Reglab styrelsemöte 26 augusti 2015
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Protokoll

Närvarande: Magnus Persson (ordf.), Anna Bünger, Carin Daal, Joakim Feldt, Inger
Gustafsson, Ulrika Bertilsson och Carina Åberg.
Frånvarande: Daniel Örtqvist och Lars Christensen.
Från kansliet deltog Eva Moe (sekr) och Karin Botås.

1. Inledning

Magnus Persson hälsade styrelsen välkommen.
2. Val av justerare

Till justerare valdes Anna Bünger.
3. Nuläget i verksamheten

För en sammanfattning av nuläget, se bilaga 1.
− Årskonferensen 2016 kommer att ha temat risk – både regionernas beredskap inför
stora risker/kriser och regionernas förmåga att ta risker för att möta kommande
utmaningar.
− Inför medlemsmötet i september då nya aktiviteter ska diskuteras, påpekade
styrelsen att det är viktigt att ge utrymme för nya områden, inte bara fördjupning
inom tidigare Reglab-områden.
Eva sammanfattade också läget, kopplat till verksamhetsplaneringen för 2015:
− Av de fem områden som prioriterades av medlemsgruppen inför 2015, är fyra
igång på olika sätt (arbetsmarknad, internationella jämförelser, innovation i
offentlig sektor och flernivåstyrning). Ett har lagts ner (internationalisering),
eftersom SKL redan startat en liknande aktivitet.
− Förutom de prioriterade områdena, har två utvecklingsprojekt startat: BRP+ och en
webblösning för matchningsindikatorerna.
− Reglab har tre väl fungerande nätverk.
− De aktiviteter som kallas Reg labb, skräddarsydda workshopar för en eller flera
medlemmar, blir fler och fler.

− Uppdraget att satsa mer på omvärldsspaning och framtid är fortfarande i
planeringsfasen, men flera aktiviteter är på gång, framför allt i samarbete med
storstadsregionerna:
o Samla styrkeområden. En workshop om regionalt samarbete inom
materialteknikområdet genomförs den 2 september.
o Social sammanhållning..Vi planerar seminarier/kollegiala peer reviewer
tillsammans med Skåne och Stockholm.
o Framsynsserie: Det finns idéer om en serie framsynsseminarier under
2016.
4. Högskoleutbildning för regionala utvecklare

Styrelsen diskuterade svårigheterna att driva utvecklingssatsningen
Högskoleutbildning för regionala utvecklare. Det är ett komplicerat, men angeläget,
projekt, som kräver egna resurser för att kunna realiseras.
Till nästa möte bestämdes att:
− Anna tar upp frågan om en möjlig projektfinansiering på Tillväxtverket.
− Inger kollar möjlig projektfinansiering på Vinnova.
− Eva och Magnus diskuterar andra lösningar, som gemensam regional finansiering.
5. Slutrapport Reglab steg 2

Styrelsen godkände slutrapporten för projektperioden 2011-15 med några smärre
kommentarer, bilaga 2.
Bestämdes att rapporten ska spridas till samtliga ägare tillsammans med ett följebrev,
och diskuteras vid ett lärpass på årskonferensen 2016.
6. Effektutvärdering av Reglab

För den kommande effektutvärderingen av Reglab har en direktupphandling
genomförts. Fyra anbud kom in och kansliet har också träffat samtliga konsultfirmor.
Efter en diskussion uppdrog styrelsen till kansliet att gå vidare med anbudet från
Ramböll. Huvudskälet att välja Ramböll är att deras genomförande innehåller
djupintervjuer/fokusgrupper. Tidigare utvärdering visade att det är svårt att fånga
effekterna av Reglabs verksamhet genom telefonintervjuer och dokumentation.
Styrelsen beslutade också att förlänga tidplanen med ca en månad, för att säkra ett bra
resultat.
7. Reglabs årskonferens 2017

Region Gävleborg har anmält intresse av att vara värd för årskonferensen 2017.
Styrelsen uppdrog till kansliet att gå vidare med Gävleborg som arrangör av Reglabs
årskonferens 2017.
8. Övriga frågor

Nästa styrelsemöte är aviserat till den 11 november, men kommer att flyttas eftersom
många har förhinder. Föreslaget nytt datum är 2 december kl. 13-17.
Årsmötet blir den 9 februari kl.17-19, i Halmstad, samband med årskonferensen.

Ulrika Bertilsson, som ersatt Niklas Gandal under 2015, tackade för sig.
9. Avslut

Ordförande tackade alla, i synnerhet Ulrika, och avslutade mötet.

