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INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER

1. Innledning
1.1 Bakgrunn
Agder er en region med lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. Landsdelens
næringsliv er eksportrettet, og regionen er sterkt påvirket av kulturelle strømninger fra
utlandet. Agder har innbyggere fra ca 150 land, mange utenlandske studenter og
arbeidstakere, og mange utenlandsrettede transportforbindelser. Aktører innenfor det
offentlige, akademia og næringslivet deltar i internasjonalt samarbeid innenfor sine virkefelt.
I Regionplan Agder 2020 er behovet for internasjonalisering blant annet berørt i følgende to
punkter:
 Agder er en utadrettet region som påvirkes stadig sterkere av den internasjonale
utviklingen. Landsdelen har et næringsliv med sterk internasjonal orientering og
forsknings- og utviklingsaktører med internasjonalt fokus.
 Offentlige og private virksomheter må utnytte mulighetene som ligger i EU-systemet,
både når det gjelder deltakelse i ulike internasjonale prosjekter og aktivering av
internasjonale virkemidler for regional utvikling.
(http://www.regionplanagder.no/)
Fylkeskommunene besluttet høsten 2010 å utarbeide en felles internasjonal strategi for Agder
som ledd i oppfølgingen av regionplanen. Internasjonal virksomhet skal være et virkemiddel
for å nå de overordnede målsettingene i planen. Regionplanens fokus på kunnskap,
kompetanse, verdiskapning, bærekraftig utvikling og samarbeid/partnerskap forutsetter en
sterk internasjonal orientering. Landsdelens eksisterende internasjonale engasjementer kan
samordnes bedre, og det offentlige virkemiddelapparatet kan forbedres.

1.2 Formål
Formålet med den internasjonale strategien er å:
 Øke bevisstheten og styrke kunnskapene om mulighetene som ligger i internasjonalt
samarbeid, samt synliggjøre og utnytte allerede eksisterende samarbeid (siste ledd på
grunnlag av innspill fra FN-sambandet )
 Legge til rette for bedre styring og samordning av landsdelens internasjonale
engasjement for å optimalisere innsatsen.
 Bevisstgjøre og mobilisere politikere i forhold til aktiv deltakelse i internasjonalt
samarbeid.

1.3 Forankring
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Foruten Regionplan Agder, bygger den internasjonale strategien også på eksisterende
internasjonale strategier i de to fylkeskommunene, Kristiansand kommune og UiA. Også
internasjonale strategier og planer fra andre fylker som Oslo og Rogaland har vært konsultert
som ledd i strategiarbeidet. Strategien reflekterer overordnede internasjonale avtaler og
konvensjoner som Norge er part i, slik som FNs Tusenårserklæring med tilhørende mål1,
UNESCO-konvensjoner, Kyotoavtalen, EØS-avtalen og ulike stortingsmeldinger om Norges
internasjonale engasjement og politikk, herunder ”Regionalmeldingen”2. Denne
stortingsmeldingen peker på utfordringene med å øke bevisstheten om konsekvensene av
EØS-avtalen for kommunesektoren, og å løse regionale utfordringer på tvers av
landegrensene. I følge Stortingsmeldingen er det viktig for regionalt utviklingsarbeid at
fylkeskommunene har medlemskap i internasjonale organisasjoner og deltar på arenaer der
statlige myndigheter ikke deltar. Stortingsmeldingen viser også til at kommunesektorens
forhold til EU gjennom EØS-avtalen blir viktigere på stadig flere politikkområder, samtidig
som kommunesektoren i liten grad medvirker i prosessene der denne politikken blir utformet
og konkretisert. En internasjonal strategi for Agder kan bidra til å gjøre dette arbeidet mer
tydelig og målrettet.
Det vises i denne forbindelse også til ”Europautredningen” som ble publisert 17.01.123 og til
Stortingsmeldingen «Nordisk samarbeid»4 vedtatt 06.03.125 .
Strategien legger også opp til å overholde standarder for ”samfunnsansvar”6, herunder
"Corporate Social Responsibility7" og ”Rettferdig handel8”.

1.4 Eksisterende internasjonale engasjementer
De to fylkeskommunene, regionråd, kommuner, UiA, høgskoler, herunder videregående
skoler, interesse-/bransjeorganisasjoner, kulturinstitusjoner og festivaler på Agder har brede
internasjonale engasjement. Mange av aktørene deltar i EUs programmer for
grenseoverskridende regionalt samarbeid – Interreg. Deltakelse i Interreg-prosjekter bidrar til
1

Les mer om FNs tusenårsmål på: http://www.fn.no/Temaer/OEkonomisk-og-sosial-utvikling/FNstusenaarsmaal
2
St.meld nr. 25, 2008 – 2009, les mer på: http://www.regjeringen.no/nn/dep/krd/Dokument/proposisjonar-ogmeldingar/stortingsmeldingar/2008-2009/stmeld-nr-25-2008-2009-.html?id=554564
3

NOU 2012: 2 – Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU. Se særlig del III om ”EU-avtalenes betydning på
viktige samfunnsområder”. Les mer på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/nou-er/2012/nou-20122.html?id=669368
4

Stortingsmelding 5 «Nordisk samarbeid» 2011-12. Se særlig del 5 «Faglig samarbeid» Les mer på
http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/dokument/proposisjonar-og-meldingar/stortingsmeldingar/20112012/meld-st-5-20112012.html?id=661175
5
Ref. innspill fra Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge i høringsrunden.
6
Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn ut over det som er pålagt ved lov.
Les mer på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/internasjonaltnaringssamarbeid/Samfunnsansvar.html?id=603511
7

Corporate Social Responsibility eller bedriftenes samfunnsansvar:
http://no.wikipedia.org/wiki/Bedriftens_samfunnsansvar
8

Rettferdig handel (Engelsk: Fair Trade) er handel som sikrer varenes produsenter et minstemål av rettigheter.
Blant disse rettigheter er vanligvis en garantert minstelønn, krav på lønn ved sykdom eller graviditet, forsikring
mot arbeidsulykker og retten til å danne fagforeninger. Ofte innbefatter rettferdig handel også kjøpsgarantier og
kredittordninger for produsentene. Les mer på: http://no.wikipedia.org/wiki/Rettferdig_handel
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kompetanseutvikling, læring og nettverksbygging. Prosjektene bidrar til å styrke utførelsen av
regionalutviklingsoppgaver innenfor næringsutvikling, innovasjon, reiseliv, miljø,
planlegging, utdanning og transport.
Fylkeskommunene og Kristiansand kommune deltar i regionalpolitiske
interesseorganisasjoner i Europa9. Slik deltakelse gir muligheter for å påvirke EU-politiske
prosesser på felt der Agder har interesser. Det bidrar til å styrke regioners og byers stilling i
EUs styringssystem. De regionalpolitiske organisasjonene gir mulighet for nettverksbygging
med ”likesinnede” aktører og fungerer samtidig som en pool for utvikling av prosjekter til
aktuelle EU-programmer. Deltakelse i europeiske prosjekter og organisasjoner gir også
muligheter for markedsføring av Agder som en attraktiv destinasjon for turisme,
bedriftsetableringer, kompetansepool, arbeidsinnvandring og som et viktig
transportknutepunkt.
UiA, Sørlandet sykehus (HF), bedrifter og bransjeorganisasjoner deltar i prosjekter under EUs
programmer for forskning, innovasjon og konkurransekraft. Mange videregående skoler i
regionen deltar i nordiske og EUs utdanningsprogrammer, og er ellers engasjert i ulike
former for internasjonal utveksling og vennskapssamarbeid. Også kultur- og idrettssektoren
deltar i internasjonalt samarbeid. Offentlige etater og frivillige organisasjoner er også
engasjert i utviklingshjelp/samarbeid overfor den 3.verden. Verdier som solidaritet og
rettferdighet og målsettinger om økt kunnskap og større forståelse, er bærende for
aktivitetene i FN-sambandet, GRID Arendal, Aktive fredsreiser, Vennskap Nord – Sør og
Strømmestiftelsen10. Næringslivet på Agder er eksportorientert, og konkurrerer daglig om
oppdrag og arbeidskraft på den internasjonale arena. Næringslivet på Agder berøres sterkt av
internasjonale konjunkturer. En foreløpig oversikt over Agders internasjonale engasjementer
følger vedlagt.

1.5 Oppfølging av strategien
Strategien vil bli fulgt opp som ledd i gjennomføringen av Regionplan Agder 2020.
Fylkeskommunenes internasjonale koordinatorer vil få et særskilt ansvar for oppfølging og
samordning. Det internasjonale fagrådet på Agder11 vil også være en viktig plattform for
bedre samordning og oppfølging av strategien. Det blir i denne forbindelse nødvendig å
engasjere alle relevante aktører innenfor de ulike innsatsområdene som omtales i
strategidokumentet. Aktuelle aktører i landsdelen oppfordres til å utarbeide handlingsplaner
som støtter opp under gjennomføringen av strategien. Se også anbefalinger under pkt. 4.3.

9

Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe: http://www.crpm.org/
North Sea Commission: http://www.northseacommission.info/home.html
Baltic Sea States Subregional Co-operation: http://www.bsssc.com/index.php?system_cms=2&s=3
Union of Baltic Cities: http://www.ubc.net/
10

Ref. innspill fra FN-sambandet i høringsrunden.
Det internasjonale fagrådet, også omtalt som fagrådet for Sørlandets Europakontor, består av
fylkeskommunene, regionråd, UiA, Kristiansand og Arendal kommuner, Norges Forskningsråd, Innovasjon
Norge, Biz-Link og Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge
11
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2. Mål
Den internasjonale strategien skal bidra til å støtte opp under de fem hovedsatsingsområdene i
Regionplan Agder 2020 slik at Agder blir en mer attraktiv, bærekraftig, innovativ,
konkurransedyktig, åpen, inkluderende og lærende region.
Strategien skal bidra til positiv oppmerksomhet om landsdelen og fremme vennskap og
partnerskap over landegrensene, samt økt toleranse og forståelse for andre kulturer og
folkegrupper.
Strategien skal medvirke til rettferdig fordeling, bærekraftig utvikling, bekjempelse av
fattigdom og ivaretakelse av menneskerettigheter i Europa og verden for øvrig.
Det er naturlig for Agder å styrke og videreutvikle samarbeid med nærliggende og likesinnede
regioner og aktører i Skandinavia, Nordsjøregionen og Østersjøregionen12.

3. Innsatsområder
Strategien forsøker å synliggjøre internasjonale perspektiver og muligheter innenfor de fem
hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder 2020. De mange grenseflatene og samspillet
mellom disse temaområdene gir seg uunngåelig utslag i en del overlapp mellom de ulike
kapitlene.
De globale klimautfordringene påvirker forutsetningene for samfunnslivet i landsdelen
generelt, men gir samtidig sterke incitamenter til og gode muligheter for internasjonalt
orientert næringsutvikling og forskning. Utdanning og forskning er på sin side viktige
forutsetninger for et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og for et dynamisk kulturliv
som oppfattes som attraktivt også utenfor landets grenser. Utdanning og forskning kan i sin
tur styrkes gjennom internasjonalt samarbeid.
Det eksportrettede næringslivet og reiselivet i landsdelen er avhengig av effektive
kommunikasjoner til utlandet, mens transport har negative effekter på klimaet både regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. Forskning og utvikling kan bidra til å dempe klimaeffektene av
transport.
God likestilling og integrering av innvandrere på arbeidsmarkedet er viktig for å styrke den
internasjonale orienteringen i nærings- og samfunnslivet i landsdelen. Kulturlivet i
landsdelen berikes gjennom internasjonale impulser. Dette fremmer den regionale identiteten
og bidrar til å gjøre landsdelen enda mer attraktiv både nasjonalt og internasjonalt, samtidig
som kultur- og opplevelsesindustrien er en viktig næringsvei. ”Det gode livet” er et resultat
av vellykket utvikling innenfor alle de øvrige temaområder.

12

Ref. innspill fra Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge og Sørnorsk Filmsenter i høringsrunden.
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3.1 Klima
3.1.1 Mål

I 2020 er Agder en aktiv internasjonal aktør når det gjelder klimavennlig samfunnsutvikling
I 2020 har Agder posisjon som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon
og distribusjon av fornybar energi.
I 2020 fremstår den eksportrettede industrien på Agder som et globalt forbilde gjennom høy
innovasjon når det gjelder klimavennlige produksjonsprosesser og effektiv energibruk.

3.1.2 Anbefalinger



Etablere strategisk samarbeid med andre regioner i verden til støtte for regionens
klimasatsinger

Agders posisjon som “grønt batteri”, med muligheter for utveksling av fornybar energi med
Europa brukes strategisk for økt samarbeid.
Agder skal markedsføre regionens satsninger på klima og næringsklynger og relevante
kompetansemiljøer mot nye arenaer.


Styrke satsningen på deltakelse i EU-programmer og internasjonale
samarbeidsnettverk

Slik satsing kan bidra til at regionen får tilført nyttige erfaringer, kompetanse og teknologiske
løsninger fra aktører i andre land når det gjelder å motvirke og å tilpasse seg klimaendringer.
Deltakelse i programmer og samarbeidsnettverk gir samtidig FoU-aktører og næringslivet i
landsdelen anledning til å markedsføre og selge sine løsninger og produkter internasjonalt.
Dette kan støtte utviklingen av et internasjonalt ledende FOU-miljø og bedre infrastruktur for
industrien, med prosessforbedring og energieffektivisering som resultat.
For bedre utnyttelse av programmulighetene i EU bør en arbeide for å komme inn i de
strategisk viktige nettverkene


Arbeide for å redusere Agders globale klimaavtrykk

Regionen må forsterke arbeidet med å redusere klimautslipp fra sektorer som
industriproduksjon, oppvarming og transport.
Offentlig sektor på Agder tar en posisjon som en foregangsregion for klimasamarbeid, f.eks
gjennom satsing på å oppnå klimanøytralitet og høy klimakompetanse som brukes strategisk.

7
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3.2 Utdanning & Forskning
3.2.1 Mål

I 2020 bidrar utdanning og forskning på Agder til at samfunnslivet er rustet til å møte
fremtidens globale utfordringer. Regionen bruker aktivt kunnskap som finnes internasjonalt til
å stimulere regional utvikling, kompetanseheving og livslang læring.
I 2020 er den internasjonale kompetansen i regionen betraktelig forbedret gjennom aktiv
deltakelse i internasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer. Universitet i Agder er et
internasjonalt anerkjent universitet med sterk regional forankring.
I 2020 har elever i grunn- og videregående skoler fått undervisning, erfaringer og opplevelser
som styrker den globale solidariteten (innspill fra FN-sambandet).
3.2.2 Anbefalinger



Tilrettelegge for deltakelse i internasjonale prosjekter og samarbeidsnettverk innenfor
utdanning og forskning

Forsknings- og utdanningsinstitusjoner må søke strategisk viktige samarbeidspartnere for
deltakelse i nettverk og prosjekter internasjonalt. Det bør derfor utvikles et system med
incentiver og andre virkemidler som forenkler internasjonaliseringsarbeidet til skoler,
forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Informasjonsarbeidet rettet mot skoleledelse, lærere
og elever skal styrkes.
Internasjonalisering av videregående opplæring inkluderer både økt mobilitet, styrket
språkopplæring, bedre bruk av innvandreres medbrakte kompetanse, nye arbeidsmetoder og at
skoleeier skal ta ansvar for det internasjonale perspektivet i opplæringen13
Fylkeskommuner og kommuner skal bruke rollen som skoleeier til å øke det internasjonale
fokuset blant landsdelens skoler. Utdanningsinstitusjoner som ikke aktivt deltar internasjonalt
må få tilbud om, og bistand til, å gjøre dette.
Regionen skal systematisk bruke internasjonalt samarbeid til å heve kvaliteten i
utdanningssystemet på viktige områder som å bidra til økt rekruttering til realfagene,
begrensing av frafall og styrket opplæring i fremmedspråk. Det legges til rette for arenaer
hvor det jobbes konkret med disse problemstillingene, og hvor internasjonale prosjekter og
programmer konkretiseres i samarbeid med aktuelle aktører.
Alle relevante parter i regionen må bidra til at de internasjonale FoU-relasjonene og
nettverkene som er etablert av skoler, UiA og andre forskningsinstitusjoner i regionen
ytterligere forsterkes.
Relevante aktører i regionen bør også videreføre samarbeid om entreprenørskap, utdanning og
næringsutvikling gjennom deltakelse i ytterligere nordiske prosjekter og EU-prosjekter
13

Ref. Stortingsmelding nr. 30, 2003-2004 – Kultur for læring, les mer på:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/20032004/stmeld-nr-030-2003-2004-.html?id=404433
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innenfor disse tema. Det legges til rette for å styrke internasjonalt FoU-samarbeid der vi har
spesielle forutsetninger og fortrinn, slik som innenfor leverandørindustrien for olje & gass, ehelse, kultur og opplevelsesindustri, produksjon av fornybar energi og entreprenørskap.


