VÄLKOMMEN TILL KONFERENS OCH WORKSHOP

Samverkansmodellen
NoTroTam
Hur samverkar universitet och högskolor med kommuner och regioner? Samverkan mellan
akademi och samhälle är en grundbult i tillväxt- och utvecklingsstrategier både i enskilda
länder och inom EU, men också globalt. Samtidigt finns uppfattningen att samverkan är
svårt att utveckla och mäta effekterna av. VINNOVA har regeringens uppdrag att hitta
modeller för att mäta samverkan. Men utveckling av sådana modeller sker också hos de
samverkande parterna.
Denna dag presenteras NoTroTam, ett verktyg för att mäta och värdera samverkan som är
resultatet av ett nordiskt samarbete mellan Norrköpings kommun, Trondheims kommun,
och Tammerfors kommun och deras universitetspartners. Myndigheten VINNOVA
presenterar resultat av sina studier av samverkan. Tillfälle ges också att konkret arbeta
med verktyget i workshopform. Eftersom det är en nordisk konferens hålls den på
engelska.
Datum.

19 oktober 2016, klockan 10-16. Kaffe och registrering från 09.30.

Ange plats.

Finlandshuset, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm (hitta hit)

Målgrupp.

Dagen vänder sig till dig som är intresserad av och arbetar med strategisk
samhällsutveckling, innovations- och FoU-frågor, näringslivsutveckling, och
internationella samarbeten, och förstås samverkan mellan akademi och samhälle

Kostnad.

Utan kostnad. Antalet platser är begränsat.

Anmälan.

Du anmäler dig via denna länk: Anmälan är bindande men kan överlåtas på en annan
person i din organisation.

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

PROGRAM
10.00-10.10

Välkommen
Eva Marie Rigné, Forsknings- och utvecklingssamordnare, SKL

10.10-10.50

Samverkan mellan universitet/högskolor och samhälle – vad vet vi idag?
Maria Landgren, chefsstrateg, VINNOVA

10.50-11.00

Kort paus

11.00-12.30

Vad är NoTroTam? Presentation av verktyget
Monica Hjern, Norrköping, Kristina Lyngenberg, Linköpings universitet,
Anne Reinton, Trondheim, Ragnhild Nisja, Norges teknisk-naturvetenskapliga
universitet,
Minna Merikosksi, Matias Ansaharju, Tammerfors, Anne-Mari Järvelin, Tammerfors
tekniska universitet

12.30-13.30

Lunch

13.30-13.45

Workshop i fyra grupper– introduktion och val av grupp
Grupperna leds av skaparna av NoTroTam-verktyget, se ovan

13.45-14.45

Workshop

14.45-15.30

Peer review av verktyget i grupp

15.35-15.55

Sammanfattning I plenum
Gruppledarna i panel; moderator Eva Marie Rigné

15.55

Tack och adjö!
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