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Här följer en kortfattad rapport av höstens aktiviteter:


Utvecklingsprojektet Matchningsindikatorerna – analys har träffats vid två tillfällen. Syftet är
att göra en gemensam fördjupad analys av matchningsindikatorerna, samt att skapa en
handledning för hur materialet kan användas. Det operativa arbetet utförs av SCB och
slutrapporten kommer efter årsskiftet. 21 organisationer deltar, ca 40 personer deltar.



Det finns ett stort intresse för BRP+, i regionerna – men också i kommuner och myndigheter.
Flera aktiviteter pågår för att stödja implementeringen av BRP+:
o En arbetsgrupp har gjort en översyn och uppdatering av indikatorerna.
o Visualiseringarna utvecklas på specialwebben: www.brpplus.se
o
En fördjupande analys genomförs under hösten.



Utvärderingsnätverket genomför under året lärprojektet Regionala resultat. Projektet
fördjupar kunskapen om uppföljning, utvärdering och lärande, samtidigt som man bidrar till
utvecklingen av uppföljningen av regionernas 1:1-medel. Lärprojektet är ett nära samarbete
med Tillväxtverket och avslutas under hösten.



Inbjudan till det kommande lärprojektet Digitalisering är på väg ut. Lärprojektet ska öka
regionernas kompetens inom digitalisering och stödja den omställning som pågår i det
regionala näringslivet och offentlig sektor. Lärprojektet startar i februari 2018.



Planeringen av nästa årskonferens har startat. Årskonferens 2018 är i Umeå den 14 15 mars
med Region Västerbotten som värd. Temat är ”Regional attraktionskraft 2050”.



Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna har träffats i oktober. I ett av samtalen möttes
generaldirektörerna för Arbetsförmedlingen, ESF-rådet, Tillväxtverket och SKLs VD.



Analytikernätverket har träffats i oktober, temat var ”Prognos och framsyn”, en fördjupning av
frågeställningar inom framsynsprocessen.



RUS-nätverket har träffats i oktober. Tema var ”De regionala utvecklingsstrategiernas
arkitektur”.



Nätverket Fysisk planering har träffats i november. Temat var bland annat hållbar
stadsutveckling och bostadsplanering.



Det nya Integrationsnätverket, som är en fortsättning av lärprojektet Integration, har haft sin
första träff i september. I fokus stod mätning och indikatorer.

Region 2050
Arbetet med framsynsprocessen Region 2050 har varit intensivt under hela 2017. Under hösten
genomförs många aktiviteter, både små och stora:
 Framsynsgruppen workshop 2, 14-16 november, med tema: Scenarier och backcasting.


Stöd till regionernas hemarbete, bland annat:
o Hemuppgiften designfiktion.
o Presentation och diskussion av framsynsarbete – i ledningsgrupper, större och mindre
möten hos medlemmarna.
o Processtöd och framsynsinspiration på regiondagar, personaldagar mm
o Sammanställning av material för arbete på hemmaplan.



Planering av Reglabs Årskonferens 2018 med temat ”Regional attraktionskraft 2050”. På
årskonferensen ska scenarierna från workshop 2 presenteras.



Två ledarseminarier för gruppen regionutvecklingsdirektörer genomförs under hösten. Gäster
är bl a Martin Kruse, Copenhagen institute for future studies, och Ira Ahlanko, Experiment
Finland.



Fördjupning om relationen mellan framsyn och prognos på Analytikernätverkets möte i
oktober.



Regelbunden kommunikation, dels till de många involverade, men också till andra
intresserade.



Diskussion om ett följeforskningsprojekt har startat med professor Olga Kordas
forskningsgrupp på KTH.



Ett styrgruppsmöte genomfördes i augusti.

Kansliet.
På medlemsgruppens idémöte i september diskuterades kommande års verksamhet. Två områden
prioriterades, förutom framsynsprocessen: Fördjupning av BRP+ och Relationen stad-land.
Reglabs nya webb lanserades i september och fungerar nu väl. Webbomgörningen blev ett stort
utvecklingsprojekt, där samtliga sidor har gjorts om. Nu har Reglab en tekniskt modern webb som kan
vidareutvecklas under de närmaste åren.
Två nyhetsbrev har publicerats under hösten.