Bruke internasjonalt skole- og utdanningssamarbeid til å fremme solidaritet, toleranse,
demokratiforståelse og menneskerettigheter

For å følge opp regjeringens satsing på barn og unge, kommer regionen til å legge til rette for
at de unge årskullene får erfaring fra internasjonalt arbeid og deltar aktivt i et stadig mer
globalt samfunn. Dette vil bidra til å øke deres forståelse for andre lands kultur, språk og
tradisjoner, samt styrke deres toleranse14.
Noen skoler på Agder er allerede involvert i internasjonalt arbeid som omhandler
demokratiutvikling, kulturforståelse og global samhandling. Alle skolene på Agder skal gi
undervisning som øker den internasjonale forståelsen og kompetansen. Skolene bør også
legge til rette for erfaringer som øker og fremmer kunnskap, solidaritet, demokratiforståelse
og menneskerettigheter15. Dette arbeidet skal styrkes gjennom en felles regional innsats og
fokus på den verdi slik satsing gir. Regionen bør videre medvirke til at skoleungdom og
studenter kan søke seg til frivillighetsarbeid, studieopphold, utveksling og praksisopphold i
andre land.


Støtte internasjonalisering av utdanningen i regionen

Skoleeierne bør bidra til at Agder kan fortsette å tilby internasjonale utdanningsløp, herunder
til at de internasjonale skolene kan bestå og videreutvikles. Det bør vurderes tiltak for
etablering av flere internasjonalt rettede studier i regionen. Allerede etablerte initiativ som
kobler internasjonale studenter med regionalt næringsliv, bør ytterligere stimuleres for å øke
forståelsen for internasjonalisering og styrke utdanningstilbudet i regionen med dette som
fokus.
Internasjonalisering bør også være et fokus innen etter- og videreutdanning.

3.3 Næringsliv og verdiskaping
3.3.1 Mål

I 2020 er Agder en viktig og internasjonalt konkurransedyktig industriregion preget av høy
innovasjon, kunnskapsintensive arbeidsplasser, effektiv energibruk og aktivt entreprenørskap.
I 2020 samarbeider næringslivet på Agder tett med utenlandske partnere om forskning og
utvikling.
I 2020 har regionens næringsklynger en sterk markedsposisjon internasjonalt, og andre
bransjer og nettverk har også innledet mye tettere samarbeid om utvikling.

14
15

Ref. ”Satsing på barn og ungdom”, Regjeringens mål og innsatsområder i statsbudsjettet 2009.
Ref. innspill fra FN-sambandet i høringsrunden.
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3.3.2 Anbefalinger



Stimulere til internasjonalisering av næringslivet

Regionen må bidra til internasjonalisering av næringslivet gjennom å stimulere vekstbedrifter
til å etablere seg ute, samarbeide om markedsutvikling, handel eller om forsknings- og
utviklingssamarbeid med utenlandske partnere.
Tilbudet av virkemidler for internasjonalisering av næringslivet og samarbeid med utlandet
må styrkes, samordnes og tydeliggjøres.


Profilering av Agder som en attraktiv region for nærings- og reiseliv, arbeidskraft og
studenter

For å konkurrere om lokalisering av virksomheter og arbeidskraft må Agder ta initiativ til og
støtte opp om aktiviteter og kampanjer som kan profilere teknologiutvikling og arbeidsliv i
regionen. Her bør en del av innsatsen rettes mot utlandet der slik kompetanse finnes, i nært
samarbeid med NAV EURES og EURAXESS16. Det bør i denne forbindelse også utvikles
ordninger for utplassering av utenlandske studenter i jobbpraksis i næringslivet, det offentlige,
på Sørlandet sykehus (HF) og i andre virksomheter.
Regionen bør videreutvikle ordninger som legger til rette for at tilflyttet arbeidskraft fra
utlandet lettere kan orientere seg om offentlige tjenester som barnehager og skoletilbud
(inkludert internasjonale skoler og voksenopplæring), hjelp til å finne jobb for ektefelle,
språkopplæring, hjelp til formaliteter, fritidsaktiviteter med mer.
Næringslivet, ved bransje eller klyngeorganisasjoner, bør arbeide for en mer koordinert
innsats i forhold til arrangementer (konferanser, messer og seminarer) i regionen med
internasjonal deltakelse. Regionen bør også dra nytte av at næringslivets tilstedeværelse
mange steder i verden i forhold til å støtte mindre bedrifters anstrengelser for å nå markeder i
utlandet. I enkelte tilfeller kan det være viktig at det offentlige Agder tar et større ansvar for
tilrettelegging av deltakelse på messer eller konferanser i utlandet, i samarbeid med
næringslivet.
Reiselivsnæringen er viktig for Agderfylkene. Utenlandske turister står for en relativt liten del
av totalt antall gjestedøgn på Agder. Nye og påbegynte attraksjoner og prosjekter i regionen
kan tiltrekke flere besøkende fra utlandet. Dette forutsetter et omfattende og helhetlig
samarbeid mellom private og offentlige aktører, og en felles strategi som kan gi flere
besøkende.

16

EURES (EURopean Employment Services) er et samarbeid mellom EU/EØS-landene og Sveits.
Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft innenfor EU/EØS-området. EURAXSESS er Norges
portal med praktisk informasjon til mobile forskere, jobb- og finansieringsmuligheter, rekruttering og
karriereutvikling. EURAXESS Norge består av forskningsinstitusjoner som gir assistanse til mobile forskere
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3.4 Kommunikasjon
3.4.1 Mål
I 2020 er transport- og kommunikasjonstilbudet til, fra og på Agder blitt mer tilgjengelig,
effektivt, forutsigbart, sikkert og miljøvennlig gjennom internasjonalt engasjement og
samarbeid.
I 2020 tilfredsstiller det utenlandsrettede transporttilbudet fra landsdelen samfunnets behov,
og bidrar til å gjøre landsdelen attraktiv for utenlandske virksomheter, arbeidstakere, turister
og studenter.
3.4.2 Anbefalinger



Styrke gods- og passasjergrunnlaget for utenlandsrettede transporttilbud fra regionen

Dette kan gjøres ved å legge til rette for et godt samarbeid mellom myndigheter,
infrastrukturforvaltere, transportoperatører, reiselivsorganisasjoner og næringsliv, som bidrar
til å konsentrere gods- og passasjergrunnlag til Kristiansand havn og andre internasjonale
transportknutepunkter i landsdelen. I tillegg er det viktig å videreutvikle Arendal havn,
Eydehavn, som et supplement til de andre havnene i regionen.


Støtte markedsføringen av Agder som en attraktiv destinasjon for utenlandske turister,
arbeidstakere, virksomheter og studenter

Dette vil særlig bidra til å styrke grunnlaget for nye reiselivsdestinasjoner og økt frekvens på
utenlandsruter fra Kjevik, men også for ferje- og cruisetrafikken.


Delta aktivt i internasjonale prosjekter og samarbeidsnettverk på transport- og
kommunikasjonssektoren

Vårt internasjonale engasjement vil gi anledning til å påvirke EUs politiske rammebetingelser,
og til å forbedre grenseoverskridende transporttilbud og tilgangen på ny teknologi. Regionen
vil få muligheter til å lære av gode løsninger i andre land, også når det gjelder å gjøre luftfart
og sjøfart mer miljøvennlig og sikker.
Gjennom deltakelse i Nordisk Transportpolitisk Nettverk skal Agder videreføre arbeidet med
å promotere transportkorridoren Nordic Link over Kristiansand havn og videre sørover
gjennom Jylland.
Regionen bør oppmuntre og bistå aktuelle aktører innenfor intermodal godstransport til å søke
midler fra EUs program til støtte for godsoverføring fra veg til sjø og bane.
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3.5 Det gode livet
3.5.1 Mål

I 2020 har erfaringsutveksling og samarbeid med utlandet bidratt til å bedre levekårene og
helsetjenestene på Agder.
I 2020 har landsdelen et tydelig internasjonalt engasjement for solidaritet, demokrati og
menneskeverd. Ved å nyttiggjøre oss av kompetansen til utenlandske samarbeidspartnere og
innvandrere har vi bygd et mer helsefremmende, likestilt, inkluderende og deltakerbasert
samfunn.
3.5.2 Anbefalinger



Fremme deltakelse i nordisk og europeisk samarbeid til støtte for folkehelse,
lokalsamfunnsutvikling, likestilling og inkludering

Innen folkehelsearbeid og lokalsamfunnsutvikling skal regionen engasjere seg på nordiske
samarbeidsarenaer, og delta i relevante EU- og EØS-programmer. Agder skal videreutvikle
satsingen på e-helse, med vekt på velferds- og omsorgsteknologi i samarbeid med utenlandske
fagmiljøer.
Agder skal styrke arbeidet med likestilling og inkludering gjennom deltakelse i relevante EUog EØS-prosjekter, og samarbeid med regioner i utlandet.


Utvikle gode modeller og god infrastruktur for flerkulturell rekruttering til
arbeidslivet, inkludering og interkulturell kommunikasjon

Offentlige virksomheter har et særlig ansvar for økt rekruttering av kvalifiserte medarbeidere
med innvandrerbakgrunn til fag-, undervisnings- og lederstillinger.


Ta utgangspunkt i FNs tusenårsmål og samarbeide med organisasjoner som arbeider
for å oppfylle disse

I arbeidet med å fremme det gode livet i verden og på Agder tar vi utgangspunkt i FNs
tusenårsmål om fattigdomsbekjempelse, utdanning, likestilling, helse, miljø og bistand.
Miljøer, organisasjoner og ressurspersoner som driver med bistandsarbeid og internasjonalt
vennskapsarbeid for å oppfylle tusenårsmålene er viktige aktører i regionens internasjonale
arbeid.
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3.6 Kultur
3.6.1 Mål

I 2020 er det regionale kulturlivet preget av mangfold og skaperkraft gjennom impulser fra
utlandet. Det regionale kulturlivet og kultursatsingen bidrar til å gjøre landsdelen enda mer
attraktiv internasjonalt.
I 2020 har Agder etablert kultur- og idrettsarenaer som imøtekommer både lokale, regionale
og internasjonale behov.
I 2020 styrker kulturlivet Sørlandets evne til å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, og
internasjonalt samarbeid bidrar aktivt til å utvikle regionens kultur- og opplevelsesnæring.

3.6.2 Anbefalinger



Styrke samarbeidet mellom kulturinstitusjonene i landsdelen og utlandet

Regionen bør utnytte mulighetene for internasjonalt samarbeid gjennom Kilden teater- og
konserthus og regionale kulturhus, samt legge til rette for at betingelser og strukturer for et
slikt samarbeid er tilstede. Regionen bør profilere og stimulere til opphold i regionen for
internasjonale forfattere, kunstnere og musikere.
Det vil være naturlig å bygge videre på allerede etablerte samarbeidskanaler i Europa for å
skape en solid plattform for kulturaktiviteter på tvers av grensene. I tillegg gir diverse
programmer i regi av EU og Nordisk Ministerråd muligheter for delfinansiering av
grenseoverskridende samarbeidsprosjekter på kulturfronten.


Styrke vertskapsrollen for internasjonale kultur- og sportsarrangementer

Satsing på festivaler og arrangementer med internasjonalt tilsnitt, samt økt kompetanse- og
erfaringsutveksling, vil bygge merkevaren Agder, og gjøre regionen til en landsdel hvor
kulturlivet preges av mangfold og skaperkraft. Relevante aktører i regionen bør ta et aktivt
ansvar for å legge til rette for internasjonale idrettsarrangement i regionen, samt styrke
arbeidet med internasjonale kulturarrangement og samarbeidsprosjekter.


Legge til rette for internasjonalt samarbeid for kulturnæringene og internasjonal
lansering av landsdelens utøvende kunstnere.

Offentlige kunstnerstipend og sponsing fra næringslivet skal benyttes for å stimulere
lovende kunstnere til å skaffe seg internasjonale erfaringer og impulser. Kulturnæringene
stimuleres til internasjonalt samarbeid gjennom nettverksbygging og prosjekter for økt
markedspotensial.


Ta i bruk kulturkompetansen til innbyggere med flerkulturell bakgrunn
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Det frivillige og profesjonelle kulturlivet i regionen må kapitalisere på det kulturelle
mangfoldet som er skapt i landsdelen gjennom betydelig innvandring over mange tiår.


Kultur- og opplevelsessektoren skal legge til rette for gode opplevelser, som forsterker
regionens attraktivitet i rekrutterings- og reiselivssammenheng i forhold til
internasjonale målgrupper.

Kultur- og opplevelsessektoren skal presentere ikke-vestlige kulturuttrykk for å øke global
kunnskap og forståelse. Dette skal bidra til å åpne dører for regionens næringsliv og offentlige
virksomheter i ulike internasjonale sammenhenger.
Sektoren skal bidra med faglige ressurser innenfor internasjonalt utviklingssamarbeid, og
derved ta et direkte internasjonalt ansvar for strategiens mål knyttet til bærekraft og
menneskerettigheter. Internasjonale impulser i kulturlivet, for eksempel gjennom
internasjonale festivaler og orkestersamarbeid, kan ytterligere styrkes gjennom en satsing på
klynger hvor både offentlige, private og forskningsaktører deltar.

4. Samhandling
Samhandling og samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer gjennomsyrer hele
Regionplan Agder 2020, og er en sentral dimensjon i alle satsningsområdene. Samhandling og
samarbeid vil også være grunnleggende premisser for regionens internasjonale arbeid.

4.1 Mål for samhandling og internasjonal samarbeid
I 2020 har Agder utviklet interne samhandlingsmodeller som gjør at regionens nærings- og
samfunnsliv fullt ut kan utnytte internasjonale samarbeids- og kunnskapsnettverk.
I 2020 deltar Agder i flere internasjonale prosjekter, kunnskaps- og samarbeidsnetterk som
bygger opp under satsningene i Regionplan Agder 2020. Internasjonale aktører medvirker i
regionale utviklingsprosesser
I 2020 arbeider regionen aktivt mot beslutningstakere i Europa og i verden for øvrig for å
synliggjøre og ivareta Agders interesser.

