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Referat af styregruppemøde for Innovationsnetværk Service Platform
Mandag 23. juni 2014 kl. 10:30 – 13:30 i Festsalen
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K.
Dagsorden
1.

Godkendelse af dagsorden

2. Præsentation af styregruppen (bilag 1)
3. Præsentation af formanden og næstformanden for styregruppen
4. Præsentation af netværksleder og netværkskoordinator
5.

Godkendelse af referat fra 7. styregruppemøde 4. december 2013 (bilag 2)

6. Godkendelse af samarbejdsaftale (bilag 3)
7.

Godkendelse af forretningsorden for styregruppen (bilag 4)

8. Godkendelse af forretningsudvalget (bilag 5)
9. Meddelelser og orientering
a.

Orientering om gennemførte aktiviteter (bilag 6)

a.

Status for Service Platform handlingsplan år 4 - 2013-2014 (bilag 7)

b. Regnskab 7. halvår, pr. 28. februar 2014 (bilag 8)
10. Præsentation af Service Platform pr. 1. juli 2014 + handlingsplan år 1 for Service Platform
a)

Opdateret ansøgning (bilag 9)

b) Handlingsplan år 1 – 2014-2015 og budget (bilag 10 og 11)
11. Datoer for det kommende års styregruppemøder
12. Eventuelt
13. Præsentation af Styrelsen for Forskning og Innovation og Innovationsnetværk Danmark
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Lektor
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Ricky Wilke
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CBS

Stina Vrang Elias

Adm. Direktør

DEA

Svend Lassen
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ABB A/S

Søren Brandis

Sales Manager
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Afdelingsleder

FORCE Technology (ankom kl. 11:30)

Henrik Blach

Konsulent
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Anders Henten

Professor

Aalborg universitet CMI,
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Direktør
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Flemming Fink

Centerdirektør

Aarhus Universitet

Mette Præst Knudsen

Professor
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Morten Andersen Linnet
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Søren Friis Larsen

