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Kompetensförsörjningsdagarna
Mötesplats för regionalt och nationellt ansvariga
 Kompetensförsörjningsfrågorna spänner över flera politikområden: utbildning, arbetsmarknad, regional tillväxt, näringsliv,
integration etc. Det finns ett ömsesidigt behov av dialog mellan ansvariga på nationell och regional nivå.
 Kompetensförsörjningsdagarna svarar mot en stor del av de behoven. Det är två heldagar vår och höst, med tydliga teman
och med lärande och dialog i fokus. Dagarna har funnits i nuvarande form sedan 2014, med ursprung i tidigare nätverk.
 I nätverket ingår regionalt utvecklingsansvariga, dvs. regioner, regionförbund och länsstyrelser, SKL, berörda departement
och nationella myndigheter.
Nätverkets behov styr innehållet
 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.
 Syftet med Kompetensförsörjningsdagarna är: 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.
 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.
Det här kan deltagarna använda Kompetensförsörjningsdagarna till:
***Diskutera utmaningar och lösningar i tidigt skede ***Kort, snabb, smidig information om nationell politik och regionala
satsningar ***Inspel till pågående utredningar ***Sprida och förankra nationella och regionala satsningar ***Kontakt med
personer i samtliga regioner, på berörda myndigheter, departement och SKL***

Kompetensförsörjningsdagarna: Nätverk och samordning
Regionalt tillväxtansvariga
/kompetensplattformar

Myndigheter
Tillväxtverket
Arbets-

Arbetsförmedlingen

förmedlingen

Region Blekinge

ESF-rådet

Region Dalarna

Folkbildningsrådet

Region Gotland

Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor

Region Gävleborg
Region Halland

Myndigheten för yrkeshögskolan

Region Jönköping

SCB

Region Skåne Region
Värmland Region

Reglab
Två regioner

Samordningsgruppen

Näringsdepartementet

Skolverket
Tillväxtanalys

Västerbotten Region

Tillväxtverket

Örebro län

Universitets- och högskolerådet

Region Jämtland Härjedalen
Regionförbundet Kalmar län

Universitetskanslersämbetet

Region Kronoberg
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Uppsala
Region Östergötland

Sveriges
Kommuner och
Landsting

Länsstyrelsen Västernorrland
Länsstyrelsen Västmanland

Arbetsmarknadsdepartementet
Näringsdepartementet

Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Stockholm

Departement

Utbildningsdepartementet
Samordningsgruppen beslutar och förverkligar program för
Kompetensförsörjningsdagarna efter inspel från respektive
organisationer.

SKL
Avd f arbetsgivarpolitik
Avd f tillväxt o samhällsbyggnad
Avd f utbildning o arbetsmarknad
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