Internasjonalt fagråd
Tid: 27. desember 2012 kl. 09.00 – 12.00
Sted: UiA, Campus Grimstad
REFERAT
Diskusjon av mandat, sammensetning med mer.

Målet med møtet i dag
Enighet om et mandat som blir førende for arbeidet
fremover.
• Overordnet mål
• Hva skal fagrådet være og gjøre
• Deltakelse
• Organisering og tidsbruk

Overordnet mål for internasjonalt fagråd
Bidra til å oppfylle målene i den internasjonale
strategien.

Internasjonalt fagråd skal:
utnytte ressursene knyttet til internasjonalt arbeid mer
effektivt. Herunder bidra til å tydeliggjøre roller mellom
ulike aktører, samt styrke forankringen av det
internasjonale engasjementet i regionen.

Internasjonalt fagråd skal:
Være et rådgivende organ for konkretisering og implementering av den
internasjonale strategien for Agder.
•
•

Gi innspill til prioriteringer av internasjonale satsinger.
Støtte opp om vedtatte satsinger i regi av offentlige og private virksomheter.

Overvåke og bidra til formidling av aktuelle programmer, prosjekter og
samarbeidsnettverk som kan være aktuelle for aktører på Agder å delta i.
•
•
•

Stimulere til prosjektsamarbeid og konkrete prosjekter som flere aktører i regionen går
sammen om å delta i.
Bidra til å øke kompetansen og forankringen for deltakelse i internasjonale prosjekter og
samarbeidsnettverk, herunder være faglig referansegruppe
Formidle resultater av allerede gjennomførte prosjekter

Være en sparringspartner ved gjennomføring av og deltakelse i internasjonale
arrangement og nettverk.
•
•

Legg til rette for regional deltakelse på store internasjonale arrangementer.
Vurdere sterkere regional deltakelse i internasjonale organer.

Bidra til høringsuttalelser fra Agder for uttalelser fra Agder til aktuelle
dokumenter, notater, rapporter og spørreundersøkelser fra departementer og
Europeiske organer.
•

Bidra til at politiske myndigheter og næringsliv får synliggjort sine synspunkter i Europa
gjennom å gi innspill til bakgrunnsnotater, taler og diskusjonspunkter

Deltakelse internasjonalt fagråd
Universitetet i Agder
Innovasjon Norge
Arendal kommune
Kristiansand kommune
Nordisk informasjonskontor Sør-Norge
Sørlandets Europakontor
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
Aktuelle samarbeidspartnere inviteres når relevant for å få
dialog om hvordan vi skal få økt engasjement og konkrete
prosjekter i regionen.

Organisering og tidsbruk
Overordnet ansvar: Vest-Agder og Aust-Agder
fylkeskommuner
Møtehyppighet: Ca 2 hver måned. Det settes av 3timer
hvorav 1 time settes av til dialog med aktuelle
samarbeidspartnere.
I løpet av 2013 skal vi dekke alle temaområdene i strategien
(se forslag til møteplan).
Det er også et ønske at vi får en studietur med
internasjonalt fagråd.

Faste punkter på agendaen
•
•
•
•

Kommunikasjon og formidling
Felles orienteringer (runden rundt)
Handlingsplan (ref. strategien og temasatsing)
Fundingmuligheter (det regionale vrm)

Annet:
Årlig seminar
Studietur

Forslag til møtedatoer
•

15. januar KLIMA.
Kunnskapshavna, Arendal. FN byen inviteres inn.(Grid?)

•

19. mars UTDANNING & FORSKNING.
Sørlandet kunnskapspark, UIA

•

14. mai NÆRINGLIV.
Innovasjon Norges lokaler i Grimstad

•

27. august KOMMUNIKASJON.
Kristiansand Havn

•

22. oktober DET GODE LIVET.
Folkehelse, ehelse. Grimstad, UiA.

•

Desember KULTUR
Kilden kulturhus & julebord, kl.15.00 – 18.00

Alle møtene med unntak av desembermøtet starter kl. 09.00 – 12.00.

Nye forslag til aktiviteter/
oppfølgingspunkter
• Formidle at internasjonalt fagråd er etablert til aktuelle
samarbeidspartnere.
• Etablere nettsider/portal/blog internasjonalt samarbeid i
regionen
• Arrangere et internasjonal seminar i året.
• Lage en matrise som viser både arbeidsoppgaver og
politikkområder.
• Lage en oversikt over fundingmuligheter (regionale, nasjonale og
internasjonale

