Referat fra møte i styringsgruppen i VRI Vestfold
Dato

tirsdag, 02. september kl 12:00-14:30.

Sted

Forskningsparken ved HBV, Bakkenteigen, rom G4-27

Tilstede

Rolf Leistad (Norautron, NHO), Duy-Tho Do (HBV-TekMar), Trine Steen
(NFR), Stein Erik Fjelstad (VFK)
Anne Kari Botnmark (VRI), Sanda Knutson (VRI)
Kim-Louis Belaska (LO), Stina Ekenes (LO), Svein Almedal (VFK), Heidi
Kyvik (KK), Tore Øystein Strømsodd (IN)

Forfall

Referent

Sanda Knutson

Forslag agenda


Åpning av møtet v/ styringsgruppeleder Rolf Leistad.
Styringsgruppen var beslutningsdyktig.



Sak 18/2014 Referat fra møtet 6. mai
Vedtak 18/2014: Referatet fra styringsgruppens møte 6. mai 2014 ble godkjent uten
endringer.



Sak 19/2014 Orienteringer om status i prosjektet
Forprosjekter
En del bedrifter har levert sluttrapport fra gjennomførte forprosjekter i VRI. En
oversikt var vedlagt. Styringsgruppen ønsket å få tilsendt rapport fra Technohouse.
Informasjon om status for delprosjekt Grønn forskning Oslofjorden
Harald Hetland er tilsatt i stilling som ny delprosjektleder og tiltrer 1. oktober.
Revidert budsjettet er ikke vedlagt. Anne Kari Botnmark jobber med saken. Harald
Hetland inviteres til neste styremøte for å presentere sitt prosjekt.
Møte i «Super VRI» i Østlandsområdet 1. sept.
Info fra Stein Erik Fjeldstad og Anne Kari Botnmark
Fokus på mulige samarbeidsprosjekter. Satsingsområdene er: IKT, helse, energi og
grønn forskning. Sjekke samarbeidsmuligheter på tvers av fylkene. Signalene er
positive, det kan være interesse for å bruke VRI som samhandlingsmekanisme. Dette
skal ikke belaste allerede eksisterende VRI prosjekter. Det er mottatt signaler om
finansieringsmuligheter. Dette er en mulighet til å styrke VRI. Dette må synligjøres til
NFR: hvordan regionene bruker VRI og at det er behov for videreføring av en
lignende ordning når VRI programmet er ferdig.
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I dag pågår det et større samarbeid mellom VRI Vestfold og VRI Oslo/Akershus
gjennom VRI grønn forskning oslofjorden. VRI Vestfold har ikke samarbeid med
Østfold. Buskerud bør vi samarbeide mer med. Konklusjon: samarbeidet blir ”case
basert”. Utfordring i dag: Hvilke utfordringer står foran VRI når programmet er ferdig.
Informasjon om mulig ny fusjon for HBV v/Duy-Tho Do
Det er store muligheter til ny fusjon mellom HBV og HiT. Duy-Tho Do har møte med
Høgskolen i Telemark 03.09.
Kurs for VRIs kompetansemeglere tirsdag 9. september 2014 på Park Inn Oslo
Airport hotell kl. 10:30 – 18:00.
Status mobilitetsstipendiene
o Mobilitetsstipendet med KNC. Siddy Wouters underviser i et fag og
bidrar innen strategiarbeid. Kontaktperson: Marius Imset
o Mobilitetsstipend Arne Osmundvåg: arbeider med prosjekter rettet mot
produktdesign studentene. Kontaktperson: Birgitte Prebensen
Klyngesamling i film ble holdt tirsdag 26. august
Tema: prosjektutvikling. 14 påmeldte og 2 foredragsholdere med foredrag om
prosjekter innen drama for barn. Positive tilbakemeldinger fra bransjen. Neste
samling: i slutten av oktober 2014.
Tenketank i Vannklyngen 16. september.
VRI Vestfold Nyhetsbrev
Åpnes for alle. Høyere besøk prosent på VRI Vestfold nettside. Tips: koble kursene
fra IN, NFR ol til kalender på VRI Vestfold.
VRI deltar på karrieredag 18. september, HBV, Campus Vestfold.
Arbeid med kompetansemegling i VRI Vestfold
Det er planlagt arbeidsmøte 3. september for å fordele oppgaver/bedrifter og
finansieringsmidler. Sanda Knutson leder prosessen.
Valgfag vann
27 påmeldte. 13 fra Kongsberg og 14 fra Vestfold. Undervisningen videooverføres
mellom Vestfold og Kongsberg.