Markedsdirektør
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Sekretariat
Netværksleder Mette Abrahamsen, Netværkskoordinator Astrid Pinholt Søndergaard, Netværkskonsulent
Marie Astrup (referent)
Gæster
Kontorchef Thomas Alslev Christensen og specialkonsulent Tina Rud Mogensen, begge Styrelsen for
Forskning og Innovation deltog under mødets punkt 13.
Ad 1. Godkendelse af dagsorden
Knud Erik Hilding-Hamann ønskede, at BSR Innovation Express Matchmaking konference 18.-19. sept. i
Berlin og efterfølgende udbud af projektmidler blev optaget på dagsordenen. Netværkslederen foreslog, at
emnet blev optaget under pkt. 10.
Styregruppen godkendte dagsordenen.
Ad 2. Præsentation af styregruppen (bilag 1)
De tilstedeværende medlemmer af styregruppen præsenterede sig.
Ad 3. Præsentation af formanden og næstformanden for styregruppen
Formanden Jørgen Bardenfleth og næstformand Stina Vrang Elias præsenterede sig.
Ad 4. Præsentation af netværksleder og netværkskoordinator for Service Platform
Netværksleder og netværkskoordinator præsenterede sig ikke yderligere.
Ad 5. Godkendelse af referat fra 7. styregruppemøde 4. december 2013 (bilag 2)
Der var ikke indkommet bemærkninger til referatet.
Styregruppen godkendte referatet.
Ad 6. Godkendelse af samarbejdsaftale for Service Platform (bilag 3)
Formanden orienterede om, at samarbejdsaftalen afventer bevillingsbrevet fra Styrelsen for Forskning og
Innovation. Når dette foreligger, vil både samarbejdsaftale og bevillingsbrev blive rundsendt til partnerne til
underskrift.
Netværkslederen uddybede de primære ændringer i forhold til den nuværende samarbejdsaftale: Aftalen er
tilpasset etableringen af forretningsudvalget, hvad angår beslutningsprocesser og -kompetencer. Stina Vrang
Elias er fortsat netværksansvarlig, dvs. underskriver og den primært ansvarlige over for Styrelsen for
Forskning og Innovation.
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Styregruppen godkendte enstemmigt forslaget til samarbejdsaftale.
Ad 7. Godkendelse af forretningsorden for styregruppen for Service Platform (bilag 4)
Formanden orienterede om, at forretningsordenen ikke skal underskrives af medlemmerne, men at den
lægges på Service Platforms hjemmeside.
Netværkslederen fortalte, at forretningsordenen i lighed med samarbejdsaftalen er opdateret i forhold til den
nye organisering med et forretningsudvalg.
Styregruppen godkendte enstemmigt forslaget til forretningsorden.
Ad 8. Godkendelse af forretningsudvalg for Service Platform (bilag 5)
De indstillede medlemmer til forretningsudvalget næstformand Stina Vrang Elias, DEA; Martin Møller,
Alexandra Instituttet; Betina Simonsen, Development Center UMT; Knud Erik Hilding-Hamann,
Teknologisk Institut og Martin Krogstrup Nielsen, DELTA blev enstemmigt godkendt af styregruppen.
Ad 9. Meddelelser og orientering (Bilag 6, 7 og 8 )
Orientering om gennemførte aktiviteter
Status for Service Platform handlingsplan år 4
Netværkskoordinatoren præsenterede eksempler på gennemførte aktiviteter. (se præsentation fra mødet)
Betina Simonsen, Development Center UMT, foreslog en tydeligere præsentation af, hvordan de enkelte
aktiviteter bidrager til målopfyldelsen for Service Platform, særligt hvad angår virksomhedsdeltagelsen i de
enkelte aktiviteter (den private medfinansiering i tid og timer).
Mette Rose Skaksen, DI Service, ønskede fremadrettet en klarere præsentation af sammenhængen mellem
den overordnede strategi for Service Platform og de gennemførte aktiviteter.
Regnskab
Formanden fortalte, at regnskabet for 7. halvår indstillede 3.105.737,- kr. til udbetaling hos Styrelsen for
Forskning og Innovation. Regnskabet blev indsendt 9. maj 2014. DEA modtog den 16. juni udbetalingsbrevet
på indstillede beløb. Når pengene er gået ind på DEAs konto, fordeles de blandt partnerne.
Netværkslederen satte et par ord på regnskabet med fokus på udviklingen i den private medfinansiering. (se
præsentation fra mødet). Den private medfinansiering viser om de aktiviteter, Service Platform udbyder, har
virksomhedernes interesse, primært i form af deres tid, men også i kontante bidrag. Der har i 7 ½ år været en
markant positiv fremgang i virksomhedsdeltagelsen, og Service Platform har haft mere privat
medfinansiering (51 %) end statsligt bidrag (42 %). Udviklingen i den private medfinansiering har været støt
stigende fra halvår til halvår. Service Platform forventer at nå budget for 2014.
Styregruppen tog orienteringerne til efterretning.
Ad 10. Præsentation af Service Platform pr. 1. juli (Bilag 9, 10 og 11)
Formanden noterede sig, at vi nu kunne begynde at se fremad. Han orienterede om, at ansøgningen til
Service Platform blev godkendt af Rådet for Teknologi og Innovation på rådets møde den 4. december 2013.
22 innovationsnetværk fik tilsagn. Service Platform fik et tilsagn på 14 mill. kr. Det er betydeligt mindre end
de ansøgte 23.500.000 kr. Den skuffelse deler Service Platform med majoriteten af ansøgerne. Der blev
samlet søgt om 580 mill. og der blev bevilliget i alt 288 mill. kr. Det er ikke et krav fra Styrelsen for
Forskning og Innovation, at Service Platform opdaterer hovedansøgningen, men det har Service Platform
valgt at gøre, således at konsortiet har et fælles udgangspunkt for arbejdet.
Netværkslederen orienterede om processen med ”at skære Service Platform til”. Det er sket i tæt samarbejde
med de faglige platformledere. Service Platform fastholder aktivitetsniveauet og vil i stedet søge anden
ekstern finansiering fra offentlige og private kilder.
Budgettet er på udgiftssiden reduceret med 1.9 mill. kr. primært ved at fjerne platformledelsen for
Videnservice, idet de faglige aktiviteter overvejende knytter sig til samarbejde med de øvrige platforme.
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Mette Rose Skaksen, DI Service, ønskede en uddybning af, hvordan aktivitetsniveauet, særlig
internationalisering, kan fastholdes med en reduktion på 1.9 mill. kr.
Netværkslederen uddybede, at der er fundet en teknisk besparelse på posten ”eksterne konsulenter”, idet
revision ikke som først antaget kan medtages her. Det går af DEAs overhead. Øvrige poster er mindre
reduktioner baseret på udgiftsniveauet i de foregående år. Internationale aktiviteter er i særlig grad
afhængig af yderligere finansiering fra andre kilder.
Martin Krogstrup, DELTA, spurgte til Service Platforms planer om at søge finansiering hos regionerne (de
regionale vækstfora). Netværkslederen noterede sig vigtigheden af dette indsatsområde. Service Platform er i
dialog med Væksthus Hovedstaden og er skrevet ind i deres strategiproces. Målet er at fortsætte det
samarbejde, der er etableret i regi af Regionalfondsprojektet GrowBiz. Betina Simonsen, UMT, supplerede
med, at Service Platform er skrevet ind som mulig samarbejdspartner i Region Midtjylland.
Netværkslederen gennemgik hovedaktiviteter for faglige platforme og sekretariatet i handlingsplanen for år 1
(1. juli 2014 – 30. juni 2015)
Formanden spurgte, om Service Platform vil søge midler andre steder, så finansieringen ikke kun kommer
fra en kasse. Netværkslederen fortalte, at Service Platform bør søge finansiering fra flere kilder fx de
regionale vækstfora, EU Horizon 2020 og private fonde, ligesom den nye Innovationsfond forventes at
komme med projektopslag.

