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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-26 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.05.2020 

 
   

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. april 2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 24. april 2020 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 24.04.2020  
Tid 12:00 
Sted: Teams fjernmøte - Administrasjonsbygg i Arendal, Ragnvald 

Blakstads vei 1  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon 

 
Vara for 

Morten Kraft         Leder 
Bodil Slettebø        Nestleder 
Signe Sollien Haugå       Styremedlem  
Oddvar Espegren        Styremedlem 
Kjetil Glimsdal        Styremedlem 
Bente Christensen        Styremedlem  
Sverre Valvik         Styremedlem 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

John G. Bergh        Daglig leder 
Gunnar Ånonsen        Rådgiver 
Dag Ole Teigen        Rådgiver 
 
Før møtet ga Jonas Osland fra Gabler en orientering om situasjonen i 
kapitalmarkedene i lys av koronapandemien.  
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Saker til behandling 

 
 
11/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. februar 
2020 
 
 
Arkivsak-dok. 20/01095-19 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 11/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 28. februar 2020 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
Protokoll fra styremøte 28. februar 2020 godkjennes. 
 
 
 
 
 
12/20 Oppfølging av tilskudd til 24. april 2020 
 
 
Arkivsak-dok. 20/01095-21 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
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1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 12/20 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
13/20 Avkastning på fondets kapital per 31.03.2020 
 
 
Arkivsak-dok. 20/01095-24 
Saksbehandler Gunnar Magne Ånonsen 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 13/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
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Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
 
 
14/20 Avsetning til utdeling av støtte 2020/2021 
 
 
Arkivsak-dok. 20/01095-22 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 14/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Det avsettes 12 mill. kroner i regnskapet for 2019 til utdeling for 2020/2021. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
Det avsettes 12 mill. kroner i regnskapet for 2019 til utdeling for 2020/2021. 
 
 
 
 
 
15/20 Sluttrapport fra Refugee + AS vedr. prosjektet "Refugee +" 
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Arkivsak-dok. 20/01095-18 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 15/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Refugee+ AS vedr. prosjektene «Refugee 
Home» og «Refugee +». 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Refugee+ AS vedr. prosjektene «Refugee 
Home» og «Refugee +». 
 
 
 
 
16/20 Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" 
 
 
Arkivsak-dok. 20/01095-25 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 16/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond trekker inn midlene på til sammen 
3 mill. kroner som tidligere er tildelt prosjektet «Blått kompetansesenter Sør». 
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2. Dersom det innen 1. juni 2020 dokumenteres at det er medgåtte kostnader i 
prosjektet, vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utbetale sin andel av 
disse.  

 
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg åpen for å bidra 

med finansiering dersom de ulike aktørene som har samarbeidet om å 
realisere prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» lykkes i å finne en omforent 
plattform for et prosjekt med tilsvarende formål.  

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond trekker inn midlene på til sammen 
3 mill. kroner som tidligere er tildelt prosjektet «Blått kompetansesenter Sør». 

 
2. Dersom det innen 1. juni 2020 dokumenteres at det er medgåtte kostnader i 

prosjektet, vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utbetale sin andel av 
disse.  

 
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg åpen for å bidra 

med finansiering dersom de ulike aktørene som har samarbeidet om å 
realisere prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» lykkes i å finne en omforent 
plattform for et prosjekt med tilsvarende formål.  

 
 
 
 
17/20 Eventuelt til 24.04.2020 
 
 
Arkivsak-dok. 20/01095-20 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 17/20 
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020: 
 
Møtebehandling 
 

• Styreleder og daglig leder orienterte om forhandlingene med Sørlandets 
Kompetansefond vedr. eventuell sammenslåing av fondene. 

• Siden 2016 har stiftelsen hatt en 50/50-fordeling mellom usikrede og 
valutasikrede globale aksjer. Denne praksisen videreføres.  

• Oddvar Espegren bad om at sekretariatet undersøkte hvilke eventuelle 
konsekvenser koronapandemien vil ha for fondets igangsatte prosjekter. 
Daglig leder vil på neste styremøte gi en muntlig redegjørelse om dette. 

• Neste styremøte blir fredag 29. mai 2020 klokken 1200. 
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Dokumentnr.: 20/01095-34  side 1 av 2 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-34 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.05.2020 
 

   

Oppfølging av tilskudd til 27. mai 2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Oversikt gjenstående utbetalinger mai 2020 
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Saksopplysninger 
 
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd skal det ved hvert styremøte 
informeres om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 
 
Det er ikke foretatt nye utbetalinger etter forrige styremøte 24. april 2020. 
 
Blant tilsagnene som ble gitt i perioden frem til og med 2017 gjenstår et mindre antall 
restbeløp som i hovedsak forventes å komme til utbetaling i løpet av kort tid: 
 

• Egde Consulting har gitt melding om at prosjektet er sluttført, men at det gjenstår å 
avklare enkelte tekstlige forhold med samarbeidspartnerne før sluttrapporten kan bli 
levert. Dette gjelder tilsagnene 2016/49 og 2018/5. 
 

• Sekretariatet har tidligere fått melding om at UiA-prosjektet «Regionale tilpasninger 
til nasjonale utfordringer» er i sluttfasen og vil sluttrapportere om kort tid. Dette 
gjelder tilsagnene 2013/54, 2015/3, 2016/21 og 2017/10. 
 

• Likeledes har sekretariatet fått melding om at USUS-prosjektet «Digitalt 
innovasjonsprogram for USUS-bedrifter» er i sluttfasen og vil sluttrapportere om 
kort tid. Dette gjelder tilsagnene 2016/34 og 2017/11. 

 
Tilsagnene som ble gitt i henholdsvis 2018, 2019 og 2020 er gyldige frem til henholdsvis 
2021, 2022 og 2023. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt utbetalinger

Tilsagn i perioden 2013-2016

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2013 Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar
2013/54 UiA - videreføring Smart Rescue 900 000 -900 000 0
2013/54 UiA - videreføring Marin forskning og faglig utvikling i Agder 1 000 000 -1 000 000 0
2013/54 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 128 000 -45 483 82 517 Utb. i 2020
2013/54 UiA Etablering av eHelse testsenter 1 400 000 -1 400 000 0
2013/55 Sørlandet sykehus - videreføring Forskningsaktiviteter 1 200 000 -1 200 000 0
2013/56 Agderforskning - videreføring VRI Agder 300 000 -300 000           0
2013/57 Arena Helse - videreføring Mobilisering innovasjon velferdsteknologi 700 000 -525 000           -175 000 0
2013/58 Flumill AS - videreføring Kompetanseutvikling om tidevannsenergi 1 000 000 -169 027           -830 973 0
2013/59 UiA GRID - fremtidens læringsformer 660 000 -660 000 0
2013/60 Atletica Trening, yrke og helse 195 000 -105 000 -90 000 0
2013/61 Setesdal Regionråd Ingeniørstudium innenfor fornybar energi 250 000 -250 000 0
2013/62 Knutepunkt Sørlandet Næringsnær barnehage og skole 560 000 -560 000 0
2013/63 Risør kommune Masterkurs i design og entreprenørskap 700 000 -525 000           -175 000 0
2013/64 Agderforskning Kompetanse og rekruttering 335 000 -250 000           -85 000 0
2013/64 Agderforskning Ung i Aust-Agder 350 000 -250 000           -100 000 0
2013/64 Agderforskning Barn som strever 350 000 -125 000           -125 000 -100 000 0

Sum 10 028 000    -2 144 027 -2 395 483 -3 175 000 0 -1 400 000 -830 973 0 82 517

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2015 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar
2015/1 UiA - videreføring Etablering av Ehelse testsenter 1 400 000 -1 400 000 0
2015/2 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 40 000 -40 000 0
2015/3 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 485 000 -363 750 121 250 Utb. i 2020
2015/4 Sørlandsporten næringshage - videreføringMasterkurs i design og entreprenørskap 600 000 -535 000 -65 000 0
2015/5 Devoteam AS e-helse: Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000 -1 400 000 0
2015/6 Sunsense AS Sunsense UV-sensor 600 000 -50 000 -136 975 -300 000 -113 025 0
2015/7 NCE Eyde Eyde Zero Waste 600 000 -450 000 -150 000 0
2015/8 NIBIO Kompetanse og infrastrukturoppbygging 500 000 -375 000 -125 000 0
2015/9 Contentio Contentio Predikativ analyseprosjekt 675 000 -275 000 -231 000 -169 000 0
2015/10 Team Tec AS Team IMS 2016 600 000 -600 000 0
2015/11 Cardialarm AS Utvikling av sensor og alarmsystemer 500 000 -243 430 -128 330 -128 240 0
2015/12 AS Nymo Analyse av fabrikasjonsprosesser 600 000 -600 000 0
2015/13 Agderforskning VRI 3 - Nye stier på Agder 600 000 -300 000 -300 000 0
2015/14 Teknova AS Gobains pilotovn 300 000 -300 000 0
2015/15 Sørlandets kompetansefond Agderprosjektet 1 300 000 -1 300 000 0

Sum 10 200 000 -2 750 000 -4 985 155 -428 330 -1 681 265 -234 000 121 250
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Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2016 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar
2016/8 NIBIO - videreføring Kompetanse- og infrastrukturoppbygging 500 000         -500 000        0
2016/9 Agderforskning AS - videreføringVRI III – Nye stier på Agder År 3/3 300 000         -300 000        0
2016/11 TeamTec AS / IMS Group AS - videreføringTeam IMS 2019 675 000         -675 000        0
2016/12 UiS - videreføring Agderprosjektet 2 100 000      -2 100 000     0
2016/49 Devoteam AS - videreføring eHelse: Continua test- og sertifiseringssenter 795 000         -763 688        31 312 Utb. i 2020
2016/21 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 250 000         -250 000        0
2016/21 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 500 000         500 000 Utb. i 2020
2016/32 UiA Lokal fundamentering av SFF for marin forskning i Agder900 000         -900 000        0
2016/33 Nymo AS Effektivitet i verdiskapning 1 100 000      -1 100 000     0
2016/34 VisitSørlandet AS Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000         500 000 Utb. i 2020
2016/35 CFD Marine AS Anvendelse av CFD for bygg og eiendom 250 000         -250 000        0
2016/36 MacGregor Pusnes AS MacGregor Pusnes Offshore Vind 900 000         -830 466        -69 534          0
2016/37 Panterra AS Hvordan ivareta konkurransefortrinn 500 000         -500 000        0
2016/38 Envirotech Solutions AS DataHeat 500 000         -375 000        -125 000        0
2016/40 Synsel Energi AS Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya 1 100 000      1 100 000 Overført til Biozin
2016/41 GCE NODE SFI Mechatronics PhD's 560 000         -560 000        0
2016/44 Skild AS Multi access tool 100 000         -100 000        0
2016/44 Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisørInnovation through design and entrepreneurship 400 000         -265 000        -135 000        0

Sum 11 930 000    -2 475 000     -2 363 688     -500 000        -3 595 466     -864 534        2 131 312      
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Tilsagn i perioden 2017-

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2017 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020
Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2017/9 UiS - videreføring Agderprosjektet 1 600 000      -1 600 000     -                    
2017/10 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 300 000         -300 000        -                    
2017/10 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 120 000         120 000            Utb. i 2020
2017/11 Usus AS - videreføring Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000         500 000            Utb. i 2020
2017/12 Egde Consulting AS - videreføringContinua test- og sertifiseringssenter 1 400 000      -1 400 000     -                    
2017/13 Envirotech Solutions AS - videreføringDataheat 500 000         -375 000        -125 000        -                    
2017/27 Centre for Integrated Emergency ManagementKriseSim 185 000         -370 000        185 000         -                    
2017/28 Agderforskning AS SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom 300 000         -600 000        300 000         -                    
2017/29 Refugee AS Refugee Home 375 000         -264 500        -21 000          142 750         -232 250        -                    
2017/30 Agderforskning AS Aktiv på dagtid 500 000         -1 000 000     500 000         -                    
2017/31 Oxford Research AS Integrering som virkemiddel 200 000         -200 000        -                    
2017/32 Oxford Research AS Integrering og stabil tilknytning 170 000         -170 000        -                    
2017/33 KS Agder I jobb i Agder-kommunene 230 000         230 000            
2017/34 Agderforskning AS Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv 150 000         -100 000        -200 000        150 000         -                    

Sum 6 530 000      -2 339 500     -2 786 000     -200 000        -1 400 000     1 277 750      -232 250        850 000         

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2018 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020
Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2018/4 UIS - videreføring Agderprosjektet 1 600 000 -1 600 000 -                    
2018/5 Edge consulting - videreføring Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000 1 400 000         
2018/6 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 61 500 -61 500 -                    
2018/6 UiA - videreføring KriseSim 250 000 -180 000 90 000 160 000            
2018/7 Agderforskning - videreføring SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom 300 000 -300 000 -                    
2018/8 Envirotech Solution - videreføringDataheat 500 000 -125 000 -375 000 -                    
2018/9 KS Agder - videreføring I jobb i Agderkommunene 285 000 285 000            
2018/10 videreføring Integrering og sivilsamfunn 175 000 -175 000 -                    
2018/11 videreføring Integrering som virkemiddel 250 000 -250 000 -                    
2018/29 FK Jerv og Blå Kors Holdningskampanjer 290 000 -335 000 -85 000 130 000 -                    
2018/30 UiA   Innføring av velferdsteknologi, Agder 180 000 180 000            
2018/31 UiA lokalmiljøer 125 000 -125 000 -                    
2018/33 Agderforskning  Våre strender - vår velferd 500 000 -250 000 -250 000 -                    
2018/34 Evjeklinikken AS Helse 375 000 -655 000 280 000 -                    
2018/35 Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320 000 -137 717 -182 283 -                    
2018/36 Fafo arbeidsliv 200 000 200 000            
2018/37 Refugee AS Refugee 515 000 -515 000 -                    

Sum 7 326 500      -                 -2 851 500     -1 927 717     -125 000        500 000         -697 283        2 225 000      

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020
Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2019/10 CIEM - videreføring KriseSim, Vituelt treningsverktøy 86 000 86 000              
2019/11 FK Jerv og Blåkors - videreføringHoldningskampanjer 340 000 -332 411 -65 000 -57 411             Sparebanken skal refundere beløpet
2019/12 KS - videreføring Drømmejobben 715 000 715 000            
2019/13 Oxford Research AS - videreføringIntegrering som virkemiddel og innovasjon 315 000 315 000            
2019/14 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer250 000 -250 000 -                    
2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200 000 200 000            
2019/16 UiS Agderprosjektet 800 000 800 000            
2019/17 Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 3 000 000         
2019/18 UIA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000         
2019/39 NORCE/NODE Digital Innovation Hub 120 000 120 000            
2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 2 000 000         
2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000 750 000            

Sum 11 576 000    -                 -                 -332 411        -315 000        -                 -                 10 928 589    
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Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020
Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000         
2020/7 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer125 000 125 000            
2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960 000 960 000            
2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføringInnafor (tidl. Holdningskampanjer) 360 000 360 000            

Sum 4 445 000      -                 -                 -                 -                 -                 -                 4 445 000      
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Saksopplysninger 
 
Ved inngangen til 2020 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 495,6 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av april 2020 en 
markedsverdi på 471,6 mill. kroner, etter at korona-pandemien har hatt en svært negativ 
påvirkning på aksje- og rentemarkedene hittil i år. 
 
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2019, kjøp og salg av andeler, verdiendringer 
og markedsverdi av aktivaklassene per 30.04.2020 har vært slik: 
 
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2019, kjøp og salg siden 31.12.2019,  
verdiendring siden 31.12.2019 og markedsverdi per 30.04.2020. 
 
Beløp i mill. kroner 
 Markedsverdi 

31.12.2019 
Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
30.04.2020 

Norske aksjer 33,0 -16,4 -2,2 14,5 
Globale aksjer 83,5 6,2 4,6 94,3 
Globale aksjer valutasikret 80,1 34,1 -20,8 93,4 
Aksjer framvoksende markeder 13,6 7,2 -1,4 19,4 
Eiendom 72,1 -1,3 1,2 72,1 
Bank 2,4 2,2 0,0 4,5 
Norske obligasjoner 95,8 -27,6 0,0 68,3 
Globale obligasjoner 115,2 -6,7 -3,4 105,1 
Sum 495,6 -2,3 -21,8 471,6 

 
 
 
Styret vedtok 29.11.2019 kapitalforvaltningsstrategi for 2020, som innebærer en noe 
høyere risikoprofil enn tilsvarende strategi for 2019. I den nye strategien ble aksjeandelen 
økt med fem prosentpoeng til 45, mens andelen norske obligasjoner ble redusert 
tilsvarende til 15 %. Innenfor aktivaklassen for aksjer ble det gjort en noe annen allokering 
til ulike fond, bl.a. ved å halvere andelen for norske aksjer fra 6 til 3 %, og øke globale 
aksjer med 7 prosentpoeng. Dette innebærer også at andelen aksjer i fremvoksende 
markeder ble økt med ett prosentpoeng til 4.  
 
Strategien for kapitalforvaltning i 2020 har dermed følgende sammensetning av 
porteføljen: 
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Aktivaklasse Andel Fond Andel av 
portefølje 

Norske aksjer 3 % Arctic Norwegian Value Creation (tidl. Solsten) 
 

3,0 %  

Globale aksjer 38 % Ardevora Global Equity SRI (ikke valutasikret) 
 + Generation Global Equity (ikke valutasikret) 
AKO Global L/O H2N (valutasikret) 
Landsdowne Dev. Mkt. L/O SRI H2N 
(valutasikret) 
 

 
19,0 % 

11,25 % 
7,75 % 

Aksjer framvoksende 
markeder 
 

4 % TT Emerging Market Equity 4,0 % 

Eiendom 15 % DNB Scandinavian Prop Fund 4 KS 
Aberdeen eiendom Norge 
 

10,0 % 
 5,0 % 

Bank 1 % Sparebank 1 SR-Bank 
 

1 % 

Norske obligasjoner 15 % DNB Obligasjon (III) 
 

15,0 % 

Globale obligasjoner 24 % Pimco Global Bond Fund ESG 
Pimco Income Fund 
Templeton Global Bond Fund 
Bluebay IG Global Aggregate I 

6,0 % 
6,0 % 
6,0 % 
6,0 % 

 
 
Kjøps- og salgstransaksjoner for å tilpasse porteføljen til den nye strategien har blitt 
foretatt helt frem til i slutten av april måned. Etter dette vil porteføljen være i samsvar med 
ny strategi. 
 
Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuell rebalansering, 
som i 2020 skal foretas om nødvendig månedlig etter følgende modell:  
 
 
Aktivaklasse Intervall % av portefølje Beholdning % 

Minimum Normal Maksimum Per 30.04.2020 
Norske aksjer 2,0 3,0 4,0 3,1 
Globale aksjer 17,5 19,0 20,5 20,0 
Globale aksjer valutasikret 17,5 19,0 20,5 19,8 
Aksjer framvoksende markeder 3,0 4,0 5,0 4,1 
Eiendomsfond 12,0 15,0 18,0 15,3 
Bankinnskudd 0,0 1,0 2,0 1,0 
Norske obligasjoner 13,0 15,0 17,0 14,5 
Globale obligasjoner 22,0 24,0 26,0 22,3 

 
 
Det er også verd å nevne at fordelingen mellom valutasikrede og ikke-valutasikrede 
globale aksjer i første del av april var noe skjev målt mot en 50/50-fordeling. Dette skyldtes 
at en rebalansering som ble foretatt i mars ble gjort ved å kjøpe andeler i Ardevora Global 
Equity, som har daglig likviditet og derfor er best egnet for å benyttes i rebalansering. 
Denne noe skjeve fordeling var imidlertid ikke et brudd på allokeringsrammer i strategien, 
siden man der betrakter usikrede og valutasikrede aksjefond som en aktivaklasse. Man 
har likevel hatt en praksis i fondet med å holde fast på denne 50/50-fordelingen. Styret sa 
seg i møtet 24.04.2020 enig i å fortsette med denne praksisen, og det ble derfor foretatt en 
tilpasning i slutten av april for å gjenopprette dette 50/50-forholdet. Dette ble gjort ved å 
overføre 20 mill. kroner internt innenfor Ardevoras fond til en valutasikret fondsklasse.   
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Det skal etter dette ikke foretas ytterligere rebalanseringer slik porteføljen er ved utgangen 
av april.  
 
 
Nærmere om avkastningen i 2020 
 

Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på 22,7 mill. kroner i april måned. 
Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i april på 5,1 %. Referanseindeksen 
viser en gjennomsnittlig avkastning i april på 4,9 %. Dette gir en avkastning 0,2 %-poeng 
over indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 
Tabellen viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for 
porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for 
porteføljen i forhold til indeks for april måned.  
 
 Avkastning 

(MNOK) 
Avkastning 

(%) 
Indeks 

(%) 
Meravkastning 

(%) 
Norske aksjer 1,4 11,0 10,2 0,8 
Globale aksjer 10,3 10,9 9,0 1,9 
Globale aksjer valutasikret 6,0 8,1 10,3 -2,2 
Aksjer framvoksende øk. 1,4 8,0 7,5 0,6 
Eiendom 0,2 0,2 0,2 0,0 
Pengemarked 0,0 0,1 0,0 0,0 
Norske obligasjoner 1,3 2,5 1,7 0,8 
Globale obligasjoner 2,1 2,1 1,6 0,5 
Sum 22,7 5,1 4,9 0,2 

 
Følgende tabell viser at det er en samlet negativ avkastning for fondet på 21,8 mill. kroner de fire 
første månedene i 2020. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning per 30.04.2020 på -4,4 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på -1,0 %. Dette gir en avkastning 3,5 %-
poeng under indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 
Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 30.04.2020, samt gjennomsnittlig avkastning i 
prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for 
porteføljen i forhold til indeks de fire første måneder i 2020. 
 
 Avkastning 

(MNOK) 
Avkastning 

(%) 
Indeks 

(%) 
Meravkastning 

(%) 
Norske aksjer  -2,2 -19,1 -16,7 -2,4 
Globale aksjer  4,6 4,3 1,5 2,8 
Globale aksjer valutasikret  -20,8 -22,3 -11,7 -10,6 
Aksjer framvoksende øk.  -1,4 -6,3 -2,8 -3,5 
Eiendom  1,2 1,7 1,7 0,0 
Pengemarked  0,0 0,4 0,5 -0,1 
Norske obligasjoner  0,0 1,1 3,5 -2,4 
Globale obligasjoner  -3,4 -2,7 2,9 -5,6 
Sum -21,8 -4,4 -1,0 -3,5 

 
 
 
Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og fram til og med april 
2020 en årlig avkastning på 6,1 % og en årlig meravkastning på 0,7 %. 
 
 
Om stresstest 
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I den oppdaterte kapitalforvaltningsstrategien for 2020 er det tatt inn en passus om at det 
«jevnlig, og minst ved utgangen av hvert kvartal», skal utføres en stresstest av fondets 
kapital. Ved dette vil man analysere hvordan uvanlige markedsforhold, slik som endringer i 
rentenivå og kredittpremier, fall i eiendoms- og aksjeverdier, vil påvirke fondets 
bufferkapital og evnen til å bære finansiell risiko. 
 
Til styremøtet 24.04.2020 fikk styret seg forelagt en stresstestberegning per 22.04, 
utarbeidet av Gabler. Vedlagt følger en tilsvarende beregning per 31.03.2020, altså ved 
utgangen av 1. kvartal. Beregningen viser at fondet, tross markedsfall og rebalansering i 
mars, hadde en tilfredsstillende risikosituasjon på dette tidspunkt. Risikokapitalutnyttelsen 
var da 84 %, når man tar hensyn til korrelasjonseffekter. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Etter den dramatiske nedgangen i verdens aksjemarkeder i mars som følge av korona-
pandemien, har markedene hentet seg noe inn i april. Aksjemarkedene er imidlertid 
fortsatt svært volatile, og utsiktene fremover er usikre, bl.a. avhengig av hvor lenge de 
strenge restriksjonene på økonomien vil vare. 
 
Sentralbankene verden over har lansert enorme stimulansepakker for å motvirke nedturen, 
i form av store rentekutt og kvantitative lettelser, for å sikre likviditet i markedene. Også 
rentemarkedet har hentet seg noe inn. Norges Bank har for første gang i historien satt 
styringsrenten til 0 %. 
 
AAUKF hadde en avkastning i april på 22,7 mill. kroner eller 5,1 %, mot indeks 4,9 %, 
altså en meravkastning på 0,2 prosentpoeng. Hittil i år er avkastningen -4,4 %, mot indeks 
-1,0 %, altså en mindreavkastning på 3,5 %. 
 
Alle aktivaklasser unntatt globale aksjer og eiendomsfond har mindreavkastning hittil i år i 
forhold til indeks. Slik er det også når det gjelder enkeltpapirer. 
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Stresstest per 31.03.2020

Aktivaklasser Durasjon Markedsrisiko

Aktivaklasse Korte renter Norge 0,0

I MNOK I prosent Lange renter Norge 2,6

Aksjer 202,5 45,1 % Lange renter utland 4,6

Norske aksjer 13,0 2,9 % Kredittrisiko 4,9 8,3

Utenlandske aksjer 103,7 23,1 % Aksjer Norge 3,3

Utenlandske aksjer (valutasikret) 67,7 15,1 % Aksjer Utland 37,9

Aksjer i fremvoksende markeder 18,0 4,0 % Eiendom 7,3

Eiendomsfond 72,9 16,2 % Valuta 12,2

Norske omløpsobligasjoner 67,2 15,0 %

Utenlandske omløpsobligasjoner 103,0 22,9 % Samlet tapspotensial 78,4

Bankinnskudd 3,4 0,8 % Tapspotensial hensyntatt korrelasjonseffekt* 59,0

Totalportefølje 449,0 100,0 %

* Finanstilsynets korrelasjonsmatrise er benyttet

Stresstest

9,51,5 % 67,2

Faktisk allokering

Allokering

20,0 % 189,4

10,0 % 72,9

121,710,0 %

170,2

Stressparametre MNOK

13,0

103,0

3,4

25,0 %

1,5 %

Matrise

1,5 %
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Risikokapitalutnyttelse per 31.03.2020

Samlet tapspotensial med korrelasjon 59,0

Bufferkapital 31.12.2019 119,8

Avkastning Q1 -44,5

Estimert gaveutdeling Q1 -3,0

Estimert inflasjonsjustering av realkapital Q1 -2,1

Estimert bufferkapital 70,2

Risikokapitalutnyttelse 84,0 %

Tiltak for å redusere risiko 

vurderes

> 125 % av 

bufferkapital

Tiltak Risikonivå
Gjeldende 

situasjon

Akseptabel risikosituasjon
> 100 % av 

bufferkapital

Tilfredsstillende risikosituasjon
< 100 % av 

bufferkapital
84,0 %
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Saksbehandler Gunnar Magne Ånonsen 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.05.2020 
 

   

Regnskap for 2019 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Årsregnskap 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd på 58 260 633 
kroner godkjennes.  

