Referat fra møte i internasjonalt fagråd 21.mai
Til stede: Hilde Lona, Øyvind Laderud, Ann Camilla Schulze-Krogh, Jon Halvard Eide, Tor
Arne Johnsen og Søren Kragholm, samt Helene Fladmark som medvirkende under pkt.1
Forfall: Frode Braadland og Siren Marcussen Neset

Agenda:
1. Innspill fra Eydenettverket v/Helene Fladmark
Eyde-nettverket er veldig opptatt av å utvikle internasjonale møteplasser og nettverk.
Eyde er f.eks en del av det globale nettverket «WBCSD» og i Arena siden 2010. Eyde
har ambisjoner om å være verdensledende i kunnskapsbasert og bærekraftig
prosessindustri. Dette innebærer å bruke mindre ressurser som vann og energi, samt
utnytte sidestrømmene bedre.
Eyde jobber nå med å samle bedriftenes ressurser på fou-siden gjennom å etablere et
samlet kunnskapssenter for å utnytte synergier og aktuelle virkemidler på en bedre
måte. Eyde trenger veiledning på det offentlige virkemiddelapparet fordi bedriftenes
fou-aktiviteter ikke er tilpasset virkemiddelapparet i Norges Forskningsråd.
Eyde posisjonerer seg også inn mote det europeiske nettverket «SPIRE» (bærekraftig
prosessindustri) som følger utviklingen av Horisont 2020 (H2020) på dette området.
I august vil Eyde delta på en internasjonal workshop med beslektede nordiske bedrifter
som ledd i å utvikle samarbeidsnettverket i Europa. Fagrådet påpekte at prioritet 1
(FoU) og 2 (lavkarbon-økonomi) i det nye ØKS-programmet kunne være et aktuelt
virkemiddel i den forbindelse, og som en måte å forberede seg til H2020 på. Fladmark
sa seg enig i dette og vil vurdere å involvere de norske kollegene. Fylkeskommunene
vil for øvrig sende høringsutkastet til ØKS-program til Eyde i juni.
Fladmarks presentasjon oversendes fagrådet.
2. Informasjon om medlemmenes internasjonale aktiviteter
Deltakerne utvekslet informasjon om aktuelle aktiviteter på det internasjonale området
siden forrige møte i mars.
Arendal
Politikerne har besluttet at det skal gjennomføres en nytte- kostnadsanalyse av det
internasjonale arbeidet ut fra en forestilling om at kommunen får for lite utbytte av det.
Det er for øvrig Nordisk Informasjonskontor og Sørlandets Europakontor som utgjør
hovedtyngden i Arendals internasjonale engasjement.
NIK
Er involvert i utviklingen av flere forprosjekter til ØKS-programmet, herunder i et
prosjekt om mat og i en videreføring av WiB. Kontoret er også involvert i ØKS1

