
Til: FoUI-kontaktene og kommunedirektører/rådmenn 

 

Fra: Fra KS Trøndelag i dialog med resten av partnerskapet for forskning, utvikling og innovasjon i 

offentlig sektor for Trøndelag; Trøndelag fylkeskommune, Statsforvalteren og Forskningsrådet. 

Alle kommuner i Trøndelag er velkommen til å oppnevne FoUI-

kontakter!  
 

På KS hjemmeside finner dere bl.a. mandatet for arbeidet og en oversikt over FoUI-kontaktene i 

Trøndelag, se her: FoUI i offentlig sektor - Trøndelag - KS 

Bakgrunn: 

I rådmannsutvalgsmøte av 19. september 2018 (i dag kommunedirektørutvalget i Trøndelag), ble 

følgende vedtak foretatt: «Rådmannsutvalget i Trøndelag tar orienteringen om arbeidet med 

Forskning-, Utvikling- og innovasjon, fra fylkeskommunen, fylkesmannen og KS, til orientering….. 

Rådmannsutvalget støtter oppnevningen av FoUI-kontakt for kommunene i Trøndelag». Siden den 

gang har det vært flere saker innenfor forskning og innovasjon i offentlig sektor, i utvalget, men det 

er denne saken som viser til FoUI-kontaktene i kommunene. 

I den senere tid har en utvidet samarbeidet i Trøndelag og opprettet et formalisert partnerskap for 

arbeidet. Se lenke til dette over. Mandatet beskriver hvordan fylkeskommunen, Statsforvalteren, 

Forskningsrådet og KS i Trøndelag, innretter og samordner sin innsats og strategi knyttet til forskning, 

utvikling og innovasjon i offentlig sektor. Trøndelags verdiskapingsstrategi er lagt til grunn for 

arbeidet. 

Det er opprettet ei styringsgruppe og et arbeidsutvalg for arbeidet, ledet av Trøndelag 

fylkeskommune og KS annethvert år. 

FoUI-kontakter 

Et av elementene i dette samarbeidet er oppnevning av FoUI-kontakter i kommunene i Trøndelag. 

FoUI-kontaktene i kommunene kan være personer som har en interesse for området, som har en 

posisjon og en rolle som kan gjøre en i stand til å få med seg hele organisasjonen, en ser 

organisasjonen på tvers. Det kan også være at en FoUI-kontakt vil være «ei-dør-inn» til kommunen, 

for regionale og nasjonale aktører. FoUI-kontaktene vil være partnerskapets kontakt med 

kommunen, og vedkommende vil få informasjon, invitasjoner om deltakelse på webinar og 

nettverkssamlinger, søknadsfrister på utlyste økonomiske midler m.m. 

Kommunene må gjerne oppnevne flere kontakter hvis det er ønskelig. Send informasjon om 

oppnevningen til KS v/marit.moe@ks.no  

Aktiviteter: 

Vi har arrangert 3 webinarer våren 2022 og arrangerer ei fysisk samling 20. og 21. september, 

inklusive et innovasjonsseminar for flere målgrupper. Fra høsten 2022, får nettverket med FoUI-

kontakter/partnerskapet økonomiske ressurser til nettverksarbeidet, gjennom skjønnsmidlene som 

Statsforvalteren forvalter. Vi har videre opprettet ei lukket facebook-gruppe med navnet: Forskning 
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og innovasjon i kommunal sektor for Trøndelag, der vi legger ut tips og søknadsfrister til ulike 

støtteordninger.  

Samarbeid og ansvar 

Erfaringene fra bl.a. kompetansekoplerprosjektene i tidligere Nord-Trøndelag, viste behovet for at 

kommunene hadde dedikerte personer til arbeidet med FoUI. Det er en suksessfaktor. I samme 

undersøkelse så en også at kommuner som samarbeider, har større muligheter for å komme i inntog 

med ulike FoU-miljøer. 

Partnerskapet er forankret i kommunedirektørutvalget, som støtter samarbeidet i nettverket, og 

oppfordrer kommunene til å oppnevne FoUI-kontakt(er). 

Med utgangspunkt i revideringen av partnerskapet for FoUI innovasjon i offentlig sektor for 

Trøndelag, er det tenkt en tettere kontakt med denne gruppen framover. Dette er forankret i 

mandatet som nødvendig for å oppnå målene i verdiskapingsstrategien. Arbeidet med forskning og 

innovasjon utgjør bakgrunnen for partnerskapets arbeid for kommunene og fylkeskommunen i 

Trøndelag. 

Noen sentrale dokumenter/lenker: 

Stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor Meld. St. 30 (2019–2020) - regjeringen.no , 

Verdiskapingsstrategien verdiskapingsstrategi-og-handlingsplan-web.pdf (trondelagfylke.no) i 

Trøndelag, KS FoU-ordning KS KS – KS  KS Trøndelag – KS  og Forskningsrådets strategi_2020-

2024_bm_utskrift.pdf (forskningsradet.no)  

 

Med vennlig hilsen 

Marit Moe, spesialrådgiver, KS Trøndelag 

marit.moe@ks.no  
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