 
1. Det gjøres følgende disponeringer:  

- 7 191 122 kroner tillegges tilleggskapitalen  
- 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2020/2021  
 

2. Bufferkapitalen økes med 46 684 633 kroner av årets overskudd til 119 789 351 kroner.  
 

3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Regnskap AAUK  2019 oppdatert  30.03.20 (002) 
Oppdatert AAUK Noter 2019 30.03.2020 (003) 
Utkast rev.beretning AAUK 2019 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN  
 
Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2019 følger som 
vedlegg til saken.  
 
Revisors foreløpige revisjonsberetning følger vedlagt. Etter at styret har behandlet og underskrevet 
regnskapet vil revisor utarbeide den endelige revisjonsberetningen slik at den kan forelegges 
rådsforsamlingen 12. juni 2020.  
 
Når det gjelder avkastning var 2019 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. Sum avkastning av kapital var på 59 068 037 kroner, og driftsresultatet endte på 
58 260 633 kroner. 
 
I fondets kapitalforvaltningsstrategi for 2019 vedtatt 23. november 2018 heter det bl.a.:  
 

4.1 Grunnkapital  
Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal opprettholde 
realverdien. I følge vedtektene skal dette gjøres ved at minst en tiendedel av 
kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år og alltid slik at 
grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. For å operasjonalisere dette legges det opp til at 
grunnkapitalen hvert år skal tilføres den del av avkastningen som tilsvarer siste års vekst i 
konsumprisindeksen.  

 
Når det gjelder avsetning til bufferfond heter det i fondets kapitalforvaltningsstrategi bl.a. følgende:  
 

4.2 Bufferkapital  
Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi og 
muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning. Bufferkapitalen vil 
også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. Dette innebærer muligheter 
for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over tid. Per 31. desember 2018 er det 
avsatt 79,1 mill. kroner i bufferkapital.  
 
4.3 Bruk av avkastning  
Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn:  
 
1. Opprettholdelse av fondets realverdi.  
2. Utdeling av midler  
3. Oppbygging av bufferkapital.  
 
Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse av 
fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av midler og 
oppbygging av bufferkapital kan finne sted.  

 
Tilleggskapital  
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2019 var tilleggskapitalen på i alt    
82 869 188 kroner.  
 
For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen inklusive tilleggskapitalen må man avsette  
7 191 122 kroner til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på  
2,2 % fra 2018 til 2019. Tilleggskapitalen per 31.12.2019 vil da være 90 060 310 kroner. 
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Utdeling av midler  
Det ble i 2019 delt ut 11 576 000 kroner, som 424 000 kroner mindre enn avsatt.    
 
Det reserveres 12 mill. kroner til utdeling i 2020/2021. Fri kapital er dermed på 24 mill. kroner.  
 
Bufferkapital  
Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. 2019 var et år 
med god avkastning, og bufferkapitalen vil derfor bli økt i forhold til 31.12.2018.  
 
Tabellen viser utviklingen i bufferkapital gjennom 2019.  
 
Beløp NOK Bufferkapital  
1.1.2019 79 054 772  
   
Tilbakeførte midler 1 241 068  
Tilleggskapital -7 191 122 Justering av fondets kapital (grunnkapital 

og tilleggskapital) med 2,2 % 
Fra årets overskudd -46 684 633 Av årets resultat 
31.12.2019  119 789 351  

 
 
3. KONKLUSJON  

 
Sekretariatet tilrår at regnskapet for 2019 godkjennes. Det foreslås videre at 12 mill. kroner 
reserveres til utdeling i 2020/2021, og at tilleggskapitalen økes med 7 191 122 kroner.  
 
Bufferkapitalen vil ut fra ovenstående være 119 789 351 kroner per 31.12.2019. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Resultatregnskap 01.01. - 31.12.19

Note 2019 2018

Avkastning av kapital
Inntekter av finansielle eiendeler

Renteinntekter 56 752 40 200
Rente verdipapirer 2 422 621 1 435 130
Urealisert gevinst finansielle eiendeler 52 986 762 1 650 798
Realisert gevinst finansielle eiendeler 974 965 9 351 490
Andre finansinntekter 3 404 219 1 957 040
Sum inntekter av finansielle eiendeler 59 845 319 14 434 657

Kostnader vedrørende finansielle eiendeler
Urealisert tap finansielle eiendeler 0 23 981 971
Realisert tap finansielle eiendeler 49 166 1 917 850
Kostnader verdipapirer 10 728 116 1 072 993
Renteutgifter 0 0
Andre finanskostnader 0 0
Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler 777 282 26 972 815

Sum avkastning av kapital 59 068 037 -12 538 157

Driftskostnader
Styre- og møtegodtgjørelse 2 328 480 413 028
Møtekostnader 25 960 22 458
Revisjonshonorar 2 25 000 25 000
Konsulenttjenester 140 176 86 683
Administrasjonskostnader 287 787 263 125
Sum driftskostnader 807 404 810 295

Årets overskudd/underskudd 58 260 633 -13 348 452

Overføringer
Overført fra bufferkapital 6 -7 191 122 -21 941 897
Avsatt til tilleggskapital 6 7 191 122 8 593 445
Avsatt til bufferkapital 6 46 684 633 0
Avsatt til annen egenkapital 6 11 576 000 0
Sum overføringer 58 260 633 -13 348 452
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Balanse pr.31.12.19

Note 2019 2018
Fordringer
Interimskonto Danske Bank 7 738                    34 000 751           
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer 7 738                    34 000 751           

Finansielle omløpsmidler
Norske obligasjoner 3 95 832 877 59 007 628
Globale obligasjoner 3 115 216 765 112 601 429
Norske aksjer 4 32 991 710 27 978 685
Globale aksjer 4 177 121 366 140 122 587
Eiendomsfond 5 72 110 142 71 068 343
Venturefond 5 1 170 000 630 000
Sum finansielle omløpsmidler 494 442 861 411 408 671

Bankinnskudd 9 2 392 448 179 781

Sum omløpsmidler 496 843 046 445 589 204

Sum eiendeler 496 843 046 445 589 204

Egenkapital
Grunnkapital 6 244 000 000 244 000 000
Tilleggskapital 6 90 060 310 82 869 188
Sum bunden kapital 334 060 310 326 869 188

Bufferkapital 6 119 789 351 79 054 772
Fri kapital 6 24 000 000 24 000 000
Sum fri kapital 143 789 351 103 054 772

Sum egenkapital 477 849 661 429 923 960

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 50 011 256 315
Skyldig skattetrekk 38 007 39 839
Skyldig arbeidsgiveravgift 13 168 14 287
Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 7,8 18 883 168 15 354 803
Annen kortsiktig gjeld 9 031
Sum kortsiktig gjeld 18 993 386 15 665 244

Sum egenkapital og gjeld 496 843 046 445 589 204

Morten Kraft
styreleder

Sverre Valvik

Oddvar Espegren John G. Bergh
(daglig leder)

Bodil Slettebø
nestleder

Bente Christensen

Kjetil Glimsdal Signe Berit Sollien Haugå

Arendal, 27. mai 2020
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2019

Note 1   Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler inntektsføres på tidspunkt for opptjening.

Selskapet er fritatt for inntekts- og formuesskatt.

Finansielle omløpsmidler
Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer som er børsnoterte
og som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål
Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet.

Note 2   Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor

Selskapet har ingen ansatte, og har derfor ikke plikt til å ha lovbestemt tjenestepensjonsordning.

Det er utbetalt kr.64 000 styrehonorar til styreleder og kr. 223 400 i møtegodtgjørelse til styret for 2019. 
Det er ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder. 

Revisor

Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er kr. 25 000.  Beløpet er inklusiv mva.
Daglig leder har avtale om lønn i et halvt år etter fratreden fra sin stilling. Daglig leder og styreformann har hver sin opsjon på kjøp av xx
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2019

Note 3   Norske og globale obligasjoner

Antall andeler Ansk.kost Kurs Bokført verdi Markedsverdi
Pr.31.12.19

DNB Obligasjon III 9 424                   10 169,54          95 832 877          95 832 877         

Sum norske obligasjoner -                      95 832 877          95 832 877         

Blue Bay IG Glob 34 599                 1 144,01            39 581 134          39 581 134         
Pimco Global Bond 3 574 187            10,98                 39 244 571          39 244 571         
Templeton Gobal Bond 3 413 796            10,66                 36 391 060          36 391 060         

Sum globale obligasjoner -                      115 216 765        115 216 765       

Sum obligasjoner -                      211 049 642        211 049 642       

Note 4   Norske og globale aksjer

Antall andeler Ansk.kost Kurs Bokført verdi Markedsverdi

Pr.31.12.19

Norske aksjer
DI Norske Aksjer Institusjon 2 4 988                   3 042,59            15 175 183          15 175 183         
Artic Norwegian Equities II 9 569                   1 861,98            17 816 527          17 816 527         

Globale aksjer
Ardevora Glob Eq 52 658 675          1,59                   83 485 064          83 485 064         
Landsdown DM LO 252 612,85          134,70               34 026 951          34 026 951         
AKO Global 34 000,00            1 354,10            46 039 400          46 039 400         
TT Emerging Markets Equity 136 529,62          99,39                 13 569 952          13 569 952         

Sum aksjer -                      210 113 076        210 113 076       
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2019

Note 5   Norske eiendomsfond, venturefond

Antall andeler Ansk.kost Kurs pr 31.12.19 Bokført verdi Markedsverdi

DnB Scandinavian PropFund 4 383 156 125,5893           48 120 301          48 120 301         
Aberdeen GI EM 36                        659 216,45        23 749 948          23 749 948         
Aberdeen Global EM 363 915               0,66                   239 893               239 893              

Sum eiendomsfond -                      72 110 142          72 110 142         -                     

Venturefond

Antall andeler Ansk.kost Kurs pr 31.12.19 Bokført verdi Markedsverdi

Skagerak Maturo AS 1 376 471            1 170 000           1 170 000          1 170 000            1 170 000           
Sum venturefond 1 170 000           1 170 000            1 170 000           

Note 6   Egenkapital
Grunnkapital Tilleggskapital Bufferkapital Fri egenkapital Sum

Inngående balanse 01.01.19 244 000 000 82 869 188 79 054 772 24 000 000 429 923 960
Vedtatte utdelinger i året 0 0 0 -11 576 000 -11 576 000
Tilbakeførte midler 0 0 1 241 068 0 1 241 068
Årets tillegg til kapital 0 7 191 122           -7 191 122 0 0
Årets overskudd 0 0 46 684 633 11 576 000 58 260 633

Egenkapital pr 31.12.19 244 000 000 90 060 310 119 789 351 24 000 000 477 849 661
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2019

Note 7   Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

"Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt" presenteres som  gjeld i regnskapet. Spesifikasjon av denne gjelden fremgår av note 8.

Note 8   Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

Vedtatt utdeling av midler 2019, rest ikke utbetalt 11 243 589         
Vedtatt utdeling av midler 2018, rest ikke utbetalt 2 865 000           
Vedtatt utdeling av midler 2017, rest ikke utbetalt 2 339 500           
Vedtatt utedling av milder 2016, rest ikke utbetalt 2 231 312           
Vedtatt utdeling av midler 2015, rest ikke utbetalt 121 250              
Vedtatt utdeling av midler 2013, rest ikke utbetalt 82 517                

Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 18 883 168         

Note 9   Bankinnskudd

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 39 996.

Note 10 Kostnader verdipapirer

Kostnader verdpapirer omfatter: 
* Kostnader til  Gabler Investments AS for finansiell oppfølging 
* Depothonorar og fee reduction fee for DNB obligasjoner

2019 2018
Gabler Investments AS 108 375              110 995             
Depothonorar og fee-reduction fee 619 741              961 998             
Sum: 728 116              1 072 993          
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2019
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Dato: xx.xx.2020 
 Vår ref.: 20-05xx 
 Saksbehandler: Ketil Raknes 
 Saksbeh. tlf: 41 32 07 33 

 Saksbeh. E-post: ketil@aarevisjon.no 

 Deres ref:  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 

Aust-Agder Revisjon IKS Havnegaten 2 370 13 390 post@aarevisjon.no 971 328 452 

Postboks 63 4836 Arendal    

4801 Arendal     

     
 

Til styret i stiftelsen Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 
 

 

  

 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds årsregnskap som viser et overskudd på 
kr 58 260 633. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik 
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 
 

Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i stiftelsens 
årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og på 
tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/  
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med 
lov og forskrifter. 
 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 

Konklusjon om utdeling og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. 
 
 
 
Ketil Raknes  
registrert revisor 
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Saksbehandler Dag Ole Teigen 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.05.2020 

 
   

Årsberetning 2019 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2019 godkjennes og 
oversendes rådsforsamlingen. 
 
 
Vedlegg 
ÅRSBERETNING 2019 28042020 
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Saksopplysninger 
 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2019 følger som vedlegg til 
saken. Beretningen følger i hovedsak den samme strukturen som tidligere års beretninger.  
 
Årsberetningen gir også en kort omtale av arbeidet knyttet til samtaler med Sørlandets 
Kompetansefond om eventuell sammenslåing av fondene.  
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet tilrår at årsberetningen godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. 
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ÅRSBERETNING 2019 
 
 
1. Formål og bakgrunn  
 
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et 
resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står 
Aust-Agders 15 kommuner. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. 
 
Stiftelsens arbeid er regulert av lov om stiftelser og av vedtektene vedtatt av innskyternes 
kommunestyrer. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-
Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å 
styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. 
kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital: 
 
 

Kommune Totalt (mill. kr) 

Bykle:     2,0 

Valle:     1,0 

Bygland:     0,5 

Evje og Hornnes:     1,0 

Iveland:     0,5 

Birkenes:     4,0 

Lillesand:   20,0 

Grimstad:   80,0 

Arendal: 120,0 

Froland:     4,5 

Åmli:     1,0 

Vegårshei     0,5 

Tvedestrand:     5,0 

Gjerstad:     2,0 

Risør:     2,0 

Sum:  244,0 
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Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Ifølge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunn-
kapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige av-
kastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som 
kan benyttes senere år. 
 
Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til 2019. Innskutt grunnkapital 
i 2003 var 244 mill. kroner. Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde 
i 2019 om lag 454 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 24 mill. kroner til utdeling 
for 2020 og 2021. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004-2019 til 
sammen 101,4 mill. kroner. 
 

 
 

2. Rådsforsamling, styre og administrasjon 
 
Ved rådsforsamlingens møte 14. juni 2019 på Vegårshei møtte følgende representanter: 
 

• Arendal kommune   v/Robert C. Nordli 
• Evje og Hornnes kommune v/Bjørn Ropstad 
• Vegårshei kommune  v/Kirsten Myhren  
• Risør kommune  v/Per Kristian Lunden 
• Gjerstad kommune  v/Inger Løite  
• Åmli kommune  v/Reidar Saga 
• Grimstad kommune  v/Kjetil Glimsdal 
• Froland kommune  v/Ove Gundersen 
• Tvedestrand kommune v/Jan Dukene 
• Birkenes kommune  v/fullmakt til Robert C. Nordli 

 
Kommunene Iveland, Valle, Bygland, Bykle og Lillesand var ikke representert i 
rådsforsamlingen. 
 
Gro-Anita Mykjåland og Ove Gundersen er henholdsvis leder og nestleder for 
rådsforsamlingen for perioden 2018-2020. Rådsforsamlingens nestleder Ove Gundersen ledet 
møtet i rådsforsamlingen i 2019.  
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Til utdeling 2020 og 2021: 24 mill. kroner

Sum utdelinger 2004-2019: 101,4 mill. kroner

Bufferkapital: 119,8 mill. kroner

Tilleggskapital: 90,1 mill. kroner

Grunnkapital: 244 mill. kroner
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Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. Det var ikke valg av nye styremedlemmer i 2019. 
 
Styret har i 2019 bestått av følgende medlemmer: 
 

• Morten Kraft (leder) 
• Bodil Slettebø (nestleder) 
• Signe Sollien Haugå 
• Kjetil Glimsdal 
• Oddvar Espegren 
• Sverre Valvik 
• Bente Christensen 

 
Videre har styret følgende varamedlemmer i rekke: 
 

1. Tormod Vågsnes 
2. Inger Vollstad 
3. Anne Hestness Trommestad 
4. Connie Barthold 
5. Sigbjørn Tønnesland 
6. Camilla Saga 
7. Harald Erlandsen 

 
Styret er det øverste organet i stiftelsen. Det har i løpet av 2019 vært avholdt seks styremøter.  
 
I tråd med den nye strategien, hvor kompetansefondet vil gå inn i større og mer langsiktige 
prosjekter, tildelte styret i 2019 midler til tre slike langsiktige satsinger: 
 

• Senter for e-helse: «Agder som mønsterregion innen e-helse» 
• HI Flødevigen: «Blått kompetansesenter Sør» 
• Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad: «Politikk for store samfunnsutfordringer» 

 
I forbindelse med tildelingene har styret gjennom 2019 møtt alle de tre aktuelle miljøene. 
Senter for e-helse og Havforskningsinstituttet gav presentasjoner for styret i februar, og det 
ble gitt en orientering fra innovasjonsmiljøet i forbindelse med styremøtet i september. 
 
Videre møtte styret NORCE i forbindelse med styremøtet i februar. I mars fikk styret en 
presentasjon av GCE NODES virksomhet og situasjonen innen olje- og 
gassleverandørindustrien.  
 
I september ble det avholdt felles styremøte med Sørlandets Kompetansefond. Temaene for 
møtet var implementeringsutfordringer for stiftelser og fond, vegen videre for 
Agderprosjektet og mulige fremtidige samarbeidsprosjekter. 
 
I mai deltok styret på et seminar i London. De internasjonale aksje- og obligasjonsforvalterne 
utgjør en stor del av porteføljen til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Formålet med 
seminaret var å bli bedre kjent med de ulike internasjonale forvalterne i porteføljen, og å få 
forvalternes syn på aksje- og obligasjonsmarkedet fremover. I forbindelse med dette møtte 
styret forvalterne AKO Capital, Franklin Templeton og TT International. Styret besøkte også 
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London-kontoret til Innovasjon Norge. Gabler Investment Consulting bidrog til seminaret 
blant annet gjennom informasjon om markedsutviklingen og porteføljens resultater 2019. 
 
Gabler møtte også styret i november i forbindelse med utarbeidelsen av fondets 
kapitalforvaltningsstrategi for 2020. 
 
Styret behandlet 66 saker i 2019. 
 
Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er forretningsfører og sekretariat for 
fondet. Fylkesrådmann John G. Bergh er daglig leder.  
 
Stiftelsen har ingen ansatte. 
 
Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljø. 
 
3. Virksomheten  
 
3.1 Kapitalforvaltning 
 
Styret har i 2019 implementert kapitalforvaltningsstrategien for 2019 for Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond.  
 
Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at styret foretar en årlig vurdering av denne. Etter råd 
fra Gabler vedtok styret for 2019 ingen endring av de strategiske vekter for de enkelte 
aktivaklasser sammenlignet med kapitalforvaltningsstrategien for 2018. Ved utgangen av 
2019 har en følgende forvaltere med følgende andeler av porteføljen: 
 

Aktivaklasse Fond Andel av 
portefølje 

Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Inst. II  
Arctic Norwegian Value Creation  

3,1 % 
3,6 % 

Globale aksjer  Ardevora Global Equity SRI 16,8 % 
Globale aksjer valutasikret AKO Global L/O H2N  

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 
9,3 % 
6,9 % 

Aksjer fremvoksende markeder TT Emerging Markets Equity 2,7 % 
Eiendomsfond Aberdeen Eiendom Norge 

DNB Scandinavian Prop. Fund 4 KS 
4,8 % 
9,7 % 

Bankinnskudd  0,5 % 
Norske obligasjoner DNB Obligasjon III 19.3 % 
Globale obligasjoner Pimco Global Bond Fund ESG  

Templeton Global Bond Fund  
BlueBay IG Global Aggregate I  

7,9 % 
7,3 % 
8,0 % 

 
Tabellen som følger viser aktivasammensetningen 1.1.2019-31.12.2019.  
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 Aktivasammen-
setning mill. kr. 

Fordeling på aktivaklasser i 
% 

 1.1.2019 31.12.2019 1.1.2019 31.12.2019 Strategi 
2019 

Norske aksjer 28,0 33,0 6,3 6,7 6,0 
Globale aksjer 65,1 83,5 14,6 16,8 15,5 
Globale aksjer valutasikret 63,4 80,1 14,2 16,2 15,5 
Aksjer framvoksende 
markeder. 

11,6 13,6 2,6 2,7 3,0 

Eiendomsfond 71,1 72,1 16,0 14,5 15,0 
Bankinnskudd** 34,1 2,4 7,7 0,5 1,0 
Norske obligasjoner** 59,0 95,8 13,3 19,3 20,0 
Globale obligasjoner 112,6 115,2 25,3 23,2 24,0 
Venturefond* 0,6 1,2    
Sum       445,5         496,8 100,0 100,0 100,0 

* Venturefond inngår ikke i strategien 
**På grunn av fondsbytte innen Globale valutasikrede aksjer var det et stort beløp i banken 1.1.2019 

som ble reinvestert i Norske obligasjoner rett etter årsskiftet. 
 
Ved inngangen til 2019 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser som avvek vesentlig fra  
kapitalforvaltningsstrategien for 2018 når det gjaldt bankinnskudd og norske obligasjoner. 
Dette skyldes et fondsbytte, som forklart under tabellen ovenfor. Fondet har ved utgangen av 
2019 i hovedsak en fordeling i henhold til strategien for 2019.    

 
Når det gjelder avkastning var 2019 et meget godt år for fondet, med spesielt en sterk 
utvikling i aksjemarkedet. Tabellen som følger gir en oversikt over avkastningen av fondets 
midler i 2019. 

 
 Avkastning i 

mill. kroner 
Avkastning i % 

Portefølje Referanse-
indeks 

Merav-
kastning 

Norske aksjer 5,0 17,9 19,2 -1,3 
Globale aksjer 21,4 33,3 28,7 4,6 
Globale aksjer valutasikret 16,7 26,3 26,2 0,0 
Aksjer fremvoksende 
markeder 

2,9 26,2 20,4 5,8 

Eiendomsfond 3,7 5,3 5,3 0,0 
Driftskontoen 0,1 1,8 1,2 0,7 
Norske obligasjoner 3,4 3,7 2,0 1,7 
Globale obligasjoner 6,6 6,1 7,1 -1,0 
Sum * 59,8 13,6 12,7 0,8 

*Tallene i tabellen er tatt fra avkastningsrapporten for 2019. Tallene er avrundet til 1 desimal. 

 
Det kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks som best gjenspeiler 
bankavkastning, for samme periode hadde en avkastning på 1,2 %, mens fondets driftskonto 
har en avkastning på 1,8 % i 2019. 
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Av den samlede avkastning på 59,8 mill. kroner har norske aksjer en avkastning på 5,0 mill. 
kroner. Globale aksjer uten valutasikring har en avkastning på 21,4 mill. kroner og globale 
aksjer med valutasikring har en avkastning på 16,7 mill. kroner. Aksjer i fremvoksende 
markeder har en avkastning på 2,9 mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning 
på 3,4 mill. kroner og globale obligasjoner bidrar med 6,6 mill. kroner. Eiendomsfond har gitt 
en avkastning på 3,7 mill. kroner, inklusiv utbetalt utbytte. 
 
I 2019 er det en avkastning på 13,6 %. Målt i forhold til referanseindeksene er det en 
meravkastning på 0,8 %. Norske aksjer har en avkastning på 17,9 % i 2019. Dette er 1,3 % 
lavere enn referanseindeksen. For globale aksjer uten valutasikring er avkastningen på       
33,3 %. Det er en meravkastning på 4,6 %.  Globale aksjer med valutasikring har en 
avkastning på 26,3 %, som er likt med indeks. Aksjer i fremvoksende markeder har en 
avkastning på 26,2 %, som er en meravkastning på 5,8 %. For norske obligasjoner er det en 
avkastning på 3,7 %, noe som gir en meravkastning på 1,7 %. Globale obligasjoner har en 
avkastning på 6,1 % prosent. Dette er en mindreavkastning på 1,0 %. Når det gjelder 
eiendomsfond er det en avkastning på 5,3 %, som er lik referanseindeksen. 
 
I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det at i 
forvaltningen av utenlandske aksjer og obligasjoner skal det så langt råd er tas etiske hensyn.  
Utgangspunkt for slike vurderinger skal være Statens Pensjonsfond Utland eller UN Global 
Compact/UN-PRI. Dette skal vektlegges ved valg av kapitalforvaltere.   
 
I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har 
drevet med aktiv forvaltning, dvs. i perioden 1.5.2004 - 31.12.2019. For aksjer fremvoksende 
markeder, globale aksjer valutasikret, globale obligasjoner og eiendom er tidsperioden 
kortere. 
 

 Avkastning i 
mill. kroner 

Tidsvektet 
akkumulert 

avkastning i % 

Annualisert 
avkastning i 

% 
Norske aksjer 43,5 536,9 12,5 
Globale aksjer 88,5 266,8 8,6 
Globale aksjer valutasikret 32,5 62,5 13,2 
Aksjer fremvoksende markeder 4,2 35,2 6,8 
Eiendom 25,8 93,0 6,8 
Driftskontoen 1,5 53,9 2,8 
Norske obligasjoner 113,8 92,7 4,3 
Globale obligasjoner 37,1 53,7 4,9 
Sum  346,9 168,6 6,5 

 
Samlet avkastning for denne perioden er på 168,6 %, eller 6,5 % i gjennomsnitt pr. år. En 
plassering i pengemarkedet ville gitt en avkastning på 36,0 % i perioden. Det betyr at det i 
perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en meravkastning i forhold til 
pengemarkedet. Målt i forhold til referanseindeksen har Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond en årlig meravkastning på 1,0 %.  
                                                                               
Gabler Investment Service har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i spørsmål 
knyttet til kapitalforvaltningen i 2019. 
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3.2 Tildeling av midler 
 
I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det beskrevet fire 
hovedmålsettinger som søkes realisert gjennom fondets arbeid:  
 

• Økt kompetanse og nyskapingsevne 
• Sikring og etablering av arbeidsplasser 
• Gode levekår for befolkningen  
• Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder 

 
Høsten 2018 vedtok styret viktige endringer i fondets strategi for utdeling av midler. 
Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler sett i forhold til 
utfordringene som Aust-Agder står overfor. Konkret vil fondet gå inn i større og mer 
langsiktige prosjekter.  
 
