Referat

Internasjonalt fagråd
Tidspunkt: 19. mars 2013 kl. 11.00 – 14.00. Inkludert enkel lunsj
Sted: Sørlandet kunnskapspark, Gimlekollen.
TEMA: Forskning og utdanning
11.00 – 12.00
Innledere:
•
•
•

Arvid Frøsland, ass.rektor på Lister vgs, om EU prosjekter som skolen er involvert i.
Siren Neset, regional representant Norges Forskningsråd, om Forskningsrådets
internasjonale satsing.
Søren Kragholm, om UiAs internasjonale satsing

Se vedlagt presentasjoner fra innlederne.
12.00.-14.00: Internasjonalt fagrådsmøte
Mesteparten av tiden ble viet til innspill og diskusjon av utkast til FOU kapittelet i
programutkastet for Interreg ØKS.
Faste punkter :
•

Handlingsplan (ref. eksterne innledere og temasatsing). Overordnet: Smart sustainable,
inclusive growth. Hvordan kan fagrådet implementere disse overordnede målene slik de
er nedfelt i internasjonal strategi og ta med seg dette i det videre arbeidet? Innspillene
fra både Lister, forskningsrådet og UIA indikerer at det er et potensial for å utvikle et
tettere samarbeid innenfor forskning og utdanning, spesielt med tanke på rekruttering
til høyere utdanning. Det internasjonale arbeidet ved Lister VGS er til etterfølgelse for
andre og de vil kunne motivere andre skoler til å delta i internasjonale prosjekter.
•

Innspill til uforming av FOU kap. i neste ØKS-program . Jon Halvard innledet.

Arbeidet med utarbeidelsen av programmet er i gang og fagrådet fikk anledning til å
komme med innspill til FOU kapitlet som Jon Halvard tok videre til et telefonmøte i
den aktuelle arbeidsgruppa dagen etter. Fagrådet mente at det foreliggende utkastet
til FoU-kapittel i all hovedsak har en god profil. Flere understreket betydningen av
entreprenørskap for å fremme innovasjon. Andre var opptatt av at tilnærmingen til FoU
måtte være bred, og også kunne omfatte tjenesteyting i offentlig sektor.Noen pekte
også på at ØKS-programmet kan ha en viktig funksjon i å kvalifisere aktører for
deltakelse i EUs «Horizon 2020-program», og at vi må arbeide for at aktører fra Agder
kan samarbeide med de ledende miljøene på dette området. Opplevelsesindustri og
kreative næringer bør også nevnes eksplisitt som et styrkeområde for ØKS-regionen.
Endelig utkast til program foreligger i mai. Politisk strategigruppe sender
programutkastet på høring i slutten av mai. Fagrådet vil motta et revidert utkast til
programforslag forut for neste møte 21.mai.

Møteplan for resten av året.
•

•
•
•

21. mai NÆRINGLIV.
Innovasjon Norges lokaler i Grimstad. Klyngesamarbeid,Annet næringsliv.
Presentasjon av MINA prosjektet.
27. august KOMMUNIKASJON.
Kristiansand Havn, Øyvind/Lucas
22. oktober DET GODE LIVET.
Folkehelse, ehelse. Grimstad, UiA.
Desember KULTUR
Kilden kulturhus & julebord, kl.15.00 – 18.00. USUS