4.2 Beskrivelse av det internasjonale virkemiddelapparatets roller og
funksjoner
På Agder finnes det en rekke aktører innenfor det offentlige, næringslivet, FoU-miljøer og
frivillig sektor som på ulike måter arbeider med å fremme internasjonalisering. En tettere
kopling av disse aktørene vil være viktig for å utnytte mulighetene i internasjonale prosjekter
og samarbeidsnettverk.
Det offentlige virkemiddelapparatet skal bidra til at offentlig sektor, næringsliv og
universitet/FoU-institusjoner og frivillig sektor utnytter gevinster og muligheter ved
internasjonalt samarbeid. Fylkeskommunene skal ta en aktiv rolle overfor kommunene med å
videreformidle kunnskap om å utnytte mulighetene som ligger i EU systemet ved f.eks å
innkalle til et seminar.
14
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Sentrale oppgaver er:





Overvåke og påvirke politikkutvikling, finansieringsprogrammer og samarbeidsnettverk
internasjonalt
Legge til rette og være en pådriver for å øke deltakelsen i internasjonale programmer og
utnytte markedsmuligheter
Utvikle nye prosjektideer og drive prosjektideene frem til konkrete internasjonale
prosjekter
Finansiere utvikling og deltakelse i prosjekter

4.3 Anbefalinger
Politisk nivå


Agder skal arbeide for at politiske myndigheter og næringsliv på en best mulig måte får
synliggjort sine synspunkter og ivaretatt sine interesser i Europa.



Regionen må fortsette å bygge infrastruktur, kompetanse og beredskap for medvirkning i
relevante beslutningsprosesser både på politisk nivå og prosjektnivå.



Agder bør se på muligheten for å knytte tettere politisk dialog med våre naboland og
herunder regionene rundt Skagerrak17.

Bedre samordning på Agder


Agder skal videreutvikle modeller for hvordan ulike aktører i landsdelen i samarbeid kan
støtte opp om regionens internasjonaliseringsstrategier. Fagrådet under Sørlandets
Europakontor må videreutvikles til et internasjonalt fagråd med eget mandat som aktivt
fremmer og koordinerer internasjonalt arbeid i landsdelen18 .



Agder skal arbeide for bedre samordning og klargjøring av de enkelte aktørenes
funksjoner i det regionale virkemiddelapparatet, knyttet til rollene som overvåker,
tilrettelegger, pådriver og finansiør.

Økt deltakelse i prosjekter


Agder skal arbeide med å videreutvikle kompetansen om internasjonale nettverk,
europeiske finansieringsmuligheter og gjennomføring av prosjekter19 Regionen må bygge
et nettverk av kompetente veiledere og sikre tilgang til eksperter på programmer som kan
delfinansiere internasjonale samarbeidsprosjekter.



Det må utarbeides et opplegg for hvordan prosjektmulighetene bedre kan formidles og
markedsføres på Agder. Agder bør styrke det regionale virkemiddelapparatets rolle som
pådriver og utvikler av prosjekter som kan implementeres i en internasjonal eller
europeisk dimensjon.

17

Ref. innspill fra Nordisk Informasjonskontor Sør-Norge i høringsrunden.
Endret av arbeidsgruppa etter diskusjon i Fagrådet.
19
Ref. innspill fra Kilden, Sørnorsk Filmsenter TKS IKS i høringsrunden.
18
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Agder skal styrke koplingene mellom regionale satsinger og mulighetene for
internasjonalt samarbeid.

Markedsføring og profilering


Agder bør styrke arbeidet med å markedsføre regionen utenfor Norges grenser. Sentrale
elementer som kan fremheves, er Agder som en attraktiv destinasjon for turister,
studenter, arbeidstakere og bedrifter. Internasjonalt vennskapssamarbeid bør i denne
forbindelse brukes mer systematisk til å støtte opp under landsdelens eksportrettede
næringsliv i utlandet, FoU-virksomhet og kultursatsinger, i samsvar med målene i
regionplanen

Strategisk bruk av vennskapsforbindelser med utlandet og internasjonale nettverk


Det bør utarbeides en oppdatert oversikt over vennskaps- og samarbeidsbyer/regioner i
utlandet, og internasjonale nettverk som regionen deltar i. Oversikten må oppdateres
fortløpende. Ulike instanser i regionen må samarbeide om å utnytte deltagelsen i
strategiske internasjonale nettverk og viktige partnerskap over landegrensene.

Økt kunnskaps- og erfaringsutveksling


Kompetansepersoner fra andre land må inviteres inn i regionale utviklingsprosesser, styrer
og råd, der dette kan være hensiktsmessig



Regionen skal systematisk utnytte kunnskapen som finnes i aktuelle internasjonale
prosjekter og samarbeidsnettverk.
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INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER – med høringsinnspill per 16.03.12
Vedlegg 2: ”Utviklingstrekk, mulighetsbilde og samarbeidspartnere”

Innledning
Dette vedlegget beskriver aktuelle utviklingstrekk med muligheter og utfordringer knyttet til
internasjonalt samarbeid innenfor innsatsområdene i hoveddokumentet. Vedlegget omtaler
også relevante samarbeidspartnere i og utenfor landets grenser innenfor hvert innsatsområde.
Formålet med dette vedlegget er derfor å forklare bakgrunnen og premissene for de
anbefalingene som fremmes i hoveddokumentet, samt danne et grunnlag for gjennomføringen
av den internasjonale strategien.
2. Mål – geografisk orientering
Det er naturlig for Agder å styrke og videreutvikle samarbeid med nærliggende og likesinnede
regioner og aktører i Skandinavia, Nordsjøregionen og Østersjøregionen.
Sitatet fra målformuleringen ovenfor reflekterer det geografiske tyngdepunktet for den
eksisterende internasjonale virksomheten på Agder, og er ment å indikere at det på de fleste
innsatsområder vil være mest å hente på et forsterket politisk og faglig samarbeid med
nærliggende og likesinnede regioner og aktører i Europa. Likheter i språk, kultur og
samfunnsmodeller forenkler mobilitet og utveksling over landegrensene og gir gode
forutsetninger for samarbeid. Forekomsten av komplementære styrkeposisjoner gir potensial
for å kunne lære av hverandre. Agders deltakelse i ulike europeiske interesseorganisasjoner og
egne Interreg-programmer for Kattegat-Skagerrak, Nordsjøen og Østersjøen forsterker
ytterligere potensialet for samarbeid med geografisk nærliggende og likesinnede regioner og
aktører. Det vil for eksempel bli startet et arbeid med å sondere mulighetene for et politisk
samarbeid i Kattegat-Skagerrak på grunnlag av SWOT-analysen som er gjennomført i
Interreg IVA KASK-programmet1. Videre har Nordsjøkommisjonen lansert en strategi for
oppfølgingen av EUs 2020-strategi i Nordsjøregionen – North Sea Region 20202.
Ovennevnte er på den annen side ikke ment å begrense den internasjonale virksomheten på
Agder til nærliggende og likesinnede områder i Europa, og strategien vil således også legge til
rette for å videreutvikle samarbeidet med andre deler av verden der hvor dette er naturlig og
ønskelig.

3.1 Klima
Utgangspunkt
Agder ligger omtrent på gjennomsnittet i Skandinavia når det gjelder CO2-utslipp per capita,
men langt under EU og landsgjennomsnittet for Norge3.

1 1

SWOT-analyse for Interreg IVA Kattegat-Skagerrak, Oxford Research juni 2011, http://www.interregoks.eu/se/Menu/Nyheter/Nyheter+Kattegat%2fSkagerrak/SWOT-analys+f%c3%b6r+Kattegat%2fSkagerrak
2
http://northsea.org/the-news/234-north-sea-region-2020-draft-document.html
3

SWOT-analyse for Interreg IVA Kattegat-Skagerrak, juni 2011

1

Agder har særlige forutsetninger for å redusere de menneskeskapte klimautslippene. Regionen
kan bli en viktig leverandør av klimavennlig kraft til Europa, og har i tillegg sterke næringer
og ledende forskningsmiljøer knyttet til energiproduksjon og klimaspørsmål.
Klimaframskrivningene viser at klimaet i Norge og på Agder kan ventes å endre seg i
betydelig grad i dette hundreåret. Årlig middeltemperatur er beregnet til å stige med mellom
2,3 og 4,6 grader frem mot år 2100. For Agder kan dette bety hyppigere tilfeller av intens
nedbør og kraftige stormer. Flommene vil i større grad komme som resultat av intens nedbør,
sammenlignet med dagens tradisjonelle og kjente snøsmelteflommer. For Sør- og Vestlandets
del, vil havnivåstigningen være større enn for resten av landet. Samfunnsområder som særlig
vil bli berørt er naturforvaltning, transport, bygninger, energi, vann og avløp og næringer som
turisme og primærnæringene4.
Det bør videre nevnes at klimaendringene også kan ha positive effekter i form av høyere
temperaturer og lengre vekstsesong for jordbruket.
Utviklingstrekk
Selv om en ny verdensomspennende klimaavtale lar vente på seg, har det de siste årene skjedd
en positiv utvikling i bevisstheten omkring behovet for å motvirke klimaendringene og i
teknologisk utvikling.
EU er en av de viktigste aktørene for utviklingen mot et lavutslippssamfunn. EU har vedtatt
mål om å redusere klimautslippene med 85-95 prosent innen 2050 i forhold til 1990-nivå.
Man har vedtatt delmål for 20 % reduksjon i klimautslippene, 20 % fornybar
energiproduksjon og 20 % energieffektivisering innen 2020.
EU har vedtatt ulike direktiver som forplikter medlemslandene og Norge (gjennom EØSavtalen) til å øke sin produksjon av fornybar energi, redusere bruken av energi innen viktige
sektorer som transport, industri og offentlig sektor, og som fremmer konkurransen for
produksjon og distribusjon av energi. EU har videre vedtatt strategiske planer for utbygging
av energiinfrastruktur, hvor Nordsjøen er definert som en egen korridor. EU har også
programstruktur som gir økonomisk støtte til utvikling av ny teknologi og nye løsninger
knyttet til produksjon av fornybar energi og forbruk av energi.
Et annet sentralt virkemiddel er EUs marked for kjøp og salg av klimakvoter5, som bl.a setter
markedsprisen på klimautslipp. Norge er tilsluttet EUs kvotemarked og norske bedrifter kan
derfor også kjøpe klimakvoter fra EU-land. I tillegg kan de til en viss grad kjøpe klimakvoter
fra prosjekter som begrenser utslippene av klimagasser i utviklingsland. Det at
energiprodusenter med store utslipp må kjøpe slike kvoter har ført til at prisene på energi i
Europa har økt.
Flere undersøkelser6 peker på at energiprisene i verden og i særdeleshet i Europa vil øke fram
mot 2020. Dette henger bl.a. sammen med en forventet økning i etterspørselen etter energi,
økt kostnader ved å finne ny olje og gass, samt en endring mot mer produksjon av fornybar
energi. For en av energibærerne, elektrisitet, er det en tilsvarende utvikling.

4
5
6

(NOU 2010.10): Tilpasning til eit klima i endring).
Les mer her: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/energy/events/asem_energy_2009/eu_asia_energy_trends_en.pdf
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Mulighetsbilde
Agder er gjennom EØS-avtalen i ferd med å bli en del av et felles europeisk energimarked.
Sentrale drivkrefter i dette markedet er, som nevnt ovenfor, tiltak som bidrar til bedre
infrastruktur mellom landene, økt satsning på produksjon av fornybar energi samt at prisene
på karbon blir integrert i prisene på viktige energibærere som elektrisitet.
Det er usikkert hvordan et felles marked for energi vil påvirke energiprisene på Agder, men
det er mye som tyder på at prisene på Agder vi nærmere seg det europeiske prisnivået. Denne
utviklingen vil kunne medføre økte kostnader og forverring av konkurranseevnen for den
energi- intensive industrien i regionen. På den annen side vil økte og mer varierte energipriser
kunne skape store muligheter for kraftprodusentene i regionen. Den globale ambisjonen i
retning av lavutslippssamfunnet vil også bidra til økt etterspørsel etter klimareduserende
produkter og tjenester og økt produksjon av fornybar energi. Dette vil bety økte
markedsmuligheter for bedrifter på Agder som tilbyr slike produkter og tjenester.
Gjennom EØS-avtalen kan Agder også delta i aktuelle nordiske7 og EU-programmer8
innenfor dette området. De viktigste programmene innenfor energi og energieffektivisering er
knyttet til forskning, utvikling og testing av ny teknologi, samt erfaringsutveksling på hvordan
samfunnet kan tilpasse seg klimaendringer. Disse programmene er åpne for
forskningsinstitusjoner, offentlig sektor og næringslivet på Agder, og kan således bidra til å
styrke de fleste dimensjoner i regionens klimasatsing.
De ovennevnte utviklingstrekkene gir store muligheter for offentlig sektor, akademia og
næringslivet på Agder.
Aktuelle samarbeidspartnere
Eydenetterket er en næringsklynge innen prosessindustrien. Klyngen har verdensledende
teknologimiljøer innen produkter til lavutslippssamfunnet og fornybar energiproduksjon som
solceller. Klyngen er også ledende innen energieffektive og klimavennlige
produksjonsprosesser. NODE-klyngen er en næringsklynge innen leverandørindustrien til
olje- og gass-sektoren. Klyngen har verdensledende kompetanse og teknologi innen
løftesystemer og konstruksjoner som kan være viktige for utviklingen av infrastrukturen for
fornybar energi offshore.
Klimapartnere er et innovativt offentlig-privat samarbeid med fokus på kommersielle
muligheter innenfor reduserte klimautslipp. Regionen har også ledende kompetansemiljøer
innen fornybar energi som Agder Energi, Universitet i Agder, Teknova, SAE Vind og
NORCOWE. GRID i Arendal er en partner i FNs miljøprogram, noe som vil bidra til å styrke
landsdelens posisjon på dette området.

7

Les mer om mulighetene innen det nordiske miljøhandlingsprogrammet her:
http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2008-733 og i den nordiske strategien for bærekraftig
utvikling her: http://www.norden.org/no/publikasjoner/publikasjoner/2009-726
8
Gjelder primært programmet ”Intelligent Energy Europe”, se:
http://www.enova.no/sitepageview.aspx?articleID=796 , men også EUs rammeprogram for forskning:
http://www.forskningsradet.no/no/Om_EUs_FP7/1253952644320
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3.2 Utdanning & Forskning
Utviklingstrekk og mulighetsbildet
I 2010 hadde 20 % av befolkningen over 16 år i Vest-Agder og 20,5 % i Aust-Agder
utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, mot landsgjennomsnittet på 21,1 %. Samme år
lå Agder også under landsgjennomsnittet for utdanning på mastergradsnivå.
Agderfylkene er per 2011 underrepresentert som deltakere i de nordiske9 og EU sine
utdanningsprogrammer10, og da spesielt i programmene Comenius og Leonardo. I 2009 var
Agder blant de fylkene med lavest antall innvilgede søknader per innbygger. I følge
Storbyforskningsrapport R-201011 som ble lagt frem i 2010 så er Kristiansand den
universitetsbyen med lavest andel internasjonale studenter.
Det er viktig at Agder bidrar til å stimulere veksten i høykvalifiserte arbeidsplasser ved å
utvikle et utdanningstilbud som imøtekommer næringslivets og samfunnslivets behov. Et godt
utgangspunkt for å styrke denne dimensjonen er gjennom allerede etablerte klyngesamarbeid.
Ettersom Agder ikke har mulighet for å utdanne nok ingeniører til å tilfredsstille næringslivets
behov er det både nødvendig å fokusere på rekruttering i regionen, samt legge til rette for
import av relevant arbeidskraft fra Norge for øvrig og utlandet. Satsingen på entreprenørskap i
utdanning har medført at Agder har bygget et solid fundament på dette området, noe som er
viktig for regionen. Det må samtidig satses på å forhindre og redusere frafall i skolen, noe
som er en internasjonal utfordring og et hovedfokus i EUs strategi frem mot 2020.
Foruten samarbeid med partnere i Europa, så har skoler og andre utdanningsinstitusjoner også
et omfattende internasjonalt engasjement i store deler av verden for øvrig. Universitetet har en
rekke avtaler med utdanningsinstitusjoner spredt over hele verden, mens flere skoler i
regionen har eller har hatt samarbeidsprosjekter med skoler i Afrika og Asia. Se vedlegg 2
med oversikt over internasjonale engasjementer på Agder.
Aktuelle Samarbeidspartnere
Universitetet i Agder er som landsdelens eneste universitet en nøkkelpartner for satsing på
høyere utdanning og forskning i regionen. Andre sentrale samarbeidspartnere vil være
regionens høyere utdanningsinstitusjoner for øvrig, skoler, opplæringskontorene, kommunene,
Senter for Internasjonalisering av Høgre Utdanning, klyngenettverk og bransjeorganisasjoner,
9

Nordplus er Nordisk Ministerråds største utdanningsprogram innenfor livslang læring. Programmet består av
fem delprogram; Nordplus Junior, Nordplus Høyere utdanning, Nordplus Voksen, Nordplus Horisontal og
Nordplus Nordiske Språk.Programmet støttet mobilitets-, prosjekt- og nettverksaktiviteter.
10
EUs program for livslang læring bidrar til økt utveksling, samarbeid og mobilitet mellom
utdanningssystemene i Europa. Programmet består av fire sektorprogrammer; Comenius for barnehage,
grunnskole, videregående samt lærerutdanning; Erasmus for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner;
Grundtvig for voksnes læring og Leonardo da Vinci for yrkesopplæring- og praksis samt samarbeid mellom
utdanningssektoren og næringslivet. Les mer her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/internasjonalt_samarbeid_om_utdanning_og/eu-samarbeid-omutdanning-og-forskning/eus-program-for-livslang-laring.html?id=463213
11

Storbyene og kunnskapsinstitusjonene, Pöyry Analyse og Strategi, utarbeidet for KS, les mer her:
http://www.kristiansand.kommune.no/Documents/Kristiansandstatistikken/Samfunn/R-2010069%20GHA%20Storbyene%20og%20kunnskapsinstitusjonene.pdf
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Sørlandets Europakontor, Nordisk Informasjonskontor, Agderforskning, Norges
Forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for Entreprenørskap ved UiA.
Aktører i regionen samarbeider tett i programmer som Ungt Entreprenørskap, VRI12 og det
regionale forskningsfondet. Partnerne i disse programmene blir viktige for det videre
internasjonale arbeidet – ikke minst fordi det her ligger strukturer til rette for nyskaping,
gründerskap og forskningsaktiviteter utover Agders grenser.

