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Internasjonal sommerskole for helhetlig forvaltning av miljø — møteforespørsel fra
Thor Heyerdal Instituttet

Det vises til e-post sendt til statsråd Karl Eirik Schjøtt-Pedersen datert 21. november 2011,
og bekreftelse på at saken er oversendt Kunnskapsdepartementet 12. desember 2011.

Kunnskapsdepartementet ser positivt på samarbeidet mellom Universitetet for miljø og
biovitenskap (UMB) og Thor Heyerdal Instituttet, og registrerer at de to partene er enige
om å videreføre finansieringen av et Thor Heyerdal professorat.

Kunnskapsdepartementet viser til at det 25. mai 2010 ble avholdt et møte med forsknings-
og høyere utdanningsminister Tora Aasland der de to institusjonene redegjorde for sine
planer for en sommerskole. Det kom under møtet fram at en sommerskole av denne type
vanskelig kan innpasses i de ordninger for forskerutdanning som
Kunnskapsdepartementet driver, bl.a. via Norges forskningsråd. Statsråd Aasland
oversendte derfor søknaden om støtte til en slik sommerskole til
miljø- og utviklingsministeren, og Kunnskapsdepartementet viser til brev fra
Utenriksdepartementet til UMB datert 30. juni 2010 med avslag på økonomisk støtte.

Henvendelsen om et møte for å drøfte finansiering av en sommerskole for phd-
studenter/unge forskere er forelagt statsråden. Kunnskapsdepartementet kan ikke se at
det er noen nye momenter som tilsier at det er aktuelt med et nytt møte om saken.
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Kunnskapsdepartementet vil videre understreke at departementet i liten grad øremerker
bevilgninger til særskilte tiltak ved universiteter og høyskoler, men at disse institusjonene
står fritt til å gå inn i denne typen samarbeid innenfor eksisterende budsjettrammer.
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