
tilgangen lægger op til. 
 
Turarrangør Fredrik Rakar fra svensk Reglab 
udtaler: 
 
”Fra den feedback, jeg har modtaget, fremgår 
det, at mange var meget tilfredse med 
indholdet og allerede har spredt de gode 
pointer fra oplæggene til de relevante 
partnere i de respektive svenske regioner. Vi 
har allerede modtaget 2-3 forslag til 
yderligere Reglab-aktiviteter for næste år, 
hvilket udelukkende er baseret på Region 
Midtjyllands præsentationer.”  
 
For Region Midtjylland var outputtet også 
positivt. Finn Pedersen udtaler: 
 
”Min oplevelse var, at både svenskernes og 
vores formål med besøget blev opfyldt. Vi fik 
præsenteret en række strategiske 
indsatsområder og de bagvedliggende 
overvejelser, og vi fik også hørt om de 
svenske erfaringer. Der foregik en masse 
bilaterale udveksling af erfaringer mellem 
oplægsholdere og svenske gæster, som jeg 
har forstået er fortsat efter besøget, så der er 
måske basis for et videre samarbejde på 
nogle af indsatsområderne. 
 
Desuden fik vi jo et fremmed blik på vores 
hidtidige indsats. Bl.a. havde svenskerne 
observeret, at vi jo som embedsmænd har et 
kraftigt mandat fra Vækstforum. Vi er i Region 
Midt generelt hverken bange for at ”sætte 
noget på spil” eller ”sætte os for bordenden” 
over for operatører, bl.a. fordi vi har sørget for 
at have den nødvendige legitimitet fra 
Vækstforum.  Svenskerne savner et 
tilsvarende mandat, bl.a. fordi deres styrende 
organer er rent politiske og ikke sammensat 

af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og 
politikere, som vores Vækstfora. 
Tankevækkende for os !” 
 
Godt værtskab 
Fra svensk side er der stor ros til Region 
Midtjylland for deres værtskab. Fredrik Rakar 
siger: 
 
”Deres gæstfrihed var absolut fremragende, 
både organisatorisk og indholdsmæssigt. 
Viljen til at organisere, til at dele deres gode 
og dårlige erfaringer, den kollegiale ånd og 
fremragende værtskab om aftenen gjorde 
turen til en meget vellykket satsning. Vi ser 
virkelig frem til at udvide og uddybe 
samarbejdet med Region Midtjylland og 
håber at kunne invitere dem til Sverige.” 
 

Hvad er svensk Reglab?  
Svensk Reglab er etableret i 2008 stærkt 
inspireret af REG LAB i Danmark. 

Reglab beskriver sig selv således: Reglab 
er et forum for at lære om den regionale 
udvikling. Det er her, de regionale 
myndigheder, forskere og andre lærer 
mere. Vi forfølger fælles 
udviklingsprojekter, vi uddyber de 
regionale analyser, og vi lærer af 
hinanden.  

En stor del af Sveriges udvikling er i dag 
koncentreret på det regionale niveau. 
Reglab er en platform til at uddybe viden 
om regional udvikling. Svensk Reglab har 
24 medlemmer: 21 regioner/Län, 
Vinnova, Sveriges Kommuner og 
Landsting, SKL og Tillväxtverket.  

Kilde: www.reglab.se 

 