I den nye strategiske tenkningen vil styret selv initiere kontakten med miljøer som er aktuelle 
for en tyngre satsing. Som en konsekvens av endringene ble det dermed ikke utlyst midler i 
2018 og 2019 som en har gjort tidligere. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til 
prosjektene som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre. 
 
Styret tildelte i 2019 midler til tre langsiktige satsinger: 
 

• Senter for e-helse: «Agder som mønsterregion innen e-helse» 
• HI Flødevigen: «Blått kompetansesenter Sør» 
• Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad: «Politikk for store samfunnsutfordringer» 

 
En naturlig konsekvens av den nye strategien vil være at søknadene i større grad utvikles i 
samarbeid med søkerne. Videre vil man prioritere kompetanseområder hvor fylket allerede 
står sterkt og kan hevde seg i en nasjonal og internasjonal sammenheng. På denne måten kan 
en bidra til å videreutvikle allerede gode miljøer. En slik strategi kan også virke utløsende 
med hensyn til midler fra nasjonale, internasjonale og regionale kilder. Det er vanskelig å 
måle effekten av utdelingene, men intensjonen bør likevel være at midlene skal gi en 
betydelig virkning med vesentlige og langsiktige effekter.  
 
Samtidig vil det – også i den nye strategiske tenkningen – være viktig for fondet å kunne 
gripe tak i aktuelle utfordringer og muligheter undervegs. Man vil dermed avsette økonomisk 
handlingsrom til å støtte nye prosjekter som kan være aktuelle. Miljøer som henvender seg 
med planer om prosjekter, vil få disse planene forelagt for styret. Slik har også fondet 
anledning til å gå i videre dialog der dette kan være hensiktsmessig.  
 
I tillegg til de nye langsiktige satsingene og oppfølging av tidligere igangsatte prosjekter, har 
styret i 2019 også bevilget midler til flere andre prosjekter man har vurdert som relevante for 
å følge opp fondets strategi. 
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Tildelinger nye prosjekter 2019 
Organisasjon Prosjekt Beløp 
Universitetet i Agder, 
Senter for e-helse 

Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 

HI Flødevigen Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 
Universitetet i Agder, 
innovasjonsmiljøet 

Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 

Universitetet i Stavanger Lekbasert læring – oppfølging av 
Agderprosjektet 

800 000 

Østre Agder Regionråd Etablering av helseklynge 750 000 
NORCE / GCE NODE Digital Innovation Hub – Ocean Technology 

Agder 
120 000 

Sum nye prosjekter  9 670 000 
 

Videreføringer 2019 
Organisasjon Prosjekt Beløp 
KS Agder Drømmejobben 715 000 
FK Jerv og Blå Kors  Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om 

mobbing 
340 000 

Oxford Research Integrering som virkemiddel for verdiskaping og 
innovasjon  

315 000    

Universitetet i Agder Flyktningbarns møter med barnehager og 
lokalmiljøer på Agder 

250 000 

Universitetet i Stavanger Agderprosjektet 200 000  
Universitetet i Agder, 
Centre for Integrated 
Emergency 

KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for 
krisehåndtering  

86 000 

Sum videreføringer  1 906 000 
 

Tildelinger totalt 11 576 000 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har 
tidligere etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og 
større prosjekter kan realiseres. Flere av bevilgningene til de igangsatte prosjektene er delt i to 
like deler mellom stiftelsene – eller i tre like deler dersom også Sørlandets Kompetansefond 
deltar. De samlede tildelingene til flere av prosjektene er dermed høyere enn det som fremgår 
i avsnittet over.  
 
Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bør ha utløsende effekt med hensyn 
til igangsetting av prosjekter som på sikt vil ha betydning for sikring og etablering av 
arbeidsplasser i Aust-Agder. Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF og NORCE (tidl. 
Agderforskning AS) har tidligere mottatt betydelig støtte fra kompetansefondet. Disse 
aktørene er tunge leverandører for utviklingsaktiviteter som kan bidra til økt kompetanse og 
styrke nyskapingsevnen i regionen.  
 
Til sammen har fondet delt ut over 100 mill. kroner i perioden 2004-2019. I tillegg har styret 
vedtatt å avsette inntil 12 mill. kroner til utdeling vinteren 2020. 
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Ser en årene 2004-2019 under ett er Universitetet i Agder den største mottageren av støtte fra 
kompetansefondet. 30,7 prosent av midlene som er delt ut har kommet universitetet til gode, 
nærmere bestemt 31,2 mill. kroner av til sammen 101,4 mill. kroner når en tar hensyn til 
inndratte tilsagn. Beregningen inkluderer midler som er tildelt UiA i fellesskap med 
Havforskningsinstituttet og Senter for omsorgsforskning. I tillegg er UiA en viktig 
samarbeidspartner i flere andre prosjekter som har mottatt støtte fra fondet. 
 
Kommunesektoren (herunder kommunale, fylkeskommunale og interkommunale prosjekter 
samt KS-prosjekter) har til sammen mottatt 8,8 mill. kroner fra fondet, eller 8,7 prosent. 
Sørlandet sykehus har mottatt til sammen 7,9 mill. kroner fra fondet, hvilket tilsvarer 7,8 
prosent. Prosjekter tilknyttet NORCE (tidl. Agderforskning) har mottatt 7,1 mill. kroner eller 
7,0 prosent av midlene. 
 
Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som utvikler konkret kunnskap om 
barnehagens innhold – spesielt i overgangen mellom barnehage og skole. Til sammen er 
Agderprosjektet tildelt 6,8 mill. kroner fra kompetansefondet. Dette tilsvarer 6,7 prosent av 
fondets utdelte midler sett under ett. I tillegg til dette tildelte fondet 800 000 kroner til 
oppfølging av Agderprosjektet i 2019. 
 
Til sammen har de nevnte virksomhetene mottatt om lag 60 prosent av tilskuddene fra fondet.  
 
Øvrige tilskudd fordeler seg mellom en rekke prosjekter i bl.a. private virksomheter. I de 
senere år er denne andelen økt.  
 
Inndratte tilskudd bl.a. i forbindelse med prosjekter som ikke er realisert utgjør 4,9 mill. 
kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til de 101,4 mill. kronene som er utdelt totalt, og er 
ikke regnet med i tabellen.  
 

Tildelinger 2004–2019 
 Tildelinger  

(mill. kr) 
Prosentandel 

Universitetet i Agder 31,2 30,7 
Kommunesektoren 8,8 8,7 
Sørlandet sykehus 7,9 7,8 
Agderforskning 7,1 7,0 
Agderprosjektet 6,8 6,7 
Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter 39,6 39,1 
Sum 101,4* 100,0 

* I tillegg kommer 4,9 mill. kroner i inndratte tilskudd. 
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3.3 Sluttrapporter 
 
Tilsagnene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er som hovedregel gyldige i tre år. 
Når prosjektene avsluttes, mottar kompetansefondet sluttrapport og revisorgodkjent regnskap 
som behandles i styret.  
 
Følgende 15 prosjekter ble avsluttet i 2019: 
 

Avsluttede prosjekter i 2019 
Organisasjon Prosjekt Tilsagn 
CFD Marine Anvendelse av CFD for bygg og anlegg 250 000 
Universitetet i Agder Lokal fundamentering av et internasjonalt 

ledende senter (SFF) for marin forskning i 
Agder 

900 000 

NORCE VRI III Nye stier på Agder* 900 000 
Contentio Predikativ analyse for markedsføringstiltak på 

sosiale og digitale media 
675 000 

MacGregor Norway AS MacGregor Pusnes Offshore Vind 900 000 
Sørlandsporten Næringshage 
og BeyondRisør 

Innovation through design and 
entrepreneurship 

400 000 

Envirotech Solutions Dataheat 1 500 000 
Panterra AS  Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved 

kraftig vekst og organisatoriske endringer 
500 000 

Oxford Research AS Integrering og sivilsamfunn 345 000 
NORCE Innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder 150 000 
Nymo Effektivisering i verdiskaping 1 100 000 
Evje Folkehøgskole Folkehøgskolen Helse 375 000 
Flumill AS Kompetanseutvikling om tidevannsenergi 1 000 000 
NORCE Våre strender – vår velferd  500 000 
Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320 000 
 
Sum tilsagn 9 815 000 

Utdelinger 2004-2019

UiA Kommunene Sørlandet sykehus Agderforskning Agderprosjektet Andre tilsagn
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* Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har til sammen støttet VRI Agder med 1,7 mill. 

kroner. Til VRI3-prosjektet har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tildelt støtte på til 

sammen 900 000 kroner. 

 

Med bakgrunn i det etablerte samarbeidet mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har begge stiftelsene tildelt tilskudd til flere av 
prosjektene som nevnes i tabellen. De samlede tildelingene til flere av prosjektene er dermed 
høyere enn det som fremgår. Tabellen tar utgangspunkt i tildelingene fra kompetansefondet. 
 
3.4 Samtaler med Sørlandets Kompetansefond 
 
Stortinget vedtok 8. juni 2017 en regionreform som vil redusere antallet fylkeskommuner i 
Norge fra 18 til 10 i tillegg til Oslo. Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder 
fylkeskommune blir slått sammen fra 1. januar 2020. 
 
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet i 2003 av kommunene i 
Aust-Agder, mens stiftelsen Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av kommunene i 
Vest-Agder. Stiftelser er selveiende institusjoner. Regionreformen får dermed ingen direkte 
konsekvenser for kompetansefondenes aktiviteter og virkeområder.  
 
Med bakgrunn i sammenslåingen av Agder-fylkene vil det imidlertid være naturlig å vurdere 
en sammenslåing av kompetansefondene. En eventuell sammenslåing vil kunne øke fondenes 
økonomiske tyngde og forsterke muligheten til å utvikle Agder ved at fondene vil kunne 
opptre som én styrende og samordnende aktør innenfor rammene av fondenes formål. 
 
I mai 2018 oppnevnte styret en arbeidsgruppe bestående av styrets leder, nestleder og daglig 
leder, med mandat til å føre samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventuell 
sammenslåing. Samtidig oppnevnte styret i Sørlandets Kompetansefond en tilsvarende 
arbeidsgruppe bestående av administrerende direktør og styrets nestleder.  
 
Arbeidsgruppen gjennomførte ett møte høsten 2018 og ett møte i januar 2019. Det var enighet 
om at viktige forhold talte i favør av en sammenslåing av fondene. Det var imidlertid 
krevende å finne løsninger med hensyn til organiseringen av et sammenslått fond og med 
hensyn til forventningen om jevnbyrdig kapital. Arbeidet ble derfor stilt i bero våren 2019.  
 
I forbindelse med at styret avholdt felles styremøte med Sørlandets Kompetansefond i 
september 2019, tok styreleder Morten Kraft initiativ til å gjenoppta samtalene. 
Arbeidsgruppen gjennomførte flere møter høsten 2019 og våren 2020. Dersom samtalene 
resulterer i tilfredsstillende løsninger vil det være en målsetting å behandle en avtale i styret i 
løpet av 2020, og eventuelt søke stiftelsestilsynet om sammenslåing med virkning fra 1. 
januar 2021. Rådsforsamlingen vil bli holdt orientert. 
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4. Økonomi   
  
For 2019 er samlet avkastning på kapitalen på 59 068 037 kroner etter at depotkostnadene til 
Gabler er fratrukket. Driftskostnadene var på 807 404 kroner. Dette gir et resultat på  
58 260 633 kroner. 
 
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For å opprettholde fondets realverdi avsettes  
7 191 122 kroner til tilleggskapitalen. Etter dekning av utdelinger gjennom 2019 er det av 
årets overskudd tillagt 39 493 511 kroner til bufferkapitalen. Ved utgangen av året er dermed 
tilleggskapitalen på totalt 90 060 310 kroner, og bufferkapitalen er på 119 789 351 kroner. 
 
I balanseregnskapet er det 24 mill. kroner i fri egenkapital. Det er avsatt 12 millioner kroner 
til utdeling av midler i 2020 og 12 mill. kroner til utdeling i 2021.  
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arendal, 27. mai 2020 
 
 
 
 
Morten Kraft    Bodil Slettebø   Signe Sollien Haugå 
styreleder     nestleder 
  
 
 
 
Kjetil Glimsdal   Oddvar Espegren  Sverre Valvik 
        
 
 
 
 
Bente Christensen       John G. Bergh 
         (daglig leder) 
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Saksopplysninger 
 
Strategisk retning 
Høsten 2018 vedtok styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond endringer i 
strategien for utdeling av midler. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av 
fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter. 
 
I den nye strategiske tenkningen vil det som hovedregel bare være aktuelt å støtte 
prosjekter som i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og 
målsettinger. Samtidig kan det være av betydning at miljøer som ønsker å presentere 
prosjekter og satsinger, får anledning til å presentere disse planene for styret. Slik har 
også styret anledning til å gå i videre dialog der dette er hensiktsmessig.  
 
Ved behandlingen av sak 39/2019 vedr. henvendelser om nye prosjekter og kriterier for 
oppfølging vedtok styret at henvendelser om nye prosjekter skal følges opp i tråd med 
strategien for utdeling av midler, at søknader og/eller henvendelser om nye prosjekter 
vurderes etter gitte kriterier, og at søknadene/henvendelsene oppsummeres for styret en 
gang hvert halvår med en anbefaling fra sekretariatet knyttet til hvilke henvendelser man 
eventuelt bør gå videre med. 
 
Økonomisk handlingsrom 
I 2020 har styret gjort vedtak om bevilgninger på til sammen 4,445 mill. kroner, fordelt 
mellom 4 ulike prosjekter. I tillegg har styret stilt seg positive til å videreføre tilskudd til 
prosjektene «Politikk for store samfunnsutfordringer» og «Etablering av Helseklynge», 
under forutsetning av at prosjektene har en tilfredsstillende fremdrift. Dersom støtten til 
disse prosjektene videreføres som planlagt, er til sammen 7 195 000 kroner bundet opp. 
 
I tillegg kommer prosjektet «Blått kompetansesenter Sør». Her har styret gjort vedtak om å 
trekke inn midlene på til sammen 3 mill. kroner som tidligere er tildelt. Styret har imidlertid 
hatt en åpen holdning for å bidra med finansiering dersom de ulike aktørene som har 
samarbeidet om å realisere prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» lykkes i å finne en 
omforent plattform for et prosjekt med tilsvarende formål. Til sammen er dermed 
10 195 000 kroner potensielt bundet opp. 
 
Med 12 mill. kroner avsatt til utdeling i 2020 gjenstår dermed 1,8 mill. kroner. 
 
Tabellen gir oversikt over bevilgninger for 2020 og ønskede videreføringer i perioden 
2021-2024: 
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I prosjektet «I jobb i Agder-kommunene» har det som varslet i sak 12/2019 skjedd en del 
endringer i prosjektets innhold og økonomi, og søkeren har varslet at det kan være aktuelt 
å fortsette med prosjektet ut over 2020. Kompetansefondet vil behandle en eventuell 
søknad om forlengning på lik linje med andre søknader.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har 
etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og større 
prosjekter kan realiseres. En rekke bevilgninger er delt i to like deler mellom stiftelsene – 
eller i tre like deler i de tilfeller hvor Sørlandets Kompetansefond også deltar. 
Sparebankstiftelsen har konsentrert sin strategi om levekårsområdet.  
 
Kriterier for tildelinger 
Punkt 5 i strategien omtaler fondets kriterier for tildelinger til nye prosjekter. Punktet 
omtaler tre kategorier av kriterier:  
 

• Formelle krav som stilles for at man skal kunne søke midler fra stiftelsen.  
• Kriterier som skal vektlegges i forbindelse med vurderingen av prosjektene. 
• Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene. 

 
Følgende kriterier skal vektlegges i forbindelse med vurderingen av prosjektene: 
 

• Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.  
• Regional relevans og satsingsområdets betydning utover den enkelte virksomhet.  
• Næringsmessig relevans og/eller innovasjonsrelevans.  
• Potensiale for verdiskaping og forbedrede levekår i regionen.  
• Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder.  
• Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen.  
• Utløsende effekt for prosjektets omfang (addisjonalitet) og i forhold til andre 

virkemidler. 
• Strategisk forankring og effekt i forhold til økonomisk ressursbruk.  
• Plan for formidling og kommunikasjon. 

 
Innkomne søknader 
Styret behandlet mottatte henvendelser i november 2019. I perioden november 2019 til 
mai 2020 har sekretariatet mottatt følgende søknader: 
 

Bevilgning

Organisasjon Prosjektnavn 2020 2021 2022 2023 2024

Langsiktige satsinger

Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør -                     -                  -                  -                  -                  

Senter for e-helse Agder som mønsterregion innen 3 000 000           3 000 000        3 000 000        3 000 000        -                  

UiA Politikk for store samfunnsutford 2 000 000           2 000 000        2 000 000        2 000 000        -                  

Sum videreføringer 5 000 000           5 000 000        5 000 000        5 000 000        -                  

Andre videreføringer

KS Agder I jobb i Agder kommunene 960 000              -                  -                  -                  -                  

FK Jerv Holdningskampanjer 360 000              -                  -                  -                  -                  

Universitetet i Agder Flyktningbarn 125 000              -                  -                  -                  -                  

Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000              750 000           -                  -                  -                  

Sum videreføringer 2 195 000           750 000           -                  -                  -                  

Nye prosjekter

-                     -                  -                  -                  -                  

Sum nye prosjekter -                     -                  -                  -                  -                  

Totale søknadsbeløp 7 195 000      5 750 000   5 000 000   5 000 000   -              

Ønskes videreført
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• Søknad fra NORCE vedr. prosjektet «En annerledes skoledag – Alternativ 
opplæringsarena på Hommedal skolegård i Grimstad». Grimstad kommune har 
fattet vedtak om at en ønsker å omgjøre Hommedal Prestegård til Hommedal 
skolegård i tråd med modellen fra Abildsø gård i Oslo. Bakgrunnen for etablering av 
Hommedal skolegård er at Grimstad kommune ønsker å bidra til å forebygge frafall 
fra skolene ved å bistå elever med ulike utfordringer og deres foresatte. Elever i 
grunnskolen som kvalifiserer for et spesialpedagogisk opplæringstilbud, vil kunne 
søke om å få plass på Hommedal skolegård en dag i uken.  

 
Målet med forskningsprosjektet er å fremskaffe kunnskap om effektene 
opplæringstilbudet på Hommedal skolegård har for elevene i grunnskolen som får 
dette tilbudet, og hvordan tilbudet påvirker deres evner til å gjennomføre skoleuken 
i ordinær skole. Foreldrenes og kontaktlærernes erfaringer med eventuelle 
endringer hos elevene som får et slikt opplæringstilbud, er også i fokus i 
forskningen. Forskningsprosjektet tar sikte på å videreutvikle systemer for varig 
brukermedvirkning og kontinuerlig forbedring av skoletilbudet. Denne kunnskapen 
og disse verktøyene vil bli gjort tilgjengelige for Grimstad kommune og andre 
kommuner gjennom kommunens nettsider, presentasjon av hovedfunn, samt 
formidling i sentrale fora.  
 
I denne forbindelse har Grimstad kommune tatt kontakt med NORCE og bedt om et 
utkast/forslag til en prosjektskisse for relevant forskning tilknyttet de elevene og 
deres foresatte som skal få tilbud om opplæring på Hommedal skolegård fra høsten 
2020. Styret for stiftelsen vil bli opprettet som referansegruppe for 
forskningsprosjektet.  

 
• Søknad fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Creativity and control». 

Prosjektets ambisjon er å belyse spenningen mellom kreativitet/innovasjon og 
kontroll, ved å studere organisasjonsmessige omgivelser for kreativt arbeid. En 
dominerende påstand er at kreativitet og kontroll gjensidig utelukker hverandre. 
Samtidig tyder en del på at kontroll tvert imot kan muliggjøre kreativitet og 
innovasjon. Med dette empiriske forskningsprosjektet tar UiA sikte på gi nye 
empiriske bevis på effekten av kontroll på kreativitet og innovasjon, ved å 
undersøke grafisk design og reklamebyråer. Å være kreativ og produsere «nye og 
nyttige ideer» karakteriseres ofte som en suksessfaktor for organisasjoner og 
økonomier. For noen organisasjoner, såkalte «kreativitetsavhengige 
organisasjoner», utgjør evnen til å være kreativ selve grunnlaget for deres 
økonomiske eksistens og videreføring. 

 
Organisasjoner er vanligvis avhengige av ledelseskontrollsystemer som skal støtte 
dem i å oppnå forhåndsdefinerte mål. Det hevdes gjerne at ledelseskontroll og 
relaterte tiltak er lite fleksible og mangler kompatibilitet med den kreative 
prosessens dynamiske natur. Samtidig går kreativt arbeid gjerne hånd i hånd med 
kompleksitet og usikkerhet, hvilket etterlater organisasjoner med en risiko som ser 
ut til å kreve en form for kontroll for å minimere risikoen. Dermed ser organisasjoner 
som er avhengige av kreativt arbeid ut til å møte et dilemma: Mens kreativitet på 
den ene siden krever bruk av formell kontroll, kan slik kontroll redusere kreativiteten 
og innovasjonen i organisasjoner. Så langt fins imidlertid lite vitenskapelig innsikt i 
hvordan kontroll og kreativitet samhandler og hvordan kontroll utøves i 
kreativitetsavhengige organisasjoner. 

 
• Søknad fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Godt begynt – varig endring for 

Agder». UiA ønsker å videreutvikle prosjektet Godt begynt som er et 
forskningsstøttet innovasjonsprosjekt. Hovedmålet i Godt begynt er å identifisere 
barn i risiko så tidlig som mulig gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 
dermed bidra til tidlig innsats for bedre helse og levekår. Dette skjer ved at foreldre, 
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barn og barnehagelærere/lærere svarer digitalt på spørsmål knyttet til barnets 
utvikling, psykiske helse og livskvalitet. Denne type systematisk kartlegging av 
helse er ment å kunne identifisere problemområder og ressurser som gjør det mulig 
å sette inn tiltak mens utfordringene er små. En har søkt både Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond om støtte til 
prosjektet. 

 
UiA skriver i søknaden at prosjektet er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet i 
kommunene basert på deres uttrykte behov. Det finnes en rekke gode 
kartleggingsverktøy som kan gi viktig informasjon om barn og unges utvikling, men 
det er behov for å videreutvikle digitale løsninger som kan gjøre slike 
kartleggingsverktøy tilgjengelige som beslutningsstøtte i tjenestene. Samtidig kan 
slike data gi oversikt over barn og unges helse og livskvalitet til bruk i forskning og 
kvalitetsarbeid. Uten denne oversikten har en ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag 
for å sette inn riktige tiltak og evaluere effekten av disse over tid og i relasjon til 
levekår, utdanning og arbeidstilknytning.  

 
I søknaden ber en om støtte til å videreutvikle den teknologiske løsningen som 
Godt begynt benytter i dag. Den største utfordringen i implementeringen av Godt 
begynt er mangel på teknisk integrasjon mellom journalsystemene i tjenestene og 
den tekniske løsningen i Godt begynt.  

 
Universitetet i Agder (UiA) er søker i samarbeid med Kristiansand kommune, 
Sørlandet sykehus HF, Senter for e-helse ved UiA og Egde Consulting. Utvikling av 
Godt begynt kan sees i sammenheng med initiativet om et regionalt senter for 
folkehelse og levekår som planlegges etablert ved UiA.  

 
Innovasjonen i Godt begynt består i å etablere digitaliserte løsninger for over tid å 
samle informasjon om barn og unges helse og livskvalitet ved hjelp av validert 
undersøkelsesmetodikk. Slik bidrar Godt begynt til beslutningsstøtte for 
tjenesteytere. Tidlig identifisert hjelpebehov vil bidra til bedret tjenesteforløp og på 
sikt bedrede levekår og helse i regionen.  
 
Denne søknaden vurderes i en egen sak. 

 
• Andre søknader: I tillegg til søknadene som er omtalte over, drøftet styret i sak 

10/20 henvendelsen fra Business region Kristiansand om digital handel. Det var 
enighet i styret om ikke å gå videre med prosjektet. Styret drøftet også 
henvendelsen fra NORCE vedr. smart spesialisering. Det var enighet i styret om 
heller ikke å gå videre med dette prosjektet. 

 
 
Vurderinger 
 
I den nye strategiske tenkningen vil det som hovedregel bare være aktuelt å støtte 
prosjekter som i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og 
målsettinger.  
 
Sekretariatet har vært i kontakt med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør vedr. 
prosjektet «En annerledes skoledag». Sparebankstiftelsen har imidlertid gjort selve 
prosjektet ved Hommedal mulig gjennom et fireårsløp med støtte på 4 mill. kroner for 
oppbygging og driftsstart. I denne opprinnelige tildelingen var det avsatt 600 000 til FoU. I 
tillegg er det senere bevilget ytterligere 600 000 for å fullfinansiere FoU-prosjektet. At det 
allerede er kanalisert betydelige ressurser i retning Grimstad og Hommedal fra 
Sparebankstiftelsen, tilsier at Sparebankstiftelsen ikke ønsker å gå inn i prosjektet NORCE 
søker om støtte til nå.  
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Med hensyn til prosjektet «Creativity and control» har sekretariatet rådet UiA til å søke 
Sørlandets Kompetansefond og RFF Agder om støtte til prosjektet. Prosjektet vil utføres 
ved Campus Kristiansand, og det kan dermed være naturlig at Sørlandets 
Kompetansefond vurderer prosjektet. 
 
Etter en samlet vurdering tilrår sekretariatet at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
ikke går videre med de to nevnte prosjektene. Denne vurderingen er basert på kriteriene 
som skal vektlegges i forbindelse med vurderingen av prosjektene, samt det forhold at 
fondet må gjøre strenge prioriteringer i lys av den nye strategien hvor en høy andel av 
midlene til utdeling er bundet opp til de største og mest langsiktige strategiske satsingene. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar saken til etterretning. Med hensyn til søknaden fra 
Universitetet i Agder ang. prosjektet «Godt begynt», vil sekretariatet vurdere denne i en 
egen sak. 
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1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 
NORCE Norwegian Research Centre AS  

Kontaktperson 
Siv Merete Kjenes Arnesen 

Adresse 
Sørlandets kunnskapspark, Universitetsveien 19,  

Postnummer/sted 
4630 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 
siar@norceresearch.no  

Telefon 
99476499 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 
oppretterne/kommunene i Aust-Agder. 

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. 

Ønskes søknaden unntatt offentligheten?  

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 
offentligheten. 

Begrunnelse  

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det 
kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, 
offl. §3 (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). 
Unntak fra innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter 
samt drifts- eller forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument, 
forskningsopplysninger. 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 

Prosjektnavn  
En annerledes skoledag – Alternativ opplæringsarena på Hommedal skolegård i Grimstad.  

