Kommunstyrelseseminarium 2019
Inbjudan och program

Var, när & för vem?
Plats:

Umeå Folkets Hus, Idun

Datum:

Torsdag 25 april 2019

Tid:

kl. 09:00 – 16:00
Registrering fr. kl. 08:30

Målgrupp:

Ordinarie KS-ledamöter och
kommunchefer i Umeåregionens kommuner

Anmälan:

http://www.umearegionen.se/seminarium

SISTA ANMÄLNINGSDAG 18 april

Välkommen till Umeåregionens kommunstyrelseseminarium 2019!
Årets tema är - Samarbete för regional utveckling och
kompetensförsörjning
Umeåregionen – tillsammans kan vi mer
Umeåregionens kommuner har samarbetat för gemensam utveckling sedan 1993.
Vad är Umeåregionen? Hur och varför startade samarbetet? Vad har vi gjort tillsammans
tidigare och hur har det gått? Vad gör vi idag och i framtiden?
Ett av de fokusområden för Umeåregionens samarbete som regionrådet har pekat ut är
Kompetensförsörjning. Mot bakgrund av det har Regionrådet bjudit in ledningarna för Umeå
universitet, Mittuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet för en gemensam eftermiddag
om samarbete för kompetensförsörjning! Hur ser akademin på sin roll i arbetet för
kompetensförsörjning? Finns det möjligheter till samarbete?
Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt.
Arvoden och deltagande bekostas och
beslutas av respektive kommun.
Anmälan är bindande.

Kontakt
Maria Persson
Umeåregionens kansli
maria.persson@ornskoldsvik.se
0660-882 64, 070-332 21 33

Umeåregionen –
Umeå folkets hus, Idun, 25 april 2018, kl. 9.00 - 16.00
Registrering kaffe/te och smörgås serveras fom 8.30

09.00

Välkommen!
Avsiktsförklaring och Samarbetsområden
Patrik Nilsson ordförande i Umeåregionens regionråd och Madelaine
Jakobsson vice ordförande i Umeåregionens regionråd beskriver

”Umeåregionen genom tiderna” och fokus i arbetet just nu.

10.15

Kaffepaus, diskussion

10.30

Anders Lidström, Umeå Universitet
Kommunala utmaningar och möjligheter genom Regional samverkan

11:30

Gruppdiskussioner
•
•

Behöver kommuner samarbeta? Varför?
Aktuella samarbetsformer, prioriterar vi rätt områden i samverkan?

12.00

Lunch i Äpplet

13.00

Kompetensförsörjning – vad kan kommunerna och
universiteten göra tillsammans?
Analys från Arbetsförmedlingen och OECD visar på utmaningar, brister och
ytterligare möjligheter i samverkan mellan universitet, offentlig sektor och
näringslivet för att ytterligare säkra kompetensförsörjningen och utveckling av
vår region.

13:30

Universitetens som samverkansparter för
kompetensförsörjning i Umeåregionen
Mittuniversitetet, Umeå Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet deltar

Vad gör och vad kan kommunerna och universiteten göra tillsammans för
säkrad kompetensförsörjning och samverkan mellan akademi och
region?

15.45

Avslutande reflektioner
(Fika finns på plats innan hemfärd)