3.3Næringsliv og verdiskaping
Utviklingstrekk13
Vest-Agder har hatt en sterk vekst i antall arbeidsplasser de ti siste årene. Selv etter en liten
nedgang fra 2008 til 2009 har veksten i antall arbeidsplasser i Vest-Agder vært på 19,6
prosent, mot 10,4 prosent i gjennomsnitt for landet for øvrig i samme periode. Aust-Agder har
hatt noe lavere vekst i antall arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet. I Aust-Agder var det 8,2
prosent flere arbeidsplasser i 2009 enn i 2000. Prosessindustrien har styrket sin posisjon i
Vest-Agder mot en nedgang de fleste andre steder i Norge som følge av kontinuerlig
innovasjon og nyskaping. Aust-Agder har hatt en nedgang i samme periode.
Det er veksten i de eksportrettede næringene som har bidratt til vekst også i andre næringer i
Agderfylkene. Den sterke veksten i Vest-Agder har sin årsak i at industrien har vokst, mens
veksten i Aust-Agder har blitt hemmet på grunn av nedgang i industrien.
Sørlandet er den regionen i Norge med desidert størst vekst i kompetanseintensive
arbeidsplasser14 og kan vise til en vekst på 40 % i perioden 1999-2009. Veksten har vært
særlig stor innen leverandørindustrien til olje og gass som har vokst fra 1800 ansatte i 2005 til
7600 i 2010. Veksten skaper særlig utfordringer for de store aktørene i NODE samarbeidet
når det gjelder å rekruttere kompetent arbeidskraft.
Krisen som USA og Europa befinner seg i skaper imidlertid utfordringer og
konjunkturnedgang for flere av prosessbedriftene i regionen. Samtidig har land som Kina fått
en økt betydning for norsk næringsliv ved siden av India og Brasil.
Det er først og fremst leverandørindustrien til olje og gass samt prosessindustrien som bidrar
til at Agderfylkene befinner seg på topp i Norge når det gjelder eksport av bearbeidede varer.
Det er særlig næringslivet i Vest Agder som eksporterer mye.
Utfordringer og muligheter
Å opprettholde og videreutvikle konkurranseevnen internasjonalt forutsetter blant annet aktiv
FoU-innsats, innovasjon, evne til samarbeid, positive konjunkturer og stabile
12

VRI er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i norske regioner. VRI skal fremme
innovasjon, kunnskapsutvikling og verdiskaping gjennom regional samhandling og en forsterket FoU-innsats i
og for regionene. Les mer her:
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&cid=1224529235268&pagename=vri%2FHovedsidema
l
13
14

UiA/HiT, 2010: Arbeids og Næringsliv i Telemark og Agder
NIBR 2010: 20.Kompetanseintensive næringer og tjenester.
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rammebetingelser. Det er viktig å styrke forskningskompetansen både i næringsliv og i
instituttene, samtidig som en evner å samarbeide med de beste miljøene utenfor regionen og
landets grenser.
Stadig flere internasjonale samarbeidsprosjekter innen FoU finansieres gjennom
Forskningsrådet, EU-programmer eller lignende ordninger15. Disse virkemidlene er særlig
viktige for FoU-miljøene og teknologi- og kunnskapsintensive virksomheter. Regionen
trenger flere lokomotiver for internasjonal forskning, et universitets- og forskningsmiljø som
kan trekke andre virksomheter med seg i samarbeidsprosjekter. For å oppnå en slik posisjon
må universitetet fortsatt bygge tette bånd mot industri og ulike deler av næringslivet. Dette
kan gjøres gjennom flere forskningsbaserte sentra der formålet er samarbeid. Det er også
viktig å støtte opp om FoU miljøer i regionen som skal styrke industri og næringsliv slik som
Teknova.
Reiselivsnæringene er viktig for Agderfylkene. Norske besøkende er viktig for hotell og
destinasjoner som for eksempel Kristiansand Dyrepark. Utlendinger utgjør rundt 17% av
antall gjestedøgn i 2011. Reiselivs- og besøksnæringene kan få omfattende vekst i årene som
kommer. Dette betinger et omfattende og helhetlig samarbeid mellom alle aktører. Det er
igangsatt en rekke nye hotellprosjekter som øker kapasiteten i regionen. Flere nye attraksjoner
er åpnet i regionen, herunder Kilden i januar 2012, og flere attraksjoner skal åpne. Til
sammen kan dette tiltrekke flere og større internasjonale arrangementer til regionen og flere
norske og utenlandske besøkende.
Andre viktige næringer i landsdelen er bygg og anlegg som utgjør en relativ stor andel av de
sysselsatte, treindustrien som er svært eksportrettet, næringsmidler, tjenesteyting (herunder
transport og reiseliv), og ikke minst en omfattende handelssektor.
Det er avgjørende for fortsatt sterk syssselsetting i f.eks bygg- og anlegg og treindustrien at
bransjen evner å være innovativ, og viser vilje til å ta i bruk nye, klimavennlige og smarte
løsninger. Her vil samarbeid med utlandet være viktig.
Aktuelle samarbeidspartnere
Gründere, oppstartsbedrifter og eksisterende næringsliv trenger samarbeidspartnere for å
kunne skape og utvikle produkter og tjenester som er konkurransedyktige på det
internasjonale markedet.
Særlig gjelder det rådgivning og samarbeid knyttet til nyskaping, utvikling, profilering og
internasjonalisering. I dette landskapet av virkemidler finnes en rekke aktører som spiller
viktige roller. For eksempel Innovasjon Norges Agderkontor, det regionale partnerskapet i
VRI Agder og mer operative institusjoner som Innoventus, Coventure, Agder Energi, Connect
og flere andre.
Eksisterende klyngeorganisasjoner og bedriftsnettverk er viktige samarbeidspartnere i tillegg
til det virkemiddelapparat regionen har for utviklingsprosesser og rådgivning, se kap. 4 om
Samhandling. I tillegg er forsknings- og utdanningsinstitusjoner viktige aktører og
samarbeidspartnere for næringslivet.

15

Herunder EUs rammeprogram for forskning:
http://www.forskningsradet.no/no/Om_EUs_FP7/1253952644320 og EUs program for konkurranseevne og
innovasjon – CIP: http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
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Fylkeskommuner og kommuner har til dels tett kontakt med politisk ledelse i byer og regioner
i utlandet, og med internasjonale samarbeidsorganisasjoner16 (se også vedlegg 2 med oversikt
over Agders internasjonale engasjementer). Det kan være hensiktsmessig å benytte seg av
slike nettverk i sterkere grad når det kan gagne næringsliv og forskning. Politisk ledelse kan i
enkelte tilfelle fungere som døråpnere.

3.4Kommunikasjon
Utviklingstrekk og mulighetsbilde
Havner og sjøtransport
En stor andel av importen til og eksporten fra Agder går sjøveien, hovedsakelig over
Kristiansand havn som er den eneste havnen i regionen med internasjonal trafikk av
betydning. Kristiansand er nasjonal havn og inngår også i Norges del av det Transeuropeiske
transportnettverket TEN-T. Kristiansand havn er Sør-Norges hovedhavn for gods- og
fergetrafikk og har Norges korteste seilingsavstand og tid til kontinentet. Havnen håndterer
alle gods- og fartøystyper og har god tilkobling til veg- og jernbanesystemet. Kristiansand
havn er et viktig knutepunkt i transportkorridoren Nordic Link fra Sørvest-Norge over
Kristiansand og videre gjennom Nordjylland til Kontinentet. Havnen har videre daglige
avganger/ankomster til havner som Hamburg og Bremen, og utsikter til økt trafikk på
Rotterdam. Det går også ruter til de Baltiske landene, og Kristiansand har et potensial som et
mulig knutepunkt for Østersjøtrafikk. Kristiansand har i det siste også opplevd et økende
antall cruise-anløp. Kristiansand havn er dermed viktig for det eksportrettede næringslivet og
reiselivet på Agder.
For å kunne overføre mer transport fra veg til sjø og jernbane blir det viktig med helhetlig
areal- og transportplanlegging for å utnytte regionens intermodale transportknutepunkter. For
Kristiansand havn er det særskilt viktig å sikre en god og forutsigbar fremdrift for
utbyggingen av E39 gjennom Kristiansand og vestover. Det samme gjelder behovet for å
oppgradere jernbanen mellom Kristiansand og Stavanger, samt østover mot Grenland og Oslo.
Forbedrede transportforbindelser vestover og østover kan dermed bidra til å styrke
godspotensialet i Kristiansand havn. Det er også viktig å sikre en akseptabel standard på
forbindelsen til jernbaneterminalen på Langemyr, 5 km nord for Kristiansand havn. En størst
mulig konsentrasjon av godspotensialet i og til landsdelen vil også bidra til å styrke tilbudet
(destinasjoner og frekvens) over havna.
En gjenoppretting av drivstofftilførselen og en tilfredsstillende losbåttjeneste er også viktige
forutsetninger for å opprettholde og videreutvikle utenlandstrafikken over Kristiansand havn.
Sjøtransporten har i dag betydelige utslipp av stoffer som nitrogendioksyd og svoveldioksyd
SOx, særlig i forbindelse med bruk av forurensende bunkersolje under havneopphold. Den
Internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO har vedtatt drastiske reduksjoner av SOx-utslipp
fra skip i Nordsjøen og Østersjøen innen 2015, noe som også vil berøre skipstrafikken på
Agder. Det foregår i dag mye forskning og internasjonalt samarbeid på utvikling av renere
16

Les mer på: http://intportal.vaf.no/hoved.aspx?m=3392, samt på:
http://pa.kristiansand.kommune.no/politiske_filer/2011%5CKOMMUN%5C2011052251-961356.PDF
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drivstoff for skip som rederier og havner i landsdelen kunne profittere på å ta del i17. Agder
Gassforum var tidligere engasjert med å utvikle flytende naturgass som driftstoff for skip.
Den omfattende skipstrafikken som passerer utenfor Agderkysten representerer også en fare
for utslipp av olje som kan skade miljø og dyreliv i kystsonen. Agder er derfor opptatt av at
sjøsikkerheten må være god.
Luftfart
Det er bare Kristiansand lufthavn Kjevik som har rutegående internasjonal flytrafikk på
Agder. Flyplassen har pr. i dag direkteruter til København, Amsterdam og Alicante, samt
indirekte til mange utenlandske destinasjoner via Oslo. Kjevik har også charterruter til Gran
Canaria, Tyrkia og Kroatia. En avgjørende forutsetning for å opprettholde dagens
utenlandsrettede rute- og chartertilbud er at rullebanen på Kjevik innen 2012 blir utvidet til å
tilfredsstille økte krav til sikkerhetssoner, noe som også kan kreve en omlegging av
atkomstvegen. Arbeidet med dette er nå i gang. En utvidelse og oppgradering av
terminalbygget vil også bidra til å øke kapasiteten for samtidige avganger på travle
tidspunkter. Den viktigste hindringen for en utvidelse av utenlandstilbudet fra Kjevik er
likevel det begrensede befolkningsgrunnlaget på Agder og konkurransen fra relativt
nærliggende flyplasser som Torp og Sola.
Kjevik mangler i dag egen terminal for flyfrakt, og eksportbedriftene i landsdelen må derfor
kjøre tidssensitive varer og deler til flyplasser som Sola eller Torp. Dette er både tungvint,
tidkrevende og kostbart. Den store etterspørselen etter flyfrakt kan imidlertid også gi grunnlag
for nye passasjerruter fra Kjevik til destinasjoner som London og Frankfurt.
Digital infrastruktur og kommunikasjon
Digital / elektronisk kommunikasjon er i sin natur internasjonal og spiller en viktig rolle for
nærings- og samfunnslivet på Agder. Regionen har utbygd et finmasket bredbåndsnett som gir
alle anledning til tilkobling til en konkurransedyktig pris. God digital infrastruktur og
kommunikasjonsløsninger er en viktig forutsetning for at Agder skal bli oppfattet som en
attraktiv region av utenlandske bedrifter, arbeidstakere, studenter og turister, samt for
nærings- og samfunnslivets daglige kommunikasjon med utlandet.
Digital infrastruktur og kommunikasjonsløsninger er også viktige for å gjøre fysisk transport
mer effektiv og bærekraftig. IKT-baserte verktøy bidrar til effektiv kommunikasjon mellom
aktørene i havnene (rederier, terminaloperatører, befraktere, jernbane og lastebiloperatører
etc), og kan også bidra til å redusere barrierer for bruk av sjøtransport gjennom muligheter for
sporing og overvåkning av gods. IKT-verktøy kan også tilrettelegge for intermodal
ruteplanlegging og integrert billettering på tvers av landegrensene.

