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Verksamheten 2017-18 – diskussion och prioritering 
 

Inför medlemsdiskussionen i september om nästa års Reglab-aktiviteter finns det anledning 

för styrelsen att ha en diskussion om inriktningen på Reglabs verksamhet. 
 

De senaste två åren har tyngdpunkten i verksamheten förskjutits. Tidigare dominerade 

kompetensutveckling via erfarenhetsutbyte ‒ lärprojekt, seminarieserier och nätverk. Nu 

handlar en allt större del om kvalificerade utvecklingsprojekt ‒ som BRP+, 

Matchningsindikatorerna, studier/analyser, Region 2050. 

Rent konkret har det inneburit att lärprojekten varit färre under 2016-17 (2 st/år, mot tidigare 

3-4), medan de längre och fördjupande utvecklingsprojekten blivit fler (4-5/år, mot tidigare 

något enstaka projekt). Utvecklingen är ett medvetet strategiskt val, som diskuterats både i 

styrelsen och medlemsgruppen. 
 

Under det senaste året har dock förutsättningarna förändrats något. Antalet nätverk har ökat 

drastiskt: från tidigare tre, till åtta ‒ och det finns önskemål om fler. Att nätverken blir fler, 

kan ses som en naturlig utveckling inom Reglab: Lärprojekten bygger en grundläggande 

kunskap inom ett område, därefter vill medlemmarna fortsätta att träffas inom ett nätverk – 

som i sin tur initierar fördjupande studier och utvecklingsprojekt. 
 

Men för Reglabs kansli, som har begränsade resurser, tar nätverken allt mer tid i anspråk, och 

åtta nätverk minskar utrymmet för andra aktiviteter. Därför finns det anledning att diskutera 

nätverken ur ett strategiskt perspektiv:  

 Hur prioriterade är nätverken i förhållande till lärprojekt och utvecklingsprojekt?  

 Är många ”ämnesindelade” nätverk den bästa modellen för lärande och utveckling? 

 Ska nätverken även fortsättningsvis vara gratis? 

 

Reglabs nätverk 

Ett nätverk inom Reglab innebär en mötesplats för kolleger med samma uppdrag eller 

funktion. I nätverken utbyts erfarenheter, best practise, forskningsnyheter mm. Nätverken 

träffas 2-4 ggr/år. Flera utvecklingsprojekt har initierats inom nätverken ‒ som 

Matchningsindikatorerna och studien Platsens betydelse för integration.  

Nätverken bygger i grunden på ett starkt engagemang från deltagarna; de styr innehållet och 

deltar i planeringen av träffarna. Men erfarenheten har visat att de också behöver stöd från 

Reglabs kansli för att arrangemangen ska hålla en bra kvalitet.  
 

Reglabs roll i nätverksarrangemangen är betydligt mindre än i andra aktiviteter. Kansliet 

ansvarar för allt praktiskt: lokaler, anmälan, etc. Men den viktigaste rollen handlar om att 

garantera Reglabs kärnvärden och kvalitet: en bra lärmiljö, en praktikernära utgångspunkt och 

ett fokus på erfarenhetsutbyte och dialog.  

Rent konkret innebär det att kansliet finns med i planeringen av nätverksträffarna, att vi 

engagerar processledare och är bollplank till planeringsgrupperna. Det har tidigare varit en 

förhållandevis liten arbetsuppgift, men åtta nätverk innebär 15-20 möten/år ‒ det närmar sig 

en heltidstjänst. 
 

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 förändras den ekonomiska situationen: Den sammanlagda 

budgeten för mat, lokaler och processledning hamnar på minst 200 000-250 000 kronor/år. 

 

Prioritering inför 2018 

Inför 2018 behöver medlemmarna göra en ny prioritering av Reglabs aktiviteter, med 

utgångspunkt från det ökade antalet nätverk. Man kan tänka sig olika alternativa lösningar, till 

exempel: 

 Man behåller nuvarande nätverk, men startar inga nya nätverk eller lärprojekt under 

2018-19. Nätverken har en tydligt definierad form och en årlig avgift för att täcka de 

ökade kostnaderna. 

 Man begränsar antalet nätverk till tre-fyra/år. Medlemsgruppen väljer vilka nätverk 

som är mest angelägna inför varje nytt verksamhetsår. 

 Man begränsar antalet nätverk till tre-fyra, men gör dem ämnesmässigt bredare. 

Närliggande ämnesområden integreras i gemensamma nätverk. 

 Nätverken läggs ner och ersätts av fyra tematiska Reg labb/år. Labben utgår från 

aktuella frågeställningar/utmaningar som berör flera ämnesområden (exempel: 

Prognos vs Framsyn, Inkluderande tillväxt, Utveckling av RUS-arbetet etc). 

Medlemsgruppen väljer teman inför varje nytt verksamhetsår. 
 

Diskussionen bör föras av styrelsen och medlemsgruppen under hösten, inför kommande 

verksamhetsplan. I samband med detta behöver eventuellt också fattas beslut om en förändrad 

finansiering av nätverken. 

 

 

Reglabs nuvarande nätverk: 

Analytikernätverket 

Kompetensförsörjningsdagarna 

Utvärderingsnätverket 

Nätverket för smart specialisering 

RUS-nätverket 

Nätverket för fysisk planering 

Nätverket Ung region (ungdomsfrågor) 

Integrationsnätverket 

Eventuellt kommande: Nätverk för Näringslivsutveckling 