Betina Simonsen, Development Center UMT foreslog et øget fokus på initiering af forprojekter, for
netop at gøde grunden til større ansøgninger og skabe de rigtige partnerskaber fra begyndelsen.
Styregruppen tog den opdaterede ansøgning, handlingsplan for år 1 og budget til efterretning,
Ad. 11. Datoer for det kommende års styregruppemøder
Det kommende års styregruppemøder afholdes
 Mandag den 3. november 2014 kl. 14:00 – 19:00 hos DEA
 Mandag den 18. maj 2015 kl. 15:00 – 18.00 hos DEA
Møderne er indkaldt via Outlook
Ad. 12. Eventuelt
Service Platform afholder årskonference Serviceinnovation 2014 onsdag den 27. august. Formanden
opfordrede alle til at deltage.
Der var ikke yderligere under punktet.
Ad. 13. Præsentation af Styrelsen for Forskning og Innovation om Innovationsnetværk
Danmark
Kontorchef Thomas Alslev Christensen og specialkonsulent Tina Rud Mogensen, begge Styrelsen for
Forskning og Innovation, deltog under punktet.
Thomas Alslev Christensen fortalte, at styrelsen er glade for at kunne forlænge kontrakten. Serviceinnovation
er et område, der går på tværs og appellerer til mange. Og derfor kommer Service Platform nok til at
fortsætte mange år. Service Platform er i sammenligning med andre innovationsnetværk kommet godt fra
start på to fronter: I kontakten med virksomheder og i etableringen af en organisation, der fungerer og
reagerer hurtigt. Service Platform fik tak for at have påtaget sig flere ekstra opgaver med at repræsentere
Danmark og de danske innovationsnetværk i ind- og udland.
I ansøgningsforløbet var det ikke alle netværk, der klarede sig igennem. 9-10 blev screenet fra i første runde.
28-29 netværk fik lov at søge. Af de 22 styrelsen finansierede i forrige runde kom kun 16 med. Derudover har
otte nye innovationsnetværk opnået bevilling.
Thomas Alslev Christensen medgav, at det bevilligede beløb ikke var som ventet, men vurderede, at Service
Platform kan få finansiering fra andre kilder fx Horizon 2020, og at Styrelsen gerne hjælper med det.
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Sølv er godt og flot, men Service Platform skal have guld næste gang! Det europæiske Cluster Management
Exellence program er et hjælperedskab, et godt ledelsesredskab og et dynamisk måleinstrument, der viser
forbedringsområder. Styrelsens nuværende ambition er excellente netværk med en god ledelse. Om fire år
vil det være smarte innovationsnetværk, der er med til at sætte dagsordener. Innovationsnetværk har en
signifikant indflydelse på innovation i Danmark, og har sat sit aftryk i fx eksportstrategier, og at danske
innovationsnetværk er foregangsnetværk i EU.
Thomas Alslev Christensen afsluttede med en tak og en forsikring om, at en underskreven kontrakt var på
vej.
Formanden spurgte, hvornår en underskrevet kontrakt forventes at foreligge. Tina Rud Mogensen forventer
indenfor en uge (30.juni).
Betina Simonsen, Development center UMT, spurgte til udbuddet af støttefunktionen for de danske
Innovationsnetværk. Thomas Alslev Christensen svarede, at beslutningen om konsortiet er truffet, og at det
tidligere Netmatch vandt.
Netværkslederen spurgte, hvordan styrelsen konkret kan åbne døre til anden finansiering. Thomas Alslev
Christensen svarede, at det primært er i dialogen med regionerne, at styrelsen kan gøde jorden. Det enkelte
innovationsnetværk skal selv synliggøre sig i regionerne. Videre anbefalede Thomas Alslev Christensen
kontakt til ressortministerier om udviklings- og demonstrationsprogrammer ( UDP) , særligt for guld og sølv
netværkene.
Tina Rud Mogensen supplerede: Netværk er på dagsordnen over hele landet, og produktivitetskommissionen
nævner netværk som vej til innovation. Fra styrelsens side vil man lægge op til samarbejder i stedet for
parallelle netværk. Derfor skal innovationsnetværkene have fokus på øget kendskabsgrad og synlighed.
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