17

Se bl.a. Interreg-prosjektene Clean North Sea Shipping:
http://www.interreg.no/IREG/Web.nsf/ShowProject?OpenForm&B=Prosjekter0713&ID=4FE31D9FE05F8012C
12577A700491422 og Clean Baltic Shipping:
http://www.interreg.no/IREG/Web.nsf/ShowProject?OpenForm&B=Prosjekter0713&ID=62B4C0787A56E398
C125774C002FDF7C
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Aktuelle EU-programmer på transportsektoren
Norske aktører har anledning til å delta i flere EU-programmer av relevans for
transportsektoren. Disse er:
Interreg-programmene (egen prioritet for transport): Les mer på www.interreg.no
Forskningsprogrammene – FP7 (eget delprogram for transport):
http://www.forskningsradet.no/no/Om_EUs_FP7/1253952644320
Marco Polo II
Programmet skal fremme et mer miljøvennlig godstransportsystem, og det gir
økonomisk oppstartsstøtte til nye transportløsninger som bidrar til å overføre transport
av gods fra vei til sjø, jernbane og indre vannveier. Kontaktpunkt for maritime
søknader er Innovasjon Norge, for alle andre søknader er kontaktpunkt
Samferdselsdepartementet. Les om programmet her
Aktuelle samarbeidspartnere
Det er en rekke ulike samarbeidspartnere innenfor dette området:
Offentlige infrastrukturforvaltere som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og
Avinor. Kristiansand kommune som plan- og reguleringsmyndighet, Kristiansand havn,
Cargonets godsterminal på Langemyr utenfor Kristiansand, Eydehavn Vekst AS, rederier,
terminaloperatører og bedrifter som inngår i Maritimt Forum Sørøst, Agder Gassforum,
klynger og bransjeforeninger for eksportrettede produksjonsbedrifter (EYDE, NODE) og
reiseliv (USUS), Kjevik lufthavn og ”Kjevikrådet”, bestående av Avinor, Kristiansand
kommune, fylkeskommunene, NHO og næringsforeninger.
Internasjonale samarbeidsnettverk som CPMR Nordsjøkommisjonens transportgruppe(r) og
Nordisk Transportpolitisk Nettverk18, samt for øvrig et internasjonalt nettverk av havner,
rederier, terminaloperatører, transportoperatører, infrastrukturforvaltere, flyplasser,
flyselskaper, universiteter og forskningsinstitusjoner som er bygget opp gjennom Agders
deltakelse i Interreg-prosjekter på transportområdet i Europa, herunder særlig i Nordsjøen og
Østersjøen, de siste 15 årene19.
Innenfor digital infrastruktur og kommunikasjon er Digin og Teknova, samt visse fakulteter
på UiA aktuelle samarbeidspartnere.

18

http://www.northsea.org/thematic-groups/transport-group.html og http://www.ntn.dk/

19

Vest-Agder fylkeskommune, og dels Aust-Agder fylkeskommune har deltatt i flere Interreg-prosjekter på
transportsektoren i denne perioden, slik som i ”Nordic Transportpolitical Network”, ”Northern Maritime
Corridor I og II, StratMoS, TransBaltic, Seaplane, Europlane, SustAccess og Concept. Les mer på:
http://www.interreg.no/IREG/Web.nsf/PRO?OpenForm&PR=1
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3.3 Det gode livet
Utviklingstrekk og mulighetsbilde
”Det gode livet på Agder” henger nært sammen med internasjonale forhold. Agder har alltid
vært en utadvent landsdel, og mange innbyggere har reist ut som handelsfolk, misjonærer,
bistandsarbeidere eller eventyrere. Samarbeid og handel med utlandet, migrasjon og turisme
påvirker våre måter å leve på i dag, våre utfordringer og muligheter. Likevel viser flere
undersøkelser at det er sterke fremmedfiendtlige strømninger på Agder, og at skepsisen til
muslimer står sterkere i vår landsdel enn i landet som helhet.
Vi har felles utfordringer, på tvers av regioner og landegrenser, for eksempel når det gjelder
demografisk utvikling (aldring), migrasjon og integrering av arbeidsinnvandrere, asylsøkere
og flyktninger. Det vil ofte være fruktbart å tenke internasjonalt når vi skal fremme positiv
utvikling og finne løsninger.
Agder er en landsdel der vi henger et stykke etter på flere folkehelse- og levekårsvariabler. Vi
er blant annet kjent for å ha mindre grad av likestilling mellom kvinner og menn, og høyere
andel uføre enn andre regioner i landet. Kunnskapen om dette inspirerer til å ta viktige felles
grep for å komme videre, og i noen sammenhenger vil det være fruktbart å samhandle med
utenlandske og internasjonale partnere.
Innvandring bidrar til å sikre Agder befolkningsvekst, og vi nyter godt av innvandreres
kompetanse og arbeidskraft innen mange sektorer og bransjer. Likevel vet vi at mange fra
innvandrergruppene har problemer med å få jobb, og spesielt med å få jobb i samsvar med
kvalifikasjonene. Dette gjør at vi taper kompetanse som er nødvendig i en globalisert verden.
Partnerskapsprosjektet Global Future, som er utviklet på Agder og eksportert videre til andre
regioner via NHO-systemet, viser at det er mulig å utløse ubrukte ressurser i
innvandrerbefolkningen.
Når det gjelder likestilling, har begge fylkeskommunene og Kristiansand kommune sluttet seg
til det europeiske likestillingscharteret. Agder har tatt initiativ til Interreg-prosjektet Women in
Business med regioner fra Danmark og Sverige20. Landsdelen har også deltatt aktivt i EØSfinansierte samarbeidsprosjekter med Spania og Portugal som har fokusert på balanse mellom
arbeidsliv, familieliv og fritid. NEW (Node Eyde Women) er et nettverk som fremmer
likestilling i Agders mest eksportrettede bedrifter. Gjennom engasjementet til Kristiansand
kommune deltar regionen i Komiteen for likestilling i Union of Baltic Cities21. Når det gjelder
inkludering av innvandrere med høy utdanning, er det gjort viktige erfaringer gjennom det
regionale partnerskapsprosjektet Global Future.
En av utfordringene i folkehelsearbeidet er mangelen på et godt nok datagrunnlag når det
gjelder helseoversikt. Her kan det være mye å hente på samarbeid med utlandet.
Vår region har naturgitte forutsetninger for naturbasert, helsefremmende livsstil. På dette
feltet er det utvekslet erfaring med en tysk region, og gjennomført et forprosjekt for å gjøre
20

Prosjekt under Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Les mer på:
http://www.womeninbusiness.se/
21

Organisasjon for byer i Østersjøregionen. Les mer på: http://www.kristiansand.kommune.no/no/OmKristiansand/Internasjonalt-arbeid/Nettverkssamarbeid/Union-of-the-Baltic-Cities/
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Agder til modellregion i det videre arbeidet. Vest-Agder fylkeskommune er, i nært samarbeid
med Kristiansand kommune, norsk prosjekteier i et treårig prosjekt, SMS22, under Interreg
IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak der de to kommunene Gøteborg og Halmstad deltar fra
svensk side. Prosjektet handler om å legge til rette for urbant friluftsliv i bysentra.
Utfordringer knyttet til økende andel av eldre i befolkningen er felles for de europeiske
landene. E-helse er et spennende felt som kan bidra til å styrke helsetjenestene hjemme og ute.
Her ligger det til rette for et utstrakt internasjonalt samarbeid med erfaringsutveksling,
forskningsallianser og innovative samarbeidsprosjekter. Senter for e-helse og
omsorgsteknologi ved UiA har allerede etablert et samarbeid med Skottland, som er et
foregangsland innenfor velferdsteknologi. Knutepunkt Sørlandet deltar sammen med UiA i et
Interreg-prosjekt om utvikling av omsorgsteknologi – iAge.
Samarbeidspartnere
Når vi skal arbeide med å bedre levekår og helsetjenester i egen region og i verden er det
nødvendig å samhandle bredt og på mange nivå. Det gode partnerskapet mellom offentlig
sektor, næringsliv og akademia på Agder må i enda større grad fokusere utover regionens og
landets grenser. Det er behov for samarbeid med nordiske regioner og EU-regioner gjennom
relevante samarbeidsorganer, programmer og prosjekter. Vi kan med fordel styrke
samarbeidet med regioner i andre deler av verden der Agder har samhandling innen næring,
forskning, utdanning eller frivillig arbeid. Det kan også være aktuelt å rette blikket mot
hjemlandene til de største innvandrergruppene på Agder når vi skal finne samarbeidsregioner.
Naturlige samarbeidspartnere som må nevnes spesielt er FN-sambandet Sør, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet Sør, Fredskorpset, Stiftelsen Arkivet, Internasjonalt hus i Arendal,
Strømmestiftelsen, Universitetet i Agder v/relevante institutter og sentre, Mediehøyskolen
Gimlekollen/Interkulturell kommunikasjon og NAV Eures.

3.6 Kultur
Utviklingstrekk og mulighetsbildet
Kulturlivet er viktig på Agder og en av bærebjelkene for internasjonalt samarbeid, utveksling
og bistand. Agder er en region med lange tradisjoner for et variert kulturliv og fra 1990-tallet
har det vært preget av en økende grad av profesjonalisering. Som et ledd i denne
profesjonaliseringen er det etablert regionale kompetansesentre som Agder Kunstrersenter,
Sørnorsk Filmsenter, Norsk Forfattersentrum, Kompetansesenter for rytmisk musikk – SØRF,
Sørnorsk Jazzsenter. Disse kompetansesentrene har utstrakt internasjonalt samarbeid som gir
store muligheter som ledd i internasjonaliseringen av kulturlivet.
Satsing på festivaler, kulturhus og idrettsarenaer har bidratt til å styrke regionens omdømme.
Flere av festivalene oppnår betydelig oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt og
tiltrekker seg frivillige fra inn- og utland. Noen av disse festivalene har også bidratt til økt
fokus på miljø og samfunnsansvar gjennom internasjonalt samarbeid og partnerskap. De
mange kulturhusene i regionen, sist ankomne Kilden teater og konserthus IKS, gir en unik
mulighet for ytterligere å styrke internasjonal kulturutveksling. For at Kilden skal kunne
22

SMS står for Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen, les mer på:
http://www.interreg.no/IREG/Web.nsf/ShowProject?OpenForm&B=Prosjekter0713&ID=9FA58715A29ED461
C125784000367511
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levere kunst og kultur på internasjonalt nivå må også scenekunst- og konsertprodusentene i
Kilden ha et internasjonalt fokus. Kilden vil i løpet av få år utvikle spesifikke perspektiver i
sin programmering i forhold til internasjonale og globale perspektiver. Dette er p.t. på et
drøftingsstadium, og det vil være for tidlig å gi noen konkret beskrivelse av dette. Imidlertid
vil det være viktig for Kilden både å synliggjøre regionen og egen kunstproduksjon
internasjonalt, og å bringe internasjonal kunst- og kultur til Kildens scener og saler. Dette kan
skje på ulike måter og gjennom ulike distribusjonskanaler, men det kan være på sin plass å
nevne et prosjekt med den foreløpige arbeidstittel Kilden Digital. Dette er et prosjekt som er i
sin startfase, men hvor målet er digital formidling av Kildens kunstproduksjon. Dette vil
initialt ha et regionalt fokus, men i det øyeblikk teknologien er implementert vil det ligge til
rette for et internasjonalt perspektiv.
Film har stor mulighet for å "reise" over landegrensene og øke kjennskapen til både kultur og
natur. Samtidig er finansieringen av større prosjekter avhengig av co-produksjoner med andre
regioner og land. Det ligger således et potensial for kompetanseutvikling med innspill fra
utenlandske fond og sentre, bl.a. i Helsingborg, Malmø, Kiel og Århus.
Barn og unge er en viktig målgruppe for regionens kultursatsing og flere institusjoner legger
vekt på å fremme deres kreativitet, toleranse og kulturforståelse gjennom ulike satsinger.
Orkestre og festivaler tiltrekker seg ungdom fra Norden, Europa og resten av verden, og
bidrar således til å bygge regionens omdømme som en attraktiv kulturregion. Barn og unge er
også en viktig målgruppe i EUs strategi for vekst og bærekraftig utvikling frem mot 2020.
Det har i lange tider vært nær kontakt, handel og samarbeid over Skagerrak og det arbeides
tett med andre nordiske land om formidling og utvikling av mattradisjoner, kulturarv,
kystkultur, leseopplevelser og musikkopplevelser.
UiA bidrar med kompetanse og utdanning innen kunst, kultur og kulturnæringene. Gjennom
forskningsmiljøenes allerede etablerte internasjonale samarbeidsnettverk kan regionens
kulturliv ytterligere styrkes ved å bygge på andre regioners erfaring. I internasjonale
samarbeidsprosjekter kommuniserer vi på tvers av språkbarrierer gjennom ulike kunst- og
kulturutrykk som musikk og dans.
Kultur og næringsfeltet favner bredt, og flere ulike innfallsvinkler til temaet skal beskrives i
handlingsplanen. Handlingsplanen vil blant annet ha fokus på økt verdiskaping og lønnsomme
arbeidsplasser innenfor kulturnæringene. Planen vil se på ulike utfordringer kulturnæringene
møter, bl.a. knyttet til innovasjon og entreprenørskap gjennom nettverk, finansiering, eksport
og internasjonalisering, samt kompetanse i og om kulturnæringene23.
I et folkehelseperspektiv er kultur ett av flere virkemidler som kan bidra til å styrke levekår
både regionalt og internasjonalt. Spesielt innenfor idrett og friluftsaktiviteter/arrangementer
har Agder en mulighet til å styrke det internasjonale samarbeidet, og på sikt bidra til bedre
folkehelse. Regionens flerbrukshaller og naturgitte forutsetninger åpner for gjennomføring av
ulike internasjonale arrangementer.
Kulturarven er også en viktig del av regionens identitet. Balansen mellom vern og utvikling er
problemstillinger flere regioner i Europa deler. En satsing på historiske sentra, kystkultur og
stedsutvikling kan åpne for økt internasjonalt samarbeid på dette området.
23

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/kultur/kultur_og_naring.html?id=1205
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Aktuelle samarbeidspartnere
Aktuelle samarbeidspartnere inkluderer lokale festivaler, kulturhus, høyskoler, Innovasjon
Norge, Cultiva, SØRF – kompetansesenter for rytmisk musikk, Sørnorsk filmsenter, Nordisk
Informasjonskontor, Visit Sørlandet, Agderforskning, UiA, Sørlandets Europakontor, lokalt
næringsliv og Arena USUS, m.fl. Ved deltagelse i internasjonale prosjekter så er det naturlig å
rette seg mot EUs kulturprogram og andre relevante programmer både i og utenfor Europa24.

4. Samhandling
Beskrivelse av internasjonale virkemiddelapparatets roller og funksjoner
På Agder finnes det en rekke aktører innenfor det offentlige, næringslivet og FoU-miljøer som
på ulike måter arbeider med internasjonalisering. En tettere kopling mellom ulike typer
aktører vil være viktig for å utnytte mulighetene i internasjonale prosjekter og
samarbeidsnettverk.
Det såkalte virkemiddelapparatet skal på ulike måter bidra til at offentlig sektor, næringsliv og
Universitet/FOU-institusjoner utnytter gevinster og muligheter ved internasjonalt samarbeid.
Tabellen nedenfor gir en oversikt på aktører i det regionale virkemiddelapparatet og deres
roller. Sentrale roller er:
Overvåke og påvirke politikkutvikling, finansieringsprogrammer og samarbeidsnettverk
internasjonalt (overvåker)
Legge til rette og være en pådriver for å øke deltakelsen i internasjonale programmer og
utnytte markedsmuligheter (tilrettelegger/pådriver)
Utvikle nye prosjektideer og drive prosjektideene fram til konkrete internasjonale
prosjekter (pådriver/utvikler)
Finansiere utvikling og deltakelse i prosjekter (finansiør)
Institusjoner

Overvåker

Tilrettelegger

Pådriver/Utvikler

Fylkeskommunene
Kommunene
Universitet i Agder
Næringsforeninger
Innovasjon Norge
Teknova
Agderforskning
Sørlandets
Europakontor

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

Finansiør
X

X

24

EUs kulturprogram skal fremme et felleseuropeisk kulturområde gjennom støtte til utvikling av kulturelt
samarbeid mellom kunstnere, kulturarbeidere og kulturinstitusjoner. Les mer om programmet her:
http://www.kulturrådet.no/eus_kulturprogram/ . EU-programmet MEDIA 2007 skal bevare og styrke det
europeiske kulturelle mangfoldet og den kinematografiske og audiovisuelle arven. Økonomisk støtte til den
audiovisuelle industrien skal gjøre den i stand til mer e ektivt å spille en kulturell rolle i samfunnet.
Kontaktpunkt er MEDIA Desk Norge. Les om programmet her:
Nordisk Ministerråds kultursatsing Kulturkontakt Nord, og Nordisk Kulturfond er to sentrale aktører som
støtter og finansierer nordisk kultursamarbeid. Les mer her: http://www.norden.org/no/omsamarbeidet/samarbeidsomraader/kunst-og-kultur
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Nordisk
Informasjonskontor
Norges
Forskningsråd
Cultiva
VRI Agder
Regionale
forskningsfond
Agder
Sørlandets
Kompetansefond
Aust-Agder
kompetansefond
Aust-Agder
næringsselskap

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

En overfladisk gjennomgang kan tyde på at rollene som overvåker, tilrettelegger og finansiør i
stor grad er ivaretatt. Samtidig kan det være behov for og gevinster å hente på bedre
samordning og mer optimal arbeidsfordeling mellom de ulike aktørene beskrevet ovenfor.
Virkemiddelapparatets rolle som pådriver og utvikler for prosjektdeltakelse kan og bør
styrkes. Regionen har nå store muligheter for å styrke denne rollen gjennom de felles
satsningene som er gjort i Regionplan Agder 2020.
4.3 Utviklingstrekk og mulighetsbilde
Samfunns- og næringslivet på Agder har en sterk internasjonal orientering. EØS-avtalen
innebærer at Norge har forpliktet seg til å inkorporere EUs regelverk i norsk lovgivning. Dette
har vist seg å ha store konsekvenser for næringslivet og offentlig sektor, illustrert ved at over
70% av vedtakene i fylkesting og kommunestyrer er EØS-relatert25.
Samtidig åpner EØS-avtalen og andre ordninger for norsk deltakelse i EUs programstruktur.
Noen sentrale virkemidler i eksisterende programperiode (2007-2013) er:
EUs rammeprogram for forsknings og utvikling (7 Fp)
EUs program for konkurranseevne og innovasjon (CIP)
EUs programmer for territorielt samarbeid – Interreg IV
EUs Kulturprogram
EUs program for livslang læring
EUs program for ungdom
EUs program for byutvikling – Urbact II
EUs program for helse
EUs transportprogram – Marco Polo II
Videre har en andre typer felles europeiske programmer som Eurostars, og midlene Norge
overfører til medlemslandene fra 2004 (EØS-midlene).