Søknadsbeløp første år  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 
kr. 337 320,- 
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Prosjektets totalkostnad 
kr. 674 820,-  

Prosjektperiode 
2020-2022 

3. Sammendrag 

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 
videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne 
publiseres på Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. 
Sammendraget må derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten. 
Grimstad kommune fattet den 17.06.2019 vedtak om at de ønsker å omgjøre Hommedal 
Prestegård til Hommedal skolegård i tråd med modellen fra Abildsø gård i Oslo, som tilhører 
SkoleGårdSentralen (SGS). Bakgrunnen for etablering av Hommedal skolegård, er at 
Grimstad kommune ønsker å bidra til å forebygge frafall fra skolene ved å bistå elever med 
ulike utfordringer og deres foresatte. Elever i grunnskolen (1.-10. trinn) som kvalifiserer for et 
spesialpedagogisk opplæringstilbud, vil kunne søke om å få plass på Hommedal skolegård en 
dag i uken. Resten av uken går de på sin vanlige nærskole. 

Målsettingen med forskningsprosjektet er å fremskaffe kunnskap om elevenes erfaringer med 
et slikt alternativt opplæringstilbud, og hvilke effekter dette medfører for elevenes 
skolehverdag og deres evner til å gjennomføre resten av skoleuken på deres nærskole. 
Foreldres og kontaktlæreres erfaringer med eventuelle endringer hos elevene som får et slikt 
opplæringstilbud, er også i fokus i forskningen. Da foreldresamarbeid er svært sentralt rundt 
elever som har utfordringer i skolen, så tar forskningsprosjektet sikte på å videreutvikle 
systemer for varig brukermedvirkning og kontinuerlig forbedring av skoletilbudet. Denne 
kunnskapen og disse verktøyene vil bli gjort tilgjengelige for Grimstad kommune og andre 
kommuner gjennom kommunens nettsider, presentasjon av hovedfunn, samt formidling i 
sentrale fora. FoU-prosjektet som vi søker midler til, består av flere problemstillinger som vil 
bli besvart gjennom ulike forskningsaktiviteter. Forskningsaktivitetene består av 
dokumentanalyse, deltagende observasjoner, intervjuer og deltagelse på refleksjonsworkshop 
(foreldremøte) og en videreutvikling av skjemaer brukt i foreldresamarbeid og elevenes 
loggføring. 

FoU-prosjektet har følgende hovedproblemstillinger: 
H1: Hvordan opplever elevene tilbudet på Hommedal skolegård, og hvordan påvirker dette 
tilbudet deres skolehverdag og deres evne til å gjennomføre skoleuken? 
H2: Hvordan kan Hommedal skolegård sikre varig brukermedvirkning og kontinuerlig 
forbedring av sitt tilbud? 

Det er lite forskning på gården som alternativ læringsarena i Norge, men tidligere norske 
evalueringsrapporter blant lærere og tjenesteleverandører (bøndene) fremhever positive 
resultater på læring og sosiale ferdigheter for elevene med tilpasset opplæring på gårdsbruk 
(Andreassen og Grimsæth, 2007, Grimsæth, 2016). Erfaringer med gårdsbaserte tjenester for 
marginaliserte ungdommer synes å være like i andre europeiske land (Hassink et al., 2017). 
Forskning som vi er kjent med som er rettet mot gården som arena for opplæring, er et 
følgeforskningsprosjekt på videregående elever f.o.m. 16 år og oppover på byggfag på en gård 
på Østlandet (i regi av OsloMet).  
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Annen relevant pågående forskning er Arnesens doktorgradsprosjekt, som omhandler en 
utforskning av fenomenet «Gården som alternativ læringsarena» for elever på 9. og 10 trinn. 
Dette forskningsprosjektet skiller seg fra det omsøkte forskningsprosjektet på Hommedal 
skolegård, da Arnesen kun fokuserer på elever på 9. og 10. trinn og deres erfaringer og 
opplevelser med et slikt alternativt opplæringstilbud, samt på hvordan en slik alternativ 
læringsarena blir organisert og formalisert. I forskningsprosjektet vi her søker midler til, er 
fokuset på elever i fra hele grunnskolen 1.-10. trinn. Dessuten er forskningen rettet mot 
foreldresamarbeidet i disse tilfellene, noe som de andre forskningsprosjektene ikke utforsker. 
Samarbeid med foreldre til elever som har ulike utfordringer er svært sentralt, og ofte kan 
mange føle at de ikke blir tatt godt nok med på råd. Dette er bakgrunnen for at vi i dette 
prosjektet vil vektlegge denne dimensjonens betydning. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 
Grimstadskolene har i dag en utfordring med elever som ikke mestrer den ordinære 
skolehverdagen. Skolene i Grimstad erfarer at det ikke finnes tilfredsstillende tilbud til barn 
og ungdom som sliter med ulike utfordringer og som i perioder eller i deler av skoleuken kan 
ha behov for et alternativt tilbud. Ulike tilbud er prøvd ut uten gode resultater, og i mangel på 
tilbud blir mange tilfeller akutte hastetiltak iverksatt for å forebygge utfordrende og kritiske 
situasjoner jfr. saksfremlegg (19/4684-2).  

Om lag 50 elever i Grimstad kommune har pr. 2019 vedtak om spesialundervisning som 
krever 1:1 eller 2:1 oppfølging av lærer/assistent, og for noen av disse er det et stort behov for 
et alternativt tilbud til den ordinære skolen. Tiltakene som er iverksatt frem til nå i kommunen 
har vært en stor utfordring både personalmessig og økonomisk for skolene. Dette er 
bakgrunnen for kommunens utredning av ulike alternative opplæringsarenaer, og for vedtak 
om utvikling og etablering av Hommedal skolegård. Etter en totalvurdering har kommunen 
valgt modellen etter Abildsø skolegård (www.skolegardsentralen.no )som gunstig og 
hensiktsmessig for Grimstad kommune. Det vektlegges at arbeidet med denne målgruppen er 
et felles samfunnsansvar, og at det derfor i arbeidet med en alternativ opplæringsarena er 
viktig å samarbeide med kommunens ulike tjenestetilbud i Familiens hus, i tillegg til å trekke 
inn kompetanse fra frivillige.  

Tilbudet ved Hommedal skolegård skal være et tilbud en dag i uken for elevene, med de 
resterende fire skoledagene på elevenes nærskole. Målet er at elevene gjennom denne ene 
dagen på skolegården skal ha en god sosial og faglig utvikling som gir positiv overføring til 
de fire andre dagene på skolen og hjemmesituasjon. Det er lagt opp til at 1.-4. trinn, 5.-7. trinn 
og 8.-10. trinn har hver sine dager på gården, og det skal legges vekt på å tilrettelegge for 
faste og trygge rammer som elevene kjenner godt fra gang til gang. Prosjektgruppen som har 
anbefalt denne modellen, forventer gevinster med mindre bruk av spesialundervisning og 
bedre faglig tilbud enn kommunen tilbyr pr. d.d. 

Grimstad kommune ønsker følgeforskning knyttet til etableringen av denne alternative 
læringsarenaen for å kvalitetssikre og evaluere tilbudet fortløpende. Satsingen på Hommedal 
skolegård er en stor økonomisk satsing for kommunen, og det er sentralt for kommunen å 
dokumentere erfaringer og effekter for elevene og familiene det gjelder. Det er ønskelig å 
finne ut hvordan elevene på de ulike trinnene opplever tilbudet på Hommedal skolegård, og 
hvordan dette påvirker deres skolehverdag og deres evne til å gjennomføre resten av 
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skoleuken på nærskolen. Det er også sentralt å sikre brukermedvirkning fra både foreldre og 
elever i utviklingen av tilbudet, som et ledd i kvalitetssikringen og forbedring av tilbudet. 

Arbeidet med å etablere denne alternative opplæringsarenaen har tatt utgangspunkt i 
overordnet mål for Grimstad kommune beskrevet i Handlingsprogram 2019-2022: «Redusere 
andel unge mennesker på uføretrygd og forhindre frafall i videregående opplæring». Det rettes 
et spesielt fokus på Mål for Grimstadskolene 2015-2027 der blant annet mål om at alle blir 
verdsatt, ivaretatt og inkludert er fremhevet. Det omsøkte forskningsprosjektet vil bidra med 
fremskaffelse av kunnskap om hvorvidt tilbudet på Hommedal skolegård når sine 
målsettinger, og hvilke systemer de kan etablere for å sikre en kontinuerlig kvalitetssikring og 
forbedring av tilbudet. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 
PROSJEKTSKISSE – HOMMEDAL SKOLEGÅRD 

Bakgrunn 
Grimstad kommune fattet den 17.06.2019 vedtak om at de ønsker å omgjøre Hommedal 
Prestegård til Hommedal Skolegård i tråd med modellen fra Abildsø gård, som tilhører 
SkoleGårdSentralen (SGS). SkoleGårdSentralen ved Asgeir Føyen bistår Grimstad kommune 
i arbeidet med utviklingen av samarbeidet mellom grunnskolene, kommunen og øvrige 
aktuelle offentlige og private aktører i Grimstad, tilknyttet etableringen av skolegården. 
Bakgrunnen for etablering av Hommedal Skolegård, er Grimstad kommune sitt ønske om å 
tilby en utvidet del av det den offentlige skolen tilbyr i kommunen, for å bidra til å forebygge 
frafall fra skolene ved å bistå elever med ulike utfordringer og deres foresatte. 

I denne forbindelse har Grimstad kommune tatt kontakt med Siv Merete Arnesen v/NORCE, 
og bedt om et utkast/forslag til en prosjektskisse for relevant forskning tilknyttet de elevene 
og deres foresatte som skal få tilbud om opplæring på Hommedal skolegård fra høsten 2020. 
Kommunen har selv kommet med innspill som de ønsker forskning på, og vi har planlagt 
dette videre i et FoU-samarbeid jfr. møtet i Grimstad rådhus 11.10.2019. 

Aktuell forskning 
Tidligere norske evalueringsrapporter blant lærere og tjenesteleverandører (bøndene) 
fremhever positive resultater på læring og sosiale ferdigheter for elevene med tilpasset 
opplæring på gårdsbruk (Andreassen og Grimseth, 2007). Erfaringer med gårdsbaserte 
tjenester for marginaliserte ungdommer synes å være like i andre europeiske land (Hassink et 
al., 2017). På samme måte har tidligere kvalitative studier beskrevet at velferdstjenester på 
gårdsbruk fungerer som en egnet overgang mellom marginalisering og inkludering i 
samfunnet (Elings og Hassink 2008; Iancu, 2014; Kangas et al., 2014). Dyreassisterte 
intervensjoner (DAI) med husdyr (inkludert hester) har vist seg å gi muligheter for 
motiverende, pedagogiske, rekreasjons- og / eller terapeutiske fordeler ved å forbedre 
livskvaliteten, egen mestringsevne og sosial atferd (Ewing et al., 2007; Berget et al., 2008). 
Dyreassisterte intervensjoner (DAI) er en målorientert og strukturert intervensjon som 
inkluderer dyr i helse, undervisning og menneskelig arbeid med hensikt om terapeutisk 
gevinst for mennesker.  



23/20 Mottatte søknader og henvendelser  - 20/01095-30 Mottatte søknader og henvendelser  : Søknad En annerledes skoledag

Dette viser at det finnes noe forskning som viser gode erfaringer og effekter knyttet til 
tilpassede tilbud på gårdsbruk overfor ulike brukergrupper. Det er likevel lite forsking på 
skole-gård-samarbeid i en norsk kontekst, og spesielt overfor elever i grunnskolen. Forskning 
på erfaringer og effekter på tilbudet som skal etableres på Hommedal skolegård vil derfor 
være relevant for Grimstad kommune, men også for andre kommuner som trenger innspill til 
alternative tilpasset opplæringstilbud overfor elever som av ulike grunner har utfordringer 
med å finne seg til rette i skolen. Forskning på Hommedal skolegård vil være spennende og 
aktuell forskning da den er rettet mot en norsk kontekst med få dokumenterte effekter, og er 
på et område med store levekårsutfordringer. Hovedforsker i prosjektet, Siv Merete Arnesen, 
forsker på tilpasset opplæring på gårdsbruk for elever i ungdomsskolen i sitt pågående 
doktorgradsarbeid. Dette er et forskningsarbeid som vil bidra med nyttig og relevant kunnskap 
inn i forskningen på skolegården i Grimstad kommune. Det som er spesielt i dette 
forskningsprosjektet på Hommedal skolegård, er fokuset på elevenes erfaringer og 
opplevelser, samt på foreldresamarbeidet, da det er sentralt å finne mer ut av hvordan foreldre 
erfarer foreldresamarbeidet i et slikt samarbeid, og fremskaffe mer kunnskap om hvordan de 
kan bli involvert på en god måte i samarbeidet rundt sine barn som sliter i skolen.  

Oppdragsforståelse, målsettinger og løsningsbeskrivelse 
FoU-prosjektet består av flere problemstillinger som vil bli besvart gjennom ulike 
forskningsaktiviteter. Forskningsaktivitetene består av dokumentanalyse, deltagende 
observasjoner, intervjuer og deltagelse på refleksjonsworkshop (foreldremøte) og en 
videreutvikling av skjemaer brukt i foreldresamarbeid og elevenes loggføring. Målsettingen er 
at elevenes, deres foresattes og kontaktlærernes erfaringer med skoletilbudet på Hommedal 
skolegård blir dokumentert, og at systemer for varig brukermedvirkning og kontinuerlig 
forbedring av skoletilbudet blir utviklet. Denne kunnskapen og disse verktøyene vil bli gjort 
tilgjengelige for Grimstad kommune og andre kommuner gjennom kommunens nettsider, 
presentasjon av hovedfunn, samt formidling i sentrale fora. 

FoU-prosjektets hovedmål (H) 
FoU-prosjektet har følgende hovedproblemstilling: 

H1: Hvordan opplever elevene tilbudet på Hommedal skolegård, og hvordan påvirker dette 
tilbudet deres skolehverdag og deres evne til å gjennomføre skoleuken? 
H2: Hvordan kan Hommedal skolegård sikre varig brukermedvirkning og kontinuerlig 
forbedring 
av sitt tilbud? 

Hovedproblemstillingene skal besvares gjennom en tredelt forskningsinnsats i samarbeid med 
prosjektgruppen for Hommedal skolegård, og krever følgende metodiske tilnærming. 

Del A. Kunnskapsoversikt 
Forskerne vil gjennomgå eksisterende forskning og kunnskap i form av forskningsartikler og 
rapporter for å belyse problemstillingene. Denne kunnskapsoversikten vil basere seg på 
litteraturoversikt som en metodisk tilnærming med tilhørende referanser til kilder og 
oppsummering av funn. Kunnskapsoversikten vil gi et grunnlag for videre innhenting av data 
i prosjektet i Grimstad kommune. 

Del B. Innhenting av data 
Formålet med forskningen er å innhente kunnskap om hvordan noen av elevene selv opplever 
sin skolehverdag før de får dette tilbudet og når de har hatt dette tilbudet en kort stund og over 
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tid. Da formålet er at barn og unge skal ha en god hverdag på skolen, og målet er at alle klarer 
å gjennomføre skolen, skaffe seg en utdanning og jobb, så er det sentralt å vite noe mer om 
hvordan ulike tiltak fungerer. I dette tilfellet er det derfor svært viktig å vite mer om hva barna 
selv erfarer og hva deres foresatte og kontaktlærere erfarer. På denne måten kan Grimstad 
kommune finne mer ut om dette er et egnet tiltak for elever i målgruppen, og eventuelt hva de 
bør sikre for at tilbudet skal bli best mulig i den videre utviklingen og driften i årene 
fremover. 

For å besvare H1 vil vi gjøre følgende: 
For å svare på hovedproblemstilling 1, har vi satt opp tre underspørsmål. 

H1: Hvordan opplever elevene tilbudet på Hommedal skolegård, og hvordan påvirker dette 
tilbudet deres skolehverdag og deres evne til å gjennomføre skoleuken? 
H1.1 Hvordan erfarer elevene sin skolehverdag før, under og etter de har fått et skoletilbud 
på Hommedal skolegård? 
H1.2 Hvordan erfarer foresatte sine barns trivsel og mestring av deres skolehverdag før, under 
og etter deres barn har fått et skoletilbud på Hommedal skolegård? 
H2.3 Hvordan erfarer lærerne elevenes motivasjon for læring og generell trivsel/mestring av 
skolehverdagen før, under og etter elevene har fått skoletilbud på Hommedal skolegård? 

Vi tenker at et kvalitativt forskningsdesign bestående av ulike metoder og datatriangulering 
kan være en egnet forskningstilnærming for denne studien og for å besvare H1. Dybde-
intervjuer med elever, foresatte og elevenes kontaktlærere ved oppstart og underveis vil være 
sentralt. Videre tenker vi at deltagende observasjoner med elevene på gården etter oppstart og 
underveis vil være relevant. Deltagende observasjoner vil kunne gi god og nyttig informasjon 
om hva elevene gjør på gården, og vil kunne gi utfyllende kunnskap til det som fremkommer i 
intervjuene. Videre vil dette kunne brukes som en god inngang i intervjuene med elevene, 
spesielt overfor de yngste barna. 

Ved å bruke forskjellige informanter (elevene, foresatte og kontaktlærere) får vi belyst 
problemstillingen (H1) fra ulike ståsted, noe som bidrar til utfyllende kunnskap om hvilke 
effekter et slikt skoletilbud kan bidra med overfor elevene det gjelder.  

Utvalg av respondenter: Elevene som blir invitert med i studien må være strategisk utvalgt 
dvs. at vi må sikre en bredde i utvalget når det gjelder utfordringer, alder og kjønn. 5-6 elever 
er et passelig utvalg for denne studien, da vi planlegger flere intervjuer over 1, 2 eller 3 år, alt 
etter hvor mye midler vi får til forskningsprosjektet. Elevenes foresatte og kontaktlærere vil 
også inviteres til å delta i studien. Elever med utfordringer i skolen er å regne som en ekstra 
sårbar gruppe, og det er viktig at datainnsamlingen blir planlagt med stor sensitivitet og 
fleksibilitet, basert på premisser som er minst inngripende for elevene det gjelder. Dette er 
gjeldende uavhengig av barnas alder.  

Vi tenker at vi kan få gjennomført følgende datainnsamling 2020-2022: 
– Intervju med elever, foresatte og kontaktlærere august 2020 
– Deltagende observasjoner på gården med elevene sept. 2020 
– Intervju med elevene, foresatte og kontaktlærere jan./feb. 2021 
– Deltagende observasjoner på gården med elevene jan./feb. 2021 
– Intervju med elevene, foresatte og kontaktlærere høsten 2021 
– Deltagende observasjoner på gården med elevene høsten 2021 
– Deltagelse på samlinger med foreldre 2020-2022 
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Hvordan intervjuene blir gjennomført må vi avklare alt etter hva som passer best for den 
enkelte elev. Det er mulig at noen av elevene ønsker å bli intervjuet sammen med foresatte 
eller en ansatt på gården/skolen. Dette må avklares i hvert tilfelle, og vil bli gjort i en egen 
samtykkeerklæring sammen med et informasjonsskriv om studien til foreldre og barn. 

Gjennom datainnsamling det første året vil vi kunne innhente data som omhandler hvordan 
elevenes skolehverdag var før de fikk tilbudet på Hommedal skolegård, og hvordan elevene 
erfarer sin skolehverdag underveis og evt. etter at de har fått dette skoletilbudet en dag i uken. 
Vi vil finne ut om dette har bidratt til en endring i deres hverdag og hvordan de klarer skolen 
m.m. 

Dersom vi får midler som dekker forskningsaktiviteter utover 1 år, så ønsker vi å kunne følge 
elevene noe lenger enn det første året, for å finne mer ut hvordan det går med dem på skolen 
over tid. Det er jo ikke sikkert alle elevene fortsetter på Hommedal skolegård etter ett år, men 
da kunne vi uansett snakket med dem for å innhente deres erfaringer sett i ettertid uavhengig 
om elevene er på gården eller ikke. 

I tillegg til å innhente data for å kunne evaluere og dokumentere effektene av skoletilbudet på 
Hommedal skolegård, så tenker vi det er sentralt å bidra til sikring av varig 
brukermedvirkning og til en kontinuerlig forbedring av skoletilbudet på Hommedal skolegård. 
Dette vil vi gjøre gjennom hovedproblemstilling H2. 

For å besvare H2 vil vi gjøre følgende: 
For å svare på hovedproblemstilling 2 har vi satt opp to underspørsmål. 

H2: Hvordan kan Hommedal skolegård sikre varig brukermedvirkning og kontinuerlig 
forbedring av 
sitt tilbud? 
H2.1 Hvordan tilrettelegger skolegården og hjemskolen for samarbeid og involvering av 
elevene og deres foresatte i elevenes skoletilbud på Hommedal skolegård? 
H2.2 Hvordan videreutvikle og bruke etablerte verktøy som «elev-logg» og «dialog-guide for 
foreldre» for å sikre brukermedvirkning og kontinuerlig forbedringsarbeid? 

Brukermedvirkning fra både foreldre og barn er sentralt i en tjenesteutvikling som utviklingen 
av Hommedal skolegård er for Grimstad kommune. En del foreldre med barn som har ekstra 
utfordringer opplever seg ikke alltid møtt og hørt av det offentlige i planlegging av tiltak rundt 
deres barn. Dette er erfaringer som Asgeir Føyen kan bekrefte fra arbeidet på Abildsø gård 
gjennom en årrekke. Hommedal skolegård planlegges og utvikles etter modell fra Abildsø 
gård. I denne sammenhengen tenker vi at det vil være hensiktsmessig at forskningsprosjektet 
kan bidra til en tjenesteinnovasjon, gjennom å bidra til å samarbeide om utvikling av noen 
verktøy som kan bidra til varig brukermedvirkning både for foreldre og elever. Dette kan 
samtidig være et verktøy som kan bidra til et kontinuerlig forbedringsarbeid av skoletilbudet 
på Hommedal skolegård for de involverte. 

Utvalg av respondenter: Dette vil gjelde de samme elevene og foresatte som allerede er 
involvert i forskningsprosjektet gjennom intervjuene. Ved behov for utvidelse, så kan dette 
vurderes underveis i studien. 

Datainnsamling i prosjektperioden 2020-2022: 
«Elev-logg»: 
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– På Abildsø fyller elevene ut en logg fra dagen de har vært på gården. Denne omhandler hva 
de har gjort m.m. 
– Vi tenker at denne kan videreutvikles og testes i prosjektperioden, slik at dette kan utvikles 
til et verktøy for brukermedvirkning fra elevenes side, samt til kommunikasjon overfor 
kontaktlærere og foresatte for å sikre kvaliteten på tjenesten elevene får på gården. 
– Disse loggene vil inngå i studiens datainnsamling, og vil gi nyttig kunnskap om hvordan 
elevene opplever sin skoledag på gården. Samtidig vil dette bidra til en testing og utvikling av 
et verktøy som kan sikre brukermedvirkning og kvalitet på tjenesten. Dette vil være svært 
nyttig for Grimstad kommune i årene som kommer. 

«Dialog-guide for foreldre»: 
– På Abildsø gård har de foreldresamlinger med foreldrene til elevene 2 ganger i året. På disse 
samlingene blir foreldre satt i grupper på 3-4 stk. der de blant annet i fellesskap skal svare på 
noen spørsmål i et skjema om hvordan de opplever tilbudet er for deres barn, innspill til 
forbedringer m.m. 
– Vi tenker at forsker kan delta på en slik samling med foresatte tilknyttet Hommedal 
skolegård med to formål: 
o For å innhente informasjon om hvordan foresatte opplever Hommedal skolegård og hvilke 
innspill de har 
o For å videreutvikle en «dialog-guide» for foreldre til bruk på disse samlingene, som sikrer 
brukermedvirkning fra foreldrenes ståsted 
– Dataene fra disse dialog-skjemaene fra foreldrene vil inngå i datainnsamlingen. 
– Vi er åpne for at det kan dukke opp andre og bedre mulighet for brukermedvirkning og 
sikring av en kontinuerlig kvalitetssikring av tilbudet gjennom arbeidet med forskningen 
tilknyttet H1, og vil derfor være åpne for at prosjektet kan utvikle andre verktøy for 
brukermedvirkning og kvalitetssikring enn det som er nevnt her. 

Videre er det behov for å sammenstille funn fra kunnskapsoversikten med funn fra erfaringer 
med skolegård-konseptet overfor elever i grunnskolen i Grimstad kommune. 

Del C. Sammenstilling av funn og anbefalinger 
Funn fra kunnskapsoversikten vil sammenstilles med funn fra innhentet data. Leveranser fra 
prosjektet vil være i form av en rapport som beskriver hovedfunn og anbefalinger. Det vil 
også være mulighet for bistand i formidling av resultater i aktuelle fora. Det er også et ønske 
fra forskerne om å kunne publisere på dataene som fremkommer i forskningsprosjektet. 

Etiske vurderinger 
Prosjektet utvikles i tråd med de etiske prinsippene i Helsinki-erklæringen, og planleggingen 
av prosjektet omfatter etiske overveielser. Før prosjektet starter opp må prosjektet godkjennes 
av Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

Innenfor forskningsetikken er barn ansett for å være en sårbar gruppe. Med dette menes det 
blant annet at vi som forskere må tenke nøye igjennom hvilken situasjon vi setter barna i når 
de og foreldre samtykker til deltakelse i forskning. I dette tilfellet snakker vi om barn og unge 
i grunnskolen, og dette vil bli avklart med foreldre og barn det gjelder. Datainnsamlingen 
(intervjuene, de deltagende observasjonene og evalueringsskjemaet) vil bli tilpasset elevenes 
alder og modenhet.  

Det vil bli utarbeidet en invitasjon og et informasjonsskriv med samtykkeerklæring til 
elevene, elevens foresatte og de involverte fagpersonene. Informasjonsskrivene vil sikre 
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tilstrekkelig informasjon for å sikre at deltakerne er kjent med målene og prosedyrene for 
prosjektet. Da elevene er under 18 år, må vi innhente samtykke både fra foresatte og fra 
elevene selv. Det vil bli presisert at deltakelsen er helt frivillig, og at deltakerne kan trekke 
seg fra studien når de måtte ønske. Alle involverte personer i prosjektet må forplikte seg på 
konfidensialitet.  

Dataene vil bli anonymiserte og behandlet i tråd med NORCE sine retningslinjer for 
databehandling. Ingen av forskerne vil ha tidligere kjennskap til noen av elevene. Det vil også 
bli planlagt tiltak der elevene blir fulgt opp av tilbyderen, kontaktlæreren eller andre fagfolk 
dersom studien skulle forårsake utfordringer for dem i etterkant. 

Våre kvalifikasjoner 
NORCE Norwegian Research Centre AS bidrar med samfunnsforskning som gir grunnlag for 
beslutninger politikere, myndigheter og næringsliv skal fatte på sentrale samfunnsfelt. I 
NORCE samles de fremste forskningsselskapene i Sør-Norge til en forskningsgigant med 
over 900 medarbeidere.  

