Styringsgruppen VRI Vestfold
Referat
Dato: 29.6.2011 Kl. 12.00 -13.00
Sted: Haugar Vestfold Kunstmuseum, Gråbrødregaten 17. Tønsberg, Møterom 110
Til stede fra styringsgruppen: Einar Røsås (NHO), Svein Almedal(VFK), Trine Steen (NFR), Tore
Øystein Strømsodd (IN) og Petter Aasen (HiVE).
Prosjektleder Anne Kari Botnmark
Forfall: Per-Kristian Finstad (LO)

 Åpning av møtet v/styringsgruppeleder. Innkallingen godkjent.
 Sak 32/2011 Referat forrige møte
Vedtak: Referatet fra styringsgruppens møte 26. mai 2011 ble godkjent med en endring i sak
30 pkt 2.
 Sak 33/2011 Arbeidsformen i VRI’s styringsgruppe og ledergruppe.
Vedtak 33/2011: Styringsgruppens møter deles i 2 slik at møtene får tydeligere struktur:
-

Oppfølging av driftsoppgaver tilknyttet delprosjektene og forskerprosjektet. Her inviteres
delprosjektlederne og administrativ koordinator.

-

Strategiarbeid. Møtene er kun for styringsgruppen og prosjektleder.

 Sak 34 / 2011 Status-rapportering v/prosjektleder:
-

Endring i prosjektledelsen. Anne Kari Botnmark fra HiVe tar over som prosjektleder
etter Halvor Austenå fra 15. juni. (20% stilling fram til 31. august, deretter 50%).
Ny delprosjektleder i C Energi og maritim Engineering. Styringsgruppen er meget tilfreds
med at Christian Hovden fra HiVe – TEKMAR blir ny delprosjektleder (30% stilling).
Vannklyngen har fått Arenaprosjekt – Clusterprosjekt med nasjonal forankring. Følges
opp i neste møte.
Informasjon om forskerprosjektet fra Anne H Gausdal (informasjon vedlagt)
Undertegnelse av konsortieavtalene i VRI gjennomføres nå.

Vedtak 34/2011: Styringsgruppen tar statusrapporten til orientering. Styringsgruppen
er meget tilfreds med Vannklyngens Arena-status og med ny delprosjektleder i C
Energi og maritim engineering.

 Sak 35 / 2011 Arbeidsplan for delprosjekt D. Mat og andre næringer.
Vedtak 35/2011: Innholdet i arbeidsplan for delprosjekt D godkjennes. Arbeidsplanen
konkretiseres og settes inn i felles mal på samme måte som de andre delprosjektene. Saken
følges opp i neste møte.
 Sak 36/ 2011 VRI Vestfold videre strategi - diskusjonssak.
Vedlagt var diskusjonsunderlag for strategiarbeid i VRI med forslag til videre prosess. Fra
diskusjonen:
Arbeid med VRI’s delprosjekter A og C prioriteres høyt i 2011;
- Energi og maritim engineering - Engineering Coast (delprosjektleder - ny plan
fremmes høst 2011)
- Elektronikk/mikro/nano (har lang klyngehistorikk) revitaliseres.
Bedriftene må engasjeres og få ”pay-back” samtidig som innovasjonsgraden økes (fokuserer
VRI på forskningsdrevet (radikal) innovasjon og/eller inkrementell innovasjon?)
Kongsberg-området har i dag mange innovasjonsprosjekter.
Hvordan skal forskningsparken utvikles videre slik at den blir ”koblingsboks” for Vestfold?
Hva kan VRI bistå bedriftene med – midler/kompetanse/nettverk?
Vedtak 36/2011: Prosjektleder utformer et notat for videre utvikling av VRI til neste
møte i styringsgruppen. Stikkord er struktur, målsettinger og ulike settinger for de
forskjellige organisasjonene. Antall bedrifter i klyngene økes.
 Sak 37 /2011 Møteplan høst 2011
Vedtak: Neste møte tirsdag 13. september kl 12.00 – 15.30. Forskningsparken HiVe.
 Sak 38/ 2011 Eventuelt.
Trine Steen tok opp at oppfølging av delprosjektene iht vedtatt plan/avtale med NFR er
viktig. Dette gjennomføres parallellt med strategiprosess for VRI Vestfold.

08.07.2011.
Anne Kari Botnmark
Prosjektleder

Til neste møte:
- Anne H Gausdal (VRI) og Bård Haug (Arena) inviteres til å orientere om ny Arena-status for
Vannklyngen. Stikkord er: Presentasjon av Arena-prosjektet; innhold, oppstarttidspunkt,
budsjett/finansiering. Hva er felles for VRI og Arena og hva er separat – likheter og ulikheter,
synergieffekter.
- Helge Svare inviteres til å orientere om arbeidsplanen for D Mat og andre næringer.
Godkjent 13.09.2011 i Styringsgruppen i VRI Vestfold.

