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1. FIRS syfte och organisering
Syfte

Forsknings- och innovationsrådet i Skåne (FIRS) syftar till att förbättra förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ökad och fördjupad
samverkan mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer.
FIRS verkar för att Skåne ska vara en globalt konkurrenskraftig ekonomi som
driver hållbar tillväxt.
FIRS är en sammanslutning av beslutsfattare från näringsliv, akademi, kommun, region och nationell nivå på högsta ledningsnivå som kan och vill ta Skånes utveckling framåt. FIRS agerar tillsammans för att tillvarata möjligheter
och för att ha beredskap att agera med enad kraft på kritiska händelser.
Målet är att vid behov kunna arbeta flexibelt och möta utmaningar som kräver
snabba svar och samtidigt arbeta genom långsiktiga processer för att ta till
vara på Skånes möjligheter och hantera dess utmaningar.
FIRS vill agera för att lösa samhällsutmaningar, driva på utveckling av
offentlig sektor och stötta näringslivets långsiktiga konkurrenskraft.
FIRS arbetar med:

kunskapsutbyte kring omvärldsanalys och strategiska avsikter;

koordinering av aktiviteter;

mobilisering av både medlemmarnas resurser och andra källor för
gemensamma initiativ för att utveckla Skånes innovationssystem;

kommunikation av forsknings- och innovationsarbete i Skåne;

påverkansarbete.

Organisering FIRS organiseras genom en överenskommelse mellan parterna.
FIRS består av ledamöter från den politiska ledningen i kommuner och
region, rektorerna vid lärosätena, näringslivet samt statliga aktörer.
FIRS arbetar genom tre funktioner, som beskrivs i detalj i denna arbetsordning: FIRS rådsmöte, FIRS styrelse (inklusive dess beredning och sekretariat)
samt FIRS-grupper för specialiseringsområdena.
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2. Dokument
Arbetsordning Arbetsordningen styr FIRS organisering och arbetssätt. FIRS Rådsmöte
enades om arbetsordningen den 6 mars 2020.
Innovationsstrategin

Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt anger den innehållsmässiga
riktningen för FIRS arbete. Innovationsstrategin antogs av FIRS rådsmöte
13 september 2019 och ska revideras vart tredje år.

Handlingsplaner

FIRS har sex grupper som leder arbetet inom varje specialiseringsområde
som innovationsstrategin pekar ut. Dessa grupper tar fram handlingsplaner, som pekar ut de viktigaste frågorna att driva de kommande åren.

3. FIRS Rådsmöte
Uppgift

Rådsmötet har en koordinerande roll för de gemensamma satsningarna för
utvecklingen av innovationssystemet i Skåne.
Rådsmötet syftar till att skapa ett handlingskraftigt nätverk av ledande
forsknings- och innovationsaktörer som har en kapacitet att mobilisera aktörer och resurser.
Rådsmötet enas om FIRS styrande dokument.
Rådsmötet ger mandat och uppdrag till FIRS-grupperna och följer upp
deras arbete.

Sammansättning

Rådsmötet består av ledande representanter för de huvudsakliga aktörerna
inom forskning och innovation i Skåne.
Rådet består av högsta ledningsrepresentation från:








Region Skånes styrelse, hälso- och sjukvård samt regional utveckling.
Lärosätena Lunds universitet, Malmö universitet, SLU Alnarp och
Högskolan Kristianstad.
Kommuner genom större städer som representerar Skånes fyra hörn:
Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och roterande representant från
sydöstra Skåne.
Näringslivet genom företagsrepresentanter för innovationsstrategins
specialiseringsområden samt näringslivet brett genom Sydsvenska industri- och handelskammaren.
Statliga aktörer: Vinnova, Tillväxtverket, RISE och Länsstyrelsen
Skåne.

Rådsmötet eftersträvar kontinuitet och tillit mellan parterna, ledamöterna
har inte ersättare annat än i undantagsfall. Ledamöterna förväntas delta i
rådsmötets arbete, annars kan styrelsen rekommendera utbyte av ledamot.
FIRS-beredningen och sekretariatet är adjungerade till mötena.
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Arbetsordning Rådsmötet träffas normalt fyra gånger per år.
Rådsmötet är inget beslutsforum utan ett ledningsforum där medlemmarna enas om koordinering och riktning. När rådsmötet enas innebär det
att styrelsen eller FIRS-grupperna har mandat att agera på rådsmötets
riktlinjer.
Vid mötena kan tillfälligt tjänstemannastöd i ledamöternas organisationer
ske utifrån relevans. Inför varje möte kan ledamöterna anmäla förslag på
deltagande av tjänstepersoner som är relevanta för de frågor som tas upp
på det enskilda mötet. Förslaget anmäls till FIRS sekretariat som bedömer
möjligheten att delta.

