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European Cooperation Day - delte grænser og tættere bånd
Dagen for det europæiske samarbejde - European Cooperation Day - blev fejret den 21.
september over hele Europa. Dagen er en fejring af det territoriale samarbejde inden for EU
og mellem EU-staterne og deres naboer – det er en fejring af alle de fordele, som det
territoriale samarbejde fører med sig for befolkningerne i alle disse områder. Læs mere på om
dagen på www.ecday.eu.

I Kattegat/Skagerrak-området blev dagen markeret med et projektledertræf i Göteborg den
20.-21. september, hvor 75 projekter og 200 projektrepræsentanter fra Danmark, Sverige og
Norge deltog og fik mulighed for at udveksle erfaringer og høre de seneste informationer fra
EU-Kommissionen og Kommunal- og regionaldepartementet i Norge.

Pressekonference i Trollhättan

I anledning af EC-dagen blev vi hen over sommeren kontaktet af KASK-sekretariatet, der
ønskede vores hjælp til at fortælle om nogle af vores gode historier til den svenske presse. Vi
blev enige om at tage udgangspunkt i Trollhättan, hvor SAAB’s konkurs og de deraf følgende
udfordringer fylder meget, og hvor Lärcentrum via deltagelsen i SkanKomp nu står rigtig godt
rustet til at løse udfordringen. På pressemødet deltog politikere fra både Västra
Götalandsregionen og kommunstyrelsen i Trollhättan sammen med kommunens
topembedsmænd og praktikere fra SkanKomp. Pressen kom heldigvis også, hvilket gav fin
omtale for det europæiske samarbejde i både tv, radio og skrevne medier. Se oversigten her.

Kompetencemægleruddannelsen fortsætter
I september blev workshopomgang to for i år afviklet i Frederikshavn. Der kigges derfor
allerede nu frem mod den sidste workshop, der afholdes i januar 2013. På
kompetencemægleruddannelsen er der fokus på grundig gennemgang af og træning i tre
udvalgte konkrete værktøjer til at komme i kompetenceudviklingsdialog med virksomhederne
på en ny måde. Med træning i omvärldsanalys (fremtidsforskning/trendovervågning), 360°værktøjet STELLAR® og netværksteori bidrager kompetencemægleruddannelsen til at
kvalificere efteruddannelsesudbyderne til at blive endnu bedre og mere strategiske
dialogpartnere for virksomhederne. Læs mere om forløbet i artiklen her.
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