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REFERAT
1.

Velkomst og præsentationsrunde

Sekretariatet bød velkommen og der blev givet en kort præsentation rundt om bordet.

2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. Det blev desuden aftalt at den primære dagsorden for næste møde i
styregruppen den 25. august kl. 13-16 er drøftelse og vedtagelse af vision og mission for Innovationsnetværket for
Miljøteknologi.

3.

Godkendelse af referat

Referatet fra styregruppemøde den 1. marts godkendt uden bemærkninger.

4.

Nyt fra sekretariatet

Rosa Klitgaard Andersen er blevet ansat som sekretariatschef og Marianna Lubanski som ny afdelingsleder i
Copenhagen Capacity’s Cleantech afdeling. Marianna kommer til at være involveret i mange af aktiviteterne under
Inno-MT og derudover vil der blive trukket ressourcer ind i det omfang det er nødvendigt.
Layout til opdatering af hjemmesiden www.inno-mt blev præsenteret og input til design var blandt andet:
- Danmarkskort over innovationsnetværkets medlemmer
- Forsknings og Innovationsstyrelsens logo skal ligge tydeligt på forsiden.
- Generel præsentation af innovationsnetværket på dansk og engelsk til brug for styregruppen.
Sekretariatet udarbejder et endeligt udkast til hjemmeside og sender til kommentering hos styregruppen.

5.

Nyt fra styregruppen

Jens Husted Kjær er ikke længere hos CoMeTas og det blev derfor drøftet hvorvidt han kan fortsætte i styregruppen.
Som udgangspunkt er valget til styregruppen personligt, men der er et ønske i styregruppen om at bevare antallet af
repræsentanter for SMV’er. Derfor afhænger det fortsatte deltagelse i styregruppen af hvilken virksomhed han
kommer til at arbejde for i fremtiden. Fei Chen kontakter Jens Husted Kjær for at drøfte det fremadrettede
engagement i styregruppen.
Jørn Rasmussen orienterede kort om status for aftalegrundlaget for innovationsnetværket. Den endelige
underskrivelse af projektaftalerne er forsinket, men Forsknings og Innovationsstyrelsen er underrettet, så det får
ingen betydning for arbejdet i innovationsnetværket.
Jørn Rasmussen orienterede endvidere om at der arbejdes på et partnerskab mellem Miljøstyrelsen, DHI og Agrotech i
forhold til schredderaffald. Derudover har DHI afholdt et møde med Miljøstyrelsen hvor blandt andet indsatsen i
forhold til innovationsfremmende regulering blev drøftet. Miljøstyrelsen gav udtryk for at de gerne vil indgå et
samarbejde med Innovationsnetværket for Miljøteknologi om denne indsats, f.eks. i form af en temadag eller
lignende.

6.

Diskussion og godkendelse af arbejdsplaner for år 1

Virksomhedsbesøg: Sekretariatet planlægger en række virksomhedsbesøg i juni for at kickstarte netværket. Der vil
blive planlagt besøg hos GTS-institutterne og 5-10 virksomheder. Derudover anbefalede styregruppen der også
planlægges besøg hos universiteterne. Det blev foreslået at repræsentanter fra styregruppen deltager i møderne.
Sekretariatet udarbejder et udkast til mødeprogram, der bliver rundsendt til styregruppen der på den baggrund
melder tilbage i forhold til deltagelse.
CCC får udarbejdet en årlig benchmark rapport, hvor virksomhederne bliver bedt om at udfylde et spørgeskema.
Styregruppen foreslog at dette spørgeskema også sendes ud til medlemmer af innovationsnetværket, da det kan være
med til at afklare både virksomhedernes egne forventninger til netværket og give værdifuld information til det
fremadrettede arbejde. Det foreslås desuden at Inno-MT virksomheder inddrages i benchmark rapporten fremover.
Technology outlook: Sekretariatet planlægger at foretage en screening af de fire teknologiområder indenfor
innovationsnetværket samt de tværgående teknologier og på baggrund af denne screening prioritere hvilke
teknologier der skal foretages technology outlooks på. Screeningen af teknologiområderne vil se i samarbejde med de
øvrige aktører i Copenhagen Capacity, særligt CCC. Derudover er der behov for input fra styregruppen i forhold til at få
et overblik over eksisterende aktiviteter, rapporter mv. Der blev fastlagt følgende fordeling på fagområder:
Affald: Henrik Lund Nielsen
Vand: Fey Chen, Jørn Rasmussen og Jørgen Baadsgaard Pedersen
Luft: Henrik Hassing og Joakim Reimer Thøgersen
Jord: Niels-Henrik Lundsgaard
Det er vigtigt at den overordnede screening af teknologiområder fokuserer på de tværgående temaer, der er meget
vigtige, men også en stor udfordring. Her vil det være en god ide, at tage udgangspunkt i en analyse af fremtidens
miljøproblemer. Ved at fokusere på hvilke miljøproblemer der skal løses, skabes der større sandsynlighed for at
udvikle tværgående løsninger. Det kunne f.eks. være en ide at inddrage mere utraditionelle aktører som Danmarks
Naturfredningsforening, Greenpeace eller lignende. Samtidig er det også vigtigt at få de store kunder på banen, både
de offentlige kunder men også de store industrier som f.eks. Arla, der har en række miljøproblemer som skal løses.
Derudover er det afgørende at virksomhederne engageres i både screeningen og de endelige technology outlooks.
Temadage: Der kom en række ideer til temadage på banen til opstartskonferencen den 14. december samt til
brainstormmødet den 4. april. Den endelige prioritering af temadage afhænger i høj grad af tilbagemeldingerne fra

innovationsnetværkets medlemmer samt de udvalgte technology outlooks. Derfor er de konkrete temadage for resten
af 2011 ikke fastlagt endnu. De temaer der pt. er i spil er følgende:
-

-

Tværgående
o Markedsanalyse og eksport
o Teknologioverførsel
Temadage (koordineres med technology outlooks)
o Vandgenbrug
o Forbrændingsteknologi
o Sensorteknologi
o Separationsteknologi
o Jordrensning

Det blev foreslået at opsøge inspiration fra f.eks. Netmatch og Offshore Center Danmark i forhold til den konkrete
afholdelse af temadage.
Jens Baadsgaard Pedersen vil gerne være med til at arrangere en temadag om eksport.
Der er behov for en mere overordnet drøftelse af netværkets vision og mission for at kunne fokusere aktiviteter og
temadage. F.eks. er et arrangement om eksport og finansiering på grænsen af netværkets formål, men det spiller tæt
sammen med de øvrige temaer. Det blev besluttet at vision og mission for netværket skal være et af de vigtigste
punkter på næste styregruppemøde den 25. august.

7.

Oversigt over nye medlemmer

Der er ikke optaget nye medlemmer i netværket siden sidste styregruppemøde.

8.

Oversigt over indberettet medfinansiering for første halvår

Indberetningen af medfinansiering er i gang, men det samlede overblik var ikke klar til mødet.

9.

Eventuelt

Henrik Hassing orienterede om at KL har haft et forløb hvor de har fokuseret på offentlig efterspørgsel på ny
miljøteknologi, hvor den afsluttende workshop er blevet udskudt. Denne workshop afholdes i stedet den 7. juni. Force
Tedhnology er medarrangør på arrangementet ”Morgendagens forretning – vugge til vugge som driver for innovation”
der afholdes den 6. juni.
Joakim Reimer Thøgersen orienterede om ATV arrangement hos Mærsk om innovation i den maritime sektor den 16.
maj.

