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Til:

Kopi til:

Fra:

Signatur:

Tilstede
SINTEF
Alexandra Bech Gjørv, Reidar Bye, Vegar Johansen, Inge Gran, Gunnar Sand, Jo Stein Moen
NTNU
Gunnar Bovim, Bjarne Foss, Toril Hernes, Merete Kvidal (forfall)

Referat fra felles ledermøte
Fredag 5. april 2019, 13.00-14.45 på Rektors kontor, Hovedbygningen
1. Referat fra forrige møte (vedlagt)
Referatet ble godkjent
2. HMS/etikk
Det ble orientert om en kommende beredskapsøvelse i uke 44 der nødetatene vil ha med
NTNU/SINTEF.
3. Campus-saken
a. Ocean Space Center
Vegard Johansen orienterte om status
• Prosjektet holder tidsplanen
• Arealavklaringer er gjort
• NTNU får det trangt, og få/ingen muligheter til vekst
• Kostnadsrammer ser ut til å bli redusert ift supplerende analyse
• Kommunikasjon / stakeholder management må intensiveres
• Markedsanalyse levert, forretningsplan vist på overordnet nivå
Videre arbeid
• Kalkulasjonsprosess påbegynt
• KD spesielt opptatt av risiko knyttet til mulig eierskap
• NTNU er bedt om å kontrollere markedsanalysen og forretningsplan
• Eie/leie-spørsmål blir det største nå
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•

Notifiseringsspørsmålet er helt sentralt og skal jobbes intensivt med

b. SINTEFs plass i NTNUs arealberegninger etter delrapport 3
NTNU orienterte om eget prosjekt om innovasjonsinfrastruktur og
samarbeidspartneres plass på campus. Prosjektet vil ha dialog med fakultetene først
deretter SINTEF. SINTEF er representert i referansegruppen for prosjektet gjennom
Lederforum for Innovasjonsdistrikt. SINTEF vil bli invitert til egne arbeidsmøter med
prosjektet.
Delrapport 3 ble tatt godt imot i SINTEFs miljøer.
c. Forskningsinfrastruktur - LAB – city
Bjarne Foss orienterte om at det er utarbeidet et notat fra NTNUs strategiske
infrastrukturutvalg. Notatet oversendes SINTEF. Det var enighet om å legge til rette
for god dialog mellom NTNU og SINTEF om utvikling av forskningsinfrastruktur i
campusprosessen og at det etableres en felles arbeidsgruppe for dette.
4. Samfunnskalenderen
a. Virkemiddelgjennomgangen
NTNU orienterte om dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om vår manglende
inngrep i prosessen. De som gjennomfører områdegjennomgangen vil komme tilbake
til NTNU med en intervjuforespørsel.
Generelt viktig at vi bidrar til at næringslivet snakker positivtom samarbeidet med oss.
Det vurderes om NTNU og SINTEF skal lager et felles analytisk grunnlag som kan
brukes i prosessen.
b. Status for forberedelser til Arendalsuka
Jo Stein Moen orienterte om status.
Vi har tilgang på lokaler i båt som tidligere. Rektor ved UiO inviteres til
forskningspolitisk toppmøte.
c. The Big Challenge 2019 Science Festival 16. – 19. juni
Bjarne Foss orienterte om status. SINTEF er med som samarbeidspartner for
festivalen.
5. Bedre sammen
a. Neste fase av Bedre sammen
Inge Gran orienterte kort om forslag for fase 2 av Bedre sammen. Forslaget er at man
i neste fase konsentrerer seg om hvordan vi sammen skal skape verdensledende
miljøer og hvordan vi sammen skal lykkes internasjonalt. Det foreslås at arbeidet
resultater i en revisjon av samarbeidsavtalen mellom NTNU og SINTEF der det sette
noen konkrete mål for samarbeidet.
b. Rapportering fra teknologiforumet – saker som diskuteres, arbeidsform etc
Inge gran ga en kort status over saker som har vært på agendaen.
c. Bedre sammen på operativt nivå – rapport fra arbeidsgruppe
Det var enighet om at arbeidsgruppen kan gå videre med arbeidet og de tiltakene den
selv skisserer i rapporten.
6. SFI-prosessen – status
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Ruth Rødde orienterte. Det ligger an til at det etableres om lag 10 sentra. Det er sendt inn
mange skisser fra NTNU og SINTEF, og det samarbeides generelt godt om søknadene.
Det var enighet om at det er behov for bedre å kommunisere hva som kommer ut av SFIer
og at kommunikasjonsavdelingene bør se på dette sammen.
7. Eventuelt

