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PANDA ANALYSE
Rapsdagen 13.3.18

Tidligere Pandagruppen

Panda analyse

Foreningens formål:

Bidra til et levende miljø for regional analyse innenfor arbeidsmarked, demografi og
næringsliv i Norge
Forvalte, drifte og videreutvikle programsystemet Panda.

17 fylkeskommuner (ikke Oslo og Oppland), Innovasjon
Norge og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) er medlemmer/eiere.
7 konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner er
tilknyttet.
•

Asplan Viak, Agri Analyse og Kunnskapsparken Bodø.

•

NIBR, Østlandsforskning, Norut og Nordlandsforskning.

•

F.eks. Forsvarsdepartementet ifm. langtidsplanen.

En ordning med midlertidig medlemskap ved kortvarige
behov.
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OM OSS

PANDA ANALYSE
Frittstående og selveiende, men kontrolleres og finansieres av medlemmene.

Årsmøtet velger styret, som i sin tur forvalter foreningen i tråd med årsprogram, vedtatt budsjett og
medlemmenes ønsker.
Ingen ansatte, men fra august 2016 en daglig leder frikjøpt 40 % fra Hordaland fykeskommune.

Omsetning på 2,8 millioner kroner i 2016, i all hovedsak medlemsavgift.

To brukerseminarer i året, som regel over to dager.
• Neste felles med Kompas-Forum i Kristiansand 24.-25. mai 2018!
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Panda analyse

OM ANALYSEVERKTØYET

HISTORIKK
Bakgrunnen for utviklingen av PANDA var et ønske om å
styrke kompetansen og heve kvaliteten i den regionale
planleggingen
• Utgangspunktet var modeller utviklet for undervisning og
analyse ved NTNU/SINTEF
Første versjon av modellen utviklet perioden 1989-1991
• Første versjon av PANDA: DOS versjon (1991-92)
• Andre versjon av PANDA: Windows versjon (1997-98)
• Tredje versjon av PANDA: Web versjon (2002-03)
• Omstillingsmodulen: forenklet brukergrensesnitt på en ny
modul (2016)
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Pandamodellen (Plan- og Analysesystem for Næringsliv, Demografi og arbeidsmarked)
PANDA

Statistikk

Data levert fra SSB
Sentral database

PANDA

Modellanalyse

Prosjektdatabase
REGNA

REGBEF

Resultatdatabase

Nettleser/
webgrensesnitt

PANDA Rapporter
Design
Rapportgenerator

Web-basert med individuell
innlogging og «mappe».
Arbeidsområder kan også deles.

Web-versjon som kjører på server hos SINTEF i
Trondheim – nylig kraftig forbedret hastighet!
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Panda analyse

Pandamodellen (Plan- og Analysesystem for Næringsliv, Demografi og arbeidsmarked)

Data
leveres
fra
SSB
(nasjonalregnskapsdata) sjeldnere

årlig,

noen

datasett

• Alle data samlet i en sentral database
• Bruker kan trekke ut historisk statistikk vha. rapportgeneratoren
• PANDA har noen data og rapporteringsmuligheter som man ikke har i
Statistikkbanken.
•

Men: PANDA har ikke «all nyttig statistikk». Statistikken i PANDA er valgt ut
med tanke på bruk i modellene.

Bruker definerer et prosjekt hvor grunnlagsdata for modellene
etableres og hvor forutsetninger kan endres:
•
•

Geografisk område
Tidsperiode (vanligvis 4 siste år) for estimering

Bruker styrer og kjører ulike modellalternativer, to modeller
• REGBEF: Regional befolkningsmodell
• REGNA: Regional næringsmodell
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Panda analyse

Kan skru på de fleste
parametre og velge ulike
målstyringer

Mate inn egne data for ventet utvikling,
gir mulighet til å teste ulike scenarioer

Panda analyse

Pandamodellens styrke
PANDA kan benyttes til å beregne langsiktige trender og
framskrivinger. Men mest egent er PANDA til å undersøke følgene
av bestemte forutsetninger.

