Videnpolitik
Procesplan ny politik

6. marts 2018:

Møde i Videnudvalget: Brainstorm over emner til videnpolitikken samt
drøftelse af proces for udarbejdelse af videnpolitik herunder
interessentinddragelse og snitflader til andre politikområder.

25. maj 2018:

Videnstrategisk styregruppe udarbejder oplæg til endelig proces for
videnpolitikken.

20. august 2018

Videnstrategisk styregruppe drøfter notat til baggrund for udarbejdelse af
vidennpolitikken.

4. september 2018:

Møde i Videnudvalget. Godkendelse af endelig proces for videnpolitikken
samt drøftelse af baggrundsnotat for den kommende videnpolitik.

24. september 2018:

Møde i Erhvervs- og vækstudvalget. Godkendelse af procesplan for
politikker herunder videnpolitikken, mål og handlingsplaner og
indledende drøftelse af politik-indhold

26. september 2018:

Kick-off workshop om erhvervspolitik, herunder drøftelse af kobling til
videnspolitik med deltagelse af medlemmer fra bl.a. Erhverv- og
Vækstudvalget, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og adm. kommunale
medarbejdere

7. november 2018:

Videnkonference. Inspiration og drøftelser som input til ny videnpolitik

19. november 2018:

Videnstrategisk styregruppe. Drøftelse af udkast til videnpolitik på
baggrund af input ifm. konferencen

22. november 2018:

Byrådets temadag om vækstpuljer – Hvad har projekter for
vidensområdet haft af effekt?

Frem til 1. dec. 2018:

Møde mellem formandsskaberne – Videnudvalget,
Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget og Erhvervs- og
vækstudvalget.

19. november 2018:

Møde i videnstrategisk styregruppe. Drøftelse af første udkast til ny
videnpolitik.

4. december 2018:

Møde i Videnudvalget. Drøftelse af første udkast til videnpolitik.

Januar 2019:

Møde i Erhvervs- og vækstudvalget. Drøftelse af foreløbigt udkast til
videnpolitik.

17. januar 2019:

Borgermøder, hvor de nye politikker – herunder Videnpolitikken – drøftes
med borgerne.

Midt januar:

Workshop – udvikling af og gensidig sparring på indsatser under ny
videnpolitik. Deltagelse af en bred palette af vidensinstitutioner og aktører
under videnpolitikken.

31. januar 2019:

Møde i videnstrategisk styregruppe. Revideret videnpolitik samt videre
arbejde med indsatser under ny videnpolitik.

4. marts 2019:

Møde i Videnudvalget. Fremlæggelse og godkendelse af revideret
videnpolitik

Marts 2019:

Erhvervs- og vækstudvalget: Vedtagelse af videnpolitkken

April 2019:

Endelig vedtagelse af videnpolitikken i byrådet

August 2019:

Kommunikation om ny politik og handlingsplan på de lokale medier

