Reglab styrelsemöte 22 nov 2018

181205

Protokoll

Närvarande: Anna Lindberg (ordf.), Åsa Bjelkeby (telefon), Katrien Vanhaverbeke, Ulrika Bertilsson, Maria
Johansson, Andreas Capilla, Per-Anders Hillgren (telefon). Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Karin Botås.

1. Inledning
Anna Lindberg, hälsade alla välkomna.
2. Val av justerare
Till justerare valdes Maria Johansson.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Nuläget i verksamheten – rapport
Karin berättade om det nya lärprojektet Rurban region som startar i januari och fokuserar på
sambanden mellan stad och land. Intresset för lärprojektet är stort.
Arbetet med de Regionala matchningsindikatorerna går vidare. Huvudansvaret ligger hos
Tillväxtverket som bland annat planerar regionala fördjupningslabb. Ett nytt
utvecklingsprojekt kan bli aktuellt så småningom.
Inbjudan har gått ut till nästa Årskonferens, som är i Västerås den 27-28 mars med Region
Västmanland som värd. Temat för Reglabs Årskonferens 2019 är MASH UP –
korsbefruktningar som ett sätt att möta framtidens samhällsutmaningar. På årskonferensen
kommer också resultatet från Region 2050 att spridas.
5. Reglab 2050 ‒ information och diskussion
Styrelsen är också styrgrupp för framsynsprocessen Region 2050.
I september genomfördes ett seminarium med framsynstema för regiondirektörernas nätverk. I
gruppen väcktes ett intresse för att utarbeta scenarier för framtidens hälso- och sjukvård.
Den 23-25 oktober genomfördes den fjärde workshopen i Framsynsgruppen och det sista
ledarseminariet. Temat var ”Förändringsledning – experiment och labb”, med bland andra
Experimental Finland och Christian Bason, grundare av MindLab. Gruppen fick också
reflektera över framsynsprocessens två år: Vad har vi lärt och hur integrerar vi de nya
kunskaperna i det ordinarie strategi- och planeringsarbetet?
I december avslutas Region 2050-satsningen, men arbetet med implementering av de nya
kunskaperna går vidare under 2019. Kommande aktiviteter är:
 Uppföljningsenkät till samtliga som deltagit i Framsynsgruppen (december).
 Extra seminarium med Sverker Sörlin: Antropocen (december)
 Reglabs utvärderingsdag (januari).
 Slutrapport (presenteras på Reglabs årsmöte 26 mars). Inbjudan till
Masterclass/nätverk under 2019 (jan)
 Region 2050-rum på årskonferensen (mars)

Ekonomi. Projektet Region 2050 kommer att ha ett överskott vid årsslutet 2018, framför allt
beroende på att inga politikerseminarier genomförts. Styrelsen beslutade att överskjutande
medel från satsningen ska användas för att finansiera aktiviteten Framsyn
Masterclass/nätverk, som är en direkt förlängning av Region 2050-projektet.
6. Reglab efter 2019 – information och diskussion
Reglabs nuvarande projektperiod avslutas i juni 2019. Under året har en diskussion om
fortsättning pågått inom ägargruppen, under ledning av styrelsen. Processen avslutas den 22
november med ett extra medlemsmöte där ägarna fattar formellt beslut om att Reglabs
verksamhet ska fortsätta till och med december 2022, enligt inriktningsdokumenten Reglab
inriktning 2019-22 och Reglab finansiering 2019-22 (se bilagor).
Under processen har frågan om nya medlemmar diskuterats. Boverket har fått frågan, men
svarat att man inte är intresserad av medlemskap i Reglab för tillfället, men kanske i
framtiden. Trafikverket ska informeras ytterligare.
I samband med den nya verksamhetsperioden och en viss förändring av styrelsen i kommande
period, godkände styrelsen en uppdatering av dokumentet Reglabs organisation (se bilaga).
7. Verksamhetsplan och budget 2019 – diskussion
Kansliets utkast till verksamhetsplan diskuterades och kompletterades med styrelsens
kommentarer kring prioriteringen av de olika aktiviteterna.
Från chefsgruppen har fyra områden pekats ut inför 2019 (styrelsens kommentarer i kursivt):
 Det regionala ledarskapet. Ett område som bör utvecklas i andra sammanhang än
Reglab.
 Regional utveckling 2.0. Ett viktigt område 2019 och framåt. Kan med fördel kopplas
samman med det fortsatta arbetet i Framsyn masterclass/nätverk.
 Hur kommunicerar och synliggör vi resultatet av arbetet med regional utveckling? Bör
kopplas till arbetet i Agenda 2030.
 Regionernas roll i Europa. Utvecklas inom SKL.
Från medlemsgruppen har tre områden pekats ut inför 2019:
 Agenda 2030. Ett viktigt område, där många andra aktörer är aktiva. Avvakta tills
Reglabs roll och insats kan göras tydlig.
 Att förstå strukturomvandlingen – ett analysprojekt med fokus på industrin.
Prioriterat.
 Regional fysisk planering. Reglab bör avvakta med större aktiviteter tills
lagstiftningen inom området är tydligare.
Övriga föreslagna aktiviteter:
 BRP+. En gemensam större projektsatsning är prioriterat.
 Den regionala tillväxtpolitikens nutidshistoria. Ett prioriterat seminarium under
våren.
 Resfria möten. Ett prioriterat utvecklingsprojekt för kansliet som kan få stor betydelse
även för medlemmarnas mötesrutiner.
 Reglabs nätverk. Reglab ska endast ansvara för de nuvarande fyra nätverken. Att
starta nya nätverk är inte prioriterat.
Beslut om den färdiga verksamhetsplanen fattas vid nästa styrelsemöte.

8. Kommande möten
Kommande styrelsemöten under 2019 är:
 Den 13 feb kl. 15-17 på telefon.
 Den 5 eller 12 sep kl. 13-16 (preliminärbokningar)
 Den 21 nov kl. 13-16.


Reglabs årsmöte 26 mars 2019, i samband med Årskonferensen i Västerås

9. Avslut
Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Anna Lindberg
Ordförande

Maria Johansson
Justerare