Forskerne som står bak dette tilbudet er sentrale innen forskning tilknyttet barn og unge, 
frafall og opplæringstilbud på gårdsbruk. Prosjektteamets lokale forankring og kunnskap om 
kommunen i prosjektet og nærliggende kommuner gir innsikt og engasjement for en utredning 
som vil være konkret og nyttig for Grimstad kommune i det videre arbeidet med utvikling av 
Hommedal Skolegård. 

Estimert budsjett: 
Vi har satt opp et forslag til budsjett for et 2-årig prosjekt med totalt 3 runder 
intervju/observasjon og 6 case til totalt kr. 674 820,- mva fritt FoU partnerskapsprosjekt. 

Budsjettet er delt opp i 3 arbeidspakker som gjenspeiler omfanget og sammenstillingen av 
datainnsamlingen fra de ulike perspektivene: A Deltakerperspektiv, B Voksenperspektiv og C 
Verktøy for medvirkning. 

BUDSJETT 
Arbeidspakke Timer Kostnad 
A.1 Deltakende observasjoner 55 kr 77 550 
A.2 Intervjuer – deltakere 70 kr 98 700 
B.1 Intervjuer – foresatte 45 kr 63 450 
B.2 Intervjuer – kontaktlærere 57 kr 80 370 
C.1 Refleksjons og kartleggingsskjema 65 kr 91 650  

Prosjektadminstrasjon 20 kr 29 500 
Planlegging og NSD melding 20 kr 28 200 
Formidling/underveisrapportering 70 kr 98 700 
Kort sluttrapport 70 kr 98 700 
Reiser etter statens satser kr 8 000 
Totalt 472 kr 674 820 
FINANSIERINGSPLAN 
Skjønnsmidler Fylkesmannen kr 210 000 
Egeninnsats Grimstad kommune kr 127 500 
Søker AAUK kr 337 320 
Totalt kr 674 820  
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Organisering  

Referansegruppe for prosjektet 
Styret for stiftelsen vil bli opprettet som referansegruppe for forskningsprosjektet. 
Referansegruppen vil være sammensatt av representanter fra Grimstad kommune, rektorer fra 
skoler i Grimstad, rådgiver fra SkoleGårdSentralen, bestyrer på Hommedal skolegård m.fl. 
Referansegruppen vil fungere som en drøftingspartner for forskerne, og vil bli holdt oppdatert 
på fremdrift av arbeidet i forskningsprosjektet.  

Forskere 

Siv Merete K. Arnesen er prosjektleder, forsker og doktorgradsstipendiat ved NORCE. Hun er 
barnevernspedagog og har en master i offentlig administrasjon. Siv Merete K. Arnesen har 
bred og variert erfaring fra arbeid i kommunal sektor og fra statlig forvaltning (Fylkesmannen 
i Agder). Hennes doktorgradsarbeid omhandler forskning på tematikken «Tilpasset opplæring 
på gård for elever på ungdomstrinnet», som inngår i et prosjektsamarbeid mellom NORCE, 
Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).  

Nina Jentoft er seniorforsker ved NORCE og er utdannet Cand. Oecon fra Universitetet i Oslo 
og PhD ved Universitetet i Stavanger. Hun har arbeidserfaring fra Statistisk sentralbyrå, 
Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Universitetet i Agder og Agderforskning. 
Tema for avhandlingen er innovasjon i skolens forebyggende arbeid for å motvirke senere 
frafall i skole og arbeidsliv. Sentrale tema i forskerkarrieren har vært inkluderende og 
ekskluderende mekanismer i arbeidslivet, sykefravær og uførepensjonering, likestilling og 
levekår. De siste årene med et sterkt fokus på barn og unges livsvilkår. 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet  

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 
Forskningsprosjektet det søkes midler til omhandler i hovedsak tematikk knyttet til gode 
levekår, og da med fokus på inkludering, utdanning og arbeid. Grimstad kommune har flere 
elever som av ulike grunner sliter i skolen. Kommunen har plikt til å gi dem tilpasset 
opplæring innenfor den rammen som lovverket setter. Grimstad ønsker i den forbindelse å 
etablere en alternativ læringsarena, som kan fungere som en utvidet del av kommunens 
ordinære opplæringstilbud. Målet er at en annerledes arena med praktiske arbeidsoppgaver, 
samhandling med dyr og samvær med ansatte med ulik fagbakgrunn, kan bidra til å gi elevene 
som trenger det læring, mestring og trivsel som kan medføre en endring for hele deres 
skolehverdag. Gården blir nevnt av Utdanningsdirektoratet som et av flere eksempler på 
alternative opplæringsarenaer i rundskrivet «Bruk av alternative opplæringsarenaer i 
grunnskolen» (Rundskriv Udir-3-2010). Målet er at elevene skal ha gode skoledager, og på 
sikt klare å fullføre grunnskolen og videre opplæring. Tidlig innsats og fokus på inkludering 
og opplæring er sentrale forhold knyttet til levekår for barna det gjelder både pr. d.d. og for 
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fremtiden. Utdanning blir oppfattet som nøkkelen til et godt og trygt liv, til å bli aktive 
deltakere i samfunnet og til å skaffe seg trygge og gode jobber (Meld. St. 21 (2016-2017)). 
Selv om de fleste unge klarer seg veldig bra i Norge, og undersøkelser viser at flertallet har 
gode venner, trives på skolen og har et godt forhold til sine foreldre (Ungdata, 2018), er det 
grunn til bekymring for noen av de unge som har utfordringer i skolen. Forskningsprosjektet 
vil bidra til forskning på dette alternative opplæringstilbudet og hvilken effekt dette har for de 
involverte, samt at forskningen kan bidra med kunnskap om innovasjon i offentlig sektor når 
det gjelder bruk av alternative læringsarena og brukermedvirkning knyttet til elever med 
utfordringer i skolesystemet. 

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 
Målet med forskningsprosjektet er å fremskaffe kunnskap om effektene opplæringstilbudet på 
Hommedal skolegård har for elevene i grunnskolen som får dette tilbudet, og hvordan dette 
tilbudet påvirker deres evner til å gjennomføre skoleuken i ordinær skole. 
Forskningsprosjektet har også en målsetting om å bidra til en tjenesteinnovasjon gjennom å 
samarbeide om utvikling av konkrete verktøy, som kan bidra til varig brukermedvirkning 
både for foreldre og elever. Dette kan samtidig være et verktøy som kan bidra til et 
kontinuerlig forbedringsarbeid av skoletilbudet på Hommedal skolegård. 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 
Grimstad kommune er samarbeidsaktør og hovedaktør i forskningsprosjektet. Kunnskapen og 
erfaringene som fremkommer i forskningsprosjektet vil også være aktuelle for de andre 
kommunene i Agder og i resten av landet innenfor skole- og oppvekst-sektoren. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 
Grimstad kommune og andre kommuner i Norge som har utfordringer med å gi alle elever i 
grunnskolen et nok tilpasset opplæringstilbud, kan ha nytte av kunnskapen som vil bli 
fremskaffet i dette forskningsprosjektet. Nytteverdien vil da være for kommuner som ønsker å 
prøve ut et slikt tjenestetilbud til sine innbyggere i grunnskolen, men også lokale bønder som 
driver med produksjon av pedagogiske tjenester på sine gårdsbruk vil kunne dra nytte av 
kunnskapen som prosjektet vil generere. Kunnskapen som fremskaffes vil også ha nytteverdi 
for elevene det gjelder, både i Grimstad kommune eller i andre kommuner som ønsker eller 
har er tilsvarende tilbud. Kunnskapen om elevers erfaringer og opplevelser med slike tilbud, 
samt hvordan brukermedvirkning og kvalitetssikring kan ivaretas, er svært sentralt for elevene 
det gjelder. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 
gjennomføre prosjektet som planlagt: 
To forskere fra NORCE med komplementer kompetanse og erfaring vil stå ansvarlige for 
forskningsprosjektet.  

Siv Merete Kjenes Arnesen er prosjektleder, forsker og doktorgradsstipendiat ved NORCE. 
Hun er barnevernspedagog og har en master i offentlig administrasjon. Siv Merete K. Arnesen 
har bred og variert erfaring fra arbeid i kommunal sektor og fra statlig forvaltning 
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(Fylkesmannen i Agder). Hennes doktorgradsarbeid omhandler forskning på tematikken 
«Tilpasset opplæring på gård for elever på ungdomstrinnet», som inngår i et 
prosjektsamarbeid mellom NORCE, Universitetet i Agder og Norges miljø- og 
biovitenskapelige universitet (NMBU). 

Nina Jentoft er seniorforsker ved NORCE og er utdannet Cand. Oecon fra Universitetet i Oslo 
og PhD ved Universitetet i Stavanger. Hun har arbeidserfaring fra Statistisk sentralbyrå, 
Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet, Universitetet i Agder og Agderforskning. 
Tema for avhandlingen er innovasjon i skolens forebyggende arbeid for å motvirke senere 
frafall i skole og arbeidsliv. Sentrale tema i forskerkarrieren har vært inkluderende og 
ekskluderende mekanismer i arbeidslivet, sykefravær og uførepensjonering, likestilling og 
levekår. De siste årene med et sterkt fokus på barn og unges livsvilkår. 

De to forskerne vil samarbeide tett med Astrid Glimsdal, leder for PPT-tjenesten i Grimstad, 
Asgeir Føyen, leder for SkoleGårdSentralen og stiftelsen for Hommedal skolegård. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 
Styret for stiftelsen vil bli opprettet som referansegruppe for forskningsprosjektet. 
Referansegruppen vil være sammensatt av representanter fra Grimstad kommune, rektorer fra 
skoler i Grimstad, rådgiver fra SkoleGårdSentralen, bestyrer på Hommedal skolegård m.fl. 
Referansegruppen vil fungere som en drøftingspartner for forskerne, og vil bli holdt oppdatert 
på fremdrift av arbeidet i forskningsprosjektet. 

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 
Aktiviteter/Tid Vår 2020 Høst 2020 Vår 2021 Høst 2021 Vår 2022 
Oppstart prosjekt: Mai 
Søknad NSD: Mai 
Intervju med elever, foresatte og kontaktlærere: August Jan./Feb. X 
Deltagende observasjoner på gården med elevene: Sept. Jan./Feb. X 
Deltagelse på samlinger med foreldre: X X X X 
Delrapporteringer: X 
Sluttrapport: X (august) 

9. Økonomi 
Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 

I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 
eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 
inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 
tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 
støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber 
vi om at dette oppgis. 
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Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 
Støttegiver 
Fylkesmannen i Agder 
Støttebeløp 
kr. 210 000,- 
Type støtte 
Prosjektskjønn 

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? 
Hvis ja, redegjør for hvilke. 
Midlene som er innvilget fra Fylkesmannen i Agder er tildelt samme 
støtteformål/forskningsprosjekt som det søkes om i denne søknaden jfr. vedlagt estimerte 
budsjett med beskrivelse av forskningsaktivitetene. Den totale innvilgelsen av finansiering til 
prosjektet vil bli styrende for omfanget av forskningsaktiviteten. 

Midlene vil gå til NORCEs ikke-økonomiske aktivitet. NORCE er et forskningsinstitutt og er 
omfattet av EUs gruppeunntaksforordning.  

Jeg hadde noen utfordringer med å få lastet opp budsjettet/finansieringsplanen for prosjektet. 
Vennligst ta kontakt dersom dette ikke følger med søknaden. Jeg kan da ettersende denne til 
dere på e-post. 

 
 



23/20 Mottatte søknader og henvendelser  - 20/01095-30 Mottatte søknader og henvendelser  : Budsjett-og-finansieringsplan-forskningsprosjekt-AAUK-2020

 

Arbeidspakke Timer Kostnad

A.1 Deltakende observasjoner 55 77 550kr                   

A.2 Intervjuer - deltakere 70 98 700kr                   

B.1 Intervjuer - foresatte 45 63 450kr                   

B.2 Intervjuer - kontaktlærere 57 80 370kr                   

C.1 Refleksjons og kartleggingsskjema 65 91 650kr                   

Prosjektadminstrasjon 20 29 500kr                   

Planlegging og NSD melding 20 28 200kr                   

Formidling/underveisrapportering 70 98 700kr                   

Kort sluttrapport 70 98 700kr                   

Reiser etter statens satser 8 000kr                     

Totalt 472 674 820kr                 

Skjønnsmidler Fylkesmannen 210 000kr                 

Egeninnsats Grimstad kommune 127 500kr                 

Søker AAUK 337 320kr                 

Totalt 674 820kr                 

BUDSJETT

FINANSIERINGSPLAN
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NORCE Norwegian Research Centre AS, Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Norway 

E-MAIL  post@norceresearch.no        WEB  norceresearch.no         TEL.  +47 56 10 70 00        NO.  919 408 049 

Siv Merete Kjenes Arnesen 

________________________________________________________________________  

  

Nøkkelkompetanse  

______________________________________________________________________  

• Bred og variert erfaring fra arbeid i kommunal sektor og statlig forvaltning 

• God kjennskap og erfaring fra omstillings-prosesser i offentlig og privat sektor 

• Metodekunnskaper og erfaringer innen kvalitativ og kvantitativ metode 

• Erfaring fra ulike typer studier som evalueringer, kartlegginger, intervjustudier og 

aksjonsforskningsprosjekter  

• Pågående doktorgradsprosjekt som inngår i forskningsprosjektet «Farm-based adapted 

education for pupils in the secondary school», som er et samarbeid mellom NORCE, 

Universitetet i Agder og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) 

Arbeidserfaring 

__________________________________________________________________________  

2018-    Forsker og doktorgradsstipendiat, NORCE 

2016-2018 Seniorrådgiver, Justis- og vergemålsavd., Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder   

2015-2016 Seniorrådgiver, Helse- og sosialavd., Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

2012-2015 Seniorrådgiver, Samfunnsavd., Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 

2012-2015 Rådgiver, Landbruksavdelingen, Fylkesmannen i Vest-Agder 

2011-2012 Kurator i barnevernstjenesten, Kristiansand kommune 

2009-2011 Rådgiver, Fylkesmannen i Vest-Agder 

2006-2009 Prosjektleder, Fylkesmannen i Vest-Agder 

1997-2006 Miljøterapeut, Kristiansand kommune 

 

 

Fødselsdato:    16.02.1974  

Akademisk grad:   Master i offentlig administrasjon 

E-post:      siar@norcereserach.no  

Telefon:    99476499 
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NORCE Norwegian Research Centre AS, Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Norway 

E-MAIL  post@norceresearch.no        WEB  norceresearch.no         TEL.  +47 56 10 70 00        NO.  919 408 049 

Utdannelse  

__________________________________________________________________________________  

2018-2022      Doktorgradsutdanning ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for sosiologi og  

                         sosialt arbeid, Universitetet i Agder 

2002-2004      Master i offentleg administrasjon,  Høyskolen i Agder 

1994-1997      Barnevernspedagogutdanning, Høgskolen i Stavanger 

 

 

Relevante prosjekt  

__________________________________________________________________________  

2019     DISA – Digital læring for veiledere i språkpraksis på arbeidsplassen. Et evalueringsprosjekt av  

              nettkurset «Språk i arbeid» fra Kompetanse Norge. Prosjektet er finansiert av 

              Forskningsmobilisering Agder. Rolle: Prosjektleder/forsker. 

 

2019     Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke. En studie av fire kommuner på Agder. 

Kartleggingsprosjekt av konsekvenser av fire dagers skoleuke i fire kommuner på Agder på 

oppdrag fra Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune. Rolle: Forsker. 

 

2018-   Utvikling av ungdomstjenesten i A-larm. Innovasjonsprosjekt tilknyttet utvikling av  

             ungdomstjeneste i A-larm, der målet er å utvikle en nasjonal modell for hvordan offentlig og  

             frivillig sektor kan samarbeide bedre om å forhindre at utsatt ungdom kommer inn i  

             rusmiljøer og for å forebygge rusmiddelmisbruk. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet  

             under tilskuddsordningen Frivillig rusmiddelforebyggende innsats. Pågående prosjekt.  

             Rolle: Forsker (fremdriftsansvarlig). 

 

2018-    Gården som alternativ opplæringsarena for elever på ungdomstrinnet. Doktorgradsprosjekt 

som inngår i forskningsprosjektet «Farm-based adapted education for pupils in the secondary 

school». NORCE Norwegian Research Center AS er eier av prosjektet, og prosjektet er 

finansiert av Matfondavtalen, NRF. Pågående prosjekt. Rolle: Stipendiat 

 

2015     FOU-prosjekt, Universitetet i Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder 

Forprosjekt «Samarbeid om dyreassisterte aktiviteter i en Inn på tunet-kontekst, for utsatt 

ungdom». Rolle: Prosjektarbeider 
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NORCE Norwegian Research Centre AS, Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Norway 

E-MAIL  post@norceresearch.no        WEB  norceresearch.no         TEL.  +47 56 10 70 00        NO.  919 408 049 

2009 Inn på tunet Vest-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder. 3-årig prosjekt. Informasjonsarbeid, 

kursvirksomhet, etablererhjelp, nettverksbygging. Tilrettelegging for kommunene i fylket for 

å ta i bruk Inn på tunet-tjenester. Rolle: Prosjektleder 

 

 

 

Publikasjoner 

__________________________________________________________________________  

• Støkken, A. M. og Arnesen, S. M. K. (2019): Innovation by care farming – implications for 

professional work and development, i Støkken, A. M. (red) 2019: Tjenesteutvikling ved ulike 

former for samarbeid. Bergen: Fagbokforlaget.  

 

• Arnesen og Espegren (2019): DISA – Digital læring for veiledere i språkpraksis på 

arbeidsplassen. Et evalueringsprosjekt av nettkurset «Språk i arbeid» fra Kompetanse Norge. 

Rapport 2019. NORCE samfunnsforskning 

 

• Jentoft, Nina, Arnesen, Siv Merete Kjenes og Øyvind Hellang (2019). Lokale konsekvenser av 

fire dagers skoleuke. En studie av fire kommuner på Agder. FoU-rapport NORCE 13-2019. 
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CV - Nina Jentoft, Seniorforsker 

_________________________________________________________________________  

  

1. Nøkkelkompetanse for evalueringer og kartlegginger 

__________________________________________________________________________  

• Forskningsinteressene knytter seg levekår, likestilling og ung uførhet med spesiell 

fokus på barn og unges oppvekstvilkår. 

• Sentrale forskningsspørsmål er hvordan vi kan organisere for å fremme utvikling og 

innovasjoner i statlig og kommunale tjenester rettet mot sårbare grupper. 

• Bred erfaring med ulike typer evalueringer, kartlegginger og intervjustudier. 

 

  

2. Kompetanse og fagområder 

__________________________________________________________________________  

Nina Jentoft er seniorforsker ved NORCE (tidl. Agderforskning), hvor hun har vært ansatt 

siden 2001.  Jentoft har fra 2007-2012 ledet da kalte Samfunnsavdelingen og senere 

Velferdsgruppen, og har lang erfaring med å være prosjektleder for forskningsprosjekter av 

ulik størrelse.  Jentoft avsluttet sin doktorgradsavhandling desember 2018. Tema for 

avhandlingen er innovasjon i skolens forebyggende arbeid for å motvirke senere frafall i 

skole og arbeidsliv. Sentrale tema i den 20 år lange forskerkarrieren har vært inkluderende 

og ekskluderende mekanismer i arbeidslivet, uførepensjonering, likestilling og levekår. Under 

denne fanen høre flere nasjonale evalueringer av satsinger/prosjekter i NAVs regi. De senere 

årene har forskningen hatt sterk fokus på ung uførhet og barn og unges oppvekstvilkår.  

 

3. Arbeidserfaring 

__________________________________________________________________________  

 

2018-- 

2017-2918: 

2013-2017: 

 

 

Seniorforsker, Agderforskning 

Forsker, Agderforskning 

Stipendiat UiA/forsker Agderforskning 

  

Fødselsdato: 27.03.1966    

Akademisk grad: Cand.oecon  

E-post: nina.jentoft@norceresearch.noarch 

Telefon: + 47 48010539     
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2008-2012: Leder av Gruppe for Velferdsforskning, 

Agderforskning  

2007-2008: Avdelingsleder samfunnsavdelingen, 

Agderforskning 

2001-2006: Forsker, Agderforskning 

1998-1999: Rådgiver, Skatteøkonomisk avdeling, Finans- og 

tolldepartementet 

1994-1998: Rådgiver, Plan- og utredningsavdelingen, Finans- og 

tolldepartementet 

1992-1994: Førstekonsulent, Sosialdepartementet 

1990-1991: Studentengasjement i forskningsavdelingen i 

Statistisk sentralbyrå 

  

 

 

4. Utdannelse 

____________________________________________________________________________ 

   

2013-2018: 

1987-1992: 

Phd-studie UiA/UiS, Offentlig innovasjon og ledelse 

Cand.Oecon, Embetsstudie i sosialøkonomi, 

Universitetet i Oslo 

1985-1987: Offentlig administrasjon, Agder distriktshøgskole 

 

 

5. Relevante prosjekter (oppdragsgiver i parentes) 

__________________________________________________________________________  

 

2019: 

 

2018-2020: 

 

2019: 

 

 

 

2013-2018: 

 

 

2014-2015: 

 

 

 

 

Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (KS). 

Budsjettramme: 2 mill.kr. Rolle: Seniorforsker. 

Evaluering Jobbskolen (Vest-Agder fylkeskommune). 

Budsjettramme: 300 000 kr. Rolle: Seniorforsker. 

Lokale konsekvenser av fire dagers skoleuke. En  

Studie av fire kommuner på Agder (Vest-Agder  

Fylkeskommune. Budsjettramme: 500 000 kr.  

Rolle: Seniorforsker. 

«Organisering for samarbeidsdrevet innovasjon i 

barneskolens forebyggende tjeneste. En casestudie i ti

norske kommuner. Doktorgradsavhandling ved UiS. 

Hva kjennetegner god kommunal innovasjonspraksis? 

studie av innovasjonsprosesser i helse- og omsorgssekt

tre norske kommuner. (Sørlandets kompetansefond). 

Budsjettramme: 500 000 kr. Rolle: Forsker 
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2011-2013: 

 

 

 

2010: 

 

 

2009-2011: 

 

«En vanskelig start». Et studie av det forebyggende 

arbeidet i skolen rettet mot risikoutsatte barn. 

(NAV Farve). Budsjettramme: 1 400 000 kr. Rolle: 

Forsker 

Med hjartet på rette staden. En evaluering av 

prosjektet HEART. (Avigo Lillesand). 

Budsjettramme: 350 000 kr. Rolle: Prosjektleder. 

Tiltak mot ungdomsproblemer. (Sørlandet 

kompetansefond). Budsjettramme: 600 000 kr. 

Rolle: Prosjektleder.  

2009-2010: Funksjonshemming, barrierer og diskriminerende 

forhold. (Helsedirektoratet). Rolle: Prosjektleder.  

2008-2009: Evaluering av ordningen med tidsbegrenset 

uførestønad, prosjektmedarbeider.  Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet). Rolle: Forsker. 

2008: Levekår Vennesla. (NAV Vennesla). Budsjettramme: 

200 000 kr. Rolle: Prosjektleder.  

2007-2009: «Et liv jeg ikke valgte». Om unge uførepensjonister 

i fire fylker. (NAV Farve). Budsjettramme: 1 400 000 

kr. Rolle: Forsker 

2007-2008: Levekår Vest-Agder. (Sørlandet kompetansefond). 

Prosjektramme: 5 000 000 kr. Rolle: Prosjektleder.  

2007-2012: Evaluering av Tillitsprosjektet i Mandal kommune. 

(Mandal kommune). Budsjettramme: 2 000 000 kr. 

Rolle: Forsker 

2005-2006: Evaluering av regelverksendringen i 

rehabiliteringspengeordningen. (Arbeids- og 

inkluderingsdepartementet). Rolle: Forsker.   

2005: Tilbake til jobb. Evaluering av trygdeetatens og 

Aetats arbeid med å reaktivisere uførepensjonister, 

delprosjektleder. (Sosial- og helsedepartementet). 

Rolle: Forsker. 

 

 

6. Relevante publikasjoner 

__________________________________________________________________________  

Artikler 

• Olsen, T. S., Jentoft, N. og Kvåle, G. 2006. Suksesskriterier i reaktiviseringsarbeidet. 

Søkelys på arbeidsmarkedet 23(2). 

• Olsen, T. S. og Jentoft, N. 2010. Sviktende oppfølging av midlertidig uføre. Tidsskriftet 

Velferd 1/2010. 

• Olsen, T. S. og Jentoft, N. 2010. Et liv jeg ikke valgte. Søkelys på arbeidsliv 1/2010. 
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• Olsen, T. S. og Jentoft, N. 2013. Skal legen eller jeg bestemme? Utvidet rett til 

egenmelding 365 dager. Søkelys på arbeidslivet 1-2/2013. 

• Aas, T.H, Jentoft, N. & Vasstrøm, M. 2016. Managing innovation of care services: An 

exploration of Norwegian municipalities. Cogent Business & Management, 

3:1215762. 

• Wærdahl, R., Nilsen, A.C., Svarstad, C & Jentoft, N. 2017. Who´s at risk? Expanding 

the categorical understanding of children at risk and social exclusion through 

measures of self-esteem, Nordic Social Work Research, 

DOI:10.1080/2156857X.2016.1277254. 

• Jentoft, N. 2017. Innovation practices in school – the impact of different models of 

organization on the practice of Norwegian municipalities. Improving Schools, vol 

20(2), 161-177. 

• Jentoft, N. & Olsen, T.S. 2017. Against the flow in datacollection: How data 

triangulation combined with a “slow” interview technique enriches data. Qualitative 

Social Work. 

• Jentoft, N. (i prosess). Barriers for Collaborative Motivated Innovation in Primary 

School – a Study of Ten Norwegian Municipalities. Innsendt for publisering. 

• Jentoft, N. (i prosess). Mandatets betydning for samarbeidsdrevne innovasjoner i 

skolen. Innsendes for publisering. 

 

Bøker og bokkapitler 

• Halvorsen, A., Madsen, E. L. og Jentoft, N. (red) 2013. Evaluering. Tradisjoner, praksis 

og mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. 

• Karlsen, T. K. og Jentoft, N. 2013: Programteori versus samfunnsvitenskapelig teori, i 

Halvorsen, Madsen og Jentoft (red) 2013. Evaluering. Tradisjoner, praksis og 

mangfold. Bergen: Fagbokforlaget. 

 

Rapporter 

• Olsen, Torunn S., Gro Kvåle og Nina Jentoft 2005. Mellom trygd og arbeid. Motivasjon 

og risiko i uføres betraktninger om å gå tilbake til arbeidslivet. FoU rapport nr. 

1/2005. Agderforskning. 

• Olsen, Torunn S., Gro Kvåle og Nina Jentoft 2005. Reaktiviseringsprosessen – veien 

tilbake til arbeidslivet. FoU rapport nr. 2/2005. Agderforskning. 

• Olsen, Torunn S., Gro Kvåle og Nina Jentoft 2005. Styring og organisering av ”Tilbake 
til arbeid”. FoU rapport nr. 3/2005. Agderforskning. 

• Olsen, Torunn S., Nina Jentoft og Gro Kvåle 2006. Tid er ikke alt. Evaluering av 

regelverksendringen i rehabiliteringspengeordningen. FoU rapport nr. 4/2006. 

Agderforskning. 

• Olsen, Torunn S., Nina Jentoft og Gro Kvåle 2006. Reaktivisering av varig 

uføretrygdede. Mange veier til arbeid. Arbeid, velferd og samfunn 2006. Oslo: 

Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

• Olsen, Torunn S., Nina Jentoft og Gro Kvåle 2006.  Suksesskriterier i 

reaktiviseringsarbeidet. Søkelys på arbeidsmarkedet 23(2). 

• Mydland, Trond Stalsberg og Nina Jentoft 2006. Utenfor arbeidslivet i Mandal. 

Prosjektrapport nr. 12/2006. Agderforskning. 
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• Jentoft, Nina og Torunn Skåltveit Olsen 2009. Ikke av vond vilje. En evaluering av 

ordningen med tidsbegrenset uførestønad. FoU-rapport nr. 6/2009. Agderforskning. 

• Olsen, Torunn Skåltveit, Nina Jentoft og Hanne Cecilie Jensen 2009. Et liv jeg ikke 

valgte. Om unge uføre i fire fylker. FoU-rapport nr.9/2009. Agderforskning. 

• Olsen, Torunn S. og Nina Jentoft 2012. Tillitsprosjektet. Innovasjon ved bruk av 365 

egenmeldingsdager. FoU-rapport nr. 2/2012. Agderforskning. 

• Olsen, Torunn S. og Nina Jentoft 2013. En vanskelig start. Om tidlig innsats og 

tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet. FoU-rapport nr. 6/2013. 

Agderforskning. 

• Jentoft, Nina, Mikaela Vasstrøm og Tor Helge Aas (2015(. Hva kjennetegner god 

kommunal innovasjonspraksis? En studie av innovasjonsprosesser i helse- og 

omsorgssektoren i tre norske kommuner. FoU-rapport nr 10/2015. Kristiansand: 

Agderforskning. 

• Jentoft, Nina (2018). Organisering for samarbeidsdrevet innovasjon i barneskolens 

forebyggende tjeneste. En casestudie i ti norske kommuner. Doktorgradsavhandling, 

UiS nr 425 – desember 2018. 

• Jentoft, Nina, Arnesen, Siv Merete Kjenes og Øyvind Hellang (2019). Lokale 

konsekvenser av fire dagers skoleuke. En studie av fire kommuner på Agder. Fou-

rapport NORCE 13-2019. 

• Jentoft, Nina, Øyvind Hellang og Migle Helmersen (2019). Jobbskolen – et sted som 

bokstavelig talt redder liv (ref. deltaker). Evaluering av tiltak Jobbskolen. FoU-rapport 

NORCE 29-2019. 

• Hellang, Øyvind., Lund, Ingrid, Einarson, Kari., Rubecksen, Kristin og Nina Jentoft 

(2019). Håndhevingsordningen for skolemiljøsaker (oppl.l. kapittel 9A). FoU-rapport 

NORCE 2019. 
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Styreverv 

• Agderforskning AS, Styremedlem, ansatte-representant  2011-2012 

• Agderforskning AS, Styremedlem, ansatte-representant  2017-2018 

• Agder Renovasjon IKS, Styremedlem (nestleder fom 2015)  2013-2019 

• Agder Renovasjon Næring AS/ARNAS (nestleder fom 2016) 2015 --- 

• Returkraft AS, styremedlem (nestleder fom 2017)   2016 --- 

• Konsesjonskraft IKS 1. vara      2020 --- 

 

Politiske verv 

• Arendal Bystyre, bystyrerepresentant og medlem av oppvekstkomite 2011-2015 

• Arendal Bystyre, Formannskap, Administrasjonsutvalg, Leder av  

Kommuneplanutvalget og medlem av Helse, levekår og omsorgskomite 2015-2019  

• Arendal Bystyre, Formannskap, Administrasjonsutvalg og medlem av  2019-2023 

Helsekomite. 

• Agder fylkesting, medlem i Hovedutvalg for utdanning og  

kompetanse (HUK).        2019-2023 
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1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 

Institutt for økonomi, Universitetet i Agder  

Kontaktperson 

Rafael Heinzelmann 

Adresse 

Universitetsveien 19  

Postnummer/sted 

4604 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 

rafael.heinzelmann@uia.no  

Telefon 

38 14 20 39 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 

oppretterne/kommunene i Aust-Agder. 

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. 

Ønskes søknaden unntatt offentligheten?  

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 

offentligheten. 

Begrunnelse  

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det 

kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, 

offl. §3 (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). 

Unntak fra innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter 

samt drifts- eller forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument, 

forskningsopplysninger. 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 

Prosjektnavn  

Creativity and control  

Søknadsbeløp første år 

170.000  
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Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 

315.000 

Prosjektets totalkostnad 

630.000  

Prosjektperiode 

2020-2022 

3. Sammendrag 

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 

videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne 

publiseres på Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. 

Sammendraget må derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten. 

Creativity and control – how does control become an enabler of creativity and innovation? 

The project`s ambition is to shed light on the tension respectively the potential trade-off 

between creativity/innovation and control by studying the organizational setting of creative 

work. The relationship between being innovative/creative and control is regularly depicted as 

problematic respectively conflicting. Whereas one dominant claim is that creativity and 

control are mutually exclusive – control kills creativity, to oversimply a bit, some evidence 

indicates that control can also enable creativity and innovation. With this empirical research 

project, we aim to contribute to this debate providing first hand novel empirical evidence on 

the effects of control on creativity and innovation by investigating graphic design and 

advertising agencies by drawing on a cross sectional case interview study approach. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet  

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 

Description/Background 

Being creative and producing “new and useful ideas” is often characterized as a success factor 
for organizations and economies (Amabile, 1996, p. 396). For some organizations, so-called 

“creativity-dependent organizations” (Grabner & Speckbacher, 2016), the ability to be 

creative even constitutes the basis of their economic existence and continuation. 

Organizations typically rely on management control systems that shall support them in 

achieving pre-defined goals. Management control may be defined as “everything managers do 
to help ensure that their organization`s strategies and plans are carried out” (Merchant & Van 
der Stede, 2017, p. xiii). For this purpose, managers typically use different measures to define 

goals, to coordinate their day-to-day activities, and to control whether goals could be achieved 

or not (e.g., budgets). However, management control and the related measures are often said 

to be rather inflexible and to lack compatibility with the dynamic nature of creative processes 

(Davila et al., 2009). Indeed, management control may encourage command and control 

mechanisms that largely downplay creativity or even hinder organizations from being creative 
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and innovate in the first place (Amabile, 1996; Amabile et al., 1996; Davila et al., 2009). 

Therefore, scholars have advocated keeping the influence of control in creativity-dependent 

organizations at a minimum (e.g., Amabile, 1998). At the same time, however, creative work 

typically goes hand in hand with high degrees of complexity and uncertainty, leaving 

organizations with a substantive risk that seems to require some form of control as to 

minimize such risk (Grabner & Speckbacher, 2016). Thus, organizations relying on creative 

work seem to face a dilemma: While, on the one hand, creativity calls for the use of formal 

control, on the other hand, such control can reduce creativity and innovation in organizations. 

Thus far, however, we have gained surprisingly little scholarly insights into how control and 

creativity interact and how (management) control is exerted in creativity-dependent 

organizations (Davila et al., 2009; Grabner & Speckbacher, 2016; Revellino & Mouritsen, 

2009). 

Accordingly, this research project aims to shed light on the interrelatedness between control 

and creativity in creativity-dependent organizations. In particular, we intend to investigate 

potential tensions emerging from a logic of creativity and a logic of control by studying 

organizations that are strongly affected by such tensions, namely creative agencies (e.g., 

graphic design or advertising agencies). Such agencies substantially rely on creativity and 

their employees’ ability to innovate. At the same time, however, agencies are heavily exposed 
to manage their projects and to deliver results to their clients. Therefore, agencies use project 

management and project budgets tools to manage and monitor their projects, in other words 

control systems.  

Our research project addresses the following research questions: 

• How do control and creativity interrelate? 

• How do creativity-dependent organizations manage and monitor creativity and innovations 

and how do they address potential tensions between control and creativity? 

• How are creative projects managed by the dint of various tools (project management tools, 

budgets)?  

Research design 

Data for this study will be collected by the means of a cross sectional interview study. This 

approach allows identifying patterns across firms while also having specific examples how 

control plays out in practice (Ferreira & Merchant, 1992; Hall & Messner, 2018; Lillis & 

Mundy, 2005). Conversely to in-depth case studies, cross sectional studies achieve cross-case 

generalizations, allow distinguishing patterns and better empirical aggregation of findings 

(Lillis and Mundy, 2005). Overall, cross sectional interview studies increase the reliability 

and validity of data enhancing credibility and authenticity of case-based research (Eisenhardt, 

1989; Eisenhardt & Graebner, 2007). By taking a cross sectional interview study approach, 

we contribute to a broader picture on creativity and innovation from a control perspective. 

References 

Amabile, T. M. (1996). Creativity and innovation in organizations. 

Amabile, T. M. (1998). How to kill creativity (Vol. 87): Harvard Business School Publishing 

Boston, MA. 

Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., & Herron, M. (1996). Assessing the work 

environment for creativity. Academy of Management Journal, 39(5), 1154-1184. 

Davila, A., Foster, G., & Oyon, D. (2009). Accounting and control, entrepreneurship and 

innovation: Venturing into new research opportunities. European Accounting Review, 18(2), 

281-311. 

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of 
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management review, 532-550. 

Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and 

challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25-32. 

Ferreira, L. D., & Merchant, K. A. (1992). Field research in management accounting and 

control: a review and evaluation. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 5(4). 

Grabner, I., & Speckbacher, G. (2016). The cost of creativity: A control perspective. 

Accounting, Organizations and Society, 48, 31-42. 

Hall, M., & Messner, M. (2018). The field research method as applied to Behavioural 

Accounting Research: interviews and observation. In Routledge Companion to Behavioral 

Accounting Research (pp. 225-237): Routledge. 

Lillis, A. M., & Mundy, J. (2005). Cross-sectional field studies in management accounting 

research—closing the gaps between surveys and case studies. Journal of management 

accounting research, 17(1), 119-141. 

Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2017). Management control systems: performance 

measurement, evaluation and incentives (Fourth edition ed.). Harlow, UK: Pearson Education. 

Revellino, S., & Mouritsen, J. (2009). The multiplicity of controls and the making of 

innovation. European Accounting Review, 18(2), 341-369. 

Stake, R. (2013). Multiple case study analysis: Guilford Press. 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet  

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?  

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 

Team 

Project leader 

Rafael Heinzelmann is an associate professor in management accounting and control at the 

University of Agder, School of Business and Law, Kristiansand. He obtained his doctorate in 

2012 from the University of Innsbruck (Austria). His research interests revolve around 

performance management, budgeting and forecasting, IT/ERP Systems, role/identity of 

management accounting and digitalization. He regularly presents his work at international 

conferences and has published in renown international journals, anthologies as well as 

practitioner-oriented journals. One of his most recent book chapters reviews and discusses the 

impact of digitalization on accounting and control. Likewise, he is an expert on qualitative 

research methods using case and cross-sectional interview studies. 

For more information, please see: https://www.uia.no/en/kk/profil/rafaelh  

Academic partner 

Ferdinand Kunzl is postdoctoral fellow at the University of Innsbruck (Austria). He received 

his PhD in management from the same institution in 2018. Ferdinand is an expert in 

budgeting, dynamic forms of planning, roles of management accountants as well as 
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qualitative methods. Prior to his academic career, Ferdinand worked at a public relations 

agency in Munich (Germany), which is why is familiar with potential challenges and tensions 

that characterize creative work (from a practical perspective). 

For more information, please see: https://www.uibk.ac.at/iol/controlling/team/ferdinand-

kunzl/ferdinand-kunzl.html 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 

Research project 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?  

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 

gjennomføre prosjektet som planlagt: 

Project and role, funding from: 

2014-2016 Norwegian School of Economics (NHH) and Norwegian Research Council (NFR) 

Joint Grant (“SMAFORSK”). 2014: 92.000 NOK; 2016: 66.000 NOK 

2015-2016 NHH FOCUS-program sponsored by Statoil. (268.000 NOK) 

2010,2011,2012 University of Innsbruck, School of Management, Research Support Grants (€ 
2.500) 

2010, 2008 University of Innsbruck, Young Scholars Research Grant (€ 3.600, € 2500) 
2011 University of Innsbruck, International Office, Mobility Grant (€ 1800) 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.  

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 

Time plan 

July 2020-2022 

1. In depth literature review: July-Nov. 2020 

2. Preparation of data collection: July 2020-Jan. 2021 

3. Finding corporate partners/interview partners: Sep. 2020 – Dec. 2020 

4. Data collection (first round): Dec. 2020 -March 2021 

5. Data analysis (first round): March-May. 2021 

6. Data collection (2nd round): June-Sep. 2021 

7. Data analysis: (2nd round): Oct-Dec. 2021 

8. Preparation of a conference paper (“Research output conference/workshop paper”): May-

Sep. 2021 

9. Preparation of a journal paper (“Research output journal paper”): Jan-July 2022 

10. Final project report: June -July 2022 

If there is an interest from the business community, we are interested to share our expertise 

and results by running workshops or conferences. 

9. Økonomi 
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Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 

I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 

eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 

inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 

tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 

støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber 

vi om at dette oppgis. 

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 

Støttegiver 

Støttebeløp 

Type støtte  

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? 

Hvis ja, redegjør for hvilke. 

 

 



23/20 Mottatte søknader og henvendelser  - 20/01095-30 Mottatte søknader og henvendelser  : finansieringsplan_rh

Økonomi

9.1. Budsjett og finansieringsplan for ettårige prosjekter. For flerårige prosjekter, gå videre til 9.2.

Kostnadsart  (Hovedposter) Norske kroner 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SUM 0.00

Kilde Merknad Norske kroner

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Sum 0.00

Budsjett

Finansieringsplan
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Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder. 

9.2. Budsjett og finansieringsplan for flerårige prosjekter (fylles ikke ut for ettårige prosjekter, se punkt 9.1.)

Kostnadsart (Hovedposter) Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Data collection 

(travel costs, transcription, proof-reading) 100000.00 100000.00 0.00 0.00 200000.00

Conferences/workshops/visiting co-author

(travel costs, conference fees) 70000.00 70000.00 0.00 0.00 140000.00

IT-equipment 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00

Hours (salary) 120000.00 120000.00 0.00 0.00 240000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sum 340000.00 290000.00 0.00 0.00 630000.00

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 170000 145000 0.00 0.00 315000.00

Egenfinansiering 170000 145000 0.00 0.00 315000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sum 340000.00 145000.00 0.00 0.00 630000.00

Budsjett

Finansieringsplan
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Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder. 
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Creativity and control 

 

Summary 

Creativity and control – how does control become an enabler of creativity and 

innovation? 

The project`s ambition is to shed light on the tension respectively the potential trade-off 

between creativity/innovation and control by studying the organizational setting of creative 

work. The relationship between being innovative/creative and control is regularly depicted as 

problematic respectively conflicting. Whereas one dominant claim is that creativity and control 

are mutually exclusive – control kills creativity, to oversimply a bit, some evidence indicates 

that control can also enable creativity and innovation. With this empirical research project, we 

aim to contribute to this debate providing firsthand novel empirical evidence on the effects of 

control on creativity and innovation by investigating graphic design and advertising agencies 

by drawing on a cross sectional case interview study approach. 

 

Description/Background 

Creativity and innovation is characterized as a success factor of organizations and economies 

(Ambile, 1996). For organizations that are crucially based on creativity and innovation 

produced by their employees, named “creativity-dependent organizations” (Grabner & 

Speckbacher, 2016) it could be advantageous to establish an environment which low levels of 

formal control by the reason that control is often perceived as hinderance of innovation 

(Amabile, 1996; Amabile et al., 1996; Davila et al., 2009). However, complexity and 

uncertainty of creative work leave organizations with a substantive risk (Grabner & 

Speckbacher, 2016). Thus, organizations relying on creative work face a dilemma, one the one 

hand, creativity and innovation calls for the use of formal control, on the other hand such control 

can reduce creativity and innovation in organizations. 

Control is traditionally linked to established (large) organizations at which the purpose 

of control systems is to support organizations` towards meeting pre-defined goals (Davila et 

al., 2009). In this regard, management control is defined as “…everything managers do to 

help ensure that their organization`s strategies and plans are carried out or, if conditions 

warrant, are modified.” (Merchant & Van der Stede, 2017, p. xiii). Traditionally, management 

control is not compatible with the dynamic nature of innovation and creative processes as its 

main goal is to guard organizations towards goal achievement (Davila et al., 2009). This 
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encourages a command and control approach that rather downplays creativity and innovation 

or even hinders organizations to be creative and innovate (Amabile, 1996; Davila et al., 2009). 

Therefore, in entrepreneurship and innovation it is advocate to keep the influence of of control 

in creativity dependent organizations at a minimum (Amabile, 1998). Interestingly, there is a 

surprising lack of attention by control research studying innovative and creativity induced 

processes (Davila et al., 2009; Grabner & Speckbacher, 2016; Revellino & Mouritsen, 2009). 

We aim to shed light on this tension emerging from a logic of creativity and innovation 

and a logic of control by studying an industry that is strongly affected by this tension, namely 

graphic design and advertising agencies. This industry relies substantially on the creativity and 

the ability of their employees to innovate by at the same time agencies are heavily exposed to 

manage their projects and delivers results to their client. Therefore, agencies use project 

management and project budgets tools to manage and monitor their projects, in other words 

control systems.  

 

Our research project responds to the following research questions:  

• How does control affect creativity and innovation in the setting of creative work? 

• How do creative organizations manage and monitor creativity and innovations? 

• How are projects managed by the dint of various tools (project management tools, 

budgets)?  

 

 

Research design 

Data for this study will be collected by the means of a cross sectional interview study. This 

approach allows to identify patterns across firms while also having specific examples how 

control plays out in practice (Ferreira & Merchant, 1992; Hall & Messner, 2018; Lillis & 

Mundy, 2005). Conversely to in-depth case studies, cross sectional studies achieve cross-case 

generalizations, allow to distinguish patterns and better empirical aggregation of findings 

(Lillis and Mundy, 2005). Overall, cross sectional interview studies increase the reliability 

and validity of data enhancing credibility and authenticity of case-based research (Eisenhardt, 

1989; Eisenhardt & Graebner, 2007). By taking a cross sectional interview study approach, 
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we contribute to develop a broader picture on creativity and innovation from a control 

perspective.  

 

Knowledge creation, branding and training the future workforce for Aust-

Agder 

• We acquire first-hand knowledge on a process that crucially affects innovation 

processes and entrepreneurship. A knowledge that can be used for further regional 

development initiatives. 

• Creativity and innovation are important facets of entrepreneurship and innovation, an 

areas that is core to future economic prosperity and the generation of new jobs, 

especially in times where technological development and digitalization will disrupt 

major industries.  

• We create knowledge that we can use to educate future professionals for the local (Aust-

Agder), national and international labor market. Particularly, Rafael Heinzelmann`s 

teaching in the master programs  at UiA -Siviløkonom utdanning in Kristiansand and 

industriell økonomi og teknologiledelse, silvilingeniør Grimstad- is important for 

providing the regional workforce with up-to-date skills/competencies. Rafael will use 

example and write up a teaching case that can be used in class using the evidence 

collected from the project.  

• We perform cutting edge research reinforcing the positive image of an innovative and 

interesting region representing UiA (“scientific ambassadors”). 

• We are highly motivated and fascinated by the project  

 

Team  

Project leader 

Rafael Heinzelmann is an associate professor in management accounting and control at the 

University of Agder, School of Business and Law, Kristiansand. He obtained a doctorate (PhD-

equivalent) in 2012 from the University of Innsbruck (Austria). His research interests revolve 

around performance management, budgeting and forecasting, IT/ERP Systems, role/identity of 

management accounting and digitalization. He regularly presents his work at international 

conferences and has published in renown international journals, anthologies as well as 

practitioner-oriented journals. One of his most recent book chapters reviews and discusses the 

impact of digitalization on accounting and control. He is an expert on qualitative research using 
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case and cross sectional interview studies which permits researchers to use an exploratory 

design to study rather underexamined or neglected topics. For more information please see: 

https://www.uia.no/en/kk/profil/rafaelh  

 

Academic partner 

Ferdinand Kunzl is postdoctoral fellow at the University of Innsbruck (Austria). He received 

his PhD in management from the same institution in 2018. Ferdinand is an expert in budgeting, 

dynamic forms of planning, roles of management accountants as well as qualitative methods. 

Before his academic career, Ferdinand was a project manager at an advertising agency in 

Munich (Germany). For more information please see: 

https://www.uibk.ac.at/iol/controlling/team/ferdinand-kunzl/ferdinand-kunzl.html  

 

Time plan 

July 2020-2022 

1. In depth literature review: July-Nov. 2020 

2. Preparation of data collection: July 2020-Jan. 2021 

3. Finding corporate partners/interview partners: Sep. 2020 – Dec. 2020 

4. Data collection (first round): Dec. 2020  -March 2021 

5. Data analysis (first round): March-May. 2021 

6. Data collection (2nd round): June-Sep. 2021 

7. Data analysis: (2nd round): Oct-Dec. 2021 

8. Preparation of a conference paper (“Research output conference/workshop paper”): 

May-Sep. 2021 

9. Preparation of a journal paper (“Research output journal paper”): Jan-July 2022 

10. Final project report: June -July 2022 

 

If there is an interest from the business community we are interested to share our expertise 

and results by running workshops or conferences. 
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Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.05.2020 
 

   

Søknad fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet "Godt begynt" 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 325 000 
kroner til prosjektet «Godt begynt».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. kroner 

over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  
 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  
 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført.  
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 
 
 
Vedlegg 
Revidert prosjektbeskrivelse Godt begynt april 2020 
Revidert budsjett april 2020 
Godt begynt Egde_vedlegg revidert søknad april 2020 
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Saksopplysninger 
 
Universitetet i Agder (UiA) søker Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets 
Kompetansefond om støtte til å videreutvikle prosjektet «Godt begynt» som er et 
forskningsstøttet innovasjonsprosjekt. Hovedmålet i Godt begynt er å bidra til tidlig innsats 
for bedre helse og levekår gjennom å identifisere risiko så tidlig som mulig gjennom 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
 
Dette skal skje ved at foreldre, barn og barnehagelærere/lærere svarer digitalt på 
spørsmål knyttet til barnets utvikling, psykiske helse og livskvalitet. Denne type 
systematisk kartlegging av helse vil i større grad kunne identifisere problemområder og 
ressurser som gjør det mulig å sette inn tiltak mens utfordringene er små.  
 
Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet i kommunene basert på deres 
uttrykte behov. Det finnes allerede en rekke kartleggingsverktøy som kan gi viktig 
informasjon om barn og unges utvikling, men det er behov for å videreutvikle digitale 
løsninger som kan gjøre slike kartleggingsverktøy tilgjengelig som beslutningsstøtte i 
tjenestene. Samtidig kan slike data gi oversikt over barn og unges helse og livskvalitet til 
bruk i forskning og kvalitetsarbeid. Denne oversikten skal bidra til å gi tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag for å sette inn riktige tiltak og evaluere effekten av disse over tid og i 
relasjon til levekår, utdanning og arbeidstilknytning.  
 
UiA søker støtte for å videreutvikle den teknologiske løsningen som Godt begynt benytter i 
dag, og for å styrke bærekraftig implementering, brukermedvirkning, kompetanseheving og 
forskning innenfor feltet. Den største utfordringen i implementeringen av Godt begynt er 
mangel på teknisk integrasjon mellom journalsystemene i tjenestene og den tekniske 
løsningen.  
 
Prosjektbeskrivelse 
I søknaden vises det til at utfordringsbildet på levekårsområdet i mange kommuner er 
knyttet til bl.a. lav sysselsetting, høy deltidsandel, lave inntekter og høy avhengighet av 
sosiale ytelser. Rapporten «Et liv jeg ikke valgte – Om unge uføre i fire fylker» viser 
sammenhenger mellom en vanskelig oppvekst og problemer knyttet til yrkesdeltakelse og 
uføretrygd. Foreldres utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige 
støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er også vist tydelige sammenhenger 
mellom økonomiske ressurser i familien og ungdoms helse og livskvalitet. Ungdata-
undersøkelsene viser en klar sammenheng mellom opplevelse av dårlig råd i familien og 
rusmiddelbruk, kriminalitet, mobbing og vold, samt lavere deltakelse på organiserte 
fritidsaktiviteter. 
 
Helsepersonell som arbeider med sårbare barn etterlyser kunnskapsbasert 
beslutningsstøtte, og folkehelseloven forutsetter at kommunene har oversikt over 
befolkningens helse. Med bakgrunn i manglende støtte for strukturert innhenting og lagring 
av helseinformasjon om barn knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenestens 
fagsystemer mangler dette i dag.  
 
Sammen med Agders deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunene, er dette 
bakgrunnen for at prosjektet «Godt begynt – barn og unge i Agder» ble initiert og støttet 
fra Regionalt forskningsfond Agder (RFFA) i perioden 2019-2021. Prosjektet ledes av 
Kristiansand kommune, og har inngått forpliktende samarbeid med Vennesla, Birkenes, 
Vegårshei, Arendal, Lyngdal, Lindesnes og Lillesand kommuner hvor helsestasjons- og 
skolehelsetjenestene enten er i gang med, eller planlegger å ta prosjektets løsninger i 
bruk. Det er også initiert dialog med Bykle, Valle, Iveland, Åmli, Gjerstad, Risør og 
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Tvedestrand kommuner som har gitt positive signaler til deltakelse. Alle kommuner på 
Agder er velkommen videre i prosjektet. 
 
