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Dnr: 10RV155           PROTOKOLL 2012-05-09 

 

Styrgrupp för Kompetensplattform Västerbotten  

 
Tid: Onsdag den 9 maj, 2012 mellan kl 09.00 och 10.30  

Plats: Telefonmöte 

Ledamöter: Hans Lindberg, ordförande 

 Maria Wiksten 

Övriga Barbro Lundmark 

 

 

1. Anteckningar från föregående möte, den 15 februari 2012  

Anteckningarna från styrgruppens föregående möte den 15 februari 2012 gås igenom och 

läggs till handlingarna.  

2. Ekonomisk uppföljning 

Peter Lidén och Barbro Lundmark har upprättat en budget för de medel som beräknas vara 

oförbrukade den 30 juni 2012, då projektet avslutas. De beräknas räcka i tre månader, till och 

med den sista september 2012. Orsaken är att beslutet om fortsatta projektmedel till 

Kompetensplattform Västerbotten 3.0 dröjer till AU:s möte den 13 juni. Tillgången till 

projektmedel på Region Västerbotten är också mycket begränsad. Ett alternativ till nya 

projektmedel är att förlänga nuvarande projekt med tre månader.  

Styrgruppens beslut: 

- Styrgruppen godkänner den föreslagna budgeten för 1 juli – 30 september, 2012. 

- Styrgruppen vill få information om vilka projekt som beviljats 1:1- och ERP-medel av 

Region Västerbotten. Projektledaren får i uppdrag att undersöka om det finns upprättade listor 

över projekten.  

3. Rapport om vad som hänt sedan sist 

 

a) Rapport om länets tillväxtarbete till näringsdepartementet den 27 februari.  

Region Västerbotten har avrapporterat länets tillväxtarbete till näringsdepartementet. Arbetet 

med kompetensplattformen redovisades.   

b) Rekrytering av analytiker på ERUP i samarbete med projektet Tillväxt på alla nivåer. 

En analytiker håller på att rekryteras som på 50 % ska arbeta med kunskapsunderlag till 

Kompetensplattform Västerbotten. Intervjuer har genomförts och rekryteringsgruppen har 

enats om vem som ska erbjudas tjänsten. Ekonomin i det fortsatta projektet måste klargöras 

innan rekryteringen kan fullföljas.     
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c) I samarbete med GAS-projektet genomfördes en branschdag barn och fritid den 22 februari 

i Lycksele. Inbjudna var rektorer på gymnasieskolor med barn- och fritidsprogram samt 

branschföreträdare. Mötet utsåg en arbetsgrupp som arbetar vidare med att forma ett 

strategiskt programråd på regional nivå.   

 

d) Länsgrupp kompetensplattform är ett av två utvalda nätverk i länet som ska prova att arbeta 

efter ERUP:s modell för omvärldsbevakning. 

 

e) Länsgrupp kompetensplattforms möten den 24 februari och den 2 maj.  

EU var temat i februari. På majmötet startade arbetet med att ta fram en aktivitets- och 

kommunikationsplan. 

 

f) Fortsatt samarbete med Arbetsförmedlingen.  

Umeås arbetsmarknadsråd sammanträdde senast på Volvo. Några informella möten med 

länets tre AMO-chefer har inte ägt rum sedan förra styrgruppsmötet.  

Styrgruppen konstaterar att arbetsmarknadsfrågor och integration har en oklar plats i Region 

Västerbottens organisation. Likaså frågor som rör personer som står långt från arbets-

marknaden. Dessa områden kan uppmärksammas i slutrapporten som utvecklingsområden.     

 

g) Nätverket för anordnare av yrkeshögskola träffades den 21 mars i Skellefteå. Teman var 

distansutbildning och kvalitet. Alastair Creelman, Linnéuniversitetet i Kalmar, föreläste på 

distans via Adobe Connect.   

 

h) REGKOMP och Reglab den 22-23 mars i Stockholm 

REGKOMP är ett nätverk för ansvariga för samordning av kompetensförsörjningsfrågor  

inom regionförbund och regionala kommunförbund. Reglab är ett nätverk för lärande mellan 

regionförbund, departement och nationella myndigheter. REGKOMP tog upp aktuella utbild-

ningsfrågor medan Reglab-mötet var fokuserat på regionernas arbete med kompetens-

plattformar.    

