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Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att projektet Latitude66 Mentorship 2.0 beviljas
1 500 000 kronor i medfinansiering under förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1-anslaget med 1 500 000 kronor under 2018.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Projektet överensstämmer med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och
det prioriterade området Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud.
Projektet ska bidra till förbättrad kompetensförsörjning i Norrbotten genom
kompetens- och ledarskapsutveckling via mentorskap. Projektet ska inspirera
och ge unga engagerade ledare en större och bredare insikt i de resurser som
är unika för regionen och få egna kunskaper, insikter och verktyg i att kunna
leda förändringsarbete. Mentorskapsprogrammet ökar möjligheten för regionen att behålla drivna ledare som är engagerade i regional utveckling i
Norrbotten.

Sammanfattning
Latitude66 Mentorship 2.0 är ett mentorskaps- och utvecklingsprogram för
engagerade ledare från Norrbotten som vill bidra bredare än enbart till sin
egen verksamhet utifrån regionens unika förutsättningar samt de utmaningar
vi står inför. LTU Business ska i det aktuella projektet erbjuda tre omgångar
av utvecklingsprogrammet som är vidareutvecklat utifrån erfarenheterna av
tidigare verksamhet.
Deltagarna kommer att ges möjligheter att:
-

genom föreläsningar inhämta nya kunskaper och färdigheter/verktyg

-

genom sina mentorer, nya nätverk, samtal och reflektioner tränas att
tänka brett och stort kring utvecklingen av den egna verksamheten
och regionen
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Ärendet
Latitude66 Mentorship 2.0 drivs av LTU Business och är ett mentorskapsoch utvecklingsprogram för unga engagerade ledare samt andra engagerade
ledare från Norrbotten som vill bidra bredare än enbart till sin egen
verksamhet utifrån regionens unika förutsättningar samt de utmaningar vi
står inför. Utvecklingsprogrammet har genomförts i tre omgångar med totalt
ca 45 deltagare med varsin mentor. LTU Business ska i det aktuella projektet
erbjuda ytterligare tre omgångar av utvecklingsprogrammet som är
vidareutvecklat utifrån erfarenheterna av tidigare verksamhet.
Deltagarna i programmet är engagerade personer som ses som en naturlig
resurspool av aktiva och kreativa ledare. Norrbotten kommer därmed genom
deltagarna få nya kontaktytor och ett nytt engagemang att vidareutveckla
ledarskap i regionen samt regionens konkurrenskraft.
Genomförande
Projektets aktiviteter ska utveckla individer i deras kunskapsmässiga och
analytiska ledarförmåga, nyttja engagemang och passion i ledarskap samt
omsätta teorier och nyvunna insikter i praktisk handling. Deltagarna knyts
till nationella/internationella nätverk dels genom sina mentorer, dels genom
gruppens nätverk och även genom de kontakter de skapar bland föreläsarna
och besöken i programmet.
För att uppnå uppställda mål för programmet kommer innehållet att baseras
på ambitionen att utveckla individer och grupper av individer som i en konkurrensutsatt global omgivning på ett effektivt sätt kan bidra till en hållbar
utveckling av regionen och de företag, myndigheter och organisationer som
verkar här. För att göra detta möjligt kommer deltagarna genom programmet
att ges möjligheter att:
-

genom föreläsningar inhämta nya kunskaper och färdigheter/verktyg

-

genom sina mentorer, nya nätverk, samtal och reflektioner tränas att
tänka brett och stort kring utvecklingen av den egna verksamheten
och regionen

Finansiering
Projektet söker 1 500 000 kronor i projektmedel från 1:1-anslaget. Totalbudgeten för projektet är 3 880 000 kronor. Projekttiden är 2018-06-01- 202105-31.
Finansiärer
Region Norrbotten
Sparbanken
Längmanska företagarfonden
Billerud och annan finansiär
Deltagaravgifter
Total projektbudget
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Sökt belopp
1 500 000
600 000
400 000
480 000
900 000
3 880 000
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Förväntade resultat av projektet
Deltagarna ska bli tydliga och synliga aktörer i regionen tillsammans med de
tidigare deltagarna. Deltagarna kommer med hjälp av programmet vara mer
förberedda och bättre rustade för att utveckla sin egen verksamhet. Mentorskapsprogrammet ökar möjligheten för regionen att behålla drivna ledare
som är engagerade i regional utveckling i Norrbotten.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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