Oppsummering oppstartsmøte 18.12.2019
Arbeidsgruppe for forskning og utdanning
Tid: 1200-1300
Sted: Forskningsparken
Til stede:
Helén Andersen
Fred. S. Hansen
Inger Jennings
Therese Sigurdsen (via skype)
Gunhild Lutnæs (sekretær)
Gjennomgang av oppdraget, SSF og SMS
Oppdraget til arbeidsgruppene – hva er relevant for oss? Alle
Plan, omfang og struktur av gruppens arbeid, diskusjon
Innspill til NP om gjennomgang av tema når det gjelder kunnskapsgrunnlaget, frist 19.
desember
5. Eventuelt

1.
2.
3.
4.

Oppsummering:
1. Det ble gitt en kort oppsummering av hensikten med arbeidsgruppene:
Det opprettes tre arbeidsgrupper, skal ha rådgivende funksjon. De skal bidra med kunnskap
om dagens bruk av områdene og viktige behov fremover. Gruppene har også en viktig rolle i
å kommunisere planarbeidet ut i sine organisasjoner, og å formidle holdninger, kunnskap og
innspill tilbake inn i arbeidet. Bidra til å kvalitetssikre høringsdokumentene. Deltakelse er
avhengig av hvilket område og tema som skal diskuteres på hvert møte.
2. Det overordnede er å synliggjøre ferdsel og aktivitet i dag og i fremtiden, slik at dette kan
hensyntas i arbeidet. F.eks. hvor det drives forskning, hvordan kommer man seg dit, hvor er
installasjoner/infrastruktur som brukes i forskning/undervisning, hvor det er vanlig med
forskningsleire. Beskrivelse tid og rom er viktig.
3. Alle samler det de har til neste møte, den 12.2.2020, hvor alle presenterer det de har, slik at
vi kan enes om en form og et detaljnivå som kan være hensiktsmessig. SSF viser det som er
ligger i RiS, og vi vil da diskutere hva som ikke ligger der, og hvilke «hull» som finnes.
SSF vil sammenfatte dette til fellesmøtet i mars.
Spørsmålet om f.eks. nye ferdselsformer og teknologi tas når dette er ferdig.
4. Dette ble ikke diskutert, men alle kan gi innspill i løpet av 19/12
5. Eventuelt
AARI var ikke til stede. Etter avtale med leder vil de få konkrete punkter de skal gi
tilbakemelding på etter møtet.

Både polske og Tsjekkiske forskningsmiljø har fått tilbud om deltakelse, men har ikke gitt
tilbakemelding.
UNIS gjorde oppmerksom på at det flere undervisningsinstitusjoner som driver undervisning
her, og som ikke er en del av UNIS, og som dermed ikke vil fanges opp i vårt arbeid. UNIS vil
ta tak i dette og kontakte de man kjenner til for å få oversikt og om mulig inkludere deres
aktivitet i oversikten.

