Internasjonale engasjementer på Agder
Vedlegg til internasjonal 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 Business Development (AA+VA)
Et internasjonalt samarbeidsprosjekt om innovativ framsynsplanlegging som skal bidra til utvikling av
bærekraftige næringsklynger rundt Nordsjøen.
Smart Cities (KK og Lillesand Kommune)
Målet er å teste ut en felles metode for dokumentasjon, videreutvikling 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, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Innovasjon
Norge og Nordisk Informasjonskontor)
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.
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Nordiske Sykkelbyer (KK)
Gjennom prosjektet Nordiske sykkelbyer vil 11 danske, norske og svenske kommuner 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) (Handelshøyskolen BI)
Målet er å styrke besøksnæringen i 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)
SMS er et kunnskapsprosjekt som skal bidra til en sosialt bærekraftig stedsutvikling og fremme sosial
integrasjon.
LISA (Knutepunkt Sørlandet, KK, Vennesla, Søgne, Iveland, Birkenes og Sogndalen)
LISA er 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.
Skandinavisk Kompetanseutviklingsnettverk (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 pedagogiske verktøy i den videregående skolen med tanke på miljøsertifisering i
Kattegat-Skagerrak-regionen
KASK Inkubator (AA)
Målet er å akselerere veksten i norske, svenske og danske virksomheter i forskningsparker og
næringshager.
Hav møter land (AA og Fylkesmannen i Aust-Agder)
Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og
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.
IVB Østersjøprogrammet
TransBaltic – Towards an integrated transport system in the Baltic Sea Region (VA)
Hensikten med prosjektet er å utvikle et multimodalt transportsystem for Østersjøregionen.
First Motion (UiA)
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First Motion er et prosjekt som skal ”knekke kodene” for hvordan små og mellomstore filmskapere
kan utnytte 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
Fylkeskommunene er representert i Nordsjøkommisjonens styre, har sekretariatet for
Nordsjøkommisjonens Transportgruppe og sitter i styret for et regionalpolitisk samarbeidsnettverk for
Østersjøen - BSSSC. I tillegg 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 VestAgder 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 Cprogrammet. Agder er representert i Europapolitisk Forum.
Kristiansand Kommune er medlem av Union of Baltic Cities og er representert i det politiske 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 Regions of Culture, International Cities of Refuge
Network (ICORN), Aleph - et datasystem brukt av biblioteker på verdensbasis, International
Federation of Library Associations and 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
Union of Baltic Cities
Association of European Cities and Regions of Culture
European Cities Against Drugs

http://www.crpm.org/
http://www.northsea.org/
http://www.icorn.org/
http://www.nordiccitynetwork.com/
http://www.ubc.net/
http://www.lesrencontres.org/
http://www.ecad.net/

Internasjonal Portal for Agder:

http://intportal.vaf.no/

Agderforskning
Samarbeider med Basque Institute for Competitiveness, 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 institusjoner med penger eller
hjelpesendinger. I Tanzania deltar Arendal Kommune i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund
og NORAD i et program som går under navnet Municipal International Cooperation. Målet er å
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videreutvikle lokale styringssystemer. Arendal Kommune, Aust-Agder Fylkeskommune og 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). Se www.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 (Samsen kulturhus)
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
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 Vest-Agder
fylkeskommune er deleiere. Se http://www.mimeta.org/
NODE:
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25 bedrifter har forberedt seg for innpass på det brasilianske offshoremarkedet.
Kina og andre land med olje gass forekomster 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 Interreg-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 assistanse til prosjektdeltakere fra Agder i noen Interreg-prosjekter (iAge, SMS, StratMoS
og TransBaltic).
Se www.south-norway.no

Sørlandet Sykehus (SSHF)
SSHF samarbeider med Northern State Medica University/Arkhangelsk Regional Psychiatric Hospital
i Russland. Medisinsk avdeling i Kristiansand har samarbeidet i forhold til lungemedisin og Klinikk
for psykisk helse (KPH) har samarbeidet innen fagfeltene psykiatri og rusbehandling. SSHF
samarbeider også med Haydom lutherske sykehus. Se www.sorlandet-sykehus.no
Teknova
Har formelt prosjektsamarbeid med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København.
Carnegi Mellon University ( Pittsburgh USA), her har de forskerutveksling, og PhD student.
Harriott Watt University i Scottland, prosjektsamarbeid og en PhD student
University of Southampton , prosjektsamarbeid og en PhD student
Fire forskningsprosjekter: Tahlheim (Tyskland), teststasjoner i Kenya, India og Japan
Styremedlem og representerer Norge i IEA sin arbeidsgruppe innen sol. Se www.teknova.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 bedrifter i
regionen om flere internasjonaliseringsprosjekt. Deltar i Interregprosjektet Women in Business.
Se www.innovasjonnorge.no
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Universitetet I Agder
Programmene som UiA har deltatt i er følgende: Forskningsprogrammene Sixth 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 EU-kommisjonen. Utover dette har de også vært med
på tre EØS prosjekter. 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 Research to 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 socio-economic
backgrounds (ADOPOLNOR) (EØS-midler) Prosjektsamarbeid med to polske universiteter
Nettverksprosjekt mellom barnehjem i Vest Balkan og UiA (finansiert av Utenriksdepartementet)
UiAs forskningssamarbeidsavtaler med utenlandske institusjoner:

Danmark
Polen
Slovakia
Tyskland
Kambodsja
Kina

Malaysia
Sri Lanka
Thailand
Bolivia
USA

Aalborg Universitet
2004DPU Danmarks Pædagogiske Universitetsskole
1998Adam Mickiewicz University Poznan
2000Poznan University of Medical Sciences (Karol Marcinowski )
2002Constantine the Philosopher University in Nitra
2005Fachhochschule Hannover
1999Royal University of Phnom Penh (RUPP)
2007-2011
Wuhan University
2007-2012
Wuhan University of Technology
2007-2012
Beijing Normal University
2007Beijing University of Posts and Telecommunications 2007-2012
Huazhong University of Science and Technology
2006-2011
Universiti Sains Malaysia
2008-2011
University of Ruhuna
2007Payap University
2009-2012
Universidad Mayor de San Fransisco Xavier de Chuquisaca 2008East Tennessee State University
2005University of California, Berkeley
2007-2012
University of Nebraska at Omaha (UNO)
2008-

Vest-Agder Fylkeskommune
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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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