Reglab styrelsemöte 12 nov 2014
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Protokoll

Närvarande: Magnus Persson (ordf.), Anna Bünger (tom kl. 14.30), Carina Åberg, Inger Gustafsson,
Lisbet Mellgren, Daniel Örtqvist, Niklas Gandal, Lars Christensen och Carin Daal.
Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Karin Botås.

1. Inledning
Magnus Persson hälsade styrelsen välkommen. De nya ledamöterna presenterade sig: Inger
Gustafsson, Vinnova, som ersätter Daniel Forslund, och Lisbet Mellgren, SKL, som ersätter
Christer Östlund.
Även Karin Botås, ny projektledare på Reglabs kansli, presenterade sig.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Lars Christensen.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med förändringen att punkten Årskonferens 2015 flyttades till efter
beslutet om verksamhetsplan och budget.
4. Beslut om projektplan för perioden 2015-19
Styrelsen godkände slutligt projektplanen för Reglabs fortsättning 2015-19, inklusive de
övergripande målen. Beslutet har fattats per capsulam via e-post under september.
Till projektplanen har fogats en bilaga som beskriver förhållandet mellan Reglab och SKL.
Styrelsen gjorde ett extra förtydligande till bilagan:
I skrivningen i punkt 3 ”Medlemsgruppen initierar och prioriterar vilka lärprojekt som ska
genomföras. Vid behov sker den slutliga prioriteringen av styrelsen”, syftar ”styrelsen” på
Reglabs styrelse, inte SKL:s.
5. Information om det extra medlemsmötet den 4 nov (Reglab efter 2015)
Magnus informerade om det extra medlemsmötet den 4 november då samtliga ägare fattade
beslut om att förlänga projektet Reglab t o m 30 juni 2019. Beslutet fattades i enighet, utan
diskussion.
Det innebär att verksamheten kan löpa utan avbrott under 2015. Styrelsens ledamöter behåller
sina platser ytterligare ett år, enligt den organisationsmodell som fastställts för Reglab, och
projektledarnas anställningar förlängs.
En slutrapport för projekttiden 2011-15 kommer att färdigställas under våren.
6. Nuläget i verksamheten − rapport
Eva och Karin berättade om de viktigaste händelserna sedan förra styrelsemötet:
o

Medlemsmöte. Den 16 september hade Reglab medlemsmöte i Göteborg. Huvuddelen
av mötet ägnades åt diskussion och prioritering av nya aktiviteter 2015. Se vidare
under punkten Verksamhetsplan 2015 och i bilaga 1.

o

Den översatta antologin Developing Regions for Regional Development är tryckt och
finns nu att beställa.

o

Forskarforum 2014 blev ett lyckat arrangemang. Samarbetspartner var Centrum för
regional analys (Göteborgs universitet och Chalmers), Västra Götalandsregionen och
Reväst; ett 80-tal personer deltog. Temat re-industrialisering är högaktuellt, och en
fortsättning på seminaret har efterfrågats.

o

Lärprojektet Smartare regioner är avslutat. Ett 15-tal regioner har deltagit med målet
att utveckla sina smart specialiseringsstrategier. Smartare regioner, som är ett
samarbete med SSP i Sevilla, har både innehållit parvis twinning och en lärresa till
Region Midtjylland i Danmark − två intressanta metoder för erfarenhets- och
kunskapsutbyte.

o

En workshop om Unga i regional utveckling har genomförts i samarbete med Mucf.
Det finns ett stort intresse för området ungdomspolitik och en seminarieserie planeras
inför 2015.

o

Matchningsindikatorerna. Arbetet med matchningsindikatorerna fortsätter. Reglab har
gjort en tilläggsbeställning av tidsserier för vissa indikatorer och tagit fram en
presentations-ppt.
Nästa utvecklingsprojekt blir en rapport baserad på indikatormaterialet, som
presenterar och analyserar siffrorna, nationellt och länsvis.
Det finns ett starkt önskemål om att utveckla en webblösning som skulle göra
siffrorna mer tillgängliga och lätta att använda.
I diskussionen om förvaltning av matchningsindikatorerna, har Tillväxtverket erbjudit
sig att ta ansvar för uppdatering och förvaltning – vilket medlemsgruppen är positiv
till.

