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2. Pilotprosjektets mål og gjennomføring 
Dette prosjektet har sin definisjon i tiltak for å øke innovasjonsevnen til studenter som gjennomfører sin 
utdanning ved Høgskolen i Vestfold (HVE). Styringsgruppen for Strategisk Næringsplan (SNP) - Vestfold har 
valgt at prosjektgjennomføring kanaliseres til ressurser ved HVE under ledelse av rektor Halvor Austenå som 
fungerer som prosjektansvarlig tiltak 2/2001. 

Et forslag til gjennomføringsplan ble etablert [Referanse 1] og har gitt føringslinjer for gjennomføringen av 
pilotprosjektet. 

Denne rapporten er et utgangspunkt for videre planlegging av prosjektet for juni-november 2002 og er utarbeidet 
på grunnlag av det initiale forslaget [Referanse 1] av prosjektleder Hans-Jørgen Alker samt innledende arbeid av 
en etablert studentgruppe bestående av Sylvia Løver, Sivert Gammelsæther og Kristian Rosvold. 

Prosjektets målsetning og leveranser: 

Student_Innovator skal i løpet av prosjektperioden juli-november 2002 vurdere mulighetene av å etablere en 
innovasjonsenhet ved HVE og gjennomføre konkrete tiltak som støtter opp om en drift av en slik enhet ved 
HIVE for kommende år. 

Prosjektet skal gi følgende leveranser: 

1. Gjøre Student_Innovator kjent i høgskolen ved å vedlikeholde en web hjemmeside med 
relevante opplysninger og referanser og gjennomføre en presentasjon for ansatte ved 
HVE’s forskningsdager; 

2. Gjennomføre en ”NyskapningsCup” for å fremme innovasjonsevnen hos studentene i form 
av en innovasjonskonkurranse ved HVE; 

3. Kartlegge om studentbedrifter allerede kan etableres 2. halvår 2002 i en tenkt 
innovasjonsenhet med rådgivning og støtte; 

4. Fremskaffe beslutningsgrunnlag (mulighetsanalyse) for fast drift av Student_Innovator 
ved skolen. 

 
Selv om studentgruppen er fokusert på aktivitetstiltak rettet mot studenter, vil en legge vekt på å dra inn ressurser 
fra lærekrefter og annet personale ved HVE. 

HVE har i dag er rekke tiltak knyttet til ekstern innovasjonsarbeid. Spesielt vil en koordinere prosjektet innsats 
med eksternt arbeide knyttet til prosjektene FANG [Referanse 2] og FORNY [Referanse 3]. Koordinatorer for 
disse programmene har deltatt i mange av prosjektmøtene for veiledning. 

Denne prosjektrapporten dokumenterer det arbeid som ble gjennomført i pilotprosjektet. Kapittel 3 til 5 
omhandler spesifikke tema som nyhetsformidling, innovasjonskonkurranse og arbeid knyttet til 
studentaktivisering. En mer detaljert presentasjon av studenttiltakene finnes i vedlegget til denne rapporten. 

I kapittel 6 omhandles våre rekommandasjoner for gjennomføring av et hovedprosjekt 2003-2005 hvor aspekter 
som organisasjon, ressursbehov og driftsøkonomi omhandles. 
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2.1. Pilotprosjektets tidsplan 

 
 
I løpet av prosjektperioden har prosjektadministrasjonen inkludert: 

• 11+ prosjektmøter; 
• 6 webbaserte informasjonssøk for kartlegging av innovasjonsaktiviteter i høgskolemiljøet samt å 

kartlegge eksisterende innovasjonskonkurranser; 
• Intervju med 2 etablererfirma: Bagler Media og SayIT Consulting; 
• Besøk hos Microtech Innovation med intervju av daglig leder; 
• Besøk hos Startgruppe i Trondheim. 
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3. Nyhetsformidling/Web og Markedsføring 
 

3.1 Oppstart og drift 
Ved oppstarten av pilotprosjektet Student_Innovator ved Høgskolen i Vestfold ble det besluttet å opprette og 
drive en hjemmeside, www.hive.no\innovator. Her finner man informasjon om prosjektets hovedmål og 
leveranser, en presentasjon av prosjektgruppen, om nyskapningscupens regler og fremgangsmåte, samt en side 
med linker til samarbeidspartnere og andre aktuelle instanser. Det å opprette og drive en hjemmeside er en jobb 
som bør gjøres av noen med relevant kunnskap. 

3.2. Videre fremover 
En av hovedoppgavene ved videreføring av prosjekt Student_Innovator er at markedsføringen overfor både 
studenter/lærere og næringslivet må komme i fokus. En webside (enten eksisterende eller ny) må drives av 
kvalifiserte ressurspersoner, gjerne student(er) fra informatikk eller datalinjen. Forespørsler bør rettes ut mot 
disse studentene tidlig i oppstarten. Websiden bør inneholde som i dag; en beskrivelse av Student_Innovator og 
prosjektets leveranser og mål, presentasjon av prosjektgruppens medlemmer slik at disse er synlige i skolens 
korridorer ved ulike spørsmål fra studentene. En E-post, som i dag, må være et forum for utveksling av 
informasjon (innovator@mix.hive.no). En oversikt over hvilke bedrifter og andre prosjekter Student_Innovator 
har kontakt med bør fremkomme med henvisninger og linker, samt kortfattet informasjon. Kontaktene opp mot 
næringslivet må knyttes og utnyttes, og man må i større grad kartlegge hvor man finner disse. 