1
2
3

For å dekke så mange situasjoner som mulig med tanke på
behovet i regional planlegging og analyse, er det lagt opp
til å kunne styre modellene på mange ulike måter (”what –
if” analyser).
Gjennom utformingen av beregningsopplegget blir
brukeren en aktiv del av modellberegningene.

Det er derfor viktig å velge ”riktig” beregningsmåte (inkl.
valg av forutsetninger/styring) i forhold til
problemstillingen, for at beregningsresultatene skal være
relevante.
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SSB:

Panda:

- Nasjonalt perspektiv

- Regionalt perspektiv

- Over 400 ulike
prognoser

- Prognose for én region

Panda analyse

Et eksempel: befolkningsframskrivinger
- Nasjonalt vs. regionalt perspektiv
Panda ”glemmer” den nasjonale biten
– vi fokuserer på lokalkunnskap

• «Hvor mange har flyttet til vår region tidligere?»
• «Vil denne trenden fortsette?»
• «Vet vi noe som SSB umulig har mulighet til å ta innover seg?»

Panda analyse

Befolkningsframskrivinger i PANDA vs. SSB
Panda

SSB

En enkelt region (ett fylke)

Ett enkelt land (en region i verden)

Nettoflytting til regionen (innvandring
+ innenlandsk flytting) gitt av
historikk
Bruk: Lokal planlegging
(boliger,skoler,kommual infrastruktur)

Nettoflytting innenlands summerer til
null

Lokal forankret- målet er en god
prognoser for regionen

Bruk: Nasjonal planlegging (skatt,
trygder, nasjonalt helsevesen)

En eller få prognoser basert på spesifikke
lokale forhold og konstruert av bruker

Nasjonalt forankret- målet er en
prognoser som er god på nasjonalt nivå

Dynamiske anslag for innvandringens
størrelse

En rekke scenarier basert på nasjonale og
regionale analyser
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Panda analyse

Omstillingsmodulen – et løft for hele organisasjonen
Omstillingsmodulen
Utviklet av SINTEF
Nytt, renere og enklere brukergrensesnitt
Støtte og aktiv deltakelse fra Innovasjon Norge
Forventes brukt i omstillingssøknader
I gang med å utvides for å dekke flere faser

«Hva er nåsituasjonen?»
«Hva blir konsekvensene av en endring, positiv eller
negativ?»
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Omstillingsmodulen – flere muligheter

Næringsdata

Bedriftsdata

Simulere vekst eller reduksjon i enkeltnæringer

Bruke bedriftsdata om ansatte og innkjøp

Indikasjon på konsekvenser

Gir mer presise konsekvensberegninger
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Panda analyse

Omstillingsmodulen – konsekvensberegninger
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PÅGÅENDE OG FRAMTIDIGE PROSJEKTER

• Integrering av KS sin prognosemodell for skatt og
rammetilskudd i Omstillingsmodulen
• Utvide Omstillingsmodulen til bruk i
Gjennomføringsfasen
• Implementere flerregional modell i Panda
• Oppdatering av bakgrunnsdata
• Utvidelse av næringsinndelingen for å nyansere
offentlig sektor
• Panda 1.5 eller 2.0: overhaling av modellsystemet
•
•

Både med tanke på bakenforliggende koding og ikke
minst brukergrensesnittet
Mot slutten av eksisterende avtaleperiode, 2+1 år
signert våren 2017.
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PANDAANALYSE

Veldig åpne for innspill

01

Utvide med Miljødata?
• Utslippsdata
• Miljøfotavtrykk

02

Utvide med folkehelsedata?
• Sykdomsfrekvenser/-rater

03

Utvide med kompetansedata?

04

Koble til kartapplikasjon eller andre planverktøy?

05

Andre forslag?
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