Reglabs verksamhet våren 2017

Aktiviteter under våren
Reglabs Årskonferens 2017 genomfördes i Gävle den 8-9 februari med rekordmånga deltagare, 400 st.
Temat framsyn ”Vart är vi på väg?” engagerade många och utvärderingarna är över lag mycket
positiva. Region Gävleborg stod för ett fint värdskap. Förutom medlemmarnas lärpass, uppskattades
särskilt talarna Angela Wilkinson och civilminister Ardalan Shekarabi.
En studie om integration: Platsens betydelse för utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden
avslutades i februari. Slutrapporten finns att ladda ner från Reglabs webb och resultatet presenterades
vid ett lärpass på årskonferensen. Presentationen finns också att se som film på Reglabs webb. 23
organisationer deltog i arbetet med studien (ca 40 personer) som leddes av Regionförbundet Sörmland.
Lärprojektet Integration – regionens roll avslutades i mars i Norrköping. 17 organisationer (drygt 50
deltagare) fördjupade i fyra workshopar kunskapen om regionens roll inom integrationsområdet. En
skriftlig rapport från projektet publiceras i augusti. Gruppen fortsätter att träffas i ett nätverk.
Lärprojektet är dokumenterat i skriften Rollkoll.
Utvecklingsprojektet BRP+ som utvecklat ett mätsystem för livskvalitet på regional nivå har gått
vidare med implementering av systemet. Under våren har flera parallella aktiviteter pågått:





En arbetsgrupp har gjort en översyn och uppdatering av indikatorerna.
De första visualiseringarna av systemet finns på specialwebben: www.brpplus.se
En pilotworkshop har genomförts i Region Skåne, fokuserad på hur regionen bäst kan använda
BRP+-materialet.
En djupare analys av materialet är under upphandling. Analysen beräknas vara klar under
hösten 2017.

Utvecklingsprojektet Matchningsindikatorerna – analys startade i mars. Syftet är att göra en
gemensam fördjupad analys av indikatorerna, som utvecklats inom Reglab, samt att skapa en
handledning för hur materialet kan användas. 21 organisationer deltar (ca 40 personer).
Utvärderingsnätverket har beslutat att under 2017 övergå i ett lärprojekt: Regionala resultat som dels
ska fördjupa kunskapen om uppföljning, utvärdering och lärande, dels bidra till utvecklingen av
uppföljningen av regionernas 1:1-medel. Lärprojektet startar i juni, 19 organisationer deltar (ca 30
personer).
Nätverket Kompetensförsörjningsdagarna har träffats i april. Gymnasie- och kunskapslyftsminister
Anna Ekström deltog.
Analytikernätverket har träffats i mars, temat var smart specialisering.
Nätverket Smart specialisering träffades i samband med årskonferensen.
Ett nytt nätverk Ung region har träffats vid två tillfällen under våren, för att fördjupa kunskapen om
regional utveckling och ungdomspolitik.
Det nya RUS-nätverket har träffats vid två tillfällen under våren. Nätverket samlar RUS-ansvariga och
fokuserar erfarenhetsutbyte.
Det nya nätverket Fysisk planering har träffats vid ett första möte i maj.
Det nya Integrationsnätverket ‒ en fortsättning av lärprojektet Integration – regionernas roll har sin
första träff i september 2017.
Vid medlemsmötet i februari beslutade medlemsgruppen att inte gå vidare med förslaget Högskolekurs
i regional utveckling, som utretts under hösten 2016, ett samarbete med Karlstads universitet.

Region 2050
Hösten 2016 beslutade Reglabs medlemmar att genomföra en tvåårig framsynsprocess – den största
satsningen någonsin inom Reglab. Under våren har arbetet startat:


Ett projektteam formades under jan-feb, med Reglabs kansli och inlånade regionala utvecklare
från Skåne och Gävleborg. En huvudkonsult inom foresight engagerades: finska Demos.
Reglab blev också medlem i Copenhagen Institute for Futures Studies.



Inbjudan gick ut till alla medlemmar i januari, ca 90 personer anmälde sig till
”Framsynsgruppen”.



Under våren har kansliet har besökt flera regioner, presenterat och förankrat Region 2050.



Reglabs årskonferens i februari var startskottet för Region 2050. 400 deltagare diskuterade
temat: Vart är vi på väg? Svenska och internationella inspiratörer talade om: värdet av
strategisk framsyn, ESPONS scenarier för EU 2050, framtidens material, klimatet i framtiden
och megatrender.



Två ledarseminarier för gruppen regionutvecklingsdirektörer har genomförts. Gäster har varit
Angela Wilkinson, tidigare chef för Strategic Foresight på OECD och Roope Mokka, grundare
av Demos. Ledarseminarierna har varit välbesökta.



Den första stor workshopen med temat Omvärld, planerades under våren och genomfördes
under tre dagar i maj. I workshopen deltog ”Framsyngruppen”, som också har i uppdrag att
driva framsynsprocessen i sin egen organisation. Deltagarnas utvärdering av workshop 1 var
mycket positiv.



Regelbunden kommunikation är en prioriterad del av projektet, eftersom ambitionen är att
involvera många personer och organisationer. Bland annat har vi producerat basinformation
(webb och pdf), en ppt-serie, en manual för framsynsmetoder från ws 1, ett antal
intervjufilmer mm.



Vidarespridningen av framsynskunskap till de deltagande organisationerna har påbörjats efter
ws 1, bland annat har Regionförbundet Kalmar genomfört en framsynsdag med hela
personalen. Liknande arrangemang planeras i flera regioner.



Ett politikerseminarium har planerats, men skjuts upp till nästa år p g a bristande förankring i
de deltagande organisationerna.

Kansliet.
Kansliet. Projektledaren Karin Botås gick på barnledighet i mars. En vikarie har anställts: Sunny
Sandström från Region Kronoberg. En projektassistent, Anton Ternström, har anställts under 2017,
framför allt för arbete med framsynsprocessen Region 2050.
Medlemsgruppen har träffats vid två tillfällen: i februari och mars.
Styrelsen har träffats vid ett möte i mars. Styrelsen är också styrgrupp för Region 2050.
Reglab har fått tre nya partner: Norrbottens kommuner, Ramböll management consulting och Luleå
tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle.
Under våren har ett stort utvecklingsprojekt av Reglabs webb pågått, eftersom webben blev hackad
och virusinfekterad i samband med årskonferensen. En ny webb lanseras i slutet av augusti.
Tre nyhetsbrev har publicerats under våren.