Sak 20/2014 Konsortieavtale for Forskerprosjektet i VRI fase 3

Forslag til konsortieavtale og prosjektbeskrivelse ble diskutert. Innleveringsfrist til NFR 15.
september. Styringsgruppen ble særskilt bedt om å diskutere sammensetning av
styringsgruppe og referansegruppe for prosjektet
Vedtak 20/2014: Styringsgruppelederne i samhandlingsprosjektene i VRI Vestfold og VRI
Oslo/Akershus deltar ikke i prosjekets styringsgruppe, men kalles inn ved behov for
avvikshåndtering. I Vestfold anses prosjektet som et delprosjekt i VRI. Avtale med HiOA må
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vurderes og lages mer konkret. Referansegruppen tas ut. Forskerprosjektleder fra HiOA
kontakter styringsgruppeleder dersom det er ønskelig med videre debatt.
 Sak 21/2014 Samarbeidsavtale mellom VRI Vestfold, NLR Viken og Vestfold
fylkeskommune om nytt delprosjekt Grønn forsking - Landbruk
Vedtak 21/2014: Avtalen skal ikke omfatte VFK. Avtalen skal være i henhold til avtalen
mellom VFK og HBV for VRI fase 3 som allerede er gjeldende. Delprosjektleder er innleid
av VRI på fulltid. Det presiseres at delprosjektleder ikke skal benyttes i andre roller. Avtalen
ferdigstilles og sendes til styringsgruppen som kommer med innspill.
 Sak 22/2014. Søknad om bedriftsprosjekt til innstilling.
I delprosjekt har vannrenseteknologi Asplan Viak tidligere fått et prosjekt tildelt. De har
rapportert tilbake på deler av prosjektet og avsluttet uten å benytte alle midlene de var tildelt.
Fra bevilgningen i VRI på 200.000,- er det nå ca 140.000,- igjen. Bedriften SensoVann har
sendt inn søknad på et bedriftsprosjekt.
Vedtak 22/2014: Søknaden fra SensoVann ble godkjent og tildeles kr 140 000,- fra VRI
Vestfold.
 Sak 23/2014 Mobilitetsstipend til godkjenning.
Valgfag vil nå videreføres for studieåret 14/15. Norsk Vann i Drammen vil bidra med
200 000,-. VRI søkes om å bidra med 100 000,- (ref. notat fra delprosjektleder Sanda Knutson
samt forslag til samarbeidsavtale).
Vedtak 23/2014: Det tildeles 100.000,- til valgfag for 14/15 fra VRI Vestfold.
Samarbeidsavtalen ferdigstilles.
 Sak 24/2014 Møteplan høsten 2014
- Neste styringsgruppemøte: 21. november 2014 fra 12:00-14:00
- Prosjektledersamling Rogaland 15. okt.
- RIP Rogaland 16-17 oktober
- Årskonferanse VRI Vestfold 29. oktober
 Sak 24/2014 Eventuelt
-

Bedriftsprosjekt i Aiwell: rapporten fra FoU-prosjekt innen vannbehandling er
godkjent.

02.09.2014.
Sanda Knutson
Referent
Godkjent 08.12.2014 i styringsgruppen.
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