4. FIRS styrelse
Uppgift

Styrelsen verkställer rådsmötets överenskommelser och riktlinjer. Styrelsen förbereder rådsmötets träffar utifrån innovationsstrategin och de målsättningar rådsmötet enats om.
I situationer med kort tidsfrist, där det inte finns tid till att sammankalla
kan styrelsen agera för hela FIRS, t.ex. vid större varsel.
Styrelsen beslutar om FIRS organisation, utser ledamöter i rådsmötet och
ger riktlinjer till och godkänner sammansättning av FIRS-grupper, samt
inriktning och omfattning av handlingsplaner.
Styrelsen beslutar om FIRS-gruppernas handlingsplaner.

Sammansättning

Styrelsen består av Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, rektor vid
Lunds universitet, Kommunstyrelsens ordförande, Malmö Stad, rektor vid
Malmö universitet och representanter från näringslivet för specialiseringsområdena. Näringslivets representanter utses av styrelsen utifrån ett roterande medlemskap.

Arbetsordning FIRS styrelse träffas ungefär 3 veckor inför varje rådsmöte för att fastställa
agendan.

4.1 FIRS-beredningen
Uppgift

FIRS styrelse har en beredning som koordinerar, driver och förbereder
FIRS frågor löpande.
Beredningsgruppen driver på processen mellan rådsmöten och styrelsemöten. Beredningsgruppen leder arbetet utifrån ett årshjul, följer upp arbetet i
FIRS grupper för specialiseringsområdena, förbereder förslag och styrelsens möten.
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Beredningsgruppen är ingångspunkt för inspel från FIRS medlemmar för
att lyfta frågor av gemensamt intresse och för att ta initiativ till aktiviteter.
Sammansättning

Beredningsgruppen består av högnivårepresentater för de fyra ständiga
styrelseledamöterna (Region Skåne, Lunds universitet, Malmö stad och
Malmö universitet) samt en representant från övriga kommuner på årligt,
roterande basis och representant från näringslivet från FIRS grupper för
specialiseringsområdena beroende på vilken fråga som är på agendan.

4.2 FIRS sekretariat
Uppgift

FIRS styrelse har ett sekretariat som koordinerar informationsflödet mellan grupperna, samt förbereder underlag och möten. Sekretariatet bistår
med kunskapsunderlag och omvärldsanalys.
Sekretariatet driver kommunikationsarbetet, fungerar som metodstöd till
FIRS grupper för specialiseringsområdena, koordinerar tillfälliga grupper
och finansieringsnätverket.
Var fjärde år, i samband med att det kan ske ett större skifte av FIRS ledamöter (då ledamöter byts ut pga av valresultat), kan sekretariatet anordna
utbildning kring FIRS.

Sammansättning

Sekretariatet består av tjänstepersoner från Region Skåne och andra parter
som vill dedikera resurser till det gemensamma arbetet. Kopplat till sekretariatet finns också nätverk för finansieringsfrågor och kommunikationsfrågor hör till sekretariatet, de som koordinerar dessa nätverk är också en
del av sekretariatet.

5. FIRS-grupper för specialiseringsområdena
Uppgift

Genom innovationsstrategin har ett antal områden pekats ut där Skånes
näringsliv har stor tillväxtpotential, där det finns överlapp mellan näringsliv och forskning och möjlighet för att genom samverkan driva på utveckling.
Varje specialiseringsområde har en FIRS-grupp som tar en strategiskt styrande roll. Gruppens roll är att säkerställa agerande på innovationsstrategin inom respektive specialiseringsområde.
Gruppen ska verka för kraftsamling i Skåne för att stötta näringslivets långsiktiga konkurrenskraft och agera för systemförändrande insatser som
samhällsutmaningar. Gruppen ska ta ett brett angreppssätt och få med relevanta parter i de insatser som genomförs. Givet inriktningen på arbetet är
det viktigt att säkerställa näringslivets deltagande.
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Gruppen ska ha en överblick av behov och av vad som sker kring innovation i Skåne i respektive specialiseringsområde. Gruppen ska utföra en kontinuerlig behovsanalys och genom denna identifiera möjligheter, koordinera insatser och initiera samarbeten.
Gruppen ska göra en gemensam planering med tydlig koppling till innovationsstrategin med fokus på aktiviteter för ökad produktivitet i näringslivet
och kraftsamling för att agera på samhällsutmaningar.
Gruppen ska ta fram en handlingsplan som ska inkludera:




