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Reglabs nätverk – underlag för beslut inför vp 2018

Bakgrund

Under det senaste året har antalet Reglab-nätverk ökat från tre till åtta, vilket skapat en
ohållbar situation för kansliet. Nätverken tar betydligt mer resurser i anspråk än beräknat. Det
har dels inneburit att budgeten för nätverk överskridits rejält, dels att kansliet haft svårt att
klara av den strategiska inriktning som styrelsen pekat ut: att fokusera på fördjupande
utvecklingsprojekt.
Under 2017 har frågan om hur nätverken ska prioriteras, i förhållande till Reglabs övriga
verksamhet, diskuterats i styrelsen och i medlemsgruppen. Det finns en enighet kring att
Reglab i första hand är ett forum för utveckling, inte för löpande verksamhet; samtidigt fyller
nätverken ett tydligt behov för återkommande erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling,
och Reglab uppfattas som en naturlig ägare till nätverken. Inför styrelsens möte i november,
har en arbetsgrupp jobbat vidare med frågan. Nedan presenteras gruppens förslag.
Fakta om Reglabs nätverk

Ett nätverk inom Reglab innebär en mötesplats för kolleger med samma uppdrag eller
funktion. I nätverken utbyts erfarenheter, best practise, forskningsnyheter mm. Flera viktiga
utvecklingsprojekt har initierats inom nätverken ‒ som Matchningsindikatorerna och studien
Platsens betydelse för integration.
Nuvarande nätverk:
 Analytikernätverket: ca 25 org. i dag, träffas 3 ggr/år. Ett nära samarbete med
Tillväxtverket.
 Kompetensförsörjningsnätverket: ca 30 org. i ett samarbetsnätverk som träffas 2
ggr/år. Har funnits i 4-5 år. Ett samarbete mellan fem arrangörer.
 Utvärderingsnätverket: ca 25 org. i dag, träffas 2-3 ggr/år. Har funnits i två år. Ett nära
samarbete med Tillväxtverket.
 Smart specialisering. Ett självorganiserade löst nätverk, som träffas i samband med
årskonferensen.
 Ung region. ca 15 org. i dag, träffas 3-4 ggr/år. Nytt nätverk.
 RUS-nätverket. ca 20 org. i dag, träffas 3 ggr/år. Nytt nätverk.
 Fysisk planering. Ca 20 organisationer, träffas 2 ggr/år. Nytt nätverk.
 Integrationsnätverket. ca 15 org. i dag, träffas 2 ggr/år. Nytt nätverk.
Det finns önskemål om ytterligare nätverk: Näringslivsutveckling och Kommunikation.
Nätverken bygger i grunden på ett starkt engagemang från deltagarna; de styr innehållet och
deltar i planeringen av träffarna. Reglabs roll är att ansvara för allt praktiskt ‒ lokaler,
anmälan, mm ‒ men framför allt att garantera Reglabs kärnvärden och kvalitet: en bra
lärmiljö, en praktikernära utgångspunkt och ett fokus på erfarenhetsutbyte och dialog. Före
2017 har detta varit en förhållandevis liten arbetsuppgift, men med nuvarande åtta nätverk
handlar det om att delta i planering och genomförande av 15-20 möten/år.

Ekonomiskt är nätverken gratis för Reglabs medlemmar och partner. Tidigare har den årliga
kostnaden för två-tre nätverk legat på 50-60 000/år och rymts inom Reglabs ordinarie budget.
Med nuvarande åtta nätverk är den ekonomiska situationen helt förändrad. Förutom de ökade
kostnaderna för lokaler, mat och eventuella inspiratörer, har kansliet under 2017 tvingats
anlita konsulter för processledning och koordinering. Årets kostnad för nätverken slutar på ca
350 000.
Arbetsgruppens förslag

Gruppens förslag är:


Nätverken bör även fortsättningsvis vara en del av Reglabs verksamhet. Det finns ett
tydligt behov av nätverken, det finns också önskemål om att starta fler. Driften av 7-10
nätverk innebär att Reglabs kansli skulle behöva utökas med 0,5-1 en heltidstjänst och
arbetsgruppen anser att detta är önskvärt. Däremot anser gruppen inte att det är
lämpligt att föra en diskussion om utökning av kansliet nu; frågan bör vara en del av
diskussionen nästa år, när fortsättningen för Reglab-projektet efter 2019 ska beslutas.



Under 2018 bör nätverken fortsätta sin verksamhet men under något förändrade
former:
‒ Antalet möte bör i möjligaste mån begränsas till två möten/år och nätverk.
‒ Nätverksträffarna förläggs till vissa förbestämda ”nätverksveckor”, vilket
förenklar planeringen för kansliet.
‒ Under 2018 tar Reglab en avgift på 4 000 kr/organisation och nätverk. Undantagna
är Kompetensförsörjningsdagarna, Analytikernätverket och Utvärderingsnätverket
som är samarrangemang med andra organisationer, liksom Smart specialisering
som har en marginell verksamhet.