25

NOU 2012: 2 – Utenfor og innenfor: Norges avtaler med EU. Se særlig del III om ”EU-avtalenes betydning på
viktige samfunnsområder”.
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Les mer om EU-programmer med muligheter for norsk deltakelse her: http://www.eunorge.org/Norges_forhold_til_EU/deltakelse/EU_programmer/
Også innenfor det etablerte nordiske samarbeidet har Agder muligheter til å delta i en rekke
programmer og aktiviteter. Innen de deler av nordisk samarbeid som foregår folk til folk
(enkeltpersoner, frivillige organisasjoner m.l.) ligger mulighetene først og fremst innenfor
sektorene barn og unge, kultursamarbeid og innen livslang læring. Men også for offentlig
sektor, næringsliv og FoU er det via Nordisk Ministerråd muligheter for delta i og søke støtte
til nordiske aktiviteter. Les mer om det nordiske samarbeidet og mulighetene her:
http://www.norden.org/no/om-samarbeidet
Mulighetsbilde
De ovennevnte programmene kan være viktige virkemidler for at regionen når målene i
Regionplan Agder innen klima, det gode liv, utdanning/næringsliv, transport og kultur. To
eksempler kan illustrere hvordan programmene kan bidra til at Agder når sine mål:
Et av tiltakene i Regionplanens klimadel er å etablere samhandlingstiltak med den delen
av næringslivet som arbeider spesielt med energieffektivisering av prosessindustrien. Ved
å delta i EUs program for å bygge forsknings- og innovasjonskapasitet – Regions of
knowledge26 – kan prosessindustrien styrke sin konkurranseevne. Gjennom Regions of
knowledge får prosessindustrien styrket koplingene med offentlig sektor og regionens
forskningsinstitusjoner samtidig som industrien får indentifisert de globale drivkreftene i
sektoren og forsknings- og utviklingsbehov for energieffektivisering.
Et av tiltakene i Regionplanens kompetansedel er at kvalitet skal være den gjennomgående
tråden i hele utdanningsløpet og at lærelyst skal være den viktigste drivkraften i
utviklingen av tilbudet. Ved å delta i Comenius Regio27 – EUs strategiske skoleprogram –
kan skoleeierne på Agder hente ideer, erfaringer og beste praksis på kvalitet fra andre
regioner i Europa. Gjennom programmet kan skoleeier også prøve ut nye tiltak.
Utviklingstrekk
Mye tyder på at EUs fremtidige programstruktur for perioden 2014-20, forankret i 2020strategien, vil støtte opp under hovedsatsingsområdene i Regionplan Agder.
Videre ser man en utvikling i retning av at nasjonale prioriteringer og programmer i større
grad knyttes opp mot og koordineres med EUs og internasjonale satsninger. Et konkret
eksempel er såkalte joint programme initiatives på forskningsområdet der EU-landene og bl.a.
Norge legger nasjonale satsningsområder inn i felles satsning, for mer informasjon se
følgende lenke:
http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm
Disse utviklingstrekkene taler for at mulighetene i EU-systemet både for offentlig sektor,
Universitet/FOU-institusjoner og næringslivet på Agder fortsatt vil være store.
Samtidig vil det regionale virkemiddelapparatet på Agder som arbeider internasjonalt spille en
sentral rolle for å utnytte disse mulighetene.
26

Les mer her: http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Regions_of_Knowledge/1182736877856

27

Les mer her: http://www.siu.no/nor/Grunnskole-og-barnehage/Comenius/Comenius-Regio
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Internasjonale engasjementer på Agder
Vedlegg til int ernasjonal strategi for Agder
Oversikten omfatter deltakelse i EU-finansierte og andre internasjonale prosjekter ,
interesseorganisasjoner, faglige samarbeidsnettverk og avtaler, samt
vennskapsbyforbindelser. Oversikten pretenderer ikke å være fullstendig, men er et forsøk
på å gi et bilde av det internasjonale engasjementet på Agder.
AA = Aust-Agder Fylkeskommune
VA = Vest-Agder Fylkeskommune
KK = Kristiansand Kommune
KS= Knutepunkt Sørlandet
AK = Arendal Kommune

Interreg -prosjekter med deltakelse fra Agderfylkene :
Interreg IVB Nordsjøprogrammet
Innovative Foresight planning for BusinessDevelopment (AA+VA)
Et internasjonalt samarbeidsprosjekt om innovativ framsynsplanlegging som skal bidra til
ut vikling av bærekraftige næringsklynger rundt Nordsjøen.
Smart Cities (KK og Lillesand Kommune)
Målet er å teste ut en felles metode for dokumentasjon, videreutvik ling og forbedring av
kommunale tjenester gjennom prosessanalyse,tjenestebeskrivelser og elektronisk
saksflyt.
Strategic Motorways of the Sea(StratMoS) (VA)
Målet med prosjektet er å fremme og tilrettelegge for overføring av gods fra veg til
sjøbaserte intermodale transportløsninger gjennom å støtte gjennomføringen av EUs
sjømotorvegsystem (MoS).
Demographic Change: New Oppurtunities in Shrinking Europe (DC NOISE)
(KS, KK, Vennesla Kommune)
Målet er å finne løsninger for å takle demografiske forandringer i Europa.
Coast Alive (VA)
Målsettingen med prosjektet er å lære hvordan en bedre kan bruke kultur - og naturarv til
å fremme folkehelse og næringsutvikling i Nordsjøregionen.
iAge (KS+ UiA)
Målsettingen med iAge-prosjektet er å forbedre livskvaliteten i regioner som har en
aldrende befolkning gjennom bruk av informasjons - og kommunikasjonsteknologi.
IVA Øresund-Kattegat -Skagerrak
Women in Business(AA, VA, Fylkesmanneni Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder,
Innovasjon Norge og Nordisk Informasjonskontor )
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Målet er å styrke og øke andelen kvinnelige entreprenører i Kattegat/Skagerrak -regionen.
Interregprosjekt avsluttet i 2011. Videreføres som et skandinavisk samarbeidsprosjekt som
forbereder en ny søknad i 2014.
Nordiske Sykkelbyer (KK)
Gjennom prosjektet Nordiske sykkelbyer vil 11 danske, norske og svenskekommuner jobbe
for en samordnet satsning på et miljøvennlig og helsefremmende tranportmiddel;
sykkelen.
Kreativ Interaksjon i Abeidslivet – KIA (AA + VA)
Målet er å utnytte den kreative kraften i kultursektoren for styrke
konkurransesituasjonen for næringslivet i programregionen. Avsluttet i 2011.
Interregionalt KulturOpplevelsesNettverk (IKON) (HandelshøyskolenBI)
Målet er å styrke besøksnæringeni regionen, øke kompetansen og bryte ned
grensehindringer.
Framtidskyster (VA + Agderforskning)
Målet er å utvikle en mer miljøvennlig bruk av kysten.
Sosiale aspekter og Medborgerdialog i Stadsplanering (SMS) (VA + KK)
SMSer et kunnskapsprosjekt som skal bidra til en sosialt bærekraftig stedsutvikling og
fremme sosial integrasjon.
LISA (Knutepunkt Sørlandet, KK, Vennesla, Søgne,Iveland, Birkenes og Sogndalen)
LISAer et prosjekt under Kattegat/Skagerak samarbeidet under Interreg IVA. Knutepunkt
Sørlandet skal sammen med UIA og en rekke kommuner i Agder bruke 12,6 millioner
kroner til bygdeutvikling de neste tre årene.
MARKIS(AA)
Målet er å etablere rammer for et skandinavisk maritimt samarbeid som kan bidra til å
beholde og skape nye arbeidsplasser innenfor blant annet maritim miljøteknologi og gjøre
Skandinavia ledende på dette området.
SkandinaviskKompetanseutviklingsnettverk (SkanKomp) (AK)
Målet er å utvikle metoder for bedre samspill mellom tilbud og etterspørsel av
kompetanseutviklingstjenester for voksne.
Grønn Læring (AA)
"Green Learning” er et forprosjekt som skal danne grunnlaget for et grenseoverskridende
prosjekt med mål om å utvikle pedagogiskeverktøy i den videregående skolen med tanke
på miljøsertifisering i Kattegat -Skagerrak-regionen
KASKInkubator (AA)
Målet er å akselerere veksten i norske, svenskeog danske virksomheter i forskningsparker
og næringshager.
Hav møter land (AA og Fylkesmanneni Aust-Agder)
Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i havog kystområdene i Kattegat/Skagerrak -regionen.
Kattegat, Skagerrak-kulturelt mangfold, reell integrasjon, utvikling av unge talenter (KASKKRUT)(KK)Målet er kompetanse utvikling med hovedvekt på mangfold av etniske grupper,
og kulturuttrykk, integrasjon av elever med ulike funksjonshindringer og talentutvikling.
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IVB Østersjøprogrammet
TransBaltic – Towards an integrate d transport system in the Baltic SeaRegion (VA)
Hensikten med prosjektet er å utvikle et multimodalt transportsystem for
Østersjøregionen.
First Motion (UiA)
First Motion er et prosjekt som skal ”knekke kodene” for hvordan små og mellomstore
filmskapere kan utnyt te digitaliseringens muligheter.
Intereg IVC
Medi@tic (KK og Kilden TKS IKS):
Målet med prosjektet er å styrke konkurransekraften til audiovisuell næring.
Les mer om Interreg -prosjekter med deltakelse fra Agder her:
http://interreg.no/IREG/Web.nsf/PRO?OpenForm&TM
Deltakelse i internasjonale interesseorganisasjoner
Fylkeskommuneneer representert i Nordsjøkommisjonens styre, har sekretariatet for
Nordsjøkommisjonens Transportgruppe og sitter i styret for et regionalpolitisk
samarbeidsnettverk for Østersjøen - BSSSC
. I t illegg er fylkeskommunene medlem av
Conference of Peripheral Maritime Regions in Europe - CPMR
. Den politiske ledelsen i
fylkeskommunene på Agder sitter i programstyrene for Interreg IVA Øresund-Kattegat Skagerrakprogrammet. En tjenestemann fra Vest-Agder fylkeskommune deltar i
programstyret for Interreg IVC, og representerer Agder i den nasjonale sub-komiteen for
Interreg B- og C-programmene. Han er også nasjonalt kontaktpunkt for C-programmet.
Agder er representert i Europapolitisk Forum.
Kristiansand Kommune er medlem av Union of Baltic Cities og er representert i det
politi ske styret og i faglige arbeidsgrupper. I tillegg er de med i: World Health
Organization's Healthy Cities Network,
Les Rencontres: Association of European Cities and Regionsof Culture, International Cities
of Refuge Network (ICORN),Aleph - et datasystem brukt av biblioteker på verdensbasis,
International Federation of Library Associationsand Institutions (IFLA), Youth of Media,
Nordic Cities,
International Council of Local Environmental Initiatives (ICLEI), Nordisk kvalitetssamarbeid
og
European Cities Against Drugs(ECAD).
Hjemmesider :
Conference of Peripheral Maritime Regions(CPMR)
Nordsjøkommisjonen
International Cities of Refuge Network (ICORN)
Nordic Cities Network
http://www.nordiccitynetwork.com/
Union of Baltic Cities
Association of European Cities and Regionsof Culture
European Cities Against Drugs

http://www.crpm.org/
http://www.northsea.org/
http://www.icorn.org/

http: //www.ubc.net/
http://www.lesrencontres.org/
http://www.ecad.net/
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Internasjonal Portal for Agder:

http://intportal.vaf.no/

Agderforskning
Samarbeider med BasqueInstitute for Competit iveness, Spania. Agderforskning har i tillegg
en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter og kompetansemekling i regionen og
internasjonalt. Se www.agderforskning.no
Arendal Kommune
Prosjekter med partnere i Latvia (Rezekne) og Tanzania (Mwanza City).
I Latvia har kommunen siden 1994 blant annet støttet drift av institusjon er med penger
eller hjelpesendinger. I Tanzania deltar Arendal Kommune i samarbeid med Kommunenes
Sentralforbund og NORADi et program som går under navnet Municipal International
Cooperation. Målet er å videreutvikle lokale styringssystemer. Arendal Kommune, AustAgder Fylkeskommuneog Agder Renovasjon har samarbeidet i et
avfallshåndteringsprosjekt. Nordisk Informasjonskontor er sekretariat for samarbeidet. Se
www.arendal.kommune.no
Aust-Agder Fylkeskommune
Samarbeidsregioner i Latvia (Rezeke) og Tanzania (Mwanza). Sewww.austagderfk.no
Kristiansand Kommune:
EØS-prosjekter:
Kapasitet- og kompetansebygging – Narva (Estland)
Modern municipality – Jaworzno (Polen)
Erfaringsutveklsing – Opole (Polen)
Work life balance - Faro og Leiria (Portugal)
Andre prosjekter :
Igaloprosjektet, Herceg Novi – Montenegro
Gi brukere av omsorgstjenesten et utvidet tilbud om rehabilitering som kan forbedre
funksjonsevnen til den enkelte .
Musical Triangle Norway - Zanzibar - Palestine (Fredskorpset)
Målet er å bidra til samarbeid mellom individer, organisasjoner og institusjoner i Norge og
utviklingsland basert på solidaritet, likeverd og gjensidighet.
UMOJA- Cultural Flying Carpet (UD/NORAD)
Prosjektet arbeider for fred og samfunnsutvikling gjennom internasjonalt kulturarbeid.
ART&Media- Youth in Action (Samsenkulturhus)
Målet er å sette fokus på å skape arbeidsplasser ved bruk av digitale og kunstneriske
verktøy og metoder.
Comenius skoleprosjekter – Flere forskjellige skoler
Målet er økt kulturforståelse og utveksling av elever i Europa
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Walvis Bay - Municipal International Cooperation– Namibia (KS/NORAD)
Målet er å øke demokratisk tillitt, deltagelse og representasjon; styrke internasjonal
forståelse i kommunen.
Byer for strategisk samarbeid:
Aalborg (Danmark), Austin (USA), Herceg Novi (Montenegro), Yangzhou(Kina)
Se www.kristiansand.kommune.no
Mimeta –Centre for Culture and Development
Samarbeider med partnere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Strømmestiftelsen og VestAgder fylkeskommune er deleiere. Sehttp://www.mimeta.org/
NODE:
25 bedrifter har forberedt seg for innpass på det brasilianske offshoremarkedet.
Kina og andre land med olje gassforekomster er viktige markeder. Samarbeid blant annet
med Innovasjon Norge. Se www.nodeproject.no
Nordisk Informasjonskontor
Kontoret er sekretariat for samarbeidet mellom AA, AK og Rezekne i Estland. De er også
med i satsingen Norden i Bio. Målet i denne satsingen er at elever skal få økt sine nordiske
språkkunnskaper ved hjelp av et filmbasert undervisningsmateriell.
Nordisk Informasjonskontor er også prosjektleder i Interre g-prosjektet Women in Business.
Se www.nordeninfo.no
Strømmestiftelsen
Driver prosjekter i 12 forskjellige land. Prosjektene har enten fokus på utdanning eller
mikrofinans. Noen prosjekter integrerer begge elementer. Organisasjonen har særlig fokus
på kvinner i sin virksomhet.
Sørlandets Europakontor
Deltar i nettverket av norske regionkontorer i Brussel og samarbeider også med andre lands
regionkontorer der, særlig fra Nordsjøregionen. Sørlandets Europakontor representerer
også Agder i et europeisk nettverk for forskning og innovasjon - ERRIN
http://www.errin.eu/en/
. Europakontoret yter videre assistansetil prosjektdeltakere fra
Agder i noen Interreg -prosjekter (iAge, SMS,StratMoSog TransBaltic).
Se www. south-norway.no

