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SESJON 8
Dokumentasjon fra sesjon 8
1. Samla erfarenheter / inspiration: vad fungerar och vad inte och varför?
2. Samla suksessfaktorer til etterbruk.
Innovasjon – velferdssamfunnet og bærekraftig samfunn
Chair: Seniorrådgiver Anne Skomedal, seniorrådgiver,
Kunnskapsdepartementet, Norge
Presentasjon 1:
FNs tiår for utdanning for bærekraftig utvikling – en oppfordring til
innovativ pedagogikk. v/ Ellen Stavlund er assisterende generalsekretær
i Voksenopplæringsforbundet og Kirsten Paaby som er seniorrådgiver i
Stiftelsen Idébanken.
Presentasjon 2:
Norden – verdens mest dynamiske og innovative økonomier. Eli Moen,
dr. philos. (økonomisk historie) fra UiO. Fra høsten 2004 ansatt som
forsker 1 ved Handelshøyskolen BI.
Dokumentasjon fra diskusjonen i sesjonen:
Anne Skomedal, KD innledet med at man i nordisk sammenheng må
samarbeide om entreprenørskap, innovasjon og kreativitet, og se dette i en
bred sammenheng for å dekke framtidas kompetansebehov. Dette gikk igjen i
diskusjonen som fulgte presentasjonene. Viktigheten av å spre informasjon om
hvordan dette gjøres i de nordiske land ble framhevet.
Idebanken, Vofo og NVLs bidrag til folkeopplysning er viktig, og spiller en rolle.
Å spre forsknings- og kunnskapsresultater til folket bidrar til kunnskap og
forståelse. Dette er grunnlaget for at enkeltindivider vil bidra.
Man må ta på alvor de langsiktige strategier som er utviklet og følge opp disse.
Involvering av enkeltindivider og samarbeid er viktige for å lykkes (jfr. Ellen
Stavlunds presentasjon).
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Det finnes gode eksempler på bærekraftig utvikling i fra kommuner,
folkehøgskoler, fra livslang læring, læring på arbeidsplassen og fra
skolesystemet. Det har betydning å samle og spre gode eksempler på
bærekraftig utvikling. Dette er viktig og Idebanken, Vofo, NVL m.fl. kan fortsatt
bidra til dette.
Arbeidet med bærekraftig utvikling må ikke stoppe i 2014 (slutt på FNs tiår for
utdanning for bærekraftig utvikling), men fortsette både nasjonalt, nordisk,
europeisk og i global sammenheng for å få til resultater.
Individenes innsats henger sammen med hvilke handlinger/tiltak det offentlig
iverksetter. Viktig at både lovgivning og offentlige tiltak blir mer synlig. Her kan
man lære av hverandre, men viktigst er å få ut informasjon i samfunnet.
Betydningen av folkeopplysning har kanskje aldri vært større enn nå.
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