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Forskingsrådet erkjente tidleg behov for: 

 

 Å auke graden av Forsking og utvikling i bedrifter som har 

potensiale for auka verdiskaping gjennom tettare samarbeid 

med FoU- miljø.   

 Å styrke FoU- miljøa sin rolle som samarbeidspart for 

næringslivet.  

 Grep: Virkemiddel for Regional FoU og Innovasjon – VRI 

Kompetansemekling 
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Rolleutvikling i Forskingsrådet sine 

meklarnettverk 

 Før 2004- TEFT: Forskingsrådsatsing på teknologiattache 

 Eit nettverk av meklarar med hovudtema teknologi 

 2004: Forskingsrådet inkluderte andre tema og miljø: MOBI- 

Forskingsbasert kompetansemekling 

 2007-2010: Programsatsing VRI 1 med verktøykasse 

 Kompetansemekling (som verktøy)- i alle fylke- i 15 prosjekt 

 2011-2013: VRI2 

 Kompetansemekling – i 15 samhandlingsprosjekt i Noreg 

 2013-2016: VRI 3- Kompetansemekling… med EU-ambisjon 
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Målgruppe: KM for SMB 

 Bedrifter i Sogn og Fjordane, uavhengig av bransje, men med FoU-behov. 

Det inkluderer: 

 Bedrifter i satsingsområda til VRI – reiseliv, marin, fornybar energi og 
endringsleiing 

 Gode enkeltbedrifter og bedriftsgrupperingar utanom satsingsområda 

 Fokus på bedrifter med kapasitet til å gjennomføre prosjekt, vil ofte bety 
>=5 tilsette, og meir enn 3 mill i omsetning, men det finst unntak 

 Bedrifter med FoU- behov men som har lite erfaring med FoU 

 Korleis: Kompetansemekling skal hjelpe bedriftene med å utvikle sitt FoU-

arbeid gjennom FoU-prosjekt og langsiktig relasjons- og nettverksbygging 

mot kompetansmiljø. Bedrifta si evne til å tilegne seg nye, og gjerne 

internasjonale samarbeidspartar, og ny kunnskap skal aukast.  
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Konkretisering av mål- Døme i SFj 
 Følgje opp om lag 15 bedrifter i året. 

 Medverke til etablering av 10 prosjektforslag som involverer 

bedrifter og kunnskapsmiljø 

 Få fram tre gode suksesshistorier formidla via www.vrisfj.no 

 Vidareformidle bedrifter til verkemiddelapparatet for vidare 

oppfølging, eller kople bedrifter vidare til relevante satsingar utan 

at prosjektsøknader vert utforma.  

 Aktiv rolle i koordinering med andre i førstelinjetenesta for 

bedriftene (Innovasjon Norge, næringshagar, utviklingsselskap, 

kunnskapspark); arbeide for å finne fornuftig arbeidsdeling 

 Betre FoU- miljøa si evne til å samarbeide med næringslivet. Utvikle 

meklarkorpset og delta i nasjonal erfaringsutveksling 
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Tre eksempel på tilbakemeldingar: 

 Bedrifta opplever støtta frå kompetansemeklarane som 

ubyråkratisk og nyttig, og dei gav eit godt bidrag for å komme 

vidare med satsinga. 

 Gjennomføring av prosjektet har bidrege til at bedrifta er blitt meir 

positive til å samarbeide med FoU-miljø. 

 Uten dette programmet hadde vi utsatt designsatsingen. Noe vi 

er glad for at vi ikke gjorde ettersom det i ettertid har vist seg 

svært viktig. Prosjektet kom raskt på beina uten for mye 

papirformalie som ofte forsinker slike prosesser. Vi har daglig 

kontakt med kompetansemeklarane og får oppfølging i form av 

daglige diskusjoner og oppdateringer. 
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Erkjenning 
 Lågterskeltenesta KM – gratis for bedrifta- er ein suksess. 

Det tok tid og innsats å få informasjon om tenesta ut 

 Bedriftsbehov må stå i sentrum.  

 Nettverk og erfaring hos meklar er viktig suksessfaktor 

 Godt forarbeid og noko bransjekunnskap må til 

 God koordinering og samarbeid med førstelinjeteneste 

 Ulik organisering fungerer i ulike fylke og fylkessamarbeid. 