Sørlandet Sykehus (SSHF)
SSHFsamarbeider med Northern State Medica University/Arkhangelsk Regional Psychiatric
Hospital i Russland.Medisinskavdeling i Kristiansand har samarbeidet i forhold til
lungemedisin og Klinikk for psykisk helse (KPH) har samarbeidet innen fagfeltene psykiatri
og rusbehandling. SSHFsamarbeider også med Haydom lutherske sykehus. Se
www.sorlandet -sykehus.no
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Teknova
Har formelt prosjektsamarbeid med DanmarksTekniske Universitet (DTU) i København.
Carnegi Mellon University ( Pittsburgh USA), her har de forskerutveksling, og PhDstudent.
Harriott Watt University i Scottland, prosjektsamarbeid og en PhDstudent
University of Southampton , prosjektsamarbeid og en PhDstudent
Fire forskningsprosjekter : Tahlheim (Tyskland), teststasjoner i Kenya, India og Japan
Styremedlem og representerer Norge i IEAsin arbeidsgruppe innen sol. Se
www.t eknova.no
Innovasjon Norge
Gjennom Enterprise Europe Network (EIN) samarbeider Innovasjon Norge med andre
kontorer i rundt 50 land. Gjennom EIN tilbyr de gratis informasjon om regelverk,
teknologioverføring, forskningsprosjekter, bedriftssamarbeid og markedstilgang i Europa.
Innovasjon Norge har i tillegg mer enn 30 utekontor rundt om i verden. Samarbeider med
begge fylkeskommunene, og bedrift er i regionen om flere int ernasj onaliseringsprosj ekt .
Delt ar i Int erregprosj ekt et Women in Business.
Se www.innovasj onnorge.no

Universitetet I Agder
Programmene som UiA har deltatt i er følgende: ForskningsprogrammeneSixth og Seventh
Framework Programme (FP6, FP7), Competitiveness and Innovation Framework
Programme (CIP), Lifelong Learning Programme (LLP) og Interreg Baltic Sea. De har også
deltatt i Kulturprogrammet, Mediaprogrammet og spesifikke programmer fra EUkommisjonen. Utover dette har de også vært med på tre EØSprosjekter. Se www.uia.no
Internasjonale prosjekter med deltagelse fra UiA:
Security, Services, Networking and Performance of Next Generation IP-based Multimedia
Wireless Networks (S2ENet)(FP7)
Activating Drivers for Digital eMpowerment in Europe (AddMe) (CIP-PSP-ICT)
European Energy balance Researchto prevent excessive weight Gain among Youth (Energy)
(FP7)
eGovernment Monitor Network (eGovMoNet) (CIP-PSP-ICT)
Welfare and Values in Europe (WAVE) (FP6)
European Internet Accessibility Observatory (EIAO)(FP6)
At the doorstep to adulthood: adolescent health and quality of life in a variety of socioeconomic backgrounds (ADOPOLNOR
) (EØS-midler) Prosjektsamarbeid med to polske
universiteter
Nettverksprosjekt mellom barnehjem i Vest Balkan og UiA (finansiert av
Utenriksdepartementet)
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UiAs forskningssamarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner:

Danmark
Polen
Slovakia
Tyskland
Kambodsja
Kina

Malaysia
Sri Lanka
Thailand
Bolivia
USA

Aalborg Universitet
2004DPUDanmarksPædagogiskeUniversitetsskole
1998Adam Mickiewicz University Poznan
2000PoznanUniversity of Medical Sciences(Karol Marcinowski )
2002Constantine the Philosopher University in Nitra
2005FachhochschuleHannover
1999Royal University of Phnom Penh (RUPP)
2007-2011
Wuhan University
2007-2012
Wuhan University of Technology
2007-2012
Beijing Normal University
2007Beijing University of Postsand Telecommunications
2007-2012
HuazhongUniversity of Science and Technology
2006-2011
Universiti SainsMalaysia
2008-2011
University of Ruhuna
2007Payap University
2009-2012
Universidad Mayor de SanFransiscoXavier de Chuquisaca2008East TennesseeState University
2005University of California, Berkeley
2007-2012
University of Nebraska at Omaha (UNO)
2008-

Vest-Agder Fylkeskommune
Vest-Agder Fylkeskommune har samarbeidsavtaler med Sörmland län (Sverige) og Vest-Viru
fylke i Estland. Fylkeskommunen er også medeiere i stiftelsen Mimeta (se ovenfor), og er
engasjert i ulike former for faglig samarbeid og utveksling innenfor aktuelle
ansvarsområder. Se www.vaf.no
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Internasjonalt utdanningssamarbeid i Vest-Agder skolen 2010-2012
Nedenfor følger oversikt over internasjonalt utdanningssamarbeid ved de videregående
skolene i Vest-Agder fylkeskommune for skoleåret 2010-2012.

Kristiansand Katedralskole Gimle
Program/
Prosjekt
Nord-sør
Nicaragua

Partner

Utvekslingsprosjek
t nordisk språk

Hjørring
gymnas
og
Trollhetta
n gymnas

Doris
Maria

Utvekslingsprosjek
t med Litauen

Samarbeidsfor
m
Prosjekt med
besøk og
gjenbesøk.
Kontinuerlig
kontakt mellom
skolene og
elevene

Innhold

Lærerbesøk i
innledende fase

Utvikling av de nordiske
språk

Utvekslings
besøk.
Ungt
entrepnørskap

Del 1 –
etterutdanning/samarbeid på
lærer og
administrasjonsnivå.

Høst
2010
-vår
2011

Høst
2010
Høst
2010

Prosjekter med felles tema.
Årets prosjekt: kjønnsroller

Språk program

Munster
Tyskland

Lærer Elev
utveksling

Del 2 – videreutvikle/etablere
kontakter/samarbeidspartner
e for faglige ekskursjoner.
Utvikling av programfag
språk.

Språk program

Frankrike

Lærer Elev
utveksling

Utvikling av programfag
språk.

Period
e
Doris
Maria
komme
r til
KKG i
sept.
2010
og KKG
reiser til
Doris
Maria i
feb.
2011
Høst
2010–
vår
2011

Kvadraturen skolesenter
Program/
Prosjekt
”Solar
prosjektet”

VET-country
practices

Partner

Samarbeidsform

Innhold

Periode

Kisumu
Polytekniske
skole- Kenya,
Arc-Aid, Elkem
og UiA
European
Agency

Elev og
lærerutveksling.
Digital
kommunikasjon

Solcelleteknologi,
kulturutveksling,
skolefaglig utvikling

2007-2011

23 land deltar.
Alle skal besøke
ett annet lands
eksempel på god

Finne fram til gode
eksempler i
deltakerlandene på
samarbeidspraksis

2010-2012

VET praksis

Lister videregående skole
Program/
Partner
prosjekt
Avd.
Flekkefjord
Dina Dina-stiftelsen
prosjekt
(Kongo)

Ekskursjon/st
udietur engelsk
Ekskursjon/st
udietur fysikk

Jorvik
museum, York
university
The European
Organization
for Nuclear
Reseach
(CERN)
Ekskursjon/st Museer i Paris
udietur
kunsthistorie

Avdeling
Eilert Sundt
Ekskursjoner
/
studieturer
Arc-aid

Operasjon
dagsverk

Avdeling
Lyngdal
Leonardo –
”Coating
Network
Europe”

mellom VGO og
bedrift for enkeltelever
med
funksjonshemminger

Samarbeidsform

Innhold

Periode

Innsamlingsaksjo
n høst 2011

Økonomisk hjelp

Studietur

Programfag internasjonal
engelsk, fokus på
historie og kultur i York
Fysikkgruppe reiser til
forskningssenteret i
Sveits

Fortsetter
dersom
elevrådet
går inn for
dette.
Fortsetter i
2013

Studietur

Fortsetter i
2013

Studietur

Vg2 og Vg3
studieforberedende med
formgiving,
museumsbesøk og
foredrag

Fortsetter i
2012

Flere, ulike
institusjoner

Bestemmes årlig

Ulike reisemål, språk,
kultur og historie

Årlig fra
2009-

Russen og
Arc-aid
organisasjone
n
OD Norge

Innsamlingsaksjo
n

Utvikling. Bistand. NordSør

2012

Innsamling og
kunnskapsformidli
ng.

Informasjons- og
kunnskapsformidling om
et bistands og
utviklingsprosjekt.

Årlig

Samlinger og
arbeid i
mellomperioden

Samarbeid mellom
skoler og bedrifter innen
billakkering

2011-2013

Innsamlingsaksjo
n og internasjonal
uke. Bidrag på

Informasjons- og
kunnskapsformidling.
Ulike tiltak.

Årlig aksjon

Sverige,
Norge,
Finland,
Danmark

Yrkesskolen i HaydomHaydom,
stiftelsen,
Tanzania
Tanzania

ulike måter når
det gjelder utstyr.
Avdeling
Kvinesdal
Ekskursjon/st
udietur –
medier og
kommunikasj
on
Ekskursjon/st
udietur Vg2
Barne- og
ungdomsarb
eider
Ekskursjon/st
udietur helsefagarbe
ider
Ekskursjon/st
udietur –
kokk og
servitør
TIF-dag

Avdeling
Lista
Ekskursjon/st
udietur Vg2
Elektro –
engelsk,
samfunnsfag
og
programfag
Comenius –
”Werte in
meinem
Leben –
Europas
Jugend im
Dialog”
Comenius –
”Zukunftwerk
statt Europa”
– den
europeiske
dimensjonen
i
undervisning

Berlin
internasjonale
filmfestival

Studietur

Besøk og deltakelse på
filmfestivalen, besøk på
historiske steder

Årlig

Barnehager og
skoler i
Castiglioncello,
Italia

Studietur

Besøk på skoler og
barnehager,
kulturhistorie

Årlig

Helseinstitusjo
ner i
Castiglioncello,
Italia
Skoler og
bedrifter i
Danmark og
Tyskland,
Color Line
TIF-foundation
international,
Sri Lanka

Studietur

Besøk på ulike
helseinstitusjoner,
kulturhistorie

Årlig

Studietur

Programfag

Årlig

Innsamlingsaksjo
n og internasjonal
dag

Informasjon og
kunnskapsformidling,
bistand og internasjonal
kunnskap

Også i
2012

Ulike
institusjoner i
London, bl.a.
London
Underground

Studietur

Besøk på bedrifter og
museer

Første
gang i
2012,
planlegges
også for
neste år

Skoler i
Østerrike,
Luxembourg,
Romania,
Tyrkia,
Tyskland,
Tsjekkia

Prosjektmøter,
arbeid i
mellomperiodene,
elevinvolvering

Avsluttes
juni 2012

Skoler i
Østerrike,
Luxembourg,
Romania,
Tyrkia,
Tyskland,
Tsjekkia

Prosjektmøter,
arbeid i
mellomperiodene,
elevinvolvering

Fokus på ungdommens
verdier og idealer,
implementert i
undervisningen i mange
fag på Design og
Håndverk, deltakelse på
ungdomskongress i
Bielefeld i mai 2012
Handler om vektlegging
av Europa-tanken (og
solidaritet) i opplæringen

Planlegges
fra
september
2012

en
Fagsamarbei
d Design og
håndverk
Cedefop –
studieopphol
d for ledere

Operasjon
dagsverk

Alle
avdelinger
Comenius –
”Preventing
dropping out
– steps to
success
towards the
European
benchmarks”

SEDU –
Ilmajoki,
Finland

Felles oppgaver
innen fagområdet

Skoleledere fra
ulike land,
vertskap
henholdsvis
Portugal og
Tyskland
OD Norge

Avdelingsrektor
og avdelingsleder
har deltatt på
hvert sitt
Cedefop-kurs

Skoler i
Finland,
Spania,
Ungarn og
Bulgaria

Etter en ”bli-kjent”periode tas det sikte på å
søke Nordplus jr midler
for et prosjekt innen
fagområdet
Tema for de to kursene:
a) Kvalitetsutvikling og
–kontroll, og b) integere
yrkesvalghemmede i
arbeidslivet

Fra vår
2012

Innsamling og
kunnskapsformidli
ng.

Informasjons- og
kunnskapsformidling om
et bistands og
utviklingsprosjekt.
Innsamling

Årlig

Prosjektmøter,
arbeid i
mellomperiodene.
Skoleledere
deltar.

Finne fellestrekk og tiltak
som virker, og som kan
bidra til at elever i større
grad fullfører og består
videregående opplæring

2011-2013

Skoleåret
2011/2012

Mandal videregående skole
Com2
Migration
Learning in
European
Schools

Universität Carl von
Ossietzky,
Oldenburg/Universit
ät Hanover
Ankara University,
ANKARA
ÜN VERS TES
E T M B L MLER
FAKÜLTES
Faculty of
educational
sciences
Cebeci
TR-Ankara
Turkey
Forumul Cetatenesc
pentru Actiune
Social si Educatie
Civica

Samarbeidet har
vært basert på
fellesmøter i de
ulike landene,
samt elektronisk
kontakt.

Lærerutdanningsprosj
ekt om migrasjon og
de utfordringer som
det stadig åpnere
arbeidsmarkedet I
EU/EØS
representerer. I tillegg
har man hatt focus på
migrasjonen til
Europa, og den
interne migrasjonen
uroligheter innen
EØS/EU og EUsøkerlandene har.
Prosjektet har
resultert i to
europeiske lærerkurs,
kunngjort i EUKommisjonens
kurskatalog.

2006 2009
med
oppfølgin
g i 2010.

The Civil Forum for
Social Activity and
Civic Education
24 Principala
RO-0917 FumureniLungesti
Romania
Universitetet I Agder
Faculty of Education
NO-4604
Kristiansand

Nordpluss

Comenius

Ekskursjon

Comenius

Ulster American
Folk Park Museum
(National Museums
and Galleries of
Northern Ireland)
2 Mellon Road
UK-BT78 5QY
Omagh
North Irland
Tenkt samarbeid
mellom et utvalg
nordiske land
Tenkt mellom
Norge, Frankrike,
Italia, tyskland og
mulig Sverige.
Norge - Irland

Prosjekt mellom
flere land

Elevutveksling

Elevutveksling

Tverrfaglig
prosjekt – en
klasse
Chain
Historie og filosofi

Nordisk språk og
kultur. Avhengig av
ekstra støtte fra … ?
… fordi Nordpluss er
delfinansiering
Eco-citizenship

2011-?