Formidling av nyheter bør være gjennom websiden, og oppdateres jevnlig. En godt profilert hjemmeside, med 
dennes tilhørende tilgjengelighet, er essensielt for markedsføringen av prosjektet. 

Markedsføringen bør også være papirbasert, i form av oppslag på iøynefallende steder, for eksempel 
hovedinngangen og avdelingenes tavler. Slike oppslag må være utformet på en slik måte at de vekker 
studentenes interesse. 

Et annet viktig ledd i markedsføringen er å bruke forelesere og studenter som kanaler ut mot studentene, med 
både informasjon og oppfordringer. Kontaktpersoner ved hver enkelt avdeling må etableres. Både studenter, 
faglærere og dekaner. Det virker på oss som det er den direkte kontakten med medstudenter, som har gitt den 
beste respons på våre aktiviteter. 

Markedsføringen ut mot næringslivet bør være i form av å ha løpende kommunikasjon, det vil si å være 
oppdaterte på kontaktenes prosjekter og formidle nyheter fra Student_Innovator. En dedikert student sammen 
med en prosjektleder, må etablere og utvikle nettverket. Høgskolen sitter på betydelige ressurser i form av 
arbeidskraft som studentene kan utføre. Her må Student_Innovator formidle denne ressursen overfor bedriftene, 
og være et bindeledd mellom skolen og næringslivet. Aktiviteter som Alternativ Studieordning, hovedprosjekt, 
sommer- og helgejobber, og praksis synes naturlig for Student_Innovator å administrere/formidle. 

 
Linker til Student_Innovators hjemmeside ligger på flere av høgskolens hovedsider. Disse må opprettholdes slik 
de er i dag, og gjerne knytte flere. 

Vi anbefaler at ressursbehovet for å holde en aktiv hjemmeside og markedsføre Student_Innovator er min.  2 
studenter, henholdsvis fra informatikk og/eller data, eller med relevant kunnskap.  
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4. Nyskapningskonkurranse 
Hovedmålet var å gjennomføre en ”NyskapningsCup” for å fremme innovasjonsevnen hos studentene i form av 
en innovasjonskonkurranse ved HVE. 

4.1 Fakta  
En nyskapningscup ble gjennomført i to deler. En lokal ved HVE, og en regional i samarbeid med HIBU og HIT 
som avsluttes i desember måned. 

Oppstart for konkurransen var 1.10.02, og siste frist for innlevering var 1.11.02. Det var kommet inn 12 ideer 
ved HVE ved tidsfristens utløp, og juryen plukket ut 3 verdige vinnere lokalt. Premieutdelingen ble foretatt på 
nettverkskonferansen for Innovation Net. Det ble gjennomført en foredragsserie i forkant av innleveringsfristen 
som en motivasjon og hjelp til de som ønsket å levere inn sine ideer.  

4.2 Erfaringer 
Samarbeid med i andre høgskolene var til stor hjelp i oppstarten. HIT hadde en ferdig mal, ble enige om felles 
regler og retningslinjer, felles brosjyre/reklame materiell. Videre har det blitt noe endrede planer mht regional 
del av cupen (Utsatt hos de andre). Vi har hatt mange positive effekter av å samarbeide, særlig siden det var vår 
første gjennomføring. At konkurransen rekker videre enn bare vår skole gjør også at de som når opp kan få en 
ekstra ”dytt”, for å realisere sin ide. 

Selve gjennomføringen har gått greit, og reglene for cupen har tilsynelatende vært dekkende. Vi måtte bare 
utarbeide en fortrolighetserklæring for sekretariatet og jurymedlemmene, for å sørge for hemmelighold av ideer. 

Hoveddelen av forslagene kom inn den siste uken av konkurransen. Vi kan derfor korte konkurranseperioden 
noe inn, hvis dette er et behov/til fordel for gjennomføringen. Vi bør også engasjere avgangsklassen noe sterkere 
for å få med noen flere av hovedoppgavene som ideer. 

Jury besto av 2 ”ansatte”, 2 studenter fra tillitsmannsapparatet og en ekstern person med fagkompetanse fra 
nyskapning og entreprenørskap. 

Premieutdelingen ble gjennomført foran et viktig og ”riktig” publikum i form av nettverkskonferansen for 
Innovation NET. Allikevel bør dette i fremtiden gjennomføres i kantina på skolen i en lunsj. Dette  for å skape 
blest og interesse for cupen og nyskapning. Her vil vi treffe det rette publikum – elevene. 

Oppmøtet på foredragsserien har vært særdeles dårlig. Her må noe drastisk gjøres. 

 
Etter at konkurransen er gjennomført, må det gis et tilbud til deltagerne. Det må også etableres et apparat for 
oppfølging. Oppfølgning bør minst være i form av en mappe til alle deltagere, som gir informasjon om hvilke 
muligheter som finnes for videreutvikling/kommersialisering av ideen. Denne skal være til hjelp og veiledning 
for denne og kommende ideer deltagerne har. Vi må også gi tilbud til minst de tre vinnerne om å gå inn i en 
inkubator på skolen for å jobbe mer med/videreutvikle ideen sin. 

 
Konklusjon:  
Gjennomføringen av Nyskapningscupen har gått etter planen. Vi har gjort oss erfaringer og laget et opplegg, som 
vil kunne være nyttig ved en eventuelt senere anledning/til neste år. 