 

i) Norrlänsmöte och seminarium på Europaforum den 29-30 mars i Östersund 

De tjänstemän som arbetar med kompetensplattformarna i de fyra nordligaste länen möttes i 

Östersund i samband med Europaforum. Håkan Lundmark, Region Jämtland och Barbro 

Lundmark höll i ett seminarium om kompetensplattformar.   

 

j) Nätverket för kommunala arbetsmarknadsenheter träffades den 3 april i Lycksele. Det har 

antagit namnet ACKan = Västerbottens kommunala arbetsmarknadsnätverk.  

 

k) Kompetensforum den 17-18 april på Nolia i Umeå 

Första försöket med Kompetensforum, som är tänkt att bli årligen återkommande. En 

mötesplats för att diskutera kompetensförsörjning. Drygt 100 deltagare. Många positiva 
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kommentarer under konferensen. En elektronisk utvärderingsenkät har skickats ut till 

deltagarna.    

l) Tillväxtanalys utvärderar kompetensplattformarna i landet på uppdrag av 

näringsdepartementet. Barbro intervjuades den 3 maj. 

 

m) Planering av Nolia ACT den 19-20 september 

Projektledaren ingår i en referensgrupp, som diskuterar och ger synpunkter på programmet. 

Se hemsidan: http://www.nolia.se/act/ 

n) Slutrapport om myndighetssamverkan 

Parallellt med uppdraget till länen att etablera regionala kompetensplattformar fick fem 

statliga myndigheter i uppdrag av regeringen att bättre samordna sitt kompetens-

försörjningsarbete samt att utgöra ett stöd till den regionala nivån. Den 2 maj överlämnade 

myndigheterna sin slutrapport till näringsdepartementet.  

Styrgruppens beslut: 

- Styrgruppen godkänner rapporten. 

- Styrgruppen vill få sig tillsänd den rapport som lämnades in till näringsdepartementet i 

februari.  

- Styrgruppen vill få sig tillsänd den slutrapport som lämnades till näringsdepartementet av 

myndigheterna inom myndighetssamverkan.  

4. Projektansökan Kompetensplattform Västerbotten 3.0 

Ett ny projektansökan har skrivits där Kompetensplattform Västerbotten, GAS-projektet och 

Vård- och omsorgscollege förs samman till ett projekt. Dessutom nya uppgifter som 

arbetskraftsinvandring och gymnasiesärskolan. Projektansökan lämnades in i mars med målet 

att AU skulle fatta beslut den 3 maj. Beslutet dröjer dock till den 13 juni.  

Styrgruppens beslut: 

- Styrgruppen godkänner informationen. 

5. Kommande aktiviteter 

a) Den 11 maj planeras ett möte på Dragonskolan med bransch och utbildningsanordnare 

för teknik- och industriprogrammen i gymnasieskolan. Syftet är att diskutera 

programråd.  

b) Den 21 maj är Yh-nätverket inbjudet till Luleå för ett möte med Yh-myndigheten.  

c) Den 22 maj medverkar Evy Gustafson och Barbro Lundmark på en konferens om 

äldre arbetstagare på SKL i Stockholm. 

d) Den 25 maj medverkar Barbro Lundmark på en lärardag som arrangeras av 

samhällsvetenskaplig fakultet på Umeå universitet. Syftet är att diskutera samverkan 

mellan universitetet och arbetslivet.  

e) Barbro Lundmark träffar ENS nye chef Hans-Olof  Byquist den 29 maj. 

http://www.nolia.se/act/
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f) Möte med Industrins regionala råd den 18 juni.  

g) Slutrapport ska skrivas i slutet av juni, om det inte blir en förlängning till den sista 

september.  

Styrgruppens beslut: 

- Barbro Lundmark får i uppdrag att medverka på presidie- och skolchefskonferensen den 23-

24 maj i Lycksele för att presentera läget i länet och för att diskutera de utmaningar som länet 

står inför samt vilka åtgärder som kommunerna vidtar.  

6. Nästa sammanträde med styrgruppen 

Nästa sammanträde blir en telefonkonferens som äger rum torsdagen den 21 juni kl 08.30.   

 


