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Regionplan Agder 2020

Samarbeidet med UiA-en  

merverdi for oppfølgingen?



Bakgrunn for saken!

Oppfølging av Regionplan Agder 2020 er organisert med et 

sekretariat, en rådmannsgruppe og politisk 

samordningsgruppe (PSG)

Sekretariatet skal bidra til å operasjonalisere planen og 

legge frem årlige handlingsplaner samt rapportere 

resultater. 

Sekretariatet tar også mål av seg til å bidra til økt fokus på 

kunnskapsbaserte resultater som dokumenteres i 

anerkjente vitenskapelige tidskrift 

Er dette mulig og hvordan får vi det til?  
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Kunnskapsbasert regional utvikling

1. Fremskaffe kunnskap om hvordan økt samarbeid kan gi 

en reell merverdi for regionen

1. Gevinstrealisering

2. Eks NODE

3. Omfatter forskning, utdanning og formidling ( debatt, 

faglig diskurs, samfunnsansvaret)

2. Fremskaffe og formidle ny kunnskap om 

sammenhengen mellom en helhetlig tilnærming til 

infrastruktur som omfatter barnehageutvikling, felles bo-

, arbeid og serviceregioner



Utdanning der menneskene bor

1. Desentralisert utdanningsmodeller

1. På alle nivå

1. Bachelor, master, phd, etterutdanning

2. Finansieringsordning

3. Teknologisk infrastruktur

1. Forutsigbarhet



Likestillingsperspektivet

1. Gjennomgående fokus på utfordringer vedrørende 

likestilling i alle Universitetets kjerneoppgaver

1. Skape debatt ( samfunnsoppgaven)

2. Forskning

3. Utdanning



Dialog i prosess, planlegging, gjennomføring

1. Behov for økt kjennskap til hverandres strategier

1. Bidragsyter i utforming av planer? 

1. RIS, andre?

2. Dualistisk tenkning integrert plan- og strategiprosess

1. Inviterende modell

3. Gjensidig forsterkning?

1. Utnytte traineeordningen

2. Masteroppgaver

1. Bestilte oppgaver

2. Kompetansetorget?



Universitetsmeldingen og kobling mot 
Regionplan Agder 2020

1. Kapittel 4: Universitetet, kommunen, samfunnet

1. Universitetets rolle som bidragsyter til regional utvikling

2. UiA sin rolle som samfunnsaktør

3. Katalysator og drivkraft for økt kunnskap 



Møteplasser og videre dialog

• Har vi etablert nødvendige møteplasser?

• Hvordan sikre forankring på prosjektsamarbeid m.m

• Felles søknader 

• Forutsigbarhet

• Avtaler for konkrete «bestillinger»

• Tilgjengelighet og åpenhet vedr. datainnhenting

• Prosess for å invitere til studentoppgaver