prosjektet Skandkomp. NIK skal ellers tilrettelegge for politisk debattmøte og stand
under Arendalsuka 7 – 13.august. Invitasjon vil også bli sendt til fagrådet
Kristiansand kommune
Laderud berettet om turen med Sørlandsdelegasjonen til oljemessa i Houston i mai.
Mange bedrifter og flere politikere deltok på turen, med bl.a. fylkesordføreren i VestAgder og ordførerne i Kristiansand og Arendal. Ingen fra Aust-Agder fylkeskommune
deltok. Samlingen med Sørlandsbedriftene var veldig vellykket og bedriftene var godt
fornøyd. Det deltok også folk fra Houston og Brasil på arrangementet om profilering av
sørlandsk næringsliv. Deltakelsen på slike arrangementer skal nå evalueres. Laderud
konstaterte at det tok mye tid og administrative ressurser å planlegge et slikt
arrangement, og reiste spørsmålet om behovet for å avsette dedikerte ressurser til slike
oppgaver. Man bør også vurdere hvorvidt slike evenementer i fremtiden bør være
forankret i fagrådet.
Kristiansand kommune er også involvert i å arrangere Solar-konferansen som finner
sted i byen 10 – 11.juni. Det vises til tidligere utsendt invitasjon.
Kommunen er videre pilot for et kurs om offentlige anskaffelser som arrangeres i
samarbeid med SEK i Brussel 11.juni, etter en forutgående halvdag her hjemme.
Formålet er å teste hvordan slike kurs fungerer som en forberedelse av et bredere
kursopplegg om EØS-regelverk og EU-programmer i SEKs regi til høsten.
UiA
Kragholm opplyste at UiA skal medvirke med innlegg på Maritim offshore-konferase
under Arendalsuka.
UiA har ellers et godt opplegg for å forberede seg til det neste EU-programmet for
forskning – H2020, f.eks innenfor e-helse. Det vil bli arrangert et informasjonsmøte om
H2020 i oktober-november.Man jobber også opp mot aktuelle energiprogrammer i EU
for å komme inn i relevante plattformer.
Aust-Agder
I følge AC skal fylkeskommunen delta på Nordsjøkonferansen i Halmstad 11 – 13.juni med
en delegasjon bestående av 3 politikere og 2 tjenestemenn. Fylkesvaraordfører Jon-Olav
Strand er på nytt kandidat til vervet som viseformann i Nordsjøkommisjonens tematiske
gruppe for bærekraftig utvikling (og som eneste kandidat er det også sannsynlig at han også
blir valgt).
AC opplyste ellers at Europakontoret er i gang med å planlegge deltakelse på et seminar under
Open Days i oktober sammen med konsortiet av Nordsjøregioner (se mailer fra Bodil
Agasøster). Dette er noe som fagrådet burde vært involvert i (senere har det blitt aktualisert at
det lokale OD-seminaret kan arrangeres i tilknytning til Fagrådets møte 22.oktober. AC
foreslå også at fagrådet burde vurdere å ta en studietur til Brussel under OD. Man bør
imidlertid drøfte nærmere hva man ønsker å bruke en slik studietur til (møter med EUinstitusjoner, andre regionkontorer og/eller deltakelse på seminaret), ettersom det
erfaringsmessig kan være vanskelig å gjøre avtaler når alle er så opptatt med OD.
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Oppfølging:
AC og JHE snakker med Bodil om et mulig program for fagrådet under Open Days. Det er
senere blitt opplyst at Europakontoret er involvert i et informasjonsseminar for norske
politikere og tjenestemenn i Brussel 7.oktober.
Vest-Agder fylkeskommune
Har siden sist bl.a deltatt på transport-relaterte møter med CPMR, i skrivegruppen for
forberedelse av nytt ØKS-program, i komiteen for forberedelse av nytt Interreg C-program, på
transportseminar om nytt Østersjøprogram,i styringskomiteen for KASK, og i et
planleggingsmøte for høstens årskonferanse for det østersjøpolitiske nettverket BSSSC.
Fylkeskommunen skal for øvrig delta med 4 politikere og 3 tjenestemenn på
Nordsjøkonferansen i Halmstad.
Sørlandets Europakontor (SEK)
Eiermøte og generalforsamling for SEK arrangeres 6.juni. Agenda vil bli sendt ut snarlig.
TA opplyste at SEK skal arrangere pilotkurset for Kristiansand kommune i Brussel 11.juni (se
orienteringen fra Laderud ovenfor).
SEK er også i dialog om hvordan man kan bistå UiA med å forberede seg til neste
programperiode (se også orientering fra Kragholm ovenfor).
Videre jobber SEK med å avtale tid med bedriftene i «MINA-opplegget» (satsing for å
motivere bedriftene til større deltakelse i EU-programmer), og for å koble på VRI og
Regionale Forskningsfond. Man håper å kunne engasjere en dedikert kompetansemegler som
skal jobbe med å motivere bedriftene.
Hvis kommunene ønsker å satse på det europeiske e-helsenettverket må det i følge TA bygges
opp administrativ kapasitet på Agder.
TA slutter som daglig leder av SEK i august og skal begynne som næringssjef i S(tr)and(?)
kommune i Rogaland. Spørsmålet om rekruttering av etterfølgeren vil bli drøftet på eiermøtet.

3. Innovasjon Norges Internasjonale satsing v/Frode Braadland (utgikk pga sykdom)

4. Dialog knyttet til programutkastet for neste ØKS program – vedlagt (spesielt med
henblikk på tematisk mål 4. Fremme sysselsetting og arbeidskraftens rörlighet)
Nedenfor oppsummeres hovedpunktene i diskusjonen:
•
•

Programutkastet er blitt mye bedre siden sist fagrådsmøte i mars
Mål 1 forskning og innovasjon bærer preg av å være et H2020 «light». Oppfattes som
veldig relevant for å støtte forskning. JHE viste til at programmet primært ikke er ment
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•
•
•
•

•

å støtte ren forskning, men at aktivitetene må ha et anvendt perspektiv i konteksten av
trippel helix. Se eget notat om forholdet mellom Interreg og H2020 fra Region Skåne.
På den bakgrunn bør man klargkjøre aktivitetene under IP 1.2.
Hilde minnet om at evalueringsrapporten fra Oxford Research understreket behovet
for å styrke grenseoverskridende merverdi i neste programperiode
Perspektivet på næringsutvikling kan oppfattes som litt snevert i og med at det
fokuseres mye på inkubatorer
Det bli stilt spørsmål ved om nyetablerte bedrifter egentlig har forutsetninger for å
være «målgruppe»
Man bør se nøye på de foreslåtte aktivitetstypene (åtgärder) slik at de i størst mulig
grad er tilpasset Agders interesser, f.eks når det gjelder behovet for rekruttering av
ingeniører fra utlandet og å beholde eldre i arbeidslivet. Dette er større utfordringer for
oss enn f.eks ungdomsledighet (som til gjengjeld er en desto større utfordring i
Sverige)
Fagrådet hadde ingen klar mening om hvorvidt programmet bør åpne opp for å gi EUmidler til profittsøkende private bedrifter (siste:den programforberedende komiteen vil
i utgangspunktet heller ikke legge opp til det – ei heller gjøre bruk av finansielle
instrumenter som lån og garantier)
Oppfølging:

Jon Halvard tar med seg fagrådets synspunkter inn i den programforberedende komiteen JPC
og i skrivegruppen. Fylkeskommunene vil for øvrig sende høringsutkastet til fagrådet i juni.
5. Eventuelt
Ingen saker.
Neste møte: 27.august i Kristiansand havn med Øyvind og Lucas som møteansvarlige. Tema:
kommunikasjonskapitlet i internasjonal strategi
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