Vi er usikre på om målet: Å fremme innovasjonsevnen hos studentene har blitt oppnådd i den grad vi hadde 
håpet. Ikke mange har vist interesse for konkurransen (13 studenter, ingen lærere), men noen har nok fått øynene 
opp for denne muligheten. Det er derfor viktig at vi følger opp de som leverte inn ideer, og gir disse muligheten 
til å følge ideen videre mot realisering/kommersialisering. 
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5. Studentaktivisering/tilstelninger 

5.1. Fakta 
 
Under arbeidet med Student_Innovator har vi arrangert flere tilstelninger. Dette er en beskrivelse av hva vi har 
gjort og hva vi har lært: 

1. Åpningsdagen og startskuddet for Student_Innovator: Vi arrangerte et foredrag og et ”kick off møte” i 
Bakkenteigensalen ved studiestart. Temaet her var: Hva er Student_Innovator? Hva er innovasjon? Og 
en presentasjon av Nyskapningscup 2002.  

2. Student_Innovators del under forskningsdagene: Her gjennomførte vi en foredragsserie med personer 
som kan sies å ha noe med innovasjon og nyskapning. Dagen ble avsluttet med en paneldebatt hvor 
elementer som omhandler hva Høyskolen kan gjøre bedre for å fremme nyskapning på skolen. 

3. Eureka foredrags serie om entreprenørskap: Under nyskapningcupen ble det avholdt en foredragsserie 
som omhandlet flere sider av det å før en idé frem til liv.     
         

5.2. Erfaringer 
 
De største vanskene vi hatt med tilstelninger er det samme hele Student_Innovator konseptet sliter med. Det å 
skape interesse for innovasjon og entreprenørskap, ikke bare hos studentene men også fra lærere. Bortsett fra 
åpningsdagen har vi slitt med dårlig oppslutning. Eureka var en fiasko, 0 til 5 møtte opp på de forskjellige 
foredragene.  

Hva kan da gjøres bedre? Innovasjon, entreprenørskap og nyskapning må inn på agendaen til Høgskolen i 
Vestfold. Det må inn i fag og gjøres obligatorisk for studentene. Fagpersonell må også inspireres til å bidra til å 
skape en bedre arena for nyskapning. Markedsføring må drives på et mye høyere plan enn det vi har greid å få 
til. Vi skal prøve å få til egne dager hvor innovasjon settes på dagsordenen, koble innovasjon mer opp mot 
hovedoppgaver. I det store og hele er det å fange interessen til studentene hovedutfordringen: Å lage et konsept 
som selger. Markedsføring er middelet til suksess og innholdet må fenge. Vi må trekke frem eksemplene og 
bruke de som inspirasjon.  
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6. Mulighetsanalyse for videreføringen 

6.1. Konsept for videreføring og drift av Student_Innovator 
Student_Innovator er gjennomført som et ”pilot”-prosjekt hvor vi har prøvd ulike aktiviseringstiltak vis a vis 
studentene. Sentralt i dette er prosjektets evne til å fostre ideer til en praktisk videreføring. 

Hovedfaktorer som synes sentrale for en vellykket gjennomføring er: 

• Koordinerende tiltak fra HVE’s fagkrefter for å bringe innovasjonstiltak som konkurranse, 
seminarserie og innovasjonslaboratorium inn i undervisningsopplegget slik at studentenes tid på 
dette, gir deltagende studenter vekttallsproduksjon i stedet for et tiltak utenom studiene; 

• HVE’s ledelse bør utarbeide en innovasjonsstrategi som motiverer studentene til deltagelse i egne 
prosjekter og/eller rekruttering til FoU programmer innenfor skolens satseområder. Dette bør 
knyttes til pre/post doktorstipender, ordinær stipendiat finansiering eller andre tiltak skolen setter i 
gang vis a vis bedrifter/andre høgskoler. Aktiviteten bør organiseres som en egen 
organisasjonsenhet i form av et sekretariat som innehar nødvendige ressurser til egen drift; 

• I skolens infrastruktur mangler konkrete tiltak til koordinering av innovasjonsprogrammer. Ved å 
etablere et innovasjonslaboratorium/fødestue i form av en student inkubator, kan prosjekter få 
den nødvendige igangsetningshjelp og benyttes som eksemplifisering ovenfor andre.  

6.2. Virksomhetsbeskrivelse 
 

Fag
koord

FANG
FORNY

Student_Innovator
Sekretariat

Nyskapning/
innovasjons

fag

Idestimulering
Konkurranse

Utprøving/
Prototyping

Muligheter
?

HVE
FoU

Stipendium
Program

Prog
koord

Fullskala
kommersialisering

Prosj
koord

Student_Innovator
Inkubator

”Go” ”Det eksterne
virkemiddel apparatet”

 
Figur 1. Fra ide til bedrift 

 
 

I Figur 1 er vist Student-Innovators plass i etableringssekvensen fra ide, gjennom utprøving til resultat. 
Student_Innovator er ingen ”konkurrent” til eksisterende infrastruktur, men bringer en ny kanal fra student som 
ressurs til fullskala kommersialisering. Denne strukturen er ny i HVE per i dag. 
 