Sammansättning

Analys och kommunikation (överblick av området och identifiera frågor
för strategisk påverkan på kort och lång sikt)
Aktiviteter för att främja attraktiva innovationsmiljöer (forskning i
samverkan, forskningsinstitut, upprätta och tillgängliggöra testbäddar,
demo- och pilotanläggningar, aktiviteter för att stimulera privat FoU)
Aktiviteter för att utveckla främjarsystemet.

FIRS styrelse utser ordförande för de sex grupperna och förslag till dess
initiala medlemmar. Nya ledamöter utses av ordföranden för FIRS-gruppen för specialiseringsområdet efter avstämning med FIRS styrelse.
Ledamöterna representerar inte sina organisationer i gruppen, utan agerar
som representanter för olika samhällssektorer och perspektiv. Fokus för
arbetet är ökad produktivitet i näringslivet och kraftsamling för att agera
på samhällsutmaningar.
Grupperna bör vara i storleken av 5 till 8 ledamöter för att fungera effektivt. Sammansättningen varierar över tid och kan se olika ut beroende på
specialiseringsområde.
Bakgrundsanalysen i innovationsstrategin pekar på behovet av att få till
mer kraftsamling med deltagande av näringslivet. Det är viktigt med ett
brett deltagande från olika aktörer i arbetet, men det är prioriterat att säkerställa näringslivets deltagande som en nyckelfaktor till framgång.

Arbetsordning Mötesfrekvens sker efter behov, minst fyra gånger per år.
Varje år ska gruppen muntligen rapportera årets verksamhet till FIRS
rådsmöte, vid en speciellt avsatt träff.
Frågor kan också lyftas i kortare form vid varje rådsmöte. Inför varje styrelseträff, inhämtar sekretariatet information om arbetet i specialiseringsgrupperna för att beredningen ska kunna lyfta relevanta frågor till styrelse
och rådsmöte vid behov.
En gång om året anordnas en dag där alla grupper möts och presenterar
sitt arbete för varandra.
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6. Årshjul
FIRS årshjul tydliggör arbetsprocessen för FIRS, med återkommande inslag och återkoppling från arbetet inom FIRS-grupperna för specialiseringsområdena.
Möte 1

– Summering av föregående år, utvärdering kopplat till strategin.
– Utblick, omvärldsanalys och diskussion om fokus kommande år.
– Presentation av nya roterande ledamöter i styrelse och beredningsgrupp.

Möte 2

– Specifikt tema, t.ex. Strategisk kommunikation.
– Kort återkoppling från alla specialiseringsområden.
– Längre återrapportering från två av FIRS-grupperna för specialiseringsområdena, t.ex. Tech samt Smarta hållbara städer.

Möte 3

– Specifikt tema, t.ex. Finansieringsfrågor kopplat till EUs ramprogram.
– Kort återkoppling från alla specialiseringsområden.
– Längre återrapportering från två av FIRS-grupperna för specialiseringsområdena, t.ex. Life science & hälsa samt ESS, Max IV & innovations- systemet Science village.

Möte 4

– Specifikt tema, t.ex. Öresundssamarbete.
– Kort återkoppling från alla specialiseringsområden.
– Längre återrapportering från två av FIRS-grupperna för specialiseringsområdena, t.ex. Livsmedel samt Avancerade material & tillverkning.
– Diskussion om förväntningar på kommande år.

7. Finansiering
Budget

FIRS har inte en egen dedikerad budget, men samlar de främsta finansiärerna
i det innovations- och företagsfrämjande systemet och kan finansiera aktiviteter på tre huvudsakliga sätt.




FIRS parter skjuter till sina egna medel.
Genom allokering och samordning av medel i fonder och finansieringskällor som parter i FIRS har inflytande över, framförallt regionalfondsmedel.
Ansökningar hos nationella och europeiska finansiärer, t.ex. Nationella
forsknings- och innovationsfinansiärer och EUs ramverks- och sektorsprogram.

8. Förändringar
Ändringar

Ändringar i arbetsordningen görs av FIRS rådsmöte på förslag från FIRS styrelse.

Upplösning

FIRS upplöses genom beslut av FIRS rådsmöte.
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