En omforent regional samhandlingsmodell mellom fylkeskommunene Innovasjon Norge, SIVA og
Norsk Forskningsråd.
Bakgrunn/formål
Hensikten med en regional samhandlingsmodell er å bedre samhandlingen mellom
fylkeskommunene og IN/SIVA/NFR. Dette for å sikre en mer optimal bruk av regionale og nasjonale
virkemidler gjennom å tilrettelegge for dialogarenaer og et mer forpliktende samarbeid mellom
partene.
Følgende modell implementeres som standardramme for dialogen mellom regionalt folkevalgt nivå
og virkemiddelaktørene (IN, SIVA, NFR, RFF) om næring-, kunnskaps- og innovasjonsarbeidet i
regionen:
1. Nasjonale temamøter:
For å sikre godt samspill også mellom styringsnivåene avholdes halvårlige temamøter nasjonalt hvor
virkemiddelaktørenes ledelse deltar. Møtene tilpasses budsjettprosessene nasjonalt og regionalt.


Vårmøtet avholdes senest mars hvor fremtidige utfordringer og satsinger skal være hovedtema



Høstmøtet avholdes oktober/november og skal være todelt hvor erfaringer fra årets satsinger
refereres og hvor kommende periodes muligheter diskuteres.

2. Regionale samarbeidsavtaler
Den enkelte region utvikler 4-årige regionale planer for kunnskaps-, innovasjons- og næringsutvikling,
med tilhørende årlige handlingsplaner. Dette legger rammer for regionens styringsdialog med
virkemiddelaktørene.
2.1. Det inngås årlige rullerende samarbeidsavtaler mellom regionen og de regionale
virkemiddelaktørene, som med utgangspunkt i bl.a. regionale planer og tilhørende
handlingsplaner definerer samarbeidsrutiner og oppfølgingsansvar mellom partene om
konkrete oppgaver. Avtalen forplikter partene og underskrives etter at statsbudsjett og
regionbudsjett er vedtatt og virkemiddelaktørene har mottatt sine tildelingsbrev fra
departementene.
3. Regionale møter:
Det avholdes halvårlige dialogmøter mellom regionen og virkemiddelaktørene regionalt for utvikling
og oppfølging av de årlige samarbeidsavtalene mellom partene. Det er regionenes ansvar å utarbeide
omforente samarbeidsavtaler.
3.1. I løpet av vårhalvåret (f.eks. i april) som oppfølging av vårens temamøte nasjonalt,
presenterer virkemiddelaktørene sin oppfølging av samarbeidsavtalen og sine antagelser om
forventede utfordringer og utviklingstrekk i regionen påfølgende år. Dette skjer i møter med
regionens administrative ledelse, det regionale partnerskapet og egnet politisk organ. Om
mulig bør virkemiddelaktørenes sentrale ledelse være representert.

3.2. I løpet av høsthalvåret (f.eks. i november) som oppfølgning av høstens temamøte avholdes
administrativt dialogmøte mellom virkemiddelaktørene og regionen om oppfølgingen av
inneværende års samarbeidsavtale, og om forslaget til ny samarbeidsavtale. Utkastet til ny
samarbeidsavtale behandles politisk, og i løpet av januar – etter at regionens budsjett er
vedtatt – undertegnes den nye samarbeidsavtalen.
3.3. Eventuelle oppdragsavtaler mellom regionen og den enkelte virkemiddelaktør inngås
særskilt, og tilpasses styringsdialogens årshjul. Det vil si at også oppdragsavtalene
oversendes virkemiddelaktørene i løpet av januar.
4. Ansvar for koordinering og samhandling
4.1. Det tilligger regionalutviklingskollegiets arbeidsutvalg ansvar å kalle inn
virkemiddelaktørenes ledelse til de nasjonale temamøtene vår og høst i god tid forut for
møtene.
4.2. Det tilligger regionledelsens ansvar å kalle inn til vår og høstmøtene regionalt, samt å ha et
koordinerende ansvar for den regionale samhandlingen mellom regionen og
virkemiddelaktørene.
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