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Udkast til strategi for REG LAB  
 
 
REG LABs mission 
REG LABs formål er at bidrage til videnopbygning, inspiration og 

kompetenceudvikling blandt alle (nationalt, regionalt og lokalt), der 

arbejder med erhvervsudvikling og udvikling i øvrigt.  

 

REG LABs vision 
REG LAB skal udvikle ny viden og være med til at sætte dagsordner, der 

bygger på et stærkt netværk af organisationer, der arbejder med regional 

og lokal erhvervsudvikling og udvikling i øvrigt. REG LAB skal være bredt 

accepteret, bygge på tæt dialog med medlemmerne og konstruktivt arbejde 

for videnopbygning og kompetenceudvikling hos sine medlemmer. REG 

LAB er med til at definere fælles referencerammer for udviklingen af den 

regionale og lokale erhvervsudvikling og udvikling i øvrigt 

 

Uddybning af visionen - målgruppe 

Medlemskredsen tæller statslige myndigheder, regioner, kommuner, 

kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, erhvervsråd, klynge-

organisationer, erhvervsforeninger, fonde og interesseorganisationer samt 

private virksomheder.  

Det vil sige organisationer, som engagerer sig i erhvervsudviklingen og 

udvikling i øvrigt, og som har et ønske om at udvikle konkurrencedygtige 

initiativer og rammebetingelser i en tid hvor de regionale og lokale 

vækstbetingelser spiller en større og større rolle.  

Vores medlemmer ønsker at udveksle erfaringer, opsuge ny viden og best 

practive fra ind- og udland samt drøfte udfordringer og udviklingsveje på 

tværs af administrative grænser og på tværs af forskellige typer af 

organisationer.  

 

Uddybning af visionen - ydelser 

REG LAB tilbyder en vifte af ydelser for bedst muligt at sikre 

medlemmernes evne til at udvikle regionale og lokale vækstbetingelser.  
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Ydelserne tilpasses i dialog med medlemmerne og udvikles løbende i 

overensstemmelse med medlemmernes aktuelle behov for at bedst mulig 

gennemslagskraft af de enkelte ydelser.  

Centralt i REG LABs arbejde er REG LABs egne fokusanalyser. Herudover 

kan REG LAB indgå som underleverandør i andres analyser, hvis indhold 

og formål har relevans og kan formidles til en bred kreds af REG LABs 

medlemmer. 

Generelt tilbyder REG LAB følgende ydelser: 

• Gennemførelse af analyser inden for områder, hvor medlemmerne 

har brug for ny viden og fælles referencerammer. Analyserne skal 

bygge på god praksis fra ind- og udland og være anvendelige for 

medlemmerne både i deres daglige og i deres strategiske arbejde.  

• Sparring med medlemmerne om aktuelle problemstillinger. 

• Formidling af REG LABs fokusanalyser – gerne koblet til 

medlemmernes konkrete kontekst.  

• Processuel og faglig sparring til at facilitere strategiprocesser og 

udvikling af handlingsplaner.   

• Afholdelse af seminar, workshops og konferencer inden for 

aktuelle temaer eller hvor der er behov for at sætte dagsordenen – 

gerne på tværs af flere medlemsgrupper. Det kan også gøres i 

partnerskaber.  

• Opbygning af globalt netværk af aktører, der arbejder med regional 

erhvervsudvikling for at sikre videndeling og erfaringsudveksling. 

 

 REG LABS værdikæde: 

 

Egne fokusanalyser:  
- Case studier,  
- Identifikation af god praksis 
- Guidelines 
 
Andre analyser af regional 
erhvervsudvikling og 
underleverandør i andres 
analyser 

Individuel 
formidling: 
Oplæg for 
medlemmer 
Sparring i fm. 
medlemsinitiativer 
 

Generel 
formidling: 
Konferencer 
Workshops 
Nyhedsbreve  
RADAR 
Pixiudgaver 
 

Kompetence-
udvikling: 
Kurser 
Studieture 
Faglige netværk 
blandt 
medlemmer 
 


