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HØRING  -  EVALUERING  AV  SIU

Med ref. til ditt brev datert 15.11.10, deres ref. 201005682 ang. 'Høring av evaluering av
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) har Telemark fylkeskommune det
følgende svar;

Telemark fylkeskommune har et aktivt internasjonalt engasjement som omfatter deltakelse
i Interreg prosjekter sammen med kommunene i Telemark. Vi deltar i en rekke Europeiske
organer som North Sea Commission hvor for eks. Tfks fylkesordfører er President og vi
også har sekretariatsansvar for NSC og hvor Telemarks fylkesordfører er 1. vise president
til Conference of Peripheral Maritime Regions. Tfk har et vennskapssamarbeid med Hubei
Provins i Kina som i fjor ble tildelt en pris som en av de beste samarbeidsregioner. Vi har
et stort internasjonalt nettverk og Tfk har arbeidet veldig aktiv med internasjonalt arbeid i
de siste 15 år. Du kan lese mer om vårt internasjonale engasjement på
www.telemark.no/international eller se på vår brosjyre og nyhetsbrev som er vedlagt for
mer informasjon.

På bakgrunn av vår internasjonale engasjement har vi også prøvd å involvere vår
skolesektor uten å lykkes til de samme gradene som vi har gjort med våre kommuner.
Dette er noe som vi ønsker å forbedre særlig når vi ser på statistikken at Telemark fylke
ligger nest dårligst ift deltakelse i EUs utdanningsprogrammer. Det er pga dette at vi kan
dessverre ikke svare så omfattende til denne høring av evaluering av SIU. Vi har hatt noe
kontakt med SIU gjennom årene og dette har vært veldig positivt når vi for eks. arrangerte
større seminarer om EUs utdanningsprogrammer for våre videregående skolene. Vi har hatt
god service fra SIU når vi har hatt behov for det.

Vi håper at i 2011 og videre at Telemark fylkeskommune kan sammen med våre
videregående skolene utvikle vår deltakelse i EUs utdanningsprogrammene i samarbeid
med SIU. Vi ser SIU som en naturlig samarbeidspartner i dette viktig arbeid.
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