Bilaga 1
25 april 2015

Reglabs verksamhet – nuläge

● Årskonferensen. Reglabs årskonferens i Uppsala samlade ca 330 deltagare.
Utvärderingarna, liksom alla kommentarer vi fått, är mycket positiva. Värdregionen
Uppsala gjorde ett bra jobb, deras inspel och sidoarrangemang (konferensrimmaren,
studiebesök, stadsvandring) var mycket uppskattade. 22 organisationer var med och
presenterade 21 lärpass, merparten Reglab-medlemmar, men också flera partner och
andra aktörer inom regional utveckling.
● Seminarieserien Regional fysisk planering avslutades vid årsskiftet. En
dokumentation är under produktion.
● Kompetensförsörjningsdagarna samlade ett 60-tal deltagare från regioner,
myndigheter och departement. Deltagarna fick möjlighet att ge inspel till två pågående
statliga utredningar, samt till två statliga delegationer. Kompetensförsörjningsdagarna
föreslås ingå som ett av flera nätverk, i regeringens Forum för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft.
● Analytikernätverket har haft sitt andra möte den 21 april med tema Integration
och mångfald. Liksom förra gången var intresset stort, över 20 organisationer deltog.
● Seminarieserien Kulturella och kreativa näringar har sin sista workshop i maj.
Serien har många deltagare och ett stort engagemang från regionerna, som varit värdar
för träffarna. Till mötet i Umeå har vi lyckats engagera en inspiratör från Nesta, UK,
som jobbat länge med ”creative economy” kopplat till lokal och regional utveckling.
● Matchningsindikatorerna. SCB har på Reglabs uppdrag gjort en förstudie om en
databaslösning, som på ett enklare sätt ska kunna presenterar
matchningsindikatorerna. Förstudien diskuteras nu i nätverket för
kompetensförsörjning och ett förslag kommer att presenteras för medlemmarna under
våren.
● På Årskonferensen lanserades förstudien Bredare mått på regional utveckling. Vi
planerar nu tillsammans med Tillväxtverket för en fortsättning – ett Reglabgemensamt utvecklingsprojekt av indikatorer. En projektledare är engagerad. Inbjudan
kommer under våren.
● Tillsammans med Tillväxtverket startar Reglab ett Utvärderingsnätverk, för att
öka kunskapen om utvärdering av den regionala utvecklingspolitiken, bland annat på
grund av de ökade krav som ställs av EUs strukturfonder. Första mötet är den 27 maj.
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● Seminarieserien Ung region – om ungdomspolitik och regional utveckling startar
den 2-3 juni. Drygt tio regioner är anmälda, serien är ett samarbete med Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
● Samla styrkeområden. Tillsammans med Region Skåne planerar vi en workshop
där storstadsregionerna m fl samlas för att diskutera samverkan inom området Smarta
material.
● Arbetsmarknad. I september startar seminarieserien Jobbregionen. Syftet är att
utforska regionernas roll i arbetsmarknadspolitiken i fyra seminarier under 2015-16,
med fyra regioner som värdar. Målgrupp är regionala utvecklare och samarbetspartner
– till exempel personer som arbetar med kompetensplattformar, socialfonden,
integration mm. Första seminariet är den 10-11 september.
● Forskarforum 2015 arrangeras tillsammans med Centrum för forskning om
regionalt samhällsbyggande vid Karlstad universitet och Region Värmland den 7
oktober i Karlstad. Temat blir Regional samverkan och styrning.

