
Reglabs utva rderingsna tverk 
 
RUS-na tverk inbjudan, se Christinas bild 
 
Utmaningar 

 Ma len a r visiona ra och sva ra att ma ta. mana fluffiga ma l till indikatorer, fa  saker fo rankrade 
 

 Politiska ma l som inte a r verkliga, ingen som tar ansvar! 
 

 Prioriteringar i RUS kan omformuleras i handlingsplanen kan da  bli a nnu mer otydligt 
 

 Alla RUPar/RUSar har inte indikatorer till ma len.  
 

 Bra att inte ha uppfo ljningen i RUS utan kanske i handlingsplanen. 
 

 A r politiken engagerad i ma len?, Olika insta llning hos deltagarna 
 

 Ofta tja nstemannama l, pa  andra sta llen a r det politiker som formulerar ma len. 
 

 Sva rt med ro d tra d som ha ller i. Inte alltid ro d tra d mellan RUS och handlingsplan. 
 

 Fluffiga ma l – detaljerade indikatorer 
 

 Konkreta ma l 
 

 Ta ansvar fo r ma len. Sva ra att fo rankra.  
 

 Omformulering vid nytt styre. 
 

 Omformulering leder ofta till ytterligare otydlighet. 
 

 Viktigt att politiken och tja nstepersoner fo rsta r varandra. 
 
Goda idéer. 

 Kategorisera projekt mot RUS´ens prioriteringar.  (Se Jo nko ping) 
 

 Pa tala problematiken kring ma lformuleringar. 
 

 Man kanske inte beho ver koppla indikatorer till ma len i RUS´en utan det kan man go ra i 
handlingsplanerna som sedan kan fo ljas upp.  

 
 
Presentationer 
1. Fra n Region Jo nko pingsla n: Ny webbsida om regionen pa  ett sta lle. En fo rsta bild av regionens 
utveckling pa  webben. 
 
2. Analys och la rande i norr 
Utvecklingsprocess fo r ett nytt ramverk fo r uppfo ljning, utva rdering och la rande 
(tillsammans med Va sternorrland och Va sterbotten) pa  strukturniva . 
 
Diskussion; 
Det beho ver inte vara projekten som a r de insatser/aktiviteter som uppfyller RUSen utan sa  mycket 
andra saker som mobilisering tex. 
 
 



Nästa gång 
Statskontorets rapport 
-hur pa verkas regionerna? 
-Hur ska regionerna ga  tillva ga? 
 
Gbg, ta lead na sta ggr! 
 
Andra fra gor som kom upp: 
-mobilisering info r na sta strukturfondsperiod 
-tva  rapporter i va r (Framstegsrapporter) 
-flera utva rderingar i va r, genomfo randeorganisationerna ESF, ERUF samt jordbruksfonden samt ma l 
1,3 och 4) 

 


