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UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND
HANDLINGSPLAN 2012 – 15
1. INNLEDNING
1.1. Bakgrunn
Etter en omfattende prosess i 2011 vedtok styret for Universitetet i Agder (UiA) (24.11.11) og
bystyret i Kristiansand (07.12.11) Melding om Universitetsbyen Kristiansand.
Formålet med meldingen var å skape et grunnlag for samarbeid om felles langsiktige mål hentet
fra overordnede planer/strategier for UiA og for kommunen.
Meldingen er forankret i kommuneplanen for Kristiansand og universitetets strategiske
målsettinger. I dialog med relevante samfunnsaktører fikk meldingen et bredere geografisk
perspektiv med relevans for hele Agderregionen og en økt vektlegging av næringslivets rolle.
Utarbeidelse av meldingen ble gjennomført i et bredt anlagt arbeidsopplegg med mange aktører.
Hovedtemaene som ble behandlet var: Utdanning og kompetanseutvikling, Forskning og
kunnskapsutvikling, Studenttrivsel og attraktivitet, Arealplanlegging og infrastruktur samt til slutt
Overordnet samarbeid. Alle kapitlene konkluderte med anbefalinger som danner grunnlaget for
det videre arbeidet. Oppfølgingen skulle nedfelles i en handlingsplan med varighet ut 2015.
1.2. Utvikling av handlingsplanen
Handlingsplanen er skrevet med de samme temaene som i meldingen. Den er kortfattet da
analyser, behov, mål og status fremgår av meldingen. Anbefalingene der er også utgangspunkt
for de foreslåtte tiltakene. Det har i arbeidsprosessen med handlingsplanen vært åpent for nye
tiltak i tillegg.
Referansegruppen for arbeidet har hatt representanter fra UiA, Kristiansand kommune, de tre
høyskolene i Kristiansand (BI Kristiansand, Mediehøgskolen Gimlekollen og Ansgar teologiske
høgskole), Studentsamskipnaden i Agder (SiA), Studentorganisasjonen i Agder (STA),
næringslivet (oppnevnt av Næringsforeningen, Kvadraturforeningen og Agdering), Vest-Agder
fylkeskommune og Grimstad kommune.
Inkludering av ulike samfunnsaktører har vært viktig i utarbeidelse av planen. Det ble holdt tre
workshops med fokus på henholdsvis næringslivet, Agder-regionen og kulturlivet/byens
attraktivitet for studenter og ansatte. I tillegg til eksterne representanter stilte universitetet med
mange sentrale deltakere på alle tre samlingene sammen med kommunen. Studentene var
også godt representert. Det har dessuten vært avholdt møter med representanter for Vest-Agder
fylkeskommune, Regionplan Agder og Sørlandet sykehus. Handlingsplanen ble sendt på høring
til de som deltok i arbeidsprosessen fra nærings-, kultur- og samfunnsliv, deltakere i
referansegruppen og fylkesmannen i begge Agder-fylkene, totalt 38 instanser.
Høringsuttalelsene var positive til prosessen og planen. Noen av forslagene er tatt inn i teksten.
Foreliggende handlingsplan er i tråd med konklusjonene fra referansegruppen etter
høringsrunden.
Workshopene og høringsrunden viste at det er godt samarbeidsklima og at det er fruktbart at
personer fra ulike miljøer møtes, får samme faktakunnskap og gjensidig forståelse for roller og
muligheter. Det ble også tydelig at det skjer mye bra, men at dette må synliggjøres for å
oppfattes bedre.
Innspill fra gruppene som gir et felles grunnlag for arbeidet videre, var bl.a.:
- Gjensidig ønske om forutsigbarhet og langsiktig planlegging
- Balanse mellom kortsiktig og langsiktig behov for kompetanse
- Forståelse av ulike roller – nasjonalt samfunnsansvar/lokale behov
- Lavere barrierer både fysisk og mentalt
- Universitetet som en av de viktigste vekstdriverne i landsdelen
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-

Styrke gjennom kunnskapsbredde
Betydningen av noen spisser
Stolthet over det vi får til
Viktig med synliggjøring
Snakke hverandre gode

Parallelt med handlingsplanprosessen i Kristiansand har det foregått et oppfølgingsarbeid for
regionplan Agder og dessuten vært et eget prosjekt for universitetsbyen Grimstad. Dialog og
samarbeid på disse tre arenaene har vært viktig for å sikre felles forståelse og samsvar i
planarbeidet. Noen utfordringer er felles mens andre er spesifikke ut fra ansvarsmessig
sammenheng og ulike lokale forhold. Den foreliggende handlingsplanen for universitetsbyen
Kristiansand har da også vært naturlig å avgrense i relasjon til planene for Grimstad og for
regionen.
Hovedtyngden av tiltakene er knyttet opp til direkte samarbeidsprosjekter mellom Kristiansand
kommune og UiA, samtidig som flere av punktene er overordnet og relevante for hele regionen.
Dette gjelder kapittel 2, samt punktene 3.1, 3.2, 3.3 og 3.4.13. I tillegg er noen av tiltakene
avhengig av regional partner. Dette gjelder: 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 4.2.4 og 5.5.
Økonomiske konsekvenser av handlingsplanen vil bli vurdert i kommunens handlingsprogram
2013-2016 og i UiAs budsjettbehandling. Ressurser til synliggjøring av universitetsbyen vil inngå
i vurderingen.

2. UTDANNING OG KOMPETANSEUTVIKLING
2.1.

Samarbeid med arbeidslivet om studentoppgaver og praksis/hospitering
2.1.1. Masteroppgaver
Det legges opp til økt kontakt og samarbeid med eksterne om aktuelle oppgaver
og utviklingsprosjekt.
2.1.1.1. Masteroppgaver for FoU i kommunen:
Det inngås mer systematisk samarbeid mellom UiA og kommunen om
bruk av masterstudenter i forbindelse med forskning- og utviklingsprosjekt
i kommunen. Dette kan også være aktuelt for høgskolene.
Ansvar: Kristiansand kommune
2.1.1.2. Masterstipend:
Det utprøves bruk av masterstipend i kommunen innen aktuelle områder
der det foregår utviklingsprosjekt med behov for kartlegging og utredning.
Ansvar: Kristiansand kommune
2.1.1.3. Kontorplasser for masterstudenter i relevant fagmiljø:
Kommunen vurderer å legge til rette for fasiliteter i kommunale lokaler for
å skape et kontorfellesskap med sentrale FoU-funksjoner og med
fagutviklermiljø i de aktuelle enhetene.
Ansvar: Kristiansand kommune
2.1.2. Bacheloroppgaver
I alle bachelorstudier på UiA blir det nå innført bacheloroppgave. For å få
relevante og konkrete problemstillinger er det nødvendig med aktivt bidrag fra
eksterne om tematikk for oppgaver og tilrettelegging.
Ansvar: UiA
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Samarbeidspartnere: Næringsforeningen, bedrifter, kommuner, fylkeskommuner,
sykehus, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner m.m.
Lignende samarbeid kan også være aktuelt for høgskolene.
2.1.3. Praksisplasser
Det vurderes om det i flere studieprogram kan gjennomføres korte
praksisopphold/hospitering i arbeidslivet.
Ansvar: UiA, høgskolene og de enkelte virksomhetene
2.1.4. Tilbakemelding til virksomhetene
Det skal tilrettelegges for at studentene formidler resultatene fra oppgavene sine
tilbake til virksomhetene og brukerne av kunnskapen.
Ansvar: De enkelte virksomhetene og UiA
2.2.

Kompetansetorget videreutvikles
Det er nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe med interne representanter fra UiA
og eksterne deltakere for å videreutvikle Kompetansetorget.no som digital møteplass
mellom studenter og arbeidsliv slik at det blir en hyppig brukt og velfungerende arena.
Dette kan bidra til økt kontakt mellom UiA, næringslivet og offentlig sektor i regionen. Det
digitale verktøyet må følges aktivt opp både fra UiAs og arbeidslivets side for at de rette
kontaktene kan knyttes og videreutvikles, blant annet gjennom en «meglerfunksjon» ved
UiA som kan hjelpe til med å formidle kontakt til rett faglig instans for oppfølging og
dialog.
Muligheter for innhold i Kompetansetorget.no kan være:
- Formidling av bachelor- og masteroppgaver
- Oversikter over mulige gjesteforelesere
- Tidligere oppgaver, tittel og hele oppgavebesvarelser (forutsatt klarering av
oppdragsgiver)
- Oversikt over studieprogram som skal skrive oppgaver
- Oversikt over faglige kontaktpersoner
- Rutinebeskrivelser og årshjul med tidspunkt for innmelding, skriving, omfang,
rammeverk for oppgaver og innleveringsfrister m.m. (etablere rutiner,
strømlinjeforme og systematisere)
- Synliggjøring av deltidsarbeid for studenter
Ansvar: UiA
Samarbeidspartnere om utvikling: Næringsforeningen og kommunen
Arbeidsgruppen igangsatt 2012.
2.2.1. Markedsføring av Kompetansetorget
Ansvar: Næringsforeningen i samarbeid med UiA

2.3.

Eksterne gjesteforelesere
Ressurspersoner fra kommunene, næringslivet, kulturinstitusjoner m.m. trekkes i større
grad inn i undervisningen. I tillegg til direkte kontakt mellom fagpersoner, kan
Kompetansetorget utvikles til en oversiktsbank der aktuelle gjesteforelesere kan melde
sin interesse.
Ansvar: UiA
Samarbeidspartnere: Kommunene, kulturinstitusjoner, næringsliv, fylkeskommunene,
sykehus m.m.

2.4.

Representanter for regionens samfunns- og arbeidsliv involveres i studieråd,
referansegrupper for studier og ved programevaluering og -utvikling.
Ansvar: UiA

3

3. FORSKNING OG KUNNSKAPSUTVIKLING
3.1.

Kombinasjonsstillinger og hospitering/utveksling av ansatte
Det skal arbeides for å etablere kombinasjonsstillinger og ordninger med
hospitering/utveksling av ansatte. UiA, Kristiansand kommune, næringslivet, SSHF,
fylkeskommunene og arbeidslivet forøvrig vurderer mulighetene.
Ansvar: UiA i samarbeid med de ulike virksomhetene.
Vurderes fra 2013

3.2.

Arbeidslivs-ph.d.’er
Det skal arbeides for å etablere flere ph.d’er, også innen flere fagområder, i samarbeid
med aktører i arbeidslivet. Det opprettes også ordninger med partnerskaps-ph.d.’er med
deling av utgifter til finansiering av stillinger som fremmer nærhet til fagutvikling på
arbeidsplassene.
Ansvar: UiA i samarbeid med de ulike virksomhetene
3.2.1. Partnerskap-ph.d. med kommunen
Kommunen vurderer delfinansiering av ph.d.-stilling i planperioden.
Ansvar: Kristiansand kommune

3.3.

Invitasjon til faglige samlinger
Fagmiljøene ved UiA og i kommunen inviterer hverandre gjensidig til aktuelle faglige
samlinger og seminarer.
Ansvar: UiA og kommunen
Lignende samarbeid er også aktuelt for høgskolene og kommunen.

3.4.

Faglig samarbeid og utvikling
Det legges til rette for mer formalisert samarbeid og faglig kontakt mellom Kristiansand
kommune og forsknings- og utviklingsmiljø på UiA.
Skole og oppvekst
3.4.1. Det satses på utdanningsforskning og på samarbeid mellom aktuelle aktører i
regionen for å utvikle aktuelle forskningsområder.
Ansvar: UiA
Samarbeid med: Kommuner og fylkeskommuner
3.4.2. Det etableres rutiner for faste samarbeidsmøter mellom oppvekstdirektør i
kommunen, Pedagogisk senter og instituttledere/aktuelle fagpersoner ved UiA.
Ansvar: UiA og Pedagogisk senter
3.4.3. Det etableres faste møter mellom oppvekstdirektøren i kommunen og dekan og
studieledere for lærerutdanningene på UiA for å bidra med felles kunnskap.
Ansvar: UiA
3.4.4. Skoleeierforum benyttes mer bevisst for å systematisere tilbakemeldingene til UiA
om behovene for etter- og videreutdanning for lærere i regionen,
utdanningsforskning og skoleutvikling.
Ansvar: Skoleeierforum. Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ.
Helse-, velferds- og sosialfag
3.4.5. Det er mange felles interesseområder mellom UiA, Sørlandet sykehus (SSHF) og
kommunene. Disse møtes for å drøfte dette videre. Det kan vurderes om
erfaringer fra Praxis Sør-modellen kan være hensiktsmessig for flere faggrupper.
Ansvar: UiA, Kristiansand kommune og SSHF
Samarbeidspartnere: Aktuelle kommuner
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Igangsettes 2012.
3.4.6. Trepartssamarbeid Kristiansand kommune, UiA og SSHF:
Det oppfordres til at partene i de eksisterende samarbeidsarenaer mellom to av
de tre partene inviterer med den tredje parten der det er relevant.
Ansvar: Kristiansand kommune, UiA og SSHF.
Igangsettes 2012.
3.4.7. Praxis Sør: Samarbeidet mellom UiA og kommuner på Agder videreutvikles.
Ansvar: UiA
3.4.8. Det foreslås et mer systematisk og formalisert samarbeid mellom Kristiansand
kommune og Fakultet for helse- og idrettsvitenskap (UiA). Det inkluderer
samarbeid mellom kommunen, utviklingssenteret for hjemmetjenester og
sykehjem, relevante bachelor- og videreutdanninger, Senter for omsorgsforskning
og Senter for e-helse og Praxis Sør.
Ansvar: UiA inviterer til møte.
Igangsettes 2012.
Kunst og kultur
3.4.9. Kilden og Fakultet for kunstfag (UiA) utvikler et samarbeid som skal styrke det
kunstneriske og kulturelle liv på Agder og egne institusjoner.
Ansvar: UiA og Kilden
Igangsatt gjennom institusjonsavtale i 2012.
3.4.10. Fakultet for kunstfag (UiA) har samarbeidsavtaler med en rekke kulturinstitusjoner
og prosjekter i kommunen − Kulturskolen, Sørlandets kunstmuseum, UKM
(Ungdommens kulturmønstring), Den kulturelle skolesekken, Punktfestivalen,
Assitej-festivalen, Kulturnatta og Stiftelsen Arkivet. Dette samarbeidet
videreutvikles og styrkes.
Ansvar: UiA, kommunen og den enkelte institusjon
3.4.11. Etablere og vedlikeholde tettere dialog mellom kultursektoren i kommunen og
forskningsmiljøene på UiA.
Ansvar: Kommunen
3.4.12. Fakultet for kunstfag (UiA) og Punktfestivalens mangeårige samarbeid om
workshops og seminarer videreutvikles. Det vurderes flere samarbeidsarenaer
mellom Punkt og UiA, blant annet muligheten for å etablere et redaksjonelt styrt
nettsted "UiA/Punkt Seminar" som vil kunne få oppmerksomhet og skape
synergieffekter utover dagens nettverk.
Ansvar: UiA, kommunen og Punktfestivalen
3.4.13. Det vurderes om Agder naturmuseum og botanisk hage skal bli en del av
universitetet.
Ansvar: UiA og Agder naturmuseum og botanisk hage
Avklares i 2013.
Økonomi og samfunn
3.4.14. Det etableres rutiner for faste, halvårlige møter mellom kommunens ledelse og
ledelsen ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (UiA).
Ansvar: UiA inviterer til møte.
Igangsettes 2012.
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3.4.15. Det etableres samarbeid på faglig nivå mellom RIS-senteret (senter for regionale
innovasjonsstrategier) på UiA og Kristiansand kommune på områder som handler
om innovasjon, regional næringsutvikling og utviklingsstrategier for mer
kunnskapsbasert økonomi (blant annet innovasjon i offentlig sektor og sosial
innovasjon).
Ansvar: UiA og kommunen
Eiendomsanalyse
3.4.16. Samarbeidet på faglig nivå mellom kommunen (Kristiansand Eiendom) og Senter
for eiendomsanalyse (UiA) og andre aktører utvikles videre og oppskaleres.
Ansvar: UiA
Etablert. Økning av aktivitet er avhengig av ekstern finansiering.
E-forvaltning
3.4.17. Det etableres mer systematisk og økt faglig kontakt mellom kommunens
fagpersonell innen e-forvaltning og nettbasert kommunikasjon og forskningsmiljø
på UiA.
Ansvar: UiA (Institutt for informasjonssystemer) og kommunen
Framtidens bydel
3.4.18. Kristiansand kommune inviterer flere relevante fagmiljøer på UiA med på
prosjektet Framtidens bydel i Kristiansand for å drøfte deltakelse i
forskningsaktiviteter og etablere gjensidig kunnskapsoverføring f. eks. innen
studentarbeider/ masteroppgaver.
Ansvar: Kristiansand kommune
Samarbeidspartner: UiA
Igangsatt 2012.
4. STUDENTTRIVSEL OG ATTRAKTIVITET
Studentråd, boliger for studenter, kollektivtilbudet og aksen mellom Gimlemoen og Kvadraturen
omhandles i andre kapitler.
4.1. Studiestarten
4.1.1. Studiestartfestivalen og fadderordningen videreutvikles
Ansvar: SiA og UiA
Samarbeidspartnere: UiA, STA, fadderordning, studentforeninger m. fl.
4.1.2. «Smak på studiebyen»
Prosjektet for å gjøre studentene raskt kjent med byen utvides med flere
arrangementer og tilrettelagte tilbud. Studentene har hittil hatt tilbud om
omvisninger i Kvadraturen, båttur i skjærgården, rusletur i Jegersbergområdet,
grilling i Bertesbukta og på Gimle gård, filmforestillinger og kinobesøk,
Dyreparkens dag, terrengløp, rebusløp, konserter, museumsbesøk, klatredag,
fotballkamp, restauranttilbud m.m.
Ansvar: UiA og fadderordningen
Samarbeidspartnere: Kvadraturforeningen, SiA, museer, kinoen, Dyreparken,
Kilden, Midt-Agder friluftsråd, AKT, kommunen, studentforeninger m.m.
4.1.2.3. Markedsføring av tilbudene
Arrangement og tilbud må synliggjøres bedre via egne brosjyrer som distribueres
til studentene, nettinformasjon, app m.m.
Ansvar: UiA, høgskolene og Kvadraturforeningen
Samarbeidspartnere: SiA, fadderordningen og STA/Studentrådet
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4.1.3. Konsertarrangement i sentrum
Det vurderes å arrangere konsert i sentrum i uka etter at studentene har kommet.
Forsøk med dette er gjennomført i 2012 («Studiestart på Torvet» med
velkomsthilsen fra ordfører og studentleder.)
Ansvar: Kvadraturforeningen og restaurantene i samarbeid med SiA, UiA,
kommunen, Studentrådet og høyskolene
4.1.4. «Student i 100»
Restauranter i Kvadraturen gir studentene tilbud om å spise middag for kr 100 i
uka etter studiestart.
Ansvar: Kvadraturforeningen og restaurantene
Igangsatt: 2012
4.1.5. «Studentpakke Kristiansand»
Startpakke for studenter med tilbud fra næringslivet.
Ansvar: Kvadraturforeningen
Igangsettes 2013?
4.2. Kultur- og aktivitetstilbud for studenter
4.2.1. Synliggjøring av arrangementer
Arrangementer i byen må gjøres kjent på campus, og universitetet kan knyttes
nærmere byen ved at arrangementer på campus (f.eks. eksamenskonserter)
synliggjøres for byens befolkning.
Kanaler som kan benyttes mer aktivt:
 Kulturkalenderen på Kristiansand.no
 Infoskjerm i studentkantina
 Studentavisa Unikum
 Kristiansand Avis
UiA og SiA bør bekjentgjøre mer av det som skjer på campus på Kulturkanalen
på Kristiansand.no
Ansvar: Arrangører, UiA og SiA
4.2.2. Forlengelse av «Smak på studiebyen»
En del av tilbudene i «Smak på studiebyen» bør gjøres gjeldende lenger/flere
ganger og ikke bare i forbindelse med studiestarten. Det bør settes ned en
«tenketank» med deltakere fra ulike arenaer som ser på hva som kan gjøres.
Ansvar: UiA, kommunen, Kvadraturforeningen, museer, SiA, STA/Studentrådet.
4.2.3. Studentrabatter på kulturtilbud o.l.
Det kartlegges hvilke studentrabatter som finnes på kulturtilbud for å se om det
kan gis ytterligere muligheter.
Ansvar: SiA
Samarbeidspartner: Studentrådet og kommunen
4.2.4. Kulturkort for studenter
Den øvre aldersgrensen for kulturkort (20 år) bør vurderes slik at kulturkortet
også kan benyttes av studenter.
Ansvar: Fylkeskommunene i Vest-Agder og Aust-Agder
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5. AREALPLANLEGGING OG INFRASTRUKTUR
5.1.

Forum for arealplan og infrastruktur
Forumet skal ivareta dialogen mellom kommunen, UiA og SiA om arealutviklingen. Det
skal bidra til et samarbeid om å skape en positiv utvikling både for Gimlemoen og for en
levende og attraktiv by for studenter. Dette kan også innbefatte utvikling av anlegg på
eller i nærheten av campus. Forumet vil kunne være en forankring for felles prosjekter og
være organ for avklaring av organisering og oppfølging.
Ansvar: Kristiansand kommune
Samarbeidspartnere: UiA, SiA, Statsbygg og evt. høgskolene
Etablering høsten 2012.

5.2.

Trådløst nettverk i Kvadraturen
Det igangsettes et forprosjekt for å se på muligheten for å etablere trådløst nettverk i
sentrum som en utvidelse av datanettverket på UiA (etter modell av «Trådløse
Trondheim»).
Ansvar: UiA

5.3.

Eiendomsselskap og aksen imellom Kvadraturen og campus
Det vurderes å etablere et selskap for en mer helhetlig utvikling av eiendommer og
infrastruktur i de relevante områdene som kan styrke samarbeidet mellom UiA og
arbeidslivet.
Ansvar: Kristiansand kommune
Samarbeidspartnere: Kristiansand næringsselskap, UiA, Statsbygg, SiA, Studentrådet og
utbyggere/entreprenører.
Økonomi må avklares.
Under utredning.

5.4.

Gang-/sykkelbro over Otra
Det ble for flere år siden kåret en vinner av arkitektkonkurransen om ny bro over Otra for
gående og syklende. Denne er bl.a. et viktig grep for å styrke aksen mellom Kvadraturen
og campus. Det har ikke vært midler til realisering i kommunens handlingsprogram. Det
fremmes en sak om status og muligheter for et rimeligere og enklere alternativ til politisk
behandling høsten 2012.
Ansvar: Kristiansand kommune

5.5.

Prosjekt kollektivtilbudet
Prosjektet skal bidra til utviklingen av et godt kollektivtilbud (rutetider, hyppighet, pris
m.m.) mellom Campus Kristiansand og Campus Grimstad, mellom bysentrene og
campusene samt til høyskolene i byen.
Ansvar: UiA tar initiativ til møte.
Samarbeidspartnere: AKT og Aust-Agder fylkeskommune
Igangsettes høsten 2012.

5.6.

Studentboliger og boligpolitikk
Det gjøres en vurdering av hvor det er aktuelt å lokalisere boliger for studenter.
Dette koples opp mot kommunens utbyggingspolitikk.
Ansvar: Kristiansand kommune
Samarbeidspartnere: SiA, UiA, høgskolene og Studentrådet
Igangsettes høsten 2012.

5.7.

Saksbehandlingsregler for kommunen
Det skal sikres at kommunen tar kontakt med UiA når det kommer reguleringsplaner i
universitetets nærområde og når det gjelder boligprosjekter der studentboliger bør
vurderes.
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Ansvar: Kristiansand kommune
Samarbeidspartnere: UiA, høgskolene og SiA
Rutiner innføres høsten 2012.
6. OVERORDNET SAMARBEID
Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er et nytt organ initiert av departementet og skal
innføres ved alle universiteter /høgskoler i landet. UiA har vedtatt å ha felles råd med Høgskolen
i Telemark. Rådet vil være operativt i løpet av høsten 2012.
6.1.

Studentråd
Studentene oppretter et råd med representanter fra studenter på UiA og de tre
høyskolene. Dette blir et organ for kontakt, informasjon og dialog mellom studentene og
kommunens ledelse. Rådet vil også kunne være aktuelt for andre aktuelle instanser som
f.eks. fylkeskommunen. Det kan bli studentenes talerør i organer der det er naturlig, og
høringsinstans i relevante saker. Studentrådet inviteres årlig til et fellesmøte med
formannskapet i Kristiansand.
Ansvar: Studentorganisasjonen i Agder (STA)
Samarbeidspartnere: SiA og kommunen
Etablert høsten 2012.

6.2.

Prosjektgruppe for synliggjøring av Universitetsbyen Kristiansand
Næringsforeningen, kommunen og UiA oppnevner representanter til en prosjektgruppe
som skal utarbeide en strategi for kommunikasjon og synliggjøring av universitetsbyen.
Grimstad kommune inviteres inn i prosjektgruppen som observatør.
Ansvar: Næringsforeningen
Samarbeidspartnere: UiA, kommunen, SiA, høgskolene og Studentrådet
Etablering: Primo 2013

6.3.

Årlige møter mellom toppledelsen ved UiA og toppledelsen i kommunen
For gjensidig informasjon og dialog møter formannskapet rektor og direktør ved UiA en
gang i året og styret for UiA møter ordfører og rådmann en gang i året.
Ansvar: UiA og kommunen
Etablering i 2012.

6.4.

Samarbeidsrådet
Samarbeidsrådet har fungert som en god arena for informasjon og drøfting mellom
utdanningsinstitusjonene, SiA og kommuneledelsen. Høyskolenes representasjon
stadfestes i en ny beskrivelse av mandat og deltakelse. Andre relevante aktører inviteres
med når det er aktuelt. Samarbeidsrådet skal også være en arena for å sikre
koordinering og oppfølging av Handlingsplanen for Universitetsbyen Kristiansand.
Ansvar: UiA og kommunen
Samarbeidspartnere: SiA og høgskolene
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