o

För andra gången har de nationella Kompetensförsörjningsdagarna genomförts.
Kompetensförsörjningsdagarna är en utveckling av Reglabs nätverk för
kompetensförsörjning, i samarbete med Näringsdepartementet, Tillväxtverket och
SKL. Ett 70-taler personer deltog, däribland representanter för tre departement och ett
flertal myndigheter.
Styrelsens kommentar: Kompetensförsörjningsdagarna bör presenteras för Regional
kontakt som ett utmärkt exempel på Reglabs roll som oberoende plattform för lärande
och samverkan mellan olika nivåer och aktörer inom regional utveckling.

o

Förstudien Bredare mått på regional utveckling är klar inom kort. Ambitionen är att
gå vidare i ett utvecklingsprojekt under 2015, i nära samarbete med Tillväxtverket.

o

Kulturella och kreativa näringar. Den nya seminarieserien startar i slutet av
november; 14 medlemmar deltar, ca 40 personer.

o

I december gör vi en nystart för Analytikernätverket, i samarbete med Tillväxtverket
och Tillväxtanalys. Vid det första mötet diskuteras bland annat regionernas
analyskapacitet.

o

Högskoleutbildning i regional utveckling. Fredrik Rakars slutrapport diskuterades (se
bilaga 2). Styrelsen beslutade att Eva, Lars och Daniel går vidare med
utredningsarbetet och rapporterar vid nästa styrelsemöte.

o

Den planerade seminarieserien om Effektutvärdering är lagd på is, eftersom
Tillväxtverket planerar utbildningsinsatser inom uppföljning/utvärdering under 2015,
med anledning av den nya strukturfondsperioden.

o

Reg labb. I december ska Reglab genomföra en workshop i Dalarna, där syftet är att
stärka det organisatoriska lärandet ”på regionens hemmaplan”.

7. Ekonomi − uppföljning
Eva redovisade en ekonomisk uppföljning av budgeten för 2014 (se bilaga 3). Siffrorna pekar
mot ett överskott i kanslibudgeten. Orsakerna är framför allt att Reglab har attraherat många
nya partner under året och att årskonferensen 2015 är senarelagd.
Även lärprojekten kommer att ge ett överskott, både Matchningsindikatorerna och Regional
fysisk planering har lockat många deltagare.
Styrelsen godkände kansliets förslag, att använda överskottet till:
– Fortsatt utveckling av matchningsindikatorerna.
– Aktiviteter kopplade till framsyn och omvärldsspaning, till exempel inom områdena
Stad-land och Social sammanhållning.
8. Nya Reglab-partner
Styrelsen godkände Myndigheten för yrkeshögskolan och konsultföretaget Sweco som nya
Reglab-partner.
9. Verksamhetsplan och budget 2015
Det utskickade förslaget till verksamhetsplan och budget för 2015 diskuterades (se bilaga 4).
Styrelsen uppdrog till kansliet att ytterligare betona arbetet med organisatoriskt lärande och
omvärldsspaning/framsyn i verksamhetsplanen.
Styrelsen diskuterade frågan om utvärdering av nuvarande projekt och beslutade att en
traditionell slututvärdering som ger underlag för beslut om fortsättning av projektet, inte är
aktuellt. Däremot bör en utvärdering initieras under 2015 som undersöker de långsiktiga
effekterna av Reglabs aktiviteter inom några sakområden, exempelvis innovations- och
kompetensförsörjningsområdet. Utvärdering ska framför allt vara ett bidrag till att utveckla
medlemmarnas organisatoriska lärande. Styrelsen gav kansliet i uppdrag att återkomma med
ett förslag, inklusive budget.
Med dessa tillägg, tillstyrkte styrelsen Reglabs verksamhetsplan och budget för 2015.
Slutligt beslut om verksamhetsplanen fattas av medlemsmötet den 12 februari 2015.
10. Årskonferens 2015
Eva informerade om att arbetet med Årskonferens 2015 är i full gång. Årskonferensen har
Regionförbundet Uppsala som värd och kommer att ha temat ”Vad är en region?”.
Regionfrågan kommer att diskuteras ur olika perspektiv: institutionellt, funktionellt, kulturellt
och internationellt. Kansliet räknar med 300-350 deltagare.
11. Kommande möten
Reglabs årliga medlemsmöte är den 12 februari kl. 15 på SKL i Stockholm.
Datum för styrelsens möten nästa år är inte fastslaget, det kommer att meddelas via mail.
Kansliet ska undersöka möjligheten att förlägga ett av nästa års styrelsemöten i samband med
Ciirs publika möte. Styrelsen är även intresserad av att besöka Tillväxtanalys i samband med
ett styrelsemöte.
12. Avslutning av mötet
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

