Referat fra møte i styringsgruppen i VRI Vestfold
Dato Torsdag 20. mars 2014 kl 13-15.30.
Sted

Forskningsparken, Bakkenteigen, rom G4-27

Tilstede

Svein Almedal (VFK, møteleder), Duy-Tho Do (HBV), Tore Øystein
Strømsodd (IN), Trine Steen (NFR), Anne Kari Botnmark (prosjektleder).
Helge Svare (AFI) deltok i sak 8/2014.

Forfall:

Petter Aasen (HiVe), Kim-Louis Belaska (LO) og Stina Ekenes L, Rolf
Leistad (Norautron, NHO) Heidi Kyvik (KK),

Forslag agenda


Åpning av møtet v/Svein Almedal. Beslutningsdyktig.



Sak 06/2014 Referat fra møtet 13.januar.
Vedtak 06/2014: Referat fra styringsgruppens møte 13. januar 2014 ble godkjent uten
endringer. Vedlagt.



Sak 07/2014 Orienteringer om status i prosjektet.
- Tilbakemelding fra NFR på årsrapport 2013 v Hilde G Gårdsmoen. God
tilbakemelding men NFR ønsker mer deskriptiv orientering om prosjektet i
rapporten. Hvordan vi forteller en historie er viktig. Ønsker mer selvskryt. Vi
snakker om noen få setninger om oss selv. I neste årsrapport tas inn en tekstboks
der vi summerer opp en historie om oss selv i neste årsrapport.
- Samling for styringsgruppelederne i januar v/Almedal – muntlig orientering:
o Mye tidsbruk for å få lite midler for VRI i søknadsprosessene
o 2 av VRI’s styringsgruppeledere av totalt 26 er fra bedrift.
Vi bruker 5.5.1 midler til VRI.
-

-

Prosjektledersamling i Bodø 5-6 mars v/Anne Kari Botnmark – muntlig
orientering. Temaer var
o Mobilitet,
o bedriftsprosjekter,
o Samarbeid mellom vri-regioner.
 Hva gjør regionene for å forberede tiden etter VRI
 Fokus på hva som fungerer og hva som skal videreføres etter
VRI 3.
Informasjon om oppstart av delprosjekt Grønn forskning. Prosjektbeskrivelsen var
ettersendt før møtet.
o Prosjektet er født av VRI. Landbruket har egne nettverk og systemer.
VRI vil med dette utløse et forskningsløft. VRI – virkemidler er viktige
her. Selvstendig poeng å bygge videre på kompetanse i NLR Viken.

-

o Bruttobudsjett med egenandeler legges inn i prosjektbeskrivelsen
o NLR Viken vil være arbeidsgiver for kompetansemegleren.
o NLR Viken lyser ut stilling som kompetansemegler og VRI betaler for
annonseringen.
o Prosjektleder må være med i intervjugruppe og godkjenne personen.
o Intervjugruppe: Kjetil Gran Bergsholm, Karl- Otto Mauland, Anne
Kari Botnmark
Informasjon om oppstart av delprosjekt Film. Nytt prosjekt. Vestfold Filmforum
ogV Geir Bergersen og delprosjektleder Sanda Knutson har startet samarbeidet.
Bransjetreff avholdt. Forslag til arbeidsplan og budsjett er utarbeidet.

-

Informasjon fra VSV v/Almedal.
o Orientering i VSV ang VRI og grønn forskning. Egen søknad til VSV
ang forskerprosjektet. Må finne møteplass med VSV og fylkesutvalget.
Økt kapasitet nå gjennom VRI – dette må bli et element i regional plan.
Fellesmøte fylkesutvalget og VSV i mai.

-

NFR’s regionale policy. Presentasjon fra Trine Steen NFR. Noen stikkord:
o Bygge opp forskning i regionene og mobilisere næringsmiljøene!
o Det er 10 år siden de regionale representantene startet. NFR vil ikke
flytte ressurser og bygge opp kontorer ute.
o Dette er et politikkdokument vedtatt av hovedstyret i NFR. Hver
divisjon utarbeider handlingsplaner. Disse skal møtes av regionale
forskningsstrategier som blir svært viktige!
3 områder i policyen:
o Nytte og relevans
o Mobilisering
o Kunnskap om innovasjonssystemer
-



Rapport til NFR 30.04.2014. VRI Vestfold leverer regnskapsrapport da.

Sak 08/2014 VRI fase 3 ny søknad om forskerprosjekt.
NFR har lyst ut midler til forskerprosjekter i VRI fase 3 med frist 9. april. Helge Svare
har tatt på seg arbeidet med revisjon av vår forrige innsendte søknad. Vedlagt er notat
som viser innhold i søknaden, konsortiedeltakere og foreløpig budsjett. VRI
Oslo/Akershus har hatt møte i styringsgruppen og støtter søknaden. Helge Svare
presenterte prosjektet kort i møtet.
Vedtak 08/2014:
Styringsgruppen støtter søknaden og ga sine tilbakemeldinger i møtet:
- Bra team, bra med stort spenn i klyngene (støtter antallet klynger).
- Prosjektet har sitt utgangspunkt i Vestfold og VRI Vestfold styringsgruppe er
styringsgruppe for prosjektet.
- Samordning med VRI Oslo/Akershus foreslås på samme måte som for tidligere
prosjekt med VRI Buskerud.
- HBV vil være formell eier og forskningsinstitusjon, dvs ansvarlig (som i fase
2).
- Helge Svare gis fullmakt til å sende søknaden til NFR på vegne av VRI
Vestfold.

-



Forskerprosjektet må sende søknad til VSV om finansiering med beskrivelse av
nytteverdien for Vestfoldsamfunnet.

Sak 09/2014 VRI3. Arbeidsplaner 2014 for delprosjektene og plan for formidling
Vedtak 09/2014.
Arbeidsplanene ble godkjent uten endringer for alle delprosjektene: Maritim, olje og
gass, vann og el.nikk og mikro/nano-teknologi. For film må budsjett harmoniseres
med aktivitetene som er satt opp.
For Maritim, olje og gass er det viktig å få tilbakemelding til styringsgruppen ang
erfaringer med arbeidsmetoden som benyttes i NPF – konferansen.
Plan for formidling gås gjennom en gang til mhp tidspunkt for
- VRI erfaringskonferanse/årskonferanse (mai/juni?. Denne må sees i
sammenheng med arbeidet VFK gjør innenfor Regional Plan. De får inn
informasjon innen 29. april.
- mulig studietur til Brussel i oktober. «Open days» i Brussel er 6-8 oktober med
tema «Smart Specialisation». Osloregionens europakontor kan besøkes. Plan
for formidling tas opp i neste møte.
- Vi bør bli bedre på formidling og få oppslag på nettsteder.



Sak 10/2014 Eventuelt
-

Møteplan vår 2014. Prosjektleder tar dette opp med styringsgruppeleder og sender
ut dato(er) til alle.
«Subsea Valley» er Arena-prosjekt. Info fra IN: De gjennomgår nå en
konsolideringsfase.

02.04.2014
Anne Kari Botnmark
Prosjektleder