Innovasjonen i Godt begynt består i å etablere digitaliserte løsninger for over tid å samle 
informasjon om barn og unges helse og livskvalitet ved hjelp av validert 
undersøkelsesmetodikk som kan 
 

• være til nytte som veiledning i direkte møte mellom tjenesteutøver og 
foreldre/barn/ungdom (dialogverktøy) 

• gjøre det mulig for kommunene å få oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer for barne- og ungdomsbefolkningen i tråd med intensjonene i 
folkehelseloven 

• eksporteres til bruk i helseforskning og helseregistre 
 
Tidlig identifisert hjelpebehov skal bidra til bedret tjenesteforløp og på sikt bedrede levekår 
og helse i regionen. Det oppgis i søknaden at det uten Godt begynt ikke eksisterer helse- 
og livskvalitetsdata for barnebefolkningen i Agder som kan følges over tid og kobles til 
levekårsstatistikk. Ungdata-undersøkelsene kan gi et godt øyeblikksbilde i gitte 
aldersgrupper (14-19 år), men er ikke egnet til systematisk oppfølging av individer eller 
evaluering av tiltak.  
 
Det eksisterer en rekke systematiske og kunnskapsbaserte verktøy for å undersøke barn 
og ungdoms helse, og for å tidlig identifisere symptomer, utviklingsforstyrrelser og 
helseutfordringer knyttet til sykdom, omsorgssvikt og traumer. Slike verktøy anbefales 
anvendt i helsestasjonstjenesten av norske helsemyndigheter og statlige regionale 
kompetansesentre, og omhandler informasjon som ofte håndteres usystematisk i 
tjenestene. En utfordring for bruk av systematiske verktøy synes å være mangel på 
digitalisering med tunge arbeidsprosesser for å skåre, beregne, fortolke og rapportere 
informasjonen. Systematiske verktøy blir derfor anvendt i mindre grad enn ønskelig, og på 
et mer tilfeldig grunnlag.  
 
Godt begynt er utviklet i samarbeid med Kristiansand kommune, programvareselskapet 
CheckWare AS, og spesialisthelsetjenesten ved barne- og ungdomsavdelingen og 
avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet sykehus HF (SSHF).  
 
Løsningen til CheckWare er web-basert og har høyeste klarerte sikkerhetsnivå for 
håndtering av personsensitive helsedata. I forbindelse med ordinær kontroll i 
helsestasjonen eller skolehelsetjenesten distribueres de aktuelle verktøyene til foreldrene, 
barnet selv, barnehagelærer eller kontaktlæreren til barnet gjennom en SMS og med 
pålogging via ID-porten eller en sikker skjemaløsning (for barn). Disse svarer på 
spørreskjema før fremmøte, slik at informasjonen er ferdig samlet og analysert når barnet 
møter til helsekontroll. Slik får helsestasjonen og skolehelsetjenesten kunnskapsbasert 
informasjon som understøtter egne kliniske beslutninger. Kunnskapsbasert 
beslutningsstøtte vil slik bidra til bedre kvalitet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 
Samtidig får kommunene oversikt over barne- og ungdomsbefolkningens helse og 
livskvalitet. Prosjektet har gått opp vegen med godkjenning for lagring og håndtering av 
data med hensyn til General Data Protection Regulation (GDPR).  
 
Denne figuren beskriver løsningen som er utviklet i Godt begynt: 
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Den største utfordringen i implementeringen av Godt begynt er mangel på teknisk 
integrasjon mellom journalsystemene i tjenestene og CheckWare. Persondata må 
punches manuelt inn i CheckWare-systemet, og rapporter fra kartlegginger må skrives ut 
og sendes til dokumentsenter i den enkelte kommune for så å bli scannet og overført til 
barnets journal. Dette løses i dag ved å bruke forskningsassistenter som puncher 
persondata inn i CheckWare, men dette er ikke bærekraftig i en driftsfase. Gjennom denne 
søknaden ber UiA derfor om midler til å utvikle og implementere en bærekraftig teknisk 
løsning som understøtter utvikling av kunnskapsbasert folkehelse- og levekårsarbeid i 
kommunene.  
 
Det oppgis at også Folkehelseinstituttet (FHI) har interesse i at data som håndteres i 
helsestasjonen og skolehelsetjenesten, og spesifikt barn- og foreldrerapportert data om 
utvikling, psykisk helse og livskvalitet, lagres strukturert for lokalt, regionalt og nasjonalt 
oversikts- og forskningsarbeid.  
 
En bærekraftig teknisk løsning for dette prosjektet kan få gjenbruksverdi for lignende 
løsninger (skjemabasert datainnsamling fra innbyggere). Prosjektet kan også få nasjonal 
betydning gjennom å drive fram de nødvendige standardspesifikasjonene og 
beskrivelsene. Dette kan åpne opp et nytt marked, enten for etablerte leverandører eller 
nye firmaer som ser muligheter knyttet til å tilgjengeliggjøre innbyggernes egne helsedata. 
I dag er det få eller ingen metoder for kobling av innbyggernes egne data inn i 
helsetjenestens IKT-systemer. 
 
Denne figuren viser hvordan dataflyten fra innbyggernes svar til forskningsregisteret er 
utformet: 
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Målsettinger 
Målene med prosjektet som søkes finansiert av de to kompetansefondene er:  
 

1. Å videreutvikle den elektroniske løsningen for å samle inn informasjon om helse og 
livskvalitet fra barn og unge i Agder. Dette vil kunne bidra til:  
 

a. Individtilpasset oppfølging og kobling mot tiltak beskrevet i modellen for 
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som mange kommuner på Agder nå tar i 
bruk.  

b. Styrket tverrfaglig og kunnskapsbasert samarbeid mellom arenaer der alle 
barn deltar (barnehage/skole og helsestasjons- og skolehelsetjenesten), 
spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester til barn og unge.  

c. Tidlig identifisering av barn i risiko.  
d. Oversikt over barne- og ungdomspopulasjonens helse, og livskvalitet som 

kobles til registerdata for levekår.   
e. Kompetanseutvikling for involvert personell.  

 
2. Å etablere strukturert og standardisert datahåndtering for barne- og 

ungdomspopulasjonen tilpasset mandat og arbeidsflyt i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten som på sikt kan inngå i det kommunale pasient- og 
brukerregisteret, herunder:  

 
a. Å etablere standarder og Agder-pilot for nasjonal løsning for tjenesten knyttet 

til utvikling av «en innbygger, en journal»-prosjektet. 
 

Etiske vurderinger 
Prosjektet innebærer innhenting av personsensitive data og helseopplysninger fra barn og 
ungdom i regionen til forskning. Databehandling i prosjektet er samtykkebasert, tilrådt av 
Norsk senter for forskningsdata (NSD) og godkjent av UiAs forskningsdirektør. 
Databehandling i tjenestene i kommunen krever ikke samtykke, men innebærer en 
systematisering av data som allerede håndteres på bakgrunn av lovverket for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
 
Systematisk innhenting av helsedata om barn og unge har etiske implikasjoner. Ved at 
barn, foreldre og lærere besvarer spørsmål om barnets helse opprettes det et strukturert 
fokus på det enkelte barns helse, og det kan skapes en større forventning om 
tjenesteleveranse fra det offentlige. Samtidig kan den systematiske innhentingen av 
helsedata bidra til stigmatisering av sårbare familier og barn. Innhenting av helsedata om 
barn og unge uten at det samtidig arbeides med kompetanseutvikling og anvendelse av 
kunnskapen som blir generert, vil derfor ikke være forsvarlig. Prosjektets sterke 
forskningsmessige forankring skal bidra til at fokus på kunnskapsbaserte avgjørelser 
opprettholdes. Samtidig tilføres ressurser utover ordinær drift i kommunene i perioden 
fremover, direkte til tjenesteutvikling og tjenestelevering, gjennom blant annet 
Folkehelseprogrammet.  
 
I søknaden heter det at innhenting av data fra alle barn, ikke bare barn hvor det foreligger 
bekymring fra tidligere, og håndtering av kunnskapen gjennom helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, danner et grunnlag for rettferdige og forsvarlige tjenester, og ikke 
minst forbedring av tjenester. Mulige individuelle og samfunnsmessige ulemper vurderes 
som små, og prosjektet kan ved behov justeres underveis gjennom kunnskap som 
genereres. 
 
Forankring og organisering 
UiA er søker, med førsteamanuensis Thomas Westergren som prosjektleder. Prosjektet vil 
være knyttet til forskningsgruppen Helse og livskvalitet i et familieperspektiv (Heifa) ved 
Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. 
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Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Sørlandet sykehus HF, Senter for e-helse 
ved UiA, Folkehelseinstituttet og Egde Consulting er partnere. Partnerne har sammen med 
prosjektleder ansvar for prosjektets daglige drift og er representert i prosjektgruppen med 
månedlige møter. Det er også inngått forpliktende samarbeid med helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i Vennesla, Birkenes, Vegårshei, Arendal, Lyngdal, Lindesnes og 
Lillesand kommuner.  
 
Det er også etablert dialog for fremtidig forskningssamarbeid med den tverrfakultære 
forskergruppen Barn og unges oppvekst og levekår ved UiA, I4Helse og Direktoratet for e-
helse. Kommuner som deltar i prosjektet er formelt tilknyttet gjennom databehandleravtaler 
med UiA, samt gjennom bekreftelse om deltakelse fra ledende helsesykepleier.  
 
Utviklingen av prosjektet kan også sees i sammenheng med initiativet om et regionalt 
senter for folkehelse og levekår som planlegges etablert ved UiA. 
 
Regional koordineringsgruppe (RKG) for folkehelse og levekår er etablert som 
referansegruppe for prosjektet. Det er også etablert en overordnet styringsgruppe som 
ledes av prof. Sveinung Berntsen ved UiA, med representanter fra Kristiansand kommune, 
Agder fylkeskommune, SSHF og FHI. 
 
Det er planlagt 3 arbeidspakker i prosjektet: 
 

• Arbeidspakke 1 innebærer å sikre integrering mellom dagens elektroniske 
pasientjournalløsninger og CheckWare, samt avlevering av data til 
kompetanseutvikling og forskning i standardformat som kan integreres med det 
kommunale pasient- og brukerregisteret. 
 

• Arbeidspakke 2 innebærer brukerinvolvering fra helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, samt kompetansestøtte for tjenesteutvikling. 
 

• Arbeidspakke 3 innebærer forskning på barn og foreldres erfaringer, analyser av 
genererte helsedata og overordnet evaluering av prosjektet basert på samlet 
datatilgang. 

 

Budsjett og finansieringsplan 
Prosjektets budsjett og finansieringsplan fremgår av tabellene under. Mer detaljerte 
budsjett og finansieringsplaner følger som vedlegg til saken. 
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UiA har søkt kompetansefondene om et samlet støttebeløp, gjengitt i raden «totalt 
støttebeløp» i tabellen. Gjennom dialog mellom sekretariatene har en tatt utgangspunkt i 
at kostnadene fordeles mellom fondene slik at 40 prosent dekkes av Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond og 60 prosent dekkes av Sørlandets Kompetansefond. 
 
Søknaden som er vedlagt saken er en revidert søknad. Sammenlignet med det opprinnelig 
innsendte dokumentet er bl.a. totalbudsjettet og søknadsbeløpet redusert. 
 
Det har vært dialog med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør omkring mulig 
medvirkning. Med bakgrunn i den pågående korona-epidemien har sparebankstiftelsen gitt 
tilbakemelding om at stiftelsen trolig ikke vil vurdere nye tildelinger før til høsten. 
 
Det oppgis i søknaden at en har begynt arbeidet med å søke midler fra Forskningsrådet 
for å finansiere ytterligere forskning knyttet til Godt begynt. Sammen med partnerne vil 
Egde Consulting også søke videre utviklingsmidler fra EU. 
 
 
Vurderinger 
  
Prosjektet er et faglig solid og spennende digitaliseringsprosjekt med private og offentlige 
interessenter, samtidig som prosjektet understøtter regionens pågående 
folkehelseprosjekter. 
 
Prosjektet fremstår som godt gjennomarbeidet og forankret hos sentrale aktører. En rekke 
kommuner har vist interesse for prosjektet, og flere av disse er lokalisert i Aust-Agder. I 
henhold til søknaden har en inngått forpliktende samarbeid med til sammen åtte 
kommuner, hvorav fire er lokalisert i Aust-Agder. Videre har en initiert dialog med 
ytterligere syv kommuner, hvorav alle er lokalisert i Aust-Agder. Det er likevel risiko knyttet 
til om forankringen er sterk nok til å sikre god implementering etter endt prosjektperiode. 
 
Samtidig harmonerer prosjektet med fondets strategi, og med målsettingene knyttet til å 
bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne, gode levekår for befolkningen og å styrke og 

2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Kostnad arbeidspakke 1 785 000       1 720 000   881 000       810 000       818 000       5 014 000   

Herav egenfinansiering 150 000       230 000       185 000       109 000       112 000       786 000       

Søkt støttebeløp 635 000       1 490 000   696 000       701 000       706 000       4 228 000   

2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Kostnad arbeidspakke 2 465 600       691 800       691 800       475 000       475 000       2 799 200   

Herav egenfinansiering 340 000       355 000       355 000       355 000       355 000       1 760 000   

Søkt støttebeløp 125 600       336 800       336 800       120 000       120 000       1 039 200   

2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Kostnad arbeidspakke 3 1 883 900   2 881 400   1 912 900   989 400       373 400       8 041 000   

Herav egenfinansiering 1 833 900   2 771 400   1 800 900   876 400       258 400       7 541 000   

Søkt støttebeløp 50 000         110 000       112 000       113 000       115 000       500 000       

2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Totalt 3 134 500   5 293 200   3 485 700   2 274 400   1 666 400   15 854 200 

Total egenfinansiering 2 323 900   3 356 400   2 340 900   1 340 400   725 400       10 087 000 

Totalt støttebeløp 810 600       1 936 800   1 144 800   934 000       941 000       5 767 200   

Andel AAUKF 324 240       774 720       457 920       373 600       376 400       2 306 880   

Andel SKF 486 360       1 162 080   686 880       560 400       564 600       3 460 320   
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videreutvikle UiA. Videre harmonerer prosjektet med fondets strategiske prioritering av e-
helseområdet. Senter for e-helse er partner i prosjektet.  
 
Prosjektet kan vise til bred forankring, og vil være en oppfølging av folkehelseprogrammet 
hvor Agder har vært tidlig inne. Daværende Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner 
ble programfylker i Nasjonalt folkehelseprogram sommeren 2017, og det overordnede 
målet med programmet er bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. 
 
Også Folkehelseinstituttet bidrar til å sikre kvaliteten på prosjektet. Dersom prosjektet blir 
bredt implementert i praksis, kan det gi gode virkninger i regionen. 
 
Styret i Sørlandets Kompetansefond har gjort følgende vedtak om prosjektet: 
 

Styret bevilger kr 486 360 til prosjektets år 1. Bevilgningen er betinget at AAUKF 
 deltar som medfinansiør i prosjektet. 
 
Prosjektet kan være et operativt bidrag til å utvikle Agder som kunnskapsregion, i tillegg til 
å styrke graden av forskning og innovasjon innenfor helse- og omsorgstjenestene i 
kommunene som er nødvendig for å imøtekomme fremtidens utfordringer på dette 
området.  
 
I tillegg til å harmonere med kompetansefondets overordnede strategi for utdeling av 
midler, imøtekommer prosjektet intensjonene i Regionplan Agders strategi for forskning, 
utvikling og innovasjon i Agder. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet foreslår at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 
Universitetet i Agder 325 000 kroner til prosjektet «Godt begynt». Det foreslås videre at 
tilskuddet bevilges med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. kroner over fem år. 
Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 
Sekretariatet foreslår at styret stiller seg positiv til videre oppfølging av prosjektet gitt at 
prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift, og at tilsagnet forutsetter at en vurdering av 
resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
når prosjektet er gjennomført.  
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Sammendrag av prosjektet Godt begynt – varig endring for Agder 

Vi søker Sørlandet kompetansefond om støtte til å videreutvikle prosjektet Godt begynt som 
er et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt. Hovedmålet i Godt begynt er å identifisere barn i 
risiko så tidlig som mulig gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og dermed bidra til 
tidlig innsats for bedre helse og levekår. Dette skjer ved at foreldre, barn og 
barnehagelærere/lærere svarer digitalt på spørsmål knyttet til barnets utvikling, psykiske 
helse, og livskvalitet. Denne type systematisk kartlegging av helse vil i større grad kunne 
identifisere problemområder og ressurser som gjør det mulig å sette inn tiltak mens 
utfordringene er små.  

Godt begynt er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet i kommunene basert på deres 
uttrykte behov. Det finnes en rekke gode kartleggingsverktøy som kan gi viktig informasjon 
om barn og unges utvikling. Det er behov for å videreutvikle digitale løsninger som kan gjøre 
slike kartleggingsverktøy tilgjengelig som beslutningsstøtte i tjenestene. Samtidig kan slik 
data gi oversikt over barn og unges helse og livskvalitet til bruk i forskning og kvalitetsarbeid. 
Uten denne oversikten har vi ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å sette inn riktige tiltak 
og evaluere effekten av disse over tid og i relasjon til levekår, utdanning og 
arbeidstilknytning. Derfor har kommunene selv, fylkeskommunen, og staten ved 
Folkehelseinstituttet, sterk interesse i at prosjektet lykkes. Prosjektet målbærer dermed 
Universitetet i Agder (UiA) sin visjon om samskaping av kunnskap. 

Vi søker støtte fra Sørlandet kompetansefond for å videreutvikle den teknologiske løsningen 
som Godt begynt benytter i dag, og for å styrke bærekraftig implementering, 
brukermedvirkning, kompetanseheving og forskning innenfor feltet. Den største utfordringen i 
implementeringen av Godt begynt er mangel på teknisk integrasjon mellom journalsystemene 
i tjenestene og den tekniske løsningen i Godt begynt. Universitetet i Agder (UiA) er søker og 
Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Sørlandet Sykehus HF, Senter for E-helse 
ved UiA, Folkehelseinstituttet og Egde Consulting er partnere. Det er også inngått 
forpliktende samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Vennesla, Birkenes, 
Vegårshei, Arendal, Lyngdal, Lindesnes og Lillesand kommuner. Utvikling av Godt begynt 
kan sees i sammenheng med initiativet om et regionalt senter for folkehelse og levekår som 
planlegges etablert ved UiA.  
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Bakgrunn for prosjektet 

Levekårsutforingene på Agder er kjent. Utfordringsbildet i mange kommuner er knyttet til lav 
sysselsetting, høy deltidsandel, likestillingsutfordringer, lave inntekter og høy avhengighet av 
sosiale ytelser inklusive høy andel unge uføretrygdede (1). Rapporten «Et liv jeg ikke valgte - 
Om unge uføre i fire fylker» viser sammenhenger mellom en vanskelig oppvekst og 
problemer videre i livet, knyttet til  yrkesdeltakelse og uføretrygd (2). Foreldres 
utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom 
generasjoner (3, 4). Det er også vist tydelige sammenhenger mellom økonomiske ressurser i 
familien og ungdoms helse og livskvalitet (5, 6). Ungdata-undersøkelsene nasjonalt1 og 
regionalt (Ung i Agder)2, viser en klar sammenheng mellom opplevelse av dårlig råd i 
familien og rusmiddelbruk, kriminalitet, mobbing og vold, samt lavere deltakelse på 
organiserte fritidsaktiviteter. Også internasjonalt, gjennom den amerikanske «Adverse 
Childhood Experiences» (ACE)-studien har det blitt vist hvordan opplevelser i barndommen 
knyttes til fysisk og psykisk helse, og risikoatferd (7, 8). Den norske TOPP-studien viser 
hvordan problemer i tidlig barndom knyttes både til familieproblemer og problemer som 
videreføres i eget liv. Studien viser også at barns situasjon og helse kan bedres gjennom sosial 
trening, og av at foreldres psykiske helse og relasjoner i familien blir bedre (9). Tidlig innsats 
og intervensjon er strategisk og kostnadseffektiv (10, 11), og i tråd med FNs bærekraftmål 
(12).  

Helsepersonell som arbeider med sårbare barn etterlyser kunnskapsbasert beslutningsstøtte 
(13), og Folkehelseloven (14) forutsetter at kommunene har en oversikt over befolkningens 
helse. På grunn av manglende støtte for strukturert innhenting og lagring av helseinformasjon 
om barn knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenestens fagsystemer mangler dette i dag. 
Dette er, sammen med Agders deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunene, 
bakgrunnen for at prosjektet Godt begynt – barn og unge i Agder3 ble initiert og støttet fra 
Regionalt forskningsfond Agder (RFFA) i perioden 2019-2021 (prosjektnr. 285009). Det 
RFFA-støttede prosjektet har et totalbudsjett på 4,7 millioner hvorav 1,7 utgjør egeninnsats 
fra partnerne. Prosjektet ledes av Kristiansand kommune, og har inngått forpliktende 
samarbeid med Vennesla, Birkenes, Vegårshei, Arendal, Lyngdal, Lindesnes og Lillesand 
kommuner hvor helsestasjons- og skolehelsetjenestene enten er i gang med, eller planlegger å 
ta prosjektets løsninger i bruk. Det er også initiert dialog med Bykle, Valle, Iveland, Åmli, 
Gjerstad, Risør og Tvedestrand kommuner som har gitt positive signaler til deltakelse, og alle 
kommuner på Agder er velkommen videre i prosjektet. 

Godt begynt – en forskningsstøttet tjenesteinnovasjon 

Innovasjonen i Godt begynt består i å etablere digitaliserte løsninger for over tid å samle 
informasjon om barn og unges helse og livskvalitet ved hjelp av validert 
undersøkelsesmetodikk som kan; 

 
1 http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-

arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2016/Sosiale-forskjeller-i-unges-liv 
2 https://www.korus-sor.no/wp-content/uploads/2016/10/Ung-i-Agder-2016-rapport.pdf 
3 https://www.godtbegynt.no/ 
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1. være til nytte som veiledning i direkte møte mellom tjenesteutøver og 
foreldre/barn/ungdom (dialogverktøy),  

2. gjøre det mulig for kommunene å få oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer 
for barne- og ungdomsbefolkningen i tråd med intensjonene i Folkehelseloven (14)  

3. og eksporteres til bruk i helseforskning og helseregistre.  

Slik bidrar Godt begynt til beslutningsstøtte for tjenesteytere. Tidlig identifisert hjelpebehov 
vil bidra til bedret tjenesteforløp og på sikt bedrede levekår og helse i regionen. Dette 
samsvarer med målsetting for det nasjonale 0-24 samarbeidet4 og BarnUnge21 strategien.5  

Uten Godt begynt eksisterer det ikke helse- og livskvalitetsdata for barnebefolkningen i Agder 
som kan følges over tid og kobles til levekårsstatistikk. Det har derfor vært utfordrende å 
evaluere folkehelse- og levekårstiltak systematisk. Ungdata-undersøkelsene kan gi et godt 
øyeblikksbilde i gitte aldersgrupper (14-19 år), men er ikke egnet til systematisk oppfølgning 
av individer eller evaluering av tiltak. Det finnes i dag ikke oversikt over hvordan livskvalitet 
og helse varierer blant barn og ungdom i Norge, hverken regionalt eller i den enkelte 
kommune. 

Det eksisterer en rekke systematiske og kunnskapsbaserte verktøy for å undersøke barn og 
ungdoms helse, og for å tidlig identifisere symptomer, utviklingsforstyrrelser og 
helseutfordringer knyttet til sykdom, omsorgssvikt og traumer. Slike verktøy anbefales 
anvendt i helsestasjonstjenesten av norske helsemyndigheter og statlige regionale 
kompetansesenter,6 og omhandler informasjon som allerede håndteres, ofte usystematisk, i 
tjenestene. En utfordring for bruk av systematiske verktøy synes å være mangel på 
digitalisering med tunge arbeidsprosesser for å skåre, beregne, fortolke og rapportere 
informasjonen. Systematiske verktøy blir derfor anvendt i mindre grad enn ønskelig, og på et 
mer tilfeldig grunnlag. En illustrasjon av etablert praksis før Godt begynt i forbindelse med 
faste helsekontroller ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten er beskrevet i figur 1. 

 

Figur 1: Beskrivelse av løsningen i helsestasjon/skolehelsetjeneste før Godt begynt 

Godt begynt er utviklet i samarbeid med Kristiansand kommune, 
programvareselskapet CheckWare A/S, spesialisthelsetjenesten ved barne- og 

 
4 https://0-24-samarbeidet.no/ 
5 https://www.barnunge21.no/ 
6 http://www.r-bup.no/no/maalgrupper/kommunale-tjenester  
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ungdomsavdelingen (BUA) og avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved 
Sørlandet sykehus HF (SSHF). Etter det vi kjenner til finnes det ikke andre digitale løsninger 
for kartlegging av barn og unges helse tilpasset helsestasjonen og skolehelsetjenesten, som er 
den arenaen hvor alle barn og unge møter. Løsningen til CheckWare er web-basert og har 
høyeste klarerte sikkerhetsnivå for håndtering av personsensitive helsedata.  
I forbindelse med ordinær kontroll i helsestasjonen eller skolehelsetjenesten distribueres de 
aktuelle verktøyene til foreldrene, barnet selv, barnehagelærer eller kontaktlæreren til barnet 
gjennom en SMS og med pålogging via ID-porten eller en sikker skjemaløsning (for barn). 
Disse svarer på spørreskjema7 før fremmøte, slik at informasjonen er ferdig samlet og 
analysert når barnet møter til helsekontroll. Slik får helsestasjonen og skolehelsetjenesten 
kunnskapsbasert informasjon som understøtter egne kliniske beslutninger. Kunnskapsbasert 
beslutningsstøtte vil slik bidra til bedre kvalitet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 
Samtidig får kommunene oversikt over barne- og ungdomsbefolkningens helse og livskvalitet. 
Godt begynt har allerede gått opp veien med godkjenning for lagring og håndtering av data i 
forhold til GDPR. Figur 2 beskriver løsningen som er utviklet i Godt begynt. 
 

 

Figur 2: Beskrivelse av løsningen i helsestasjon/skolehelsetjenesten som er utviklet i Godt 

Begynt 

Godt begynt er i 2019 pilotert i Kristiansand kommune med systematisk kartlegging av 
generell psykisk helse (2-, 4- og 6-årskontroller) og helserelatert livskvalitet (6-årskontrollen). 
Foreløpige tall tilsier en svarprosent på 78-98% avhengig av aldersgruppe, og Godt begynt er 
benyttet i 119 av 155 (77%) 4-årskontroller i løpet av nesten fire måneder. Helsesykepleiere 
rapporter at verktøyene oppleves nyttige, og at de blir positivt tatt imot av foreldre. Det er 
planlagt videre pilotering av løsningen for skolehelsetjenesten i Vennesla og Birkenes 
kommuner høsten 2020. Etter at dette er gjennomført vil det være klart for å ta Godt begynt i 
bruk også på skoler i alle kommuner.   

