Reglab medlemsgrupp 16 sep 2020 – digitalt möte
Reglabs medlemsgrupp ses digitalt den 16 september. Anmäl dig senast den 9
september. Zoomlänk skickas till alla som anmält sig inför mötet.
Kolla gärna igenom våra instruktioner för Reglabs digitala möten innan du ansluter dig.

PROGRAM
8.40

Reglab-kaffe med pratmingel och teknikcheck. Linnéa Lindström är vår
zoom-värd som öppnar väntrummet och hälsar dig välkommen. Ta gärna
med en kopp kaffe!

9.00

Välkommen! Catarina Lahti och Eva Moe inleder.
Vi kollar av nuläget i en gemensam incheckning.

9.35

Nuläget i Reglab
Eva & Catarina rapporterar om aktuella Reglab-aktiviteter.
 Regionalt kompetensbehov
 Regional fysisk planering
 Regional brytningstid
 Årskonferens och Forskarforum 2021
 Reglab play
 Fortsatt diskussion om behovet av nya aktiviteter i coronakrisens
spår (se nedan).
Om du har frågor eller kommentarer – skriv i chatten!

10.15

Paus, bensträckare. Hämta vatten, frukt, mer kaffe…

10.25

Nuläget, forts.

10.45

BRP+
Karin Liljeberg-Trotzig om senaste nytt i projektet BRP+.

11.05

Paus, bensträckare. Passa på att röra på kroppen.

11.15

En översikt av svenskt landsbygds- och regionalforskning: Vart ska vi nu?
Alexandre Dubois, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, presenterar
en ny studie.

11.45

Avrundning och avslutning.

12.00

Gemensam lunch på distans för alla som vill. Ta chansen att eftersnacka
med kollegorna, ta med din lunchmat till datorn.
Separat zoomlänk till lunchen kommer från Linnéa Lindström.

Behovet av nya Reglab-aktiviteter i coronakrisens spår
På Medlemsmötet i maj hade vi en diskussion om behovet av nya aktiviteter i
coronakrisens spår som resulterade i flera förslag. Gruppen bestämde att fortsätta
diskussionen vid septembermötet.
Dokumentation från diskussionen i maj:
 Framsyn – viktigast att arbeta med scenarier.
 Vi behöver lära oss mer om blockchain-tekniken för att stötta det regionala
näringslivet.
 Viktigt att corona och post-corona är perspektiv in i kommande lärprojekt, som
Regional kompetensförsörjning.
 En analys av hur regioner och kommunerna agerade i krisen.
 Utforskande: Hur ser ”det nya normala” ut – när det gäller näringsliv arbetssätt,
flernivåstyrning? Hur ser det offentligas roll ut?
 Hur förbereder man sig för ”när det vänder”? Vilka erfarenheter har regionerna
av tidigare kriser? Vad säger forskningen?
 Viktigt att Reglab fortsätter att hålla blicken framåt och inte tappar de
långsiktiga processer vi redan prioriterat. Stick to the plan!
 RUA:s roll i krisen – ”gränserna suddas ut”.
 Sprida Reglab-andan, utifrån Reglabs erfarenheter som processledare,
workshopledare och skapande av seminarier mm.
 Utvärdering av hur regioner jobbat med varselsamordning och/eller omställning
under krisen.
 Utvärdering av corona-krisen för gemensamt lärande.
 Hur utvecklas flernivåsamverkan och vad innebär den nya formuleringen om
”hållbar regional tillväxt och attraktionskraft” för den regionala nivån? Kan
kopplas till det kommande lärprojektet Regional brytningstid.