Ved også å se mulighetene av å inkludere mulige HVE FoU programmer kan hentes ut en synergieffekt ved at 
skolen får en kommersialiseringsenhet som koordinerer ressurser av satt til FoU og gir studentene en utmerket 
anledning til kunne delta i disse programmer. 
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6.3. Foreslått organisasjonsmodell 
 
 

 
 

Figur 2. Foreslått organisering av Student_Innovator 

 
 

6.4 Forslag til undervisningsopplegg i Innovasjon/Nyskapning 
 
Det bør i første omgang opprettes et obligatorisk/valgfag med hovedvekt på innovasjon og nyskapning.  

I dag bør dette kunne overta for/inngå som en del av PAR60 som er et 2 vekttallsfag i ingeniørutdanningen.. 

Studieinnhold:  

• Presentasjon av det eksterne virkemiddelapparatet, med FANG/FORNY/SND og andre, med eksterne 
forelesere; 

• Presentasjon av Student_Innovator med hvilke muligheter og hjelpemidler gruppen kan bistå med, og at 
Student_Innovator trenger medarbeidere/støttespillere. 

• Engasjering av studentene med case’er, samt inspirerende forelesere, som for eksempel Olav Kaarstein, 
eller denne typen ressurspersoner med erfaring fra området; 

• Presentere ”gode historier”. Vise at det faktisk er mulig å få til noe. 
• Gjennomføre faget som en venture-cup, hvor man kjører en ide i et senario som en slags konkurranse. 
• Gjennomføre ”ide-seminar” som en inspirasjon og mulig deltagelse i Nyskapningscupen. (ala Østfold). 

 
 

6.5. Etablering av Inkubator 
Det må etableres en inkubator/lekestue på Bakkenteigen hvor studenter kan komme og få muligheten til å prøve 
ut tekniske løsninger, ideer osv. Vi må få tilgang til laboratoriene og her må man kunne knytte kontakter med 
behjelpelig fagpersonell/lærere. Det finnes nok kompetanse ved Høgskolen til at man vil kunne få svar/hjelp i 
riktig retning. Både hjelp fra Student_Innovator, lærere og vidre muligheter for realisering av foretningsideen. 

Inkubatoren bør etableres i tilknyttning til sekreteriatet, for tett bistand, diskusjons-/problemløsningsområde, 
fleksible kontorløsninger, og følelsen av at noen bryr seg og støtter en i en usikker/nølende startfase. I inubatoren 
bør det også være et ”myldreområde”, hvor ideer kan skapes, diskuteres og videreutvikles. 
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Glassgården på Bakkenteigen (se pkt 6.7) vil være ideell for dette formålet. 

Det bør også sees på muligheten for å etablere en lignende ordning på studiested Eik. Fysisk avstand er som 
kjent et ”uoverkommelig” hinder for samarbeid og felles utvikling. En fullstendig utnyttelse av ALLE ressurser 
ved Høgskolen (også Eik) er et viktig element for å få inkubatoren og Student_Innovator innarbeidet i skolen. 

I neste omgang bør Student_Innovator også kunne stille lokaliteter til disposisjon for bedriftsetableringer. Dette 
må sees på som et kortsiktig tilbud i en oppstartsfase, noe Høgskolen har hatt gode resultater med de siste år. 

Kontorer på Herredshuset er aktuelt her. 

 

6.6. Kobling til næringsliv 
For at Student_Innovator også skal være en suksess utenfor Høgskolen i Vestfold må man knytte seg opp mot 
næringslivet generelt. Dette vil innebære at det opprettes en mer direkte kontakt mellom studentene og 
kontaktpersoner i næringslivet. Student_Innovator bør være koblingen mellom skolen/studentene/næringslivet i 
forbindelse med hovedprosjekt, AS-ordningen, sommer- og helgejobber og generelle prosjekter.  

Det eksisterer i dag mange gode kontakter mellom lærere og bedrifter. Student_Innovator må ikke konkurrere 
med disse, men snarere utfylle og utvikle kontaktnettet. Her bør lærere og skolens ledelse være behjelpelige med 
å utvikle dette kontaktnettet. (Eks Electronic Coast). En dedikert student sammen med en prosjektleder, må 
etablere og utvikle nettverket.  

Høgskolen sitter på betydelige ressurser i form av arbeidskraft som studentene kan utføre. Her må 
Student_Innovator formidle denne ressursen overfor bedriftene, og være et bindeledd mellom skolen og 
næringslivet. Her kan man også fange opp prosjekter og hovedoppgaver som studentene kan utføre på vegne av, 
eller i samarbeid med bedriftene. Dette vil være en enklere og mer direkte kontakt i forholdet mellom student og 
næringsliv. 
 

6.7. Sekretariatsfunksjonen 
Hele Student_Innovator  danner sekretariatsfunsjonen (1+5). 
Leder (ansatt) er ansvarlig. 
5 deltidsansatte studenter (typisk 50%). 
 
Disse bør velges fra alle avdelingene ved Høgskolen, og minst 3 av avdelingene må være representert.  
 
Fordelingen av arbeidsoppgavene er noe personavhengig og bør fordeles etter skjønn, interesser og 
bakgrunnskunnskap. 

De 5 har som arbeidsoppgaver: 

Markedsføring/nyhetsformidling/web etc. 
Inkubator starthjelp/veiledning. 
Nyskapningscupen 
Kontakt næringsliv/virkemiddelapparat. 

 
Studentene bør inneha stillingene i 1-2 år, og forplikte seg til å delta på de aktiviteter som faller inn under sitt 
”ansvarsområde”. Studenter som har gjennomført sitt 1. år bør gis fortrinn til stillingene. Stillingene må lyses ut, 
og studentene bør tilsettes av leder i samarbeid med oppdragsgiver/Rektor.  

