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Sedan senaste styrelsemötet i september har följande hänt i Reglab:


Lärprojektet Regionalt kompetensbehov har genomfört en tredje digital workshop med fokus
på kommunikation. Träffen leddes av en kommunikationskonsult som under två dagar gav
deltagarna en grundlig orientering i hur de kan arbeta med målgruppsanalys, budskap och
olika kanaler för att utveckla det regionala samarbetet kring kompetensförsörjning.
Deltagarnas arbete resulterade i en egen handlingsplan. I januari planeras ett extraseminarium
om effektmätning kopplat till regional kompetensförsörjning.



Kompetensförsörjningsdagarna träffades den 10-11 november. På programmet bland annat:
regionala erfarenheter av pandemikrisen, information från Närings-, Utbildnings- och
Arbetsmarknadsdepartementet, presentation av Samverkansprogrammet och en dialog om
”Framtidens arbetsliv”. Omkring 120 personer deltog i Kompetensförsörjningsdagarna.



Kansliet har genomfört en extern utvärdering av Reglabs digitala möten, för att kunna
utveckla verktygen och faciliteringen ytterligare. Den genomgående svarsbilden är mycket
positiv, Reglabs möten är inspirerande, de ses som föredömen och ger tips på hur deltagarna
själva kan utveckla sina digitala möten. Samtidigt upplever respondenterna att man tappar
mycket av nätverkandet och det informella lärandet som är starkt förknippat med Reglab.



Lärprojektet Regional brytningstid har startat med en introduktion, där deltagarna bland annat
fick i uppdrag att planera den egna organisationens lärprocess på hemmaplan. Den 18
november genomfördes Tema 1: Den regionala utvecklingspolitikens nutidshistoria. Bland
andra deltog forskarna Jörgen Johansson, Göteborgs universitet, och Sara Svensson
Högskolan i Halmstad. 150 personer deltog i förmiddagens seminarium och 46 i
eftermiddagens workshop. Nästa tematräff i december fördjupar diskussionen om det
regionala utvecklingsuppdraget i dag. 26 organisationer deltar i lärprojektet.



RUS-nätverket träffas den 24 november. På programmet bland annat ungdomsfrågor kopplade
till de regionala utvecklingsstrategin, MUCF deltar.



Analytikernätverket har sitt nästa möte den 3 december. Tillväxtanalys berättar om arbetet
med ekonomiska kriser och Region Skåne om sin analys av distansarbete.



Inbjudan till nästa lärprojekt om regional fysisk planering Platsens betydelse, skickas ut
omkring den 20 november. Syftet är att öka kunskapen om planering enligt plan- och
bygglagen och det regionala utvecklingsansvaret, att förbättra samverkan mellan olika
planeringsnivåer och att öka förmågan att använda planering som ett strategiskt verktyg för
regional utveckling. Lärprojektet startar i februari 2021.



En första inbjudan har gått ut till REGLAB [pleɪs], en digital konferens den 11 februari där
Reglab lanserar den nya play-tjänsten. Temat för REGLAB [pleɪs] är den regionala
brytningstid vi är mitt uppe i: Hur möter de regionala organisationerna omställningen och
pandemin? Vilka förändringar är på gång? Reglabs medlemmar och partner deltar med digitala
lärpass.



BRP+. Den övergripande analysen av hållbarhetsindikatorerna blir färdig i början av
december och diskuteras på ett möte i BRP+nätverket den 8 december, bland annat frågor
som: Hur utvecklas livskvalitet och hållbarhet i riket? Är regionerna på väg mot en hållbar
utveckling? I början av december blir också den första integreringen av BRP+ i Kolada klar.
Det innebär att hela systemet blir lätt tillgängligt för regioner och kommuner via RKA:s
webbtjänst.

