Referat fra styrets møte 12. januar 2017
Sted:

Høgskolen i Sørøst-Norge - Kjølnes Ring, Porsgrunn

Tilstede:

Lene Westgaard-Halle - fylkeskommunen, leder av styret
Hilde Hoff Håkonsen – KS-Vestfold
Christian Robak – LO-Vestfold
Thormod Hansen - EBA
Elisabet Rui - fylkesmannen
Olaf Brastad – Bellona
Ingar Lindheim – Esso Norge
Claus-Joachim Jens - HSN
Benjamin Myklebust Rød – daglig leder
Jon Østgård – forumets sekretariat
Bjørn Ole Gleditsch – KS-Vestfold

Forfall:

Orienteringer
Styret benyttet anledningen til å få interessant informasjon om den nye høgskolen i Sørøst-Norge, med
spesiell vekt på det nye Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, og studier ved Campus
Porsgrunn.
• Orienteringen om HSN ble gitt av professor Klaus-Joachim Jens.
• Professor og instituttleder Klaus-Joachim Jens orienterte om Institutt for prosess-, energi- og
miljøteknologi (PEM.
• Professor Rune Bakke orienterte om FoU-arbeidet omkring biogass ved HSN.
• Ass professor Nils-Olav Skeie orienterte om instituttets arbeid med smart energibruk i bygg.
• Professor og instituttleder Svein Tore Hagen orienterte om Institutt for elektro, IT og kybernetikk
(EIK)
• Styret fikk også en omvisning i instituttets laboratorium, blant annet med orientering om testanlegg
for CO2- fangst og naturbasert vannrensing.
Presentasjonene publiseres sammen med referatet.

Sak
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Ansvar / oppfølging
Referat fra styrets møte 10. november 2016
Referatet ble godkjent uten merknader
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Årsrapport for 2016
Sekretariatets forslag til årsmelding ble vedtatt uten merknader
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Status aktiviteter ved årsskiftet og planer utover i 1. halvår
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Østgård orienterte om forumets aktiviteter med spesiell vekt på arbeidet i
nettverksgrupper. Orienteringen vedlegges referatet.
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Refleksjoner om grensesnittet mellom akademia og forumets aktiviteter
Informasjon om det nye Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime
fag, Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi, Institutt for elektro, IT og
kybernetikk, samt omvisningen i instituttets laboratorium ga en fin inngang
til styrets drøfting av hvordan forumet og HSN kan ha gjensidig nytte av et
samarbeid innenfor forumets målsettinger.
• Det er styrets oppfatning at forumet kan har en rolle i å bidra til styrket
samhandling mellom akademia og samfunnet
• Den nye høgskolen og det nye instituttet utgjør en forsterket
kunnskapsplattform for private og offentlige virksomheter i Vestfold og
regionen
• Forumet trenger løpende oppdatering av FoU-resultater for å utøve sin
funksjon på et godt faglig fundament
• Forumet kan bidra med å oppfylle HSN’s behov for å implementere ny
teknologi ved å gi tilgang til møteplasser, for eksempel ved å introdusere
ingeniørstudenter ut til næringslivet og kommunene
• Offentlig sektor kan lære av samarbeidet mellom prosessindustrien og
akademia
Aktuelle konkretiserte samarbeidstemaer drøftes videre mellom
sekretariatet og instituttledelsen.
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Økonomisk status ved årsskiftet
Forumets økonomiske status ved årsskiftet er positiv, med et underforbruk i
2016 og tilsagn som føres over til 2017-budsjettet. Dette rapporteres som en
del av årsregnskapet i neste styremøte.
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Rød

Nytt og nyttig fra Vestfold
• State of Green er et dansk samarbeidsorgan for eksport av grønne
teknologiske løsninger. Innovasjon Norge har fått som oppdrag å
implementere norsk versjon av dette.
• Styrets medlemmer utfordres til aktivt å dele forumets nettside på sosiale
medier.
• Det er ønskelig at forumets aktuelle aktiviteter og partnere gjøres synlig i
samarbeidsmøter mellom KS og fylkesmannen (fredgsmøtene).
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Jens / Rød / Østgård

Lene W.-H.

Alle

Hilde H. H.

Kommende styremøter
Rød
Torsdag 02.03. kl 09-12
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Torsdag 22.06. kl 09-12

Referat skrevet 10 11 16
Jon Østgård
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