6.8. Plassering/lokaliteter 
Som vi tidligere har antydet, mener vi å oppnå en effekten av å samlokalisere sekretæriatets ”kontorer” med 
inkubatoren. Av skolens mest aktuelle områder synes glassgården på Bakkenteigen å være det klart beste 
alternativet. Det ligger sentralt i skolen, slik at lokaliteten i seg selv vil ha en markedsførende effekt. Det har en 
åpen løsning som fremmer samarbeid, meningsutveksling og nyskapning. Det har også en størrelse som vil 
kunne gi ”kontorplasser” til sekreteriatet, samtidig som det vil kunne huse/fungere som en base for  inntill 6 
ideer/grupper som ønsker å utvikle sine ideer. Det vil i tillegg kreve minimalt med ressurser for å sette dette i 
stand, da det allerede i dag er tilstrekkelig utstyr tilstede. (Kun  noen skillevegger, og et ”seil” til tak over deler 
av glassgåden. 
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Datalab for 3kl data i 3 etg c-blokk kan også benyttes, men da faller argumentet med iøynenfallenhet bort. 
Størrelsen er heller ikke tilfredsstillende, slik at flere kontorer må stilles til disposisjon. 
 
I tillegg går vi ut ifra at det er en selvfølge at relevante laboratorier for prosjektgjennomføring stilles til 
disposisjon for inkubatoren. Dog etter avtale, og i samarbeid med ”labeier”. 
 
Vi har ikke sett på muligheten for å opprette kontor(er) på studiested Eik, men dette må også gå inn som en del 
av sekretæriatet/inkubatoren. 
 

  

Figur 3. Glassgården på Bakkenteigen slik det ser ut i dag 

Ønskede modifikasjoner omfatter oppdeling i 2 arealer: Sekretariat og Inkubator til plass for minst 5 prosjekter, 
samt montering av ”takseil” som hindrer innsyn ovenfra samt logistikk som skrivebord, arbeidsplass skiller og 
telefon. 
 

6.9. Ledelse og ressursestimat 2003-2005 
Pilotprosjektet Student_Innovator er planlagt gjennomført med et ressursestimat på 20 % per uke for 
prosjektleder og studentgruppe. Vår erfaring er at dette er for lite sett i relasjon til de arbeidsoppgaver som 
defineres i en videreføring. 

For å sikre kontinuitet bør prosjektledelsen være en 100 % stilling, mens studentgruppen må bestå av 5 studenter,  
dersom alle avdelinger skal være representert. Vi mener at studentgruppen bør tilbys 50 % stillinger, i hvert fall 
for sentrale personer som koordinerer tiltak som innkukator/starthjelpen, kontakt med næringsliv og 
markedsføring. I tillegg kommer 2 personer i 20 % stillinger med relevant bakgrunn for å holde webside og 
presentasjoner oppdaterte og gjennomføre nyskapningscupen.  

 

Ressurs Timeestimat 2003 Timeestimat 2004 Timeestimat 2005 
Prosjektleder 1800 timer 1800 timer 1800 timer 
Prosjektledelse 360 timer 360 timer 360 timer 
Inkubator 720 timer 720 timer 720 timer 
Innovasjonskonkurranse 360 timer 360 timer 360 timer 
Veiledningstjeneste 360 timer 360 timer 360 timer 
Studentgruppe 5*900=4500 timer 5*900=4500 timer 5*900=4500 timer 
Administrasjon 180 timer 180 timer 180 timer 
Sekretariatsfunksjon 720 timer 720 timer 720 timer 
Websidegruppe 2*180=360 timer 2*180=360 timer 2*180=360 timer 
Nyhetsformidling 180 timer 180 timer 180 timer 
Totalt årsestimat 6660 timer 6660 timer 6660 timer 

Tabell 1. Ressursestimat for videreføring 2003-2005 

 

Student_Innovator sluttrapport endelig 5 des 2002.docSide 11 av 25 



6.10. Økonomi 
Ressurs Kostnadsestimat 2003 Kostnadsestimat 2004 Kostnadsestimat 2005 
Prosjektleder @390/time D.utgift @400/time D.utgift @410/time D.utgift 
Prosjektledelse 140,4 144,0 147,6 
Inkubator 280,8 288,0 295,2 
Innovasjonskonkurranse 140,4 144,0 147,6 
Veiledningstjeneste 140,4 

140,4 

144,0 

144,0 

147,6 

147,6 

Studentgruppe @180/time  @190/time  @200/time  
Administrasjon 162,0 171,0 180,0 
Sekretariatsfunksjon 648,0 

162,0 
684,0 

163,8 
720,0 

180 

Websidegruppe @180/time  @190/time  @200/time  
Nyhetsformidling 64,8 13,0 68,4 13,7 72,0 14,4 
Totalt årsestimat (KKr) Sum 1.892,2 Sum 1.928,9 Sum 2.052,0 
Ekstern finansiering estimat 30 % estimat 50 % estimat 50 % 

Tabell 2. Kostnadsestimat for videreføring 2003-2005 samt vurdering av ekstern finansiering. 

Grunnelementene i ekstern finansiering vil være en kombinasjon av søknader om næringsplanmidler og 
programmer innen Norsk Forskningsråd. Oppfølgning av inkubatorprosjekter kan skje via FORNY eller FANG 
programmene [Ref 2, 3].  

6.11. Initiering av hovedprosjektet, faseinndeling 

Fase1: Høringsrunde (1 til 2 mnd) 
• Foruten medlemmer i SNP og oppdragsgiver HVE v/rektor bør man innhente tilbakemelding 

fra relevante arbeidsgrupper i skolens strategiarbeide HVE-2003, spesielt arbeidsgruppen innen 
FoU; 

• Høringsrunden bør konkluderes i en økonomisk rammeplan for hovedprosjektet. 

Fase2: Rekruttering (1 til 4 mnd) 
• Prosjektlederstillingen bør lyses ut både internt og eksternt 

Fase3: Oppstart inkubator og deltagelse i innovasjonscup 

• Oppstarten kan skje i forbindelse med semesterstart høsten 2003 
 

6.12. Risiko & suksess 
 
Kritiske faktorer for at dette skal la seg gjennomføre:  

• Satsing fra skolens side, synliggjort i strategiplan og driftsbudsjett. 
• Engasjement hos studentene – også studentrådene og studentparlamentet. 
• Forankring blandt lærerne, og engasjement fra disse. 
• Et synlig bevis i form av ”glassgården” på Bakkenteigen. 
• Kobling til næringsliv. 
• Knyttning til hovedoppgaver. 
• Dyktige ansatte og studenter til å støtte og drive sekretariatet. 
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7. Oppsummering 

Innovasjon/Nyskapning er i dag et fragmentert tilbud ved HVE. HVE bør ta sitt ansvar med å hjelpe studenter i 
gang med innovasjon, og ikke i konkurranse med øvrig virkemiddelapparat, for at skape et prekompetitivt (ide 
arbeide før forretningsplan etableres) tilbud til studenter som vil skape noe i tillegg til ordinær studieutdanning. 

Da tidspresset for mange studenter allerede er høyt, er det klare synergieffekter av å tilby denne aktiviteten 
integrert i ett innovasjonsfag eller del av fagområde. Forårsaket av det generelle utgangspunkt bør dette 
studietilbudet tilbys på tvers av avdelingsgrenser og med en koordinering av fagpersonale som ikke er på plass i 
dag. 

Støtteprogrammer som FORNY/FANG synes ikke å ha en profil som fremmer studentenes evne til ide arbeide. 
Her er det snarere en (profesjonell) vurdering av produkt/markedspotensialer enn muligheter. 
HVE innehar i dag ingen direkte uttalt FoU politikk og skolen har ikke vurdert hvilke muligheter studentene 
representerer i form av prosjektinitiativ eller som ressurspersoner ved gjennomføring av prosjekter innen HVE’s 
satseområder. Student_Innovator bør være ett viktig virkemiddel i den strategiprosess 2003 skolen har for 
fremtidig organisering av FoU.  

Ved videreføring av Student-Innovator skapes en naturlig (organisasjons) enhet som fokuserer studentene behov: 
Drevet av studenter; for studenter.  

Student_Innovator fremmer et prosjektforslag som foreslås gå over en 3-års periode 2003 - 2005, hvis 
virkemiddelelementer er : 

• Opprettelse av et sekretariat som koordinerer: 
o Studentens behov for support i en (tidlig) etablererfase 
o Kontakt med HVE’s bedriftsklustere når det gjelder prosjekt/hovedarbeider 

• Fremme innovasjonsideer ved: 
o Årlige deltagelse i innovasjonskonkurranser 
o Bedriftsseminarer som fokuserer eksempler fra høgskolesektoren 
o Åpne dørene for et etablererlaboratorium i form av en HVE inkubator hvor studenter 

gis konkret support i form av veiledningstjenester og infrastruktur  

Men disse overliggende tiltak må kompletteres med satsning på ”indre verdier” hvor det både på ledelse og 
faglig personale i skolen må utvikles en kultur hvor engasjement og oppfordring fremmer innovasjon/nyskapning 
blant studenter. Det må skapes en profesjonalisme og langsiktighet i tiltaket slik at studentene er villige til å 
satse! 

Og her har vi langt å gå i dag. 

Student_Innovator takker for tilliten, og ønsker SNP/HVE lykke til med videre innovasjon og nyskapning i 
Vestfold. 
 
 
Horten, 29. november 2002, Student_Innovator. 
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8. Referanser 
[1] Halvor Austenå: ”Forslag til plan for tiltaket 2002” Prosjektnotat 11. februar 2002 
 
[2] FANG beskrivelse: http://ri.hive.no/ext_fang/index.htm  
 
[3] NORNY: http://program.forskningsradet.no/forny/no/index.html?3568 
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Vedlegg 1: Aktiviteter i pilotprosjektet 

Student_InnovatorStudent_Innovator
•• er veien fremoverer veien fremover::

–– Vi har som mål at det skal Vi har som mål at det skal 
skapes et samlings sted på skapes et samlings sted på 
skolen for innovasjon.skolen for innovasjon.

–– En gruppe som har kontakt og En gruppe som har kontakt og 
kjenner alle hjelpemidlene, som kjenner alle hjelpemidlene, som 
kan veilede eventuelle kan veilede eventuelle 
nyskaperenyskapere frem til etablering. frem til etablering. 

–– En infrastruktur som er drevet av En infrastruktur som er drevet av 
og for studenter.og for studenter.