Per april 2020 er de digitale kartleggingsverktøyene i Godt begynt tatt i bruk i 2 av totalt 5 
familiens hus i nye Kristiansand kommune i forbindelse med 2-, 4- og 6-årskontroller, samt i 

 
7 Spørreskjemaer som benyttes er SDQ, Kidscreen-27, ASQ, ASQ:SE og SCAS short. 
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Vennesla, Vegårshei og Birkenes kommuner. Det planlegges videre utrulling i de resterende 
familiens hus i Kristiansand høsten 2020 i tillegg til inkludering av nye alderstrinn. Faglig 
opplæring er også gjennomført for helsesykepleiere i Arendal kommune. Arendal, Lillesand, 
Lindesnes og Lyngdal kommuner planlegger å starte så snart situasjonen rundt COVID -19 
tillater det. Deltagende kommunene har sammenlagt omtrent 2000 barn per årskull.  

Den største utfordringen i implementeringen av Godt begynt er mangel på teknisk integrasjon 
mellom journalsystemene i tjenestene og CheckWare. Eksempelvis er det slik at persondata 
må punches manuelt inn i CheckWare systemet, og rapporter fra kartlegginger må skrives ut 
og sendes til dokumentsenter i den enkelte kommune for så å bli scannet og overført til 
barnets journal. Dette løses i dag ved å bruke forskningsassistenter som puncher persondata 
inn i CheckWare, men dette er ikke bærekraftig i en driftsfase. Vi søker derfor midler til å 
utvikle og implementere en bærekraftig teknisk løsning som understøtter utvikling av 
kunnskapsbasert folkehelse- og levekårsarbeid i kommunene. 

Folkehelseinstituttet (FHI) har stor interesse i at data som håndteres i helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten, og spesifikt barn- og foreldrerapportert data om utvikling, psykisk helse 
og livskvalitet, lagres strukturert for lokalt, regionalt og nasjonalt oversikts- og 
forskningsarbeid. Slike data bidrar til å oppfylle forutsetningene som legges både i de 
nasjonale retningslinjene for helsestasjons- og skolehelsetjenesten8 og i folkehelseloven (14). 
Derfor er det viktig at den teknologiske utviklingen også muliggjør at slik data i fremtiden 
lagres i det kommunale pasient- og brukerregisteret (KPR). 

Godt begynt må sees i sammenheng med andre prosjekter9 som har som mål å bedre levekår 
og helse i Agder, og bidra til helhetlig innsats overfor barn og unge (se vedlegg). Eksempelvis 
er Godt begynt godt tilpasset Bedre tverrfaglig innsats (BTI)10 som flere kommuner i Agder 
har startet med. BTI-modellen håndterer tverrfaglig samarbeid for å gi oppfølging av barn og 
unge det er knyttet undring eller bekymring til. Nivå 0 i denne modellen er å avklare om det er 
grunn til bekymring. Kartleggingene i Godt begynt gjennomføres for alle barn og unge i 
forbindelse med ordinær undersøkelse i helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Slik skal Godt 

begynt være med å bidra til å avklare om det er grunn til bekymring, også for de barna som 
ellers ville gått «under radaren» og ikke blitt identifisert før problemene har blitt store.  

En bærekraftig teknisk løsning for dette prosjektet vil ha stor gjenbruksverdi for lignende 
løsninger (skjemabasert data-innsamling fra innbyggere). Prosjektet vil også få nasjonal 
betydning gjennom å drive fram de nødvendige standard-spesifikasjonene og -beskrivelsene. 
Dette vil åpne opp et nytt marked, enten for etablerte leverandører eller nye firmaer som ser 
muligheter knyttet til å tilgjengeliggjøre innbyggernes egne helsedata (ofte kalt person-
generte data for å skille det fra data som generes innenfor helse-institusjoner). I dag er det få 
eller ingen måter å koble innbyggernes egne data inn i helsetjenestens IKT-systemer. 
Prosjektets arbeid med å spesifisere og implementere de nødvendige standardene vil bygge 
på, og bidra til tilsvarende arbeid for å integrere velferdsteknologi-løsninger med kommunale 

 
8 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten 
9 https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/barnehage-og-skole/bti/bti---brosjyre-12s---

oppslag.pdf 
10 https://www.kristiansand.kommune.no/globalassets/innhold/barnehage-og-skole/bti_brosjyre_2017.pdf 
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journalsystemer; et område hvor Egde Consulting har spisskompetanse og arbeider på 
oppdrag fra Direktoratet for e-helse. Prosjekt vil kunne bidra inn i dette arbeidet og til 
Direktoratets arbeid med felles-komponenter til den nasjonale e-helsearkitekturen. Det har 
derfor stor strategisk betydning utover å være problemløsende for dette ene prosjektet. Figur 3 
viser hvordan dataflyten fra innbyggers svar til forskningsregisteret er utformet. 

 

 Figur 3. Dataflyt fra innbyggerrespons til befolkningsdata 

Etiske overveielser 

Prosjektet innebærer innhenting av personsensitive data og helseopplysninger fra barn og 
ungdom i regionen til forskning. Databehandling i prosjektet samtykkebasert og tilrådt av 
NSD (prosjekt nr. 630027) og godkjent den 5.april 2019 av UiAs forskningsdirektør. 
Databehandling i tjenestene i kommunen krever ikke samtykke, men innebærer en 
systematisering av data som allerede håndteres på bakgrunn av lovverket for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. 

Systematisk innhenting av helsedata om barn og unge har etiske implikasjoner. Ved at barn, 
foreldre og lærere besvarer spørsmål om barnets helse opprettes det et strukturert fokus på det 
enkelte barns helse, og det kan skapes en større forventning om tjenesteleveranse fra det 
offentlige. Samtidig kan den systematiske innhentingen av helsedata bidra til stigmatisering 
av sårbare familier og barn. Innhenting av helsedata om barn og unge uten at det samtidig 
arbeides med kompetanseutvikling og anvendelse av kunnskapen som blir generert, vil derfor 
ikke være forsvarlig. Prosjektets sterke forskningsmessige forankring bidrar til at fokus på 
kunnskapsbaserte avgjørelser opprettholdes. Samtidig tilføres ressurser utover ordinær drift i 
kommunene i perioden fremover, direkte til tjenesteutvikling og tjenestelevering, gjennom 
blant annet Folkehelseprogrammet. Innhenting av data fra alle barn, og ikke bare barn hvor 
det foreligger bekymring fra tidligere, og håndteringen av kunnskapen gjennom helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten, danner derfor et grunnlag for rettferdige og forsvarlige tjenester, og 
ikke minst forbedring av tjenester. Målsettingene om å etablere oversikt over helsestatus blant 
barn og unge i regionen, utvikling av normdata, og utvikling av kunnskapsbasert 
tjenesteutøvelse vil også bidra til at over- og feilfortolkning av helsedataene ikke får utvikle 
seg gjennom lokal praksis. Mulige individuelle og samfunnsmessige ulemper vurderes 
dermed som små, og prosjektet kan ved behov justeres underveis gjennom kunnskap som 
genereres.  
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Mål med Godt begynt 

Målene med prosjektet som søkes finansiert hos Sørlandets kompetansefond er: 

1. Å videreutvikle den elektroniske løsningen for å samle inn informasjon om helse og 
livskvalitets fra barn og unge i Agder. Dette vil kunne bidra til: 

a. Individtilpasset oppfølging og kobling mot tiltak beskrevet i modellen for 
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)11 som mange kommuner på Agder nå tar i 
bruk.  

b. Styrket tverrfaglig og kunnskapsbasert samarbeid mellom arenaer der alle barn 
deltar (barnehage/skole og helsestasjons- og skolehelsetjenesten), 
spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester til barn og unge.  

c. Tidlig identifisering av barn i risiko. 
d. Oversikt over barne- og ungdomspopulasjonens helse, og livskvalitet 

(lovpålagt) som kobles til registerdata for levekår. 
e. Kompetanseutvikling for involvert personell. 

2. Å etablere strukturert og standardisert datahåndtering for barne- og 
ungdomspopulasjonen tilpasset mandat og arbeidsflyt i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten som på sikt kan inngå i KPR, herunder: 

a. Å etablere standarder og Agder-pilot for nasjonal løsning for tjenesten knyttet 
til utvikling av «en innbygger, en journal»-prosjektet.12 

Arbeidspakker 

Det er planlagt 3 arbeidspakker som til sammen vil bidra til å nå målene for prosjektet. 

Arbeidspakke 1 – Utvikling og integrasjon gjennom knutepunkt 

Arbeidspakke 1 innebærer å sikre integrering mellom dagens elektroniske 
pasientjournalløsninger og CheckWare, samt avlevering av data til kompetanseutvikling og 
forskning i standardformat som kan integreres med KPR. Arbeidspakken innebærer en 
videreføring og utvikling av løsningene som er tatt i bruk i Godt begynt i tett samarbeid med 
praksisfeltet, journalleverandørene, CheckWare, forskningsmiljøene (UiA, Senter for e-helse, 
SSHF og FHI) samt Egde Consulting. I arbeidspakken vil følgende punkter bli gjennomført: 

1. Forlengelse av kontrakt med CheckWare (eller avtale med ny leverandør) fra 2022. 
2. Teknisk support overfor kommunene/helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
3. Eksport til og drift av forskningsdatabasen ved UiA.  
4. Etablering av knutepunktløsning13 for journalleverandører og CheckWare, samt 

automatisk avlevering til forskningsregister og på sikt KPR.. 
5. Etablere og videreutvikle rutiner for bruken av Godt begynt i hver enkelt kommune. 

 
11 http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/ 
12 https://ehelse.no/strategi/akson 
13 Et knutepunkt er en tjeneste som ivaretar dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-

helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. 
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UiA skal lede arbeidspakken med teknisk bistand fra Egde Consulting. Egde Consulting vil 
utvikle og teste systemet hos I4Helse i samråd med direktoratet for e-helse, og integrering i 
drift er planlagt høsten 2021. 

Det er stor utvikling på feltet en «innbygger – en journal» både nasjonalt og internasjonalt, og 
standarder (primært FHIR14) er nødvendig for integrasjon av systemer fra ulike leverandører. 
Disse standardene må utvikles videre og tilpasses nye kontekster. Basert på 
knutepunktløsningen vil prosjektpartnerne søke andre finansieringskilder til 
standardiseringsarbeidet, som over tid vil gjøre direkte integrasjon mulig. Ved det stadiet vil 
knutepunktløsningen være overflødig og fases ut.  

Godt begynt er også i dialog med Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune om 
samarbeid knyttet til digital skolehelsetjeneste i videregående skole, som ungdomsrådet i 
Agder har spilt inn ønsker om. Kommunen har fått i oppdrag fra fylkeskommunen å arbeide 
med en slik løsning innenfor en ramme på 3 millioner. Løsningen fra CheckWare som 
benyttes i Godt begynt har potensiale til å dekke deler av behovet som ønskes fra 
ungdomsrådet og Hovedutvalget for kultur og utdanning i fylkeskommunen. Vi håper dette 
arbeidet kan gi synergier for begge prosjekter, og tilføre ressurser som gir merverdi både for 
Godt begynt og digital skolehelsetjeneste i videregående skole. 

Arbeidspakke 2 – Brukermedvirkning og kompetanseutvikling 

Arbeidspakke 2 innebærer brukerinvolvering fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten, og 
kompetansestøtte for tjenesteutvikling. Sentralt i dette arbeidet er: 

• Brukervennlighet av de digitale løsningene som utvikles (arbeidspakke 1) 
• Hvordan ny kunnskap fra Godt begynt kan anvendes for å sette i gang riktige tiltak i 

tråd med den nasjonale faglige retningslinjen for helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten.15  

Arbeidspakken innebærer kompetanse- og forskerstøtte fra UiA og SSHF. Det planlegges 
flere dagsbesøk til deltakende kommuner i løpet av prosjektperioden for å imøtekomme 
kompetansebehov i tjenestene. Dagsbesøkene vil gjennomføres av helseforskere, barnelege, 
barnepsykolog, ernæringsfysiolog og/eller annen relevant kompetanse (tilpasset kommunenes 
behov). Ved disse besøkene vil det tilbys undervisning, veiledning og casearbeid tilpasset 
kommunenes/tjenestenes behov. Dette arbeidet vil også kunne initiere ny 
kompetanseutvikling og forskning utover det som er beskrevet i arbeidspakke 3. 
Arbeidspakken vil ledes av UiA. 

Arbeidspakke 3 - Forskning 

Arbeidspakke 3 innebærer forskning på følgende: 

1. Erfaringer til barn og foreldre med Godt begynt – kvalitativ studie 
a. Familier med ordinær oppfølgning  

 
14 FHIR står for Fast Healthcare Interoperability Resources og er det dominerende globale rammeverket for 

ehelse-standarder, som også norske myndigheter velger å bruke 
15 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten 
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b. Familier hvor utfordringer er avdekket og tiltak satt i gang basert på 
informasjon generert i Godt begynt.  

2. Analyser av helsedata som genereres i Godt begynt – kvantitativ studie 
a. Utvikling over tid 
b. Sammenhenger mellom livskvalitet, psykisk helse og sosioøkonomiske 

variabler 
c. Etablering av veiledende grenseverdier for bekymring/tiltak 

3. Overordnet evaluering av Godt begynt basert på det samlede datatilgang i prosjektet 
fra 2019-2023. 

Den kvalitative studien vil gjennomføres som del av et postdoktorprosjekt hvor 
forutsetningene for ansettelse er relevant forskererfaring innenfor barn og unges helse. Dette 
vil sikre god kvalitet og gjennomføring. Den kvantitative studien vil gjennomføres som et 
doktorgradsprosjekt med professor Kristin Haraldstad ved UiA som hovedveileder. 
Evalueringsprosjektet vil gjennomføres av involverte forskere i fellesskap. 

Prosjektpartnere, styring og prosjektledelse 

Universitetet i Agder (UiA) er søker med 1.amanuensis Thomas Westergren som 
prosjektleder. Prosjektet vil være knyttet til forskningsgruppen Helse og livskvalitet i et 

familieperspektiv (Heifa)16 ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Se nettsiden17  til Godt 

begynt for oversikt over prosjektmedarbeiderne. 

Partnere i denne søknaden er Senter for e-helse ved UiA,18 Handelshøyskolen ved UiA, 
ABUP og BUA ved SSHF, Agder fylkeskommune, FHI, Kristiansand kommune og Egde 
Consulting. Partnerne har sammen med prosjektleder ansvar for prosjektets daglige drift og er 
representert i prosjektgruppen med månedlige møter. 

Det er også etablert dialog for fremtidig forskningssamarbeid med den tverrfakultære 
forskergruppen Barn og unges oppvekst og levekår19 ved UiA, I4Helse og Direktoratet for e-
helse. Kommuner som deltar i prosjektet er formelt tilknyttet gjennom databehandleravtaler 
med UiA, samt gjennom bekreftelse om deltakelse fra ledende helsesykepleier (vedlagt). 
Involverte prosjektmedarbeidere og samarbeidspartnere har høy kompetanse innenfor sine 
fagfeltet som inkluderer, (helse)sykepleie, ernæringsfysiologi, samfunnsmedisin, pediatri, 
epidemiologi, psykologi, helseøkonomi, informasjonssystemer, informasjonsteknologi og 
sosialt arbeid. Arbeidet med å søke midler fra Forskningsrådet med frist i september for å 
finansiere ytterligere forskning knyttet til Godt begynt er startet, og i det arbeidet deltar de 
samme partnerne. Rammen for bevilgningen tilsier en søknadssum på 14,4 millioner med et 
totalbudsjett på 16 millioner. Egde Consulting vil, sammen med partnerne, også søke videre 
utviklingsmidler fra EU til arbeid med FHIR-standardisering innenfor digitale løsninger for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 
16 https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/heifa-helse-og-livskvalitet-i-et-familieperspektiv 
17 https://www.godtbegynt.no/kontakt/ 
18 https://www.uia.no/forskning/toppforskningssentre-ved-uia/senter-for-e-helse 
19 https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/barn-og-unges-oppvekst-og-levekaar 
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I tillegg til det tette samarbeidet med helsesykepleierne i kommunene, er det også fra april 
2020 etablert arbeidsmetoder for brukerinvolvering for tjenestemottakere, i første omgang 
foreldre til 4- og 6-åringer. Søknaden til Forskningsrådet vil ha en egen arbeidspakke for 
brukerinvolvering, både fra tjenesteytere og -mottakere.  

Regional koordineringsgruppe (RKG) for folkehelse og levekår ledet av fylkesdirektør for 
folkehelse Vegard Nilsen i Agder fylkeskommune er etablert som referansegruppe for 
prosjektet. Det er også etablert en overordnet styringsgruppe for Godt begynt som ledes av 
prof. Sveinung Berntsen ved UiA med representanter fra Kristiansand kommune (assisterende 
oppvekstdirektør Svein Ove Ueland), Agder fylkeskommune (fylkesdirektør folkehelse 
Vegard Nilsen), SSHF (forskningssjef Frode Gallefoss og avdelingsleder Iris Anette Olsen) 
og FHI (områdedirektør Knut-Inge Klepp). 

Budsjett 

Se vedlegg som gir en detaljert oversikt over prosjektets budsjett.  
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Aktivitet 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Arbeidspakke 1 (Knutepunkt)
CheckWare(UIA) -              -              300 000     300 000     300 000     900 000            
Lagring TSD(UIA) 52 000       53 000       54 000       159 000            
Eksport og lagring TSD (egenfinansiering UiA) 50 000       51 000       101 000            
CheckWare support (UiA) 90 000       92 000       94 000       96 000       372 000            
Administrere helseregister (UiA) 90 000       92 000       94 000       96 000       372 000            
Etablere FHIR-knutepunkt og testmiljø (Egde) 325 000     325 000            
Integrere CheckWare til knutepunkt (Egde) 250 000     250 000            
Serverleie Azure (Egde) 60 000       60 000       60 000       60 000       60 000       300 000            
Sikker FHIR-server lisens (Egde) 100 000     100 000     100 000     100 000     400 000            
Integrere Visma med knutepunkt (Egde) 325 000     325 000            
Integrere CGM med knutepunkt (Egde) 250 000     250 000            
Integrere Infodoc med knutepunkt (Egde) 325 000     325 000            
Etablere automatisk eksport til TSD i FHIR format (Egde) 250 000     250 000            
Egenfinansiering Kristiansand kommune (timer) 100 000     103 000     106 000     109 000     112 000     530 000            
Egenfinansiering CGM kommune (timer) 51 000       53 000       104 000            
Egenfinansiering Infodoc kommune (timer) 25 000       26 000       51 000               
Sum Arbeidspakke 1 785 000     1 720 000  881 000     810 000     818 000     5 014 000         
Herav egenfinansiering 150 000     230 000     185 000     109 000     112 000     786 000            
Søkt støttebeløp 635 000     1 490 000  696 000     701 000     706 000     4 228 000         
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Arbeidspakke 2 (brukermedvirkning/kompetanseutvikling) 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Kompetansestøtte og kommunebesøk (SSHF) 105 600     316 800     316 800     100 000     100 000     939 200            
Diversekostnader (Reise, etc.)(UIA) 20 000       20 000       20 000       20 000       20 000       100 000            
Kristiansand kommune 60 000       60 000       60 000       60 000       60 000       300 000            
Vennesla kommune 30 000       30 000       30 000       30 000       30 000       150 000            
Birkenes kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Arendal kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Vegårshei kommune 3 000         3 000         3 000         3 000         3 000         15 000               
Lyngdal kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Lillesand kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Lindesnes kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Nye kommuner 15 000       15 000       15 000       15 000       60 000               
Forskningsstøtte (UiA) 100 000     100 000     100 000     100 000     100 000     500 000            
Agder fylkeskommune 72 000       72 000       72 000       72 000       72 000       360 000            
Sum Arbeidspakke 2 465 600     691 800     691 800     475 000     475 000     2 799 200         
Herav egenfinansiering 340 000     355 000     355 000     355 000     355 000     1 760 000         
Søkt støttebeløp 125 600     336 800     336 800     120 000     120 000     1 039 200         

-                     
Arbeidspakke 3 (Forskningsressurser) 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Veiledning stipendiat(UIA) 41 000       85 000       86 000       43 000       255 000            
Stipendiatstilling 3 år (UiA) 540 000     1 102 000  1 125 000  575 000     3 342 000         
Post doc stilling 2 år 50%  (UiA) 994 500     1 326 000  331 500     2 652 000         
Forskning UiA (timer) 100 000     100 000     100 000     100 000     100 000     500 000            
Folkehelseinstituttet 79 200       79 200       79 200       79 200       79 200       396 000            
Kristiansand kommune 79 200       79 200       79 200       79 200       79 200       396 000            
Prosjekoordinering(UIA) 50 000       110 000     112 000     113 000     115 000     500 000            
Sum Arbeidspakke 3 1 883 900  2 881 400  1 912 900  989 400     373 400     8 041 000         
Herav egenfinansiering 1 833 900  2 771 400  1 800 900  876 400     258 400     7 541 000         
Søkt støttebeløp 50 000       110 000     112 000     113 000     115 000     500 000            

* Poster hvor det er lagt inn egenfinansiering er markert med grått
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Totale porsjektkostnader 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Total kostnader 3 134 500  5 293 200  3 485 700  2 274 400  1 666 400  15 854 200       
Støtte som søkes av Sørlandet kompetansefond 810 600     1 936 800  1 144 800  934 000     941 000     5 767 200         
Total Egenfinansiering 2 323 900  3 356 400  2 340 900  1 340 400  725 400     10 087 000       
Prosentandel egenfinansiering 74 % 63 % 67 % 59 % 44 % 64 %

Totale prosjektkostnader pr prosjektpartner: 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Universitet i Agder 1 895 500  3 074 000  2 410 500  1 492 000  881 000     9 753 000         
SSHF 105 600     316 800     316 800     100 000     100 000     939 200            
Egde 635 000     1 310 000  160 000     160 000     160 000     2 425 000         
Folkehelseinstistuttet 79 200       79 200       79 200       79 200       79 200       396 000            
Agder fylkeskommune 72 000       72 000       72 000       72 000       72 000       360 000            
Kristiansand kommune 239 200     242 200     245 200     248 200     251 200     1 226 000         
Vennesla kommune 30 000       30 000       30 000       30 000       30 000       150 000            
Birkenes kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Arendal kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Vegårshei kommune 3 000         3 000         3 000         3 000         3 000         15 000               
Lyngdal kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Lillesand kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Lindesnes kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Nye/div kommuner -              91 000       94 000       15 000       15 000       215 000            
Totale kostnader 3 134 500  5 293 200  3 485 700  2 274 400  1 666 400  15 854 200       
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Egenfinansiering pr prosjektpartner: 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Universitet i Agder 1 825 500  2 764 000  1 742 500  818 000     200 000     7 350 000         
SSHF
Egde 
Folkehelseinstistuttet 79 200       79 200       79 200       79 200       79 200       396 000            
Agder fylkeskommune 72 000       72 000       72 000       72 000       72 000       360 000            
Kristiansand kommune 239 200     242 200     245 200     248 200     251 200     1 226 000         
Vennesla kommune 30 000       30 000       30 000       30 000       30 000       150 000            
Birkenes kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Arendal kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Vegårshei kommune 3 000         3 000         3 000         3 000         3 000         15 000               
Lyngdal kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Lillesand kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Lindesnes kommune 15 000       15 000       15 000       15 000       15 000       75 000               
Nye/div kommuner -              91 000       94 000       15 000       15 000       215 000            
Totalt egenandel 2 323 900  3 356 400  2 340 900  1 340 400  725 400     10 087 000       

Andel egenfinansiering pr partner i %: 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Universitet i Agder 96 % 90 % 72 % 55 % 23 % 75 %
SSHF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Egde 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Folkehelseinstistuttet 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Agder fylkeskommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kristiansand kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Vennesla kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Birkenes kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Arendal kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Vegårshei kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Lyngdal kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Lillesand kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Lindesnes kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Nye/div kommuner 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Totalt 74 % 63 % 67 % 59 % 44 % 64 %
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God begynt

Revidert utkast til prosjekt veikart, teknisk 

arkitektur og data integrasjon
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• The communities in Agder need data from children and 

parents to support their development without the difficulty 

and overhead of manual data entry.

• The benefit of an integrated approach is efficiency for 

health professional and quality of data.

• The barrier to integration is that the EPJ vendors have little 

incentive to provide good interfaces or integrations and/or 

are too busy with other product developments.

The Challenge
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1. Modern & future proof: to provide seamless integration 

between systems using standard interfaces and common 

data structures.

2. Proactive efficiency: to allow actionable data to be 

available to health professionals so that they can provide 

the best support to children and their guardians.

3. Beneficial insight: to provide anonymous data to 

researchers that can be used to guide Norwegian society to 

do better for vulnerable children. 

The Ambition
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1. Standards, standards, standards: to follow the open 

international standards that have been adopted and 

recommended for Norway by Direktoratet for e-helse.

2. Pragmatic: to get the process started as soon as possible 

with early benefit while waiting for other vendors to be 

ready in 2021.

3. Competence building: around the open standards that can 

be used as a model for digital health in sørlandet. 

Technology priorities
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1. HL7 FHIR: Fast Health 
Interoperability Resources.

2. Smart-on-FHIR: for creating 
secure connections 
between apps and health 
systems.

3. SNOMED-CT & ICD-10: 
medical coding standards 
to describe health related 
data.

The important standards
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A Practical Roadmap

1. Develop & test FHIR 

Gateway to Checkware API 

in Azure

The purpose:

i. Build and test a gateway that can 

transform Checkware data into 

FHIR standard data structures.

ii. Support national FHIR profiles for 

patients and health practioners

and their personal details.

iii. Support the security standards for 

health data described in Normen.

Output & Benefits:

i. Demo and test gateway for the 

region.

ii. Create a research data FHIR api.

iii. Test transfer of data to SSB?

2. Secure production data in 

TSD & develop and test 

Infodoc EPJ integration.

The purpose:

i. Transform the FHIR data to the 

current TSD data format.

ii. Develop a FHIR api that can send 

data directly to TSD in a FHIR 

(JSON) format.

iii. Build first integration with 

Infodoc (unless other EPJ has API ready 

earlier)

Output & Benefits:

i. Realtime transfer of data from 

Checkware to TSD to replace 

current monthly file transfer.

ii. Demonstrate and test EPJ 

integration.

3. Develop and test EPJ 

integration (e.g. with Visma

and CGM)

The purpose:

i. Develop the integration with 

further EPJ vendors via the 

Gateway.

Output & Benefits:

i. Data is transferred automatically 

between the EPJ service and 

Checkware to reduce double 

entry of data and improve 

quality. 

Q3 2020

Q1 2021

Q2-4 2021
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CheckwareCheckware

Gateway

TSD

1. Develop & test FHIR 

Gateