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REFERAT  
 

Møte 2-15 Kjernegruppa FINN-EU 
Tid: Onsdag 17.juni kl 14.00-15.30 
Sted: Næringslivets hus, møterom M806 
Til stede: Daniel Ras-Vidal (Abelia), Jon Anders Drøpping (KS), Ernst Kristiansen (SINTEF) 
Fra prosjektledelsen: Reidar Buvik (SINTEF), Agnes Landstad (FFA) 
Observatør: Carina Hundhammer (NFR) 
 
1. FINN-EU handlingsplan år 1 
Forslag til handlingsplan år 1 var diskutert i FFA styret 17.juni og ble lagt fram for diskusjon og 
bearbeiding.  
 
Foreløpig er det i stor grad forskningsinstituttene som har spilt inn sine ønsker og behov fra 
nettverksmøtet 21. mai og i andre sammenhenger, mens vi har mindre innsikt i hva KS-medlemmer 
og Abelia-medlemmer har behov for. 
 
Det må gjøres en avgrensing for år 1 langs tre akser: 

1. Hvordan identifisere og mobilisere kommuner og potensielle bedrifter som vi inviterer inn i 
samarbeidet? 

2. Hvilke utlysninger skal vi arbeide mot som er relevante for både kommuner og Abelia-
bedrifter 

3. Kompetanseøkning og alliansebygging; generiske tema som legal & financial, IPR, 
timeprisberegning osv.  

 
Tematisk avgrenser vi oss til tre tema/utlysninger vi vil sikte arbeidet mot: 

 Smart Cities og Smart Communities,  

o utlysning vinter 2015-2016, søknadsfrist Q4 2016/Q1 2017 

o Transport, helse, velferdsteknologi, energi, osv osv 

o Oslo kommune, Trondheim kommune, mindre kommune? Transport, IKT, 

energi/miljø, velferd? 

o SINTEF IKT, Energi, Teknologi og samfunn – andre institutt? 

o Må inkludere industri; velferdsteknologi, smarte energiløsninger, andre? 

o NCP: Mari Lyseid Authen 

 

 Internet of things – ICT, utlysning høsten 2016, søknadsfrist 2017 

o Tverrsektorielt, IKT i alle sektorer; transport, velferdsteknologi, klima/energi osv osv 

o IKT+ har midler til reiser og nettverksbygging 

o IKT-konferanse Lisboa okt 2015: ta med aktuelle bedrifter, kommuner og institutter: 

match-making, nettverksbygging, ideutvikling (vi må huske å søke tidlig)  

o NCP: Kim Davis (IKT+ i NFR tar studietur til Lisboa-konf) 

 Public Private Partnership (PPP) 
o For eksempel innenfor Digital Agenda og rettet mot Big Data/ny teknologi og 

teknologidrevne mulighet innenfor velferdsteknologi, transport, energi osv: 
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/big-data-value-public-private-
partnership 

 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/big-data-value-public-private-partnership
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/big-data-value-public-private-partnership
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Målet er å sende tre søknader til utlysningene som kommer høsten 2015. Søknadene skal være 
innenfor en eller flere av de tre områdene. 
 
Det blir viktig å identifisere og mobilisere potensielle bedrifter og kommuner til samarbeid i FINN-EU.  
 
Handlingspunkt: 

1. Carina og Reidar utarbeider et kort "innsalgsnotat" som beskriver mulighetsrommet som 
ligger i å delta i FINN-EUs arbeid mot de tre søknadsområdene. Notatet oversendes 
Kjernegruppen innen onsdag 24.juni. 

2. Jon Anders finner fram til program for tidligere work-shop i KS, som utgangspunkt for 
program for vår work-shop. Reidar utarbeider program, ev med bistand fra Carina og Agnes. 

3. KS, Abelia og FFA benytter sine nettverk til å identifisere og mobilisere potensielle 
kommuner, bedrifter og forskningsinstitutter som er aktuelle for å delta i samarbeid om 
søknader innenfor de tre områdene. Lister over kandidater er klar innen 25.juni 2015. 

4. Alle potensielle kandidater inviteres til work-shop/match-making torsdag 27.august hos KS 
(Oslo). Invitasjoner med påmeldingslenke sendes ut fredag 26.juni (alternativt mandag 
29.juni). 

5. Kjernegruppen møtes medio august for å planlegge workshopen i detalj. 
6. Etter work-shop, følges aktuelle grupper opp i forberedelse til utlysning og søknadsarbeid, 

avhengig av hva som er behovet; søknadsskrivekurs, arbeidsmøter med NCP osv. 
7. Aktuelle kommuner og bedrifter inviteres til å delta på ICT-konferansen i Lisboa 20.-

22.oktober. FINN-EU søker NFR om POS-midler til å delta. 
 
I fortsettelsen blir det viktig å holde trykk på søknadsutvikling, som blir suksesskriteriet vårt. Vi må 
koble til oss en eller flere personer som kan bidra til å utvikle søknader. Vi går aktivt ut for å finne de 
rette personene når vi kjenner kommunene og bedriftene som blir invitert til work-shop. 
 
Handlingsplanen kan utfylles og justeres underveis, etter hvert som dialogen på tvers av 
organisasjonene i nettverket utvikles. 
 
2. Samarbeidsarrangement på Arendalsuka fredag 14.august: Horisont 2020  
Forskerforbundet har kontaktet FFA med forespørsel om å samarbeide om en ettermiddagsdebatt 
om H2020 og kommunenes deltakelse. Vi har anbefalt at Forskerforbundet også kontakter KS for 
samarbeid. Forskerforbundet er primus motor og har foreløpig denne skissen. 
 
Fredag 14.8.15 kl. 16-18. Tema: «Kommunene går glipp av millioner årlig som kan bidra til bedre 
tjenester og verdiskapning. Kommuner benytter seg ikke av mulighetene som finnes i å søke om 
forskningsmidler fra Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.» 
(arbeidstittel) 
Sted: Strand cafe innerst i vågen i Arendal. Under Arendalsuka kalt Unio-kafeen. 
Arrangør: Forskerforbundet, Abelia og KS 
I panelet:            Petter Aaslestad, leder for Forskerforbundet 

Gunn Marit Helgesen, leder i KS  
Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia 
Marianne Aasen, AP 
Kristin Vinje, H 
Repr. fra Stavanger kommune/Rogaland fylkeskommune eller andre som god «case». 
Debattleder: Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk i Abelia 

 
Vi velger å benytte anledningen også til dialog rundt FINN-EU, behovsavklaring med inviterte 
kommuner osv. 
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3. Aktuelt – gjensidig orienteringer om H2020 
Orienteringer fra EARTO, Forskningsrådet, KD v/Ernst: Representantene i Brussel kan benyttes av 
FINN-EU. 
 
Orientering fra KS v/Jon Anders: NIBR gjør en undersøkelse av kommunenes deltakelse EUs 
rammeprogram hittil. Resultatene vil også kunne benyttes i identifisering av potensielle deltakere i 
FINN-EUs søknadsarbeid i år 1. 
 
Orientering fra Abelia v/Daniel: FIN har et eget EU-utvalg som blir koblet på FINN-EU fra nå av. 
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Vedlegg - Øvrige punkter handlingsplan år 1: 
 
Administrasjon 

 Mars: Møte 1 Kjernegruppe 

 Juni: Møte 2 Kjernegruppa 

 Juni: Fellesmøte EU-nettverkene 

 Juni: Identifisere aktuelle prosesser og initiativ – hos kommuner, bedrifter, institutter (Jon 

Anders, Håkon/Daniel, Agnes) 

 Knytte opp økonomidirektørforum FFA? – tar opp adm.utfordringer i H2020 

 Løpende dialog med de aktuelle NCP'ene og med Till Lech: strategi, arrangementer, temaer 

 …. Møteplan Kjernegruppe 2015- mars 2016 

 
Kompetanseøkning og alliansebygging blant nettverksmedlemmene 

 Hvorfor delta i EU-prosjekt? Halvdagsseminar for potensielle deltakere, jfr identifiserte 

kommune, bedrifter, institutter. August 2015 

 September: Match-making på to prioriterte tema (Smart Cities, Internet of things) 

o NCP-ene presenterer to utlysninger, innretning, forutsetninger etc 

o Presentere aktuelle offentlige aktører, bedrifter, institutter 

o Identifisere felles interesser for søknad 

 Kurs for administrative ressurser i EU-prosjekt (legal & financial). NFR arrangør. Høst 2015 

 Kurs IPR i EU-prosjekt, målgruppe? NFR vår 2016 

 Søknadsutviklingskurs (SINTEF-skolen) Målgruppe: deltakere i EU-søknad (bedrifter, 

kommuner, institutt). Nov/des 2015 

 Kurs/seminar/skrivekurs el.l. for forskere/forskningsledere – SINTEF-skolen eller noe annet? 

 Studietur + partnersøke til ICT-conf Lisboa 20.-22.okt 15: http://ec.europa.eu/digital-

agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015 

 Studietur til Brussel, februar 2016? 

o i forbindelse med relevant arr, for eksempel knyttet til Smart Cities?  

o Møte med NFR, KD, NHO, KS, SINTEF sine Brusselkontakter 

 Annet? 

 

Kjernegruppen: 

 Kjernegruppemøte juni: Handlingsplan. Hvilke samarbeidsløsninger vil vi utvikle i 2015? 

 Juni: Identifisere/invitere aktuelle prosesser og initiativ hos medlemmene – kommuner, 

bedrifter, institutter 

 Kjernegruppemøte sept/okt: Fot i bakken ifht tematisk innretning, utvalg av bedrifter og off 

virksomheter 

 
Læring og deling av "good practice" 

 Etablere FINN-EU nettsider på FFAs nettsider for deling dokumentasjon, veileder, 

timeprisberegningsark, liste over "søknadskonsulenter" osv: juni (Agnes) 

 Etablere FaQ sider: juni (Agnes) Fylle med innhold gjennom 2.halvår (Reidar) 

 Etablere åpen Facebook-gruppe el LInkedIn for spørsmål, diskusjoner, kobling og deling i 

nettverket, invitere medlemmene til gruppen: juli (Agnes) 

 Nettverksmøte: 21.mai og 5.november 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015-innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
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 Samspille og dele med de andre EU-nettverkene – spille inn til NFR, som koordinerer 

nettverkene 

 
Utvikling av allianser 

 EARTO møte H2020 7.juli (Reidar og Agnes) 

 Møte med NHO Brusselkontakt, utvikle samarbeid: juli (Agnes) 

 Kontakte NARMA (UH) for ev samarbeid om kompetansehevingstiltak for administrativt 

støttepersonale (Reidar?) 

 Fellesmøte EU-nettverkene 16.juni og desember 2015– avklare ev fellesbehov/interesser, 

utvikle samarbeid om arr/aktiviteter 

 
 

Stimuleringstiltak for EU-deltakelse ut over nettverkets egne medlemmer 

 Dele åpent all info og veiledning på nett – åpen fbruppe? 

 Invitere åpent til våre arrangement 

 

 