2011 -12

Reise til Irland for å
gå i fotsporene i
nordisk historie, kultur
og språk
“Tracing back Europe”
Culture heritage
activities and
institutes network

2012?

2010-

Søgne videregående skole
Program/
Prosjekt
Søk etter
partnerskole
for søknad om
midler for
skoleåret
2011/2012.
Comenius.

Partner

Samarbeidsform

Innhold

Periode

Kontaktseminar i
Tsjekkia 17. – 20.
November 2010

Finne partnerskoler
for samarbeid med
tema som
naturbruk,
klimaeffektivisering,
samfunnsfag,
naturfag og språk

2010-2011

Kontakt med
vennskap
Nord-sør for
etablering av
samarbeid
med skole i sør

Etablering av
samarbeidspartnere,
søknad om midler
for 2011/2012

som utgangspunkt
Finne
2010-2011
samarbeidspartnere
med mål om å
utveksle kunnskap
og erfaring innen
kultur, språk med
naturbasert aktivitet
som faglig basis

Tangen videregående skole
Program/
Prosjekt
Leonardoprosjekt

Partner

Samarbeidsform

Innhold

Periode

Bournemouth
and Poole
College, England

Elever på vg2
kokk/servitør
arbeidspraksis i 5
uker-utvidet PTF

Gjestebehandling, Nov 2009 service og
nov 2013.
dannelse på tvers
av kulturer II .

Praksis i collegets
restaurant og
kjøkken
Bournemouth and
Poole College,
England
Skolen i
samarbeid med
Strømmestiftelsen

Leonardoprosjekt

Lærerhospitering
en uke-4 lærere

Klasseledelse og
læringsmiljø

Fredslandsbyen
Kuron i SørSudan/
og
Mathare Youth
Sports
Assosiation

Innsamlingsaksjon Bidra til utvikling
og utdanning for
Elev-lærerbesøk
unge mennesker i
for egne midler
et ruralt område i
Sør-Sudan.
Underprosjekt i
Mathareslummen
i Nairobi

2010-201
2012-

Vennesla videregående skole
Program/
Prosjekt
Nordit

Partner

Samarbeidsform

Innhold

Periode

Langkær
gymnasium,
Katedralskolan
i Åbo, S:T
Eskils
Gymnasium,
islandsk skole

September:
Lærersamling Nordit
– Eskilstuna
Samarbeid via
sosiale medier.
Medieundersøkelse.
Norditsamling – rapprosjektet (elever,
lærere) i Århus
2HSA og 2HSB:
Studietur til Praha
uke 45
Utplassering av
helsefag-elever i
PFT i Praha våren
2011
Elev- og
lærerutveksling,

Kunnskap om
nordisk språk og
kultur. Sosiale
medier som
samarbeidsarena.

20102011

Øke kvaliteten på
utdanningen for
helsefagarbeidere

20102011

Samarbeid om Elæring ,

20102011

Leonardo Da
Secondary
Vinci,
Nursing School
Helsefagarbeider i Praha
i EU.
Mobilitets prosjekt
Comenius
skolepartnerskap:

Grotius
College,

Breaking
European Topics

Nederland
IES Ausiàs
march (Spania)
Florida Centre
de Formacio i
Catarroja

Ekskursjon til i Italia
i uke 42- 3STA og
3STB

Italiaturen

FN-sambandet

felles prosjekter.
Evt. ekskursjon 3MK
Spania eller
Nederland
Utplassering av 3 til
4 elever fra 2TPA i
spansk skole.

FN-Sør

OD

3ME deltar som
pressekorps på FNsambandets
rollespill om
menneskerettigheter
i Byhallen i
november.

læringsobjekter,
sosiale medier
Forprosjektet er
godkjent med et
beløp på 2280 Euro.
Sissel Berglien og
Oddbjørn V.
Osmundsen reiser til
Valencia i slutten av
juni 2010 for å ha et
møte med ledelsen
ved skolen Florida
Centre de Formacio i
Catarroja.
Kunnskap om
europeisk kultur og
historie.

20102011

Kunnskap om
menneskerettigheter og FNs
arbeid

20102011

Nord-sør
½ internasjonal dag
solidaritetsaksjon for for alle elever I uke
ungdom
42
OD-innsamling
torsdag 21.10.

20102011

20102011

Vågsbygd videregående skole
Program/
Prosjekt
Comenius

Partner

Samarbeidsform

Innhold

Periode

Skole i Nederland

Bilateralt
skoleprosjekt

”Let`s face
Opera: a tool
of innovation in
our
educational
system”

2009-2011

FN-sambandet

Samarbeidsavtale
med FN-sør

UNESCO

Deltar i UNESCO`s
ASP-net

Deltar på div elevog lærerrettet
virksomhet
Lærer- og
elevsamlinger

2009-2011
Årets tema er
Likestilling

Årlig

Interna sjonalt utd anningssamar beid i videre gående skole r i
Aust -Agder fylkeskommune 2011-2012
Nedenf or f ølger oversikt over internasj onalt ut danningssamarbeid videregående skole f or
skoleåret 2011/ 12.

Arendal videregående skole
Program/
Prosj ekt

Part ner

Samarbeidsform

Innho ld

Periode

Comenius

Roma (I)
Breda (NL)

Prosje kt
Elevut veksling

” Golden Ages in
Europe”
Histori e/ samfunnsfag

2010 2012

” Viborgprosjekt et ”
Støttet av Foreningen
Norden

Viborg
Amt sgymnasium
(DK)

Prosje kt
elevut veksling

Fornybare
Engergiformer.
Nordiske språk
Kroppsøving

Årlig
siden
1998

Eskilstuna-prosje kt et
Støtte fra svensk legat

Rekarnagymnasiet
Eskilstuna (S)

Prosje kt
elevut veksling

Nordiskespråk
Nordiske
samf unnsforhold

Årlig
siden
2006

Bernkast el -prosje kt et

Nikolaus von
Kues
Gymnasium
Bernkast el (TY)

Prosje kt
Elevut veksling

Geografi
Tysk

Årlig

Delta gelse på
nordisk råds
sesjon i
København

Opplæri ng og
praktisering som
unge
korr espondent er

31.10 –
3.11.2011

Nordenkorrespondentene I Foreningen Nordens regi
(2 elever)
Fagtur Int ernasj onal
engelsk til Cambri dge

-

Undervisning
ved språkskole.
Innkvarteri ng i
familier

Undervisning i avtal t e
t ema i henhold t il
læreplanen.
Sightseeing.
Teaterbesøk

Uke 19,
2012

Fagtur fra nsk II t il Anti bes

-

Undervisning
ved språkskole.
Innkvarteri ng i
familier

Undervisning ved
språkskole
Sightseeing

Uke 19,
2012

Fagtur visuelle kunstfag
til London

-

Museer,
arkite ktur,
t eater mm

Museumsbesøk med
mer i hht t ema i
læreplanen

Januar
2012

Fagtur Politikk og
menneskeret t ighet er
Til Brüssel og Strasbourg

-

Opplegg i
samarbeid med
Sørlandest
Europakontor

EUinstit ursj oner
Sikkerhet spolit ikk
Innvandri ng
Finanskrise mm

Mars
2012

Fagtur IB til Istanbul

-

Delta gelse på
int ernasjonal
TOKkonferanse

Aktuelle TOKt emaer
(Theory of
Knowledge)

Okt ober
2011

Kont akt med
skole. Gjensidige
besøk. I år
besøk fra Pamba
school, 2 elever

CAS faget på IB

Nov.
2011

MIC (Municipal

Mwanza,
InternationalCooperation) Tanzania,
Arendal
kommune, AA
fylk eskommune

Språkkurs lærer i Paris
Troll midler

og en lærer
Språkkurs for
lærere

-

Aktuelle t ema knyt t et
til språkundervisning

2 uker
okt ober
2011

Blakstad videregående skole
Program/
Prosj ekt

Part ner

Samar beidsform

Elevprosjekt
Austrumlat gales
Samarbeid
Int ernasjonal dag Prof esion l
elevråd/ elever
vidusskola (East Latgale
Vocat ional
Secondary school)
Rezekne, Lat via

Innho ld

Periode

Int ernasjonal dag.
Elever på Blakst ad
arbeider en dag for
utsty r til int ernat ene
i Rezekneog Vilani.
To elever fra skolen i
Rezekne på besøk en
uke på Blakst ad
To elever fra Blakstad
til Rezekne og Vilani
på gjenvisit t.

2.11.20.11
til
11.11.2011

Elevene fra Lat via skal
delta i praksis
undervisning og bo på
vårt int ernat.

Februar/ mars
2012

Leonardo
elevprosjekt

Austrumlat gales
Prof esion l
vidusskola
Rezekne, Lat via

8 elever fra
samarbeidsskolen
på praksis.
Lærer er med.

EØSprosjekt

Kult ur
depart ement et i
Lat via,
Rezekne
kommune,
Austrumlat gales
Prof esion l
vidusskola
Rezekne, Lat via

Elever og lærere fra Rest aureri ng av ” Den
Blakst ad i praksis i
grønne synagogen” i
Rezekne
Rezekne

Februar/ mars
2012

April 2012
Til
mai 2014

Dahlske videregående skole
Program/
prosjekt
Comenius
VENN

Partner

Samarbeidsform

Innhold

Periode

-

Aust-Agder
fylkeskommune
Natur og
Ungdom
Birkenlund skole
Dahlske vgs
Norfolk County
SUSTED
St. Peter
Primary School
Norwich City
College

ComeniusRegio
prosjekt

Utvikling av
kloimapedagogikk.
Arbeider med tre
hovedområder:
- Alternative
læringsarenaer
- Klima
- Motivasjon

Juli 2011 –
juli 2013

Dahlske vgs
School Without
Walls,
Washington DC,
USA

Studietur i
samfunnsfaglig
engelsk.

-

Studiereise –
vennskapsskole -

Læerutveksling

Erfaringsutveksling
mellom lærere og

Studiereisa arrangeres
Juli 2010
for tredje år på rad.
og
Den omfatter besøk med framover
f orelesere i alle
maktsentra i Washington
inkludert Pentagon i

elever innen
engelsk, politikk og
litteratur
Studiereise til Albir i
Spania

Studereise
helsefagarb.

-

Studiereise
kjemi 2 og
fysikk 2
Studietur
spanskvg2

-

Studiereise til
London

-

Studietur
fransk vg2

-

Språkreise til
Málaga, Spania.
Opplegg i samarbeid
med Málaca
Instituto
Språkreise til Paris.
Språkkurs ved
Institut Parisien

Studiereise
Markedsføring
og ledelse 2

-

Studiereise til Riga i
Latvia

Sudiereise
Musikk, dans
drama, vg3

-

Studiereise til
London

Dahlske vgs
Fundación
Betanien

tillegg til ordinære
skoledager ved en
amerikansk skole.
Gi elever på vg2
helsefagarbeider
innblikk i helse- og
behandlingstilbud for
norske eldre og
funksjonshemmede i
Spania
Besøkediverse museer
og ett universitet
Intensiv
spanskundervisningi
små grupper.
Innblikk i spanskkultur
og historie
Intensiv
franskundervisning.
Innblikk i fransk plitikk,
kultur og historie.
Studere hvordan Latvia
arbeider med å bygge
opp turistdestinasjoner
tilpasset et stadig
økende vestlig marked
- Musikk, dans og
kultur.

Mars 2012

Mars 2012

Mars 2012

Mars 2012

Mars 2012

Mars 2012

Møgelstu videregående skole
Program/
Prosj ekt

Part ner

Samarbeidsform

Innho ld

Periode

Comenius
Prosje kt
2011-1-DE3COM06-18925-6

Tyskland/ Ital ia

Elever+lær ere
Treff i alle t re land
Min 24 mobili t et er

” Schule – Freizeit – Jobs”
Større arbeid mellom
besøkene.Treff i
Lillesand og Cutro (SørItalia) i 2012/13

2011 2013
(avsluttes)

Studiereise i
spansk

Språkskole i
Salamanca

Møglestuel ever går
på språkskole, bor i
spanske vert sfamil ier

Språk og kultur,
undervisning og utfl ukt er
i språkskolens regi

Uke 12
2012

Solidarit et stur
Til Sri Lanka

Ranjith
Molegoda
Norge/ SriLanka

Rektor, 3 lærere og 4
elever.
Aksjonsdagog
solidaritetsprosjekt
hjemme.

Solidarit et sarbeid og
Prosje kt til fordypning.
Solidaritetsdag 25.10.11
mål for prosjektet: eget
skolebygg for tilrettelagt
opplæring.

7.-15.3
2012

Studietur

7 elever fra stud.spes Kunst og kultur
med formgivingsfag.
Elevene har vunnet og
utført et
dekorasjonsarbeide
ved Post- og
teletilsynet.

London

Uke 12.

Risør videregående skole
Program/
Prosj ekt

Part ner

Samar beidsform

Innho ld

Periode

Studietur

Studietur

Vg3
studiespesialisering:
Roma

høsten 2011

Studietur

Studietur

Vg3 media: London

høsten 2011

Studietur

Studietur

Vg2 salg, service,
sikkerhet: Spania

våren 2012

Studietur

Studietur

Vg1+Vg2 te knikk og
industriell produksjon:
Sverige

våren 2012

Studietur

Studietur

Vg1 elekt rof ag:
Sverige

våren 2012

Tvedestrand og Åmli videregående skole
Program/
Prosj ekt

Part ner

Samar beidsform

Innho ld

Periode

vennskapsskole

Tsjekkia

(Tvedest rand)
Vg2 st ud spes

Språk og hist orie

7 dager

Eget opplegg

Skot t land

(Holt)
Vg2 naturbruk

Besøke uli ke gårder som
driver med f e, sau og
hest . Besøke
j ordbruksskole

4 dager

Setesdal vidergående skole
Program/prosjekt
Leonardo –
prosjekt
Avd. Valle
Solidaritetstur
Avd. Hornes

Partner
Tyskland,
Nederland og
Finland

Samarbeidsform
Utveksling Vg3

Innhold
Sølv- og gullsmed

Periode
Høst og
vårsemester

Spania,
Helsesenter i
Alicante

Erfaringstur Vg2
Helsefag

Elevene har med
seg
skolemateriell,
leker og penger til
barnehjem
Hsitorie, kunst og
kultur
Somen del av
undervisningen

Elevbedrift og
catering for å
skaffe midler til
dette prosjektet

Studiespesialisering I 2012 Hellas

Tur Vg3

Reiseliv

Tur for
reiselivselever

Avd. Hovden

Varierer i 2012
Paris

Hver år
Hver år

Strømsbu videregående skole
Program/prosjekt

Partner

Samarbeidsform

Innhold

Periode

Studietur til
Finland

Nordplus

Utveksling av
elever mellom
Vasa
Yrkesinstitutt og
SVS

Utplassering i bedrift er i
Finland.
Undervisning ved Vasa
Yrkesinstitutt .
Elever fra Vasa
Yrkesinstitutt
utplasseres ved bedrifter
i Norge.
Ekskursjon til bedrifter .
Besøkpå skole.

12. -24. mars

Restaurant og
matfag

Studietur Vg2
Matfag

Etablere
samarbeid med
Westminster
KingswayCollege

20. –23. mars

Studietur til
RomaVg2
Interiør - og
utstillingsdesign

Etablere
samarbeid med
Instituto Europeo
di Design

Besøkeskole.
Studere ita liensk
arkitektur og stilhistorie .

14. -21. april

Observatør ved
The International
Association of
Hairdressing
Schoolssitt årlige
elevmesterskap

Utveksling av
frisørelever

To faglærere deltar som
observatører for å
etablere samarbeid med
skole i et av medlemslandene.

26.-30.- april