Student_Innovator

• Pilotprosjekt juni-nov 2002
Aktivitetsbeskrivelse

Hans-Jørgen Alker, avd RI
Høgskolen i Vestfold (HVE)
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Noen “heftige” internett
applikasjoner

World’s smallest web server
http://www-ccs.cs.umass.edu/~shri/iPic.html

IP picture frame
http://www.ceiva.com/

Web-enabled toaster+weather forecaster
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Hva er Student_Innovator?Hva er Student_Innovator?

•• Innovator er en gruppe som jobber for Innovator er en gruppe som jobber for 
nyskapning ved Høgskolen i Vestfold.nyskapning ved Høgskolen i Vestfold.

•• Innovator`s filosofi er å få studenter til å Innovator`s filosofi er å få studenter til å 
realisere egne ideer.realisere egne ideer.

•• Innovator skal motivere og skape Innovator skal motivere og skape 
interesse for nyskapning på skolen.interesse for nyskapning på skolen.

•• Innovator kan veilede studenter frem til Innovator kan veilede studenter frem til 
bedriftsetablering.bedriftsetablering.

Student_InnovatorStudent_Innovator
Prosjekt gruppeProsjekt gruppe

•• Student_Innovator består av 3 studenter og 2 Student_Innovator består av 3 studenter og 2 
lærere.lærere.

•• Knut Knut GraathenGraathen*, Hans Jørgen Alker, Sylvia *, Hans Jørgen Alker, Sylvia 
Løver, Kristian Rosvold og Sivert Løver, Kristian Rosvold og Sivert 
GammelsætherGammelsæther

* * Ikke tilstede når bildet ble tattIkke tilstede når bildet ble tatt
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Pilotprosjektets hovedmål og 
leveranser

• Student-Innovator skal i løpet av prosjektperioden juli-november 
2002 vurdere mulighetene av å etablere en innovasjonsenhet ved 
HVE og gjennomføre konkrete tiltak som støtter opp om en drift av 
en slik enhet ved HVE for kommende år.

• Prosjektet skal gi følgende leveranser:

1. Gjøre Student_Innovator kjent i høgskolen ved å etablere en web 
hjemmeside med relevante opplysninger og referanser samt 
gjennomføre presentasjoner direkte for studenter og ansatte  

2. Gjennomføre en ”Innovasjons Cup” for å fremme innovasjonsevnen 
hos studentene i form av en innovasjonskonkurranse ved HVE.

3. Kartlegge om studentbedrifter allerede kan etableres 2. halvår 2002 i 
en tenkt innovasjonsenhet med rådgiving

4. Fremskaffe beslutningsgrunnlag (mulighetsanalyse) for fast drift av 
Student_Innovator ved skolen

Nyhetsformidling
• WEB side etablert aug/sept http://www.hive.no/innovator/
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Nyhetsformidling II

• Presentasjon ved 
semester start 29. august

Fra du starter....Fra du starter....

Nyhetsformidling III
• Presentasjon ved HVE forskningsdag 23. september, 

tema ”Innovasjon”
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Nyskapningskonkurransen
• Lokal konkurranse gjennomført i løpet av oktober

Kartlegging av nyskapning 2002

• 12 forslag i 
konkurransen

• 3 premierte som 
går videre til 
regional 
nyskapnings 
konkurranse ved 
HiBU, HiT og HVE

• Forslagene følges 
opp av 
FANG/FORY 
programmene
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Nyskapningskonkurransen II
• Seminarserien ”Eureka” mens konkurransen ble gjennomført med 

fokus på studenters kopling til virkemiddelapparatet

Prosjektadministrasjon
• 6 informasjonssøk på nettet
• 11 prosjektmøter
• Intervju med 2 etablererfirma 

samt besøk hos Microtech
Innovation og startgruppe i 
Trondheim
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Erfaringer/observasjoner:
• Om å integrere innovasjon i studietilbudet:

Vi har gått igjennom representative besvarelser fra eksamen. Det
som er gjengangeren i det studentene skriver selv er:

• Liten tid til å være kreativ. Arbeidsmengden på den enkelte student er 
til tider enorm. Mye av grunnene til dette ligger i måten en student bli 
bedømt ut fra dagens karakter system.

• Det andre momentet som utpeker seg er at den enkelte faglærer er
veldig opptatt av sitt felt og bidrar ikke til å skape noen form for kreativ 
tenkning i sitt fag.  Undervisningen foregår utelukkende en vei.

Aktiviteter som nyskapningskonkurranse og interaksjon 
med virkemiddelapparatet bør/skal være integrert del av 
undervisningstilbudet. Student_Innovator som eget fag på 
tvers av avdelingene gjør konseptet aksepterbart for 
studentene

Elementer i hva vi har lært:
• Informasjonsarbeidet:

– Meget dårlig deltagelse fra studenter og faglærere 
(Forskningsdag/Eureka)

Markedsføringen av prosjektet må drives på et 
mye høyere plan enn det vi gjør i dag, mange 
vet fortsatt ikke hva vi driver med: 
– Etterlyser et tettere samarbeid mellom prosjektgruppen og høgskolen, 
– Trenger mer input fra hverandre og mer kommunikasjon, tror dette vil føre til en 

bedre oversikt over de forskjellige instansene som er innblandet.
– Veldig viktig med en kobling til næringslivet, hva mener næringslivet at vi bør 

drive med på HVE? 
– Viktig med relevant erfaring, kanskje også samarbeide om prosjekter
– Nyskapning må på agendaen fra administrasjonen sin side, viktig å belyse FoU

prosjekter ved skolen, vise studentene at det skjer faktisk spennende ting her, 
men ofte bak lukkede dører. 

– Infrastrukturen må ligge til rette, med kontor og inkubator. Prosjektgruppen må 
(som vi savner i dag) kunne ha muligheten til å sitte å trekke i de forskjellige 
trådene som kobler studentene til næringslivet og virkemiddelapparatet og 
omvendt. Må ha gode kontakter!!

– Noen fra informatikk/data til å drive hjemmesida?
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Elementer i hva vi har lært II:
• Generelle synspunkter:

Studentene og utvalgte lærere må fungere som ”motorer” og pådrivere for 
at dette skal bli et varig og nyttig verktøy, for å fremme innovasjon og 
etablering av bedrifter i Vestfold og Norge.
I tillegg må skolen ta tak i innovasjon, og innarbeide dette i skolens oppdrag 
og virksomhet. Innovator kan være med å påvirke studenter og lærere, men 
det er rektor og hans oppdragsgivere som må sette dette på dagsorden.
En stor utfordring  er også å integrere hele skolen i dette prosjektet (Sett fra 
studentenes side). I dag er vi representert med 3 elever fra elektronikk/RI 
og alle er på 2. året. KATASTROFALT er et moderat ord i denne 
sammenhengen. Vi vet at vi kan påvirke i våre klasser, men dette er i beste 
fall 1/12-del av elevene. Innovator må derfor bestå av MINST 4 elever, fra 
ulike avdelinger ved skolen og fra forskjellige årstrinn! For å få ”kontakt” 
med avgangskullene må vi ha representanter som er avgangselever.

• I tillegg er det mange detaljer som kan forbedres til neste gjennomføring:
– Endre navn til Student_Innovator
– Innlemme nye elever igjennom sommerforberedelser (ex 2-dagers ”seminar”...)
– Rutiner for å plukke ut de rette studentene... (verve sin ”arvtager, lærere anbefaler ?)
– Gjøre hjemmesiden mer ”tilgjengelig”/opplyst, sørge for å gi ut nyheter og forbedre utseende...
– Sørge for at skolens ansatte kjenner til prosjektet, og er villige til å hjelpe til når dette trengs.
– Gjennomføre en egen DAG på forskningsdagene?
– Skaffe et kontor m/tlf og pc på et SENTRALT sted i bygget. (Kanskje også lokalt kontor for LU).

Mulighetsanalysen
Videreføring i hovedprosjekt 2003-2005 ?
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Organisering av hovedprosjektet

Student_Innovator
Sekretariat

Prosjektleder i 100% stilling

Studentgruppe:
2 studenter i 20%

stilling

Profilering/
Markedføring

Studentgruppe:
5 studenter i 50 %

stilling

Student_Innovator
InnovationCup

Student_Innovator
Inkubator

Student_Innovator
Næringslivskontakt

Student_Innovator
Organisering

AS/Hovedprosjekt
Klustere/EC

InnovationCup vinnere
FANG/FORNY

Regionalt opplegg
Nasjonalt/

Internasjonalt

WEB side/Info-
materiell

Stud. organisasjoner
Presse/Media

HVE FoU program
Forskningsutvalget

HVE styrende organer:
Adm/FoU ledelse

Studentting
etc

Undervisningsopplegg
Avdelingskoordinering

Felles fagtilbud:
Innovasjon/
Nyskapning

Koordinering
Styring/premisser

Student-Innovator
Hovedprosjekt- Ressurser 2003-2005

6660 timer6660 timer6660 timerTotalt årsestimat

180 timer180 timer180 timerNyhetsformidling

2*180=360 timer2*180=360 timer2*180=360 timerWebsidegruppe

720 timer720 timer720 timerSekretariatsfunksjon

180 timer180 timer180 timerAdministrasjon

5*900=4500 timer5*900=4500 timer5*900=4500 timerStudentgruppe

360 timer360 timer360 timerVeiledningstjeneste

360 timer360 timer360 timerInnovasjonskonkurranse

720 timer720 timer720 timerInkubator

360 timer360 timer360 timerProsjektledelse

1800 timer1800 timer1800 timerProsjektleder

Timeestimat 2005Timeestimat 2004Timeestimat 2003Ressurs
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Student-Innovator
Hovedprosjekt-Økonomi

• Grunnelementene i ekstern finansiering vil være en kombinasjon av søknader om 
næringsplanmidler og programmer innen Norsk Forskningsråd som InnovationNet. 
Oppfølgning av inkubatorprosjekter kan skje via FORNY eller FANG programmene

50 %estimat50 %estimat30 %estimatEkstern finansiering

2.052,0Sum1.928,9Sum1.892,2SumTotalt årsestimat (KKr)

14,472,013,768,413,064,8Nyhetsformidling

@200/time@190/time@180/timeWebsidegruppe

720,0684,0648,0Sekretariatsfunksjon

180180,0163,8171,0162,0162,0Administrasjon

@200/time@190/time@180/timeStudentgruppe

147,6144,0140,4Veiledningstjeneste

147,6144,0140,4Innovasjonskonkurranse

295,2288,0280,8Inkubator

147,6147,6144,0144,0140,4140,4Prosjektledelse

D.utgift@410/timeD.utgift@400/timeD.utgift@390/timeProsjektleder

Kostnadsestimat 2005Kostnadsestimat 2004Kostnadsestimat 2003Ressurs
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