Nätverksmöte BRP+ den 9 december 2019
På detta möte introducerade vi oss för varandra. Flera regionrepresentanter var nya i BRP+
samarbetet, likaså Reglabs projektledare. Vi gick igenom de aktiviteter som planeras för BRP+ under
2019-2020. Mest aktuellt är en utredning av ägarskap och förvaltning. Där har konsulter gjort ett
förarbete under hösten och nu diskuteras deras förslag till organisering med berörda organisationer.
Frågan har varit uppe på agendan i Reglabs styrelse och diskuteras också internt inom SKR samt
Tillväxtverket. Dialoger har även påbörjats med RKA och SCB för att undersöka möjligheten att
placera det tekniska ansvaret där. Ambitionen är att hitta en lämplig lösning under 2020, som kan tas
i bruk 2021. Regionerna skickade med att det är viktigt att inte tappa bort att BRP+ är ett system, och
att berättelsen runt omkring är viktig. BRP+ behöver ha en ingångssida på webbplatsen som visar
systemet, även om själva statistiken kan finnas på annat håll.
Parallellt pågår ett arbete med att undersöka och om möjligt inkludera subjektiva mått i
mätsystemet. En arbetsgrupp har bildats med representanter från några regioner samt
projektledaren för BRP+. Arbetsgruppen förväntas kunna leverera ett förslag till övriga i BRP+
nätverket under våren 2020.
Slutligen presenterades nästa års stora arbete, att utveckla kapitalansatsen i BRP+, dvs hållbarhet
över tid. Mycket av arbetet kommer att läggas ut på konsult men ledas av BRP+ projektledare.
Regionerna kommer att involveras i arbetet och tanken är också att knyta till sig externt kompetens i
form av forskare eller andra sakkunniga inom de fyra kapitalen.
Deltagarna intervjuade varandra och delade med sig av erfarenheter om hur BRP+ används. Det ser
ganska olika ut från region till region. Allt ifrån att BRP+ är integrerat i RUS-processen till att regioner
mer nyfiket tittar på materialet och följer utvecklingen på nationell nivå.
Slutligen kom mötet fram till att mycket handlar om berättelsen om BRP+. Vi behöver alla kunna den
berättelsen och gav oss själva i hemläxa att läsa på om både förstudie samt den tekniska rapporten.
Den tekniska rapporten håller dock på att uppdateras och kommer spridas i nätverket så snart den är
klar.

