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Introduktion

Bakgrund, varför aktuellt med nätverkets syfte och deltagare

Historik, hur startade nätverket och Kompetensförsörjningsdagarna

Andra arenor som finns, har funnits

Syftet med Kompetensförsörjningsdagarna

Gruppdiskussioner

Synpunkterna samlas in och bearbetas till dag 2



Introduktion forts.

Dag 2 sker återrapportering från gruppdiskussionerna

Kommentarer i storgrupp till förslagen

Beslut tas om nästa steg



Historik

Kompetensplattforms uppdraget

Myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet

Reglab Lärprojekt om kompetensförsörjning , medlemsantalet växer….

Arbete med att utveckla en bestående en arena tar fart!!!!



Exempel på forum/arenor

Nationellt forum/Tjänstemannaforum

ERFA-träffar med Tillväxtverket

Reglabs lärprojekt, om kompetensförsörjning, jobbregioner, 
matchningsindikatorer mm

Regkomp



Behovsstyrda dagar

Kompetensförsörjningsdagarna är ett nätverk och en mötesplats.

Innehållet under dagarna är behovsstyrt.

Dagarna arrangeras och genomförs utifrån nätverkets behov.

Nätverket fungerar så länge deltagarna själva har ett behov och bidrar, både

genom förslag till innehåll och genom engagemang under dagarna.

En samordningsgrupp planerar dagarna.



Nätverkets medlemmar, förväntningar

Som deltagare i nätverket förväntas du komma med förslag till programmet
inför Kompetensförsörjningsdagarna samt aktivt delta när vi ses.

Du förväntas göra vad du kan för att Kompetensförsörjningsdagarna ska bli
så bra som möjligt för dig själv och andra och dela med dig av dina
synpunkter för att utveckla nätverket.



Syftet med Kompetensförsörjningsdagarna

att få flernivåstyrning och samordning mellan politikområden att fungera 
bättre.

att öka lärandet om vad som fungerar och kan göras för att skapa en bättre
fungerande kompetensförsörjning;

att öka kunskap och förståelse om roller och samverkansmöjligheter mellan
nätverkets deltagare

att använda tid och pengar effektivare genom en gemensam mötesplats.



Gruppdiskussion

Uppfyller Kompetensförsörjningsdagarna ovan angivna syften? 
Motivera varför/varför inte. Om du inte får ut vad du behöver i ditt 
arbete, vad behöver förändras?

Finns det andra behov du ser för flernivåstyrning och samordning, som 
inte uttrycks i ovan angivna syften?

I förhållande till andra arenor, ex Nationellt forum och Reglabs
lärprojekt, vilka roller kan/kan inte nätverket fylla? 

Saknar du deltagande organisationer eller funktioner i nätverket, på 
nationell och regional nivå? (se utskriven presentation)