Ulike KM-roller etter situasjon : Koordinator, dørvakt, 

representant, omreisende, bindeledd  

 KM i privat sektor inspirerte Regionalt Forskingsfond Vest… 
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Mål i prosjekt frå feb 2012- mai 2013:  

 ”bidra til at kommunene på Vestlandet 

kommer i en bedre posisjon til å 

nyttiggjøre seg forskning som driver i 

innovasjonsarbeid og at kommunene 

slik ser muligheter til å søke seg til 

RFF og andre ordninger til finansiering 

av forskning. ” 



Ambisiøse prosjektdelmål: 
1. Å kartlegge hvilke former for samarbeid som allerede er i 

gang mellom kommuner og forskningsmiljøer og erfaringer 

med disse, gjennom en nettbasert spørreundersøkelse.  

2. Å avklare gjennom dialog med kommunene, 

forskningsbehov og forskningsinteresse, samt belyse 

samarbeidsområder med utviklingsmuligheter.  

3. Å undersøke mulighetene for forpliktende samarbeid mellom 

forskningsmiljøene og kommunal helse- og 

omsorgstjeneste og skole.  

4. Å identifisere relevante forskningsmiljøer og knytte disse til 

konkrete behov og til prosesser i kommunal sektor.  

5. Å beskrive en strategi for å fremme samarbeid mellom 

forskningsmiljøene og aktører i den kommunale sektoren, 

som kan utløse innovasjons- og utviklingsprosesser.  

 

 3. Forskningsinnhold  

 Problemstilling 1. (knyttet til delmål 1 &2)  

 Hvilke forskningsbehov og forskningsinteresser relatert til 

hvilke utfordringer i skole- og helse- og omsorgssektorene 

har kommunene, og på hvilke måter er det mulig å utvikle 

samarbeid mellom kommunene og forskningsmiljøene?  

 Problemstilling 2. (knyttet til delmål 4)  

 Hvilke forskningsmiljøer er involvert i forskningsprosjekter 

eller har relevant oppbygget kunnskap som kan knyttes til 

konkrete behov og interesser i kommunal sektor?  

 Problemstilling 3. (knyttet til delmål 3)  

 Hva står til hinder for og hvordan kan forpliktende 

samarbeid mellom forskningsmiljøer og kommunene bli 

utløst og hvilken rolle kan kompetansemeglerne spiller i 

dette samarbeid?  

 Problemstilling 4. (knyttet til delmål 5)  

 Hvordan kan kompetansemegler- og ”triple helix”-

modellene knyttet til innovasjon i private sektor tilpasses for 

utvikling og analyse av innovasjonsprosesser i offentlig 

sektor?  

 4. Prosjektgjennomføring  

 Prosjektet skal søke å belyse mange spørsmål og samtidig 

fører til konkrete forslag til samarbeid mellom 

forskningsmiljøene og kommunene. Det er dermed viktig at 

det planlegges godt slik at gjennomføringen kan skje i 

henhold til planer og ha tilfredsstillende kvalitet. Prosjektet 

vil bestå av fem hovedelementer;  

 



Erfaring fra tre Vestlandsfylke (artikkel) 

Meklar Fylke A Fylke  B Fylke  C 

Strategi   Utforskande Målretta Nettverkande 

Tilknyting Høgskule Uavhengig 

forskingstifting 

Uavhengig 

forskingstifting 

Karakterstisk

e trekk 

Privat sektor 

innovasjonar  

Utdanningsnettverk  

Helse/velferd/utdannin

g-sektorkunnskap og 

erfaring 

Private sektor 

innovasjonar 

Etablerte lokale  

nettverk  

Arbeidstil Team  

Mange til mange   

Individuell  

Brukarretta   

Individuell  

Brukarretta   

Verktøy Survey, møter Dialogkonferanse, 

eigne nettverk 

  

Dialogkonferanser,  

etablerte lokale 

nettverk 

Modell Representerande Bindeledd Koordinator  



Erfaring 

 Tilbakemeldingane fra søkarar og dei som har 

vurdert å søke har vært udelt positive til tenesta. 

Tenesta er etterspurt som hos SME. Informasjon! 

 Kommunar som har søkt har utvist stor tru på eigne 

prosjekt. Men dei kan ha vanskar med å møte 

formelle kriterier for finansiering, dei føretrekk ofte 

kjente fou- partnarar, og uttrykkjer at mangel på tid, 

ressursar og kunnskap hindrar FoU 

 Optimal form, organisering og omfang på ei slik 

teneste er ikkje etablert. Meir FoU og nye pilotar! 

 Ei god kompetansemeklingsteneste for offentleg 

sektor bør vere ei lågterskelteneste det er lett å få 

kontakt med. Involverte meklarar bør forstå og 

kunne snakke med både offentlig tenestetilbydarar 

og forskingsmiljøa som kan bidra.  


