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Vedrørende innspill til besøksprogram ved KDs delegasjonsreise til 

India  

 

Vi viser til invitasjonen om innspill til det faglige programmet under Kunnskapsdepartementet 

sin planlagte delegasjonsreise til India 3-6 februar 2020. Forskningsrådet og Diku takker for 

innspillene og det grundige arbeidet dere har lagt ned i de faglige forslagene.  

Med utgangspunkt i innspillene er det tre hovedtema som tas med videre i 

planleggingsprosessen av det faglige besøksprogrammet: 

• Smarte, bærekraftige samfunn 

o Karbonnøytrale og bærekraftige byer og Bærekraftig forvaltning av ressurser 

• Havrommet 

o Marin teknologi, Marin forsøpling og Havsamarbeid i polare områder 
• Fornybar energi og energisystemer 

o Smarte energisystem, Vannkraft og Fornybar energiteknologi 

Diku og Forskningsrådet har gitt NTNU ansvar for å arrangere seminaret om Smarte, 

bærekraftige samfunn, hvor bla. UiT og Folkehelseinstituttet inkluderes med sine bidrag. 

Nansensenteret har fått ansvar for sesjonen om Havrommet, og for å inkludere bidrag fra bla. 

NTNU og Norsk Polarinstitutt. Smart Innovation Norway har fått ansvar for sesjonen Fornybar 

energi og energisystemer, og inkludere bidrag fra bla. HVL, UiO, NTNU og UiT. 

Geografisk er besøksprogrammet avgrenset til New Delhi og Chennai. Det faglige programmet 

vil finne sted 4-6. februar. Foreløpig er det lagt opp til faglig program 4. februar i Delhi, avreise 

til Chennai på morgenen 5. februar, og faglig program i Chennai etter lunsj 5. februar samt 6. 

februar. 3. februar er det ulike politiske møter og derfor ikke noe faglig program, men det kan 
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være en anledning for deltakere i den faglige delen av delegasjonen å ha møter med partnere 

e.l. Foreslåtte reisedatoer til/fra India er 2. og 7. februar.  

Med de avgrensingene som nå er gjort, er vi nå i dialog med de aktuelle miljø og institusjoner 

som har ansvar for planlegging og gjennomføring av spesifikke deler av det faglige programmet. 

Flere miljø eller institusjoner kan bli bedt om å samarbeide om planlegging av sesjoner i 

besøksprogrammet. De deltagende norske institusjoner vil være ansvarlige for å engasjere 

partnere på indisk side i programmet. 

Kunnskapsdepartementet understreker at delegasjonen skal ha begrenset omfang og størrelse. 

Dette vil kunne medføre at ikke alle innspill under de tre hovedtemaene vil få plass. 

Programmets endelige utforming vil påvirke hvem og hvor mange det er naturlig deltar på 

delegasjonsreisen. Dette vil følges opp i kommende kommunikasjon med dere.  

Kunnskapsdepartementet vil nå sende ut formell invitasjon til alle rektorene for deltakelse i 

delegasjonen.  

Vi ber om at alle innspillsgivere leverer en endelig liste over hvem som planlegger å delta på 

delegasjonsbesøket innen 19.12.19. Listen bør inneholde navn, tittel og epost på deltakeren, 

slik at vi kan sende ut lenke til påmelding direkte til de som planlegger å delta, og skal sendes til 

india@diku.no og india@forskningsradet.no.  

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om program, praktisk informasjon om reisen, samt 

informasjon om visum.  

Forskningsrådet og Diku ser frem til videre samarbeid frem mot delegasjonsreisen til India. 

 

Med hilsen 

 

Merethe Sandberg Moe    Hilde Elin Haaland-Kramer 

Seniorrådgiver      Seksjonsleder 

Norges Forskningsråd     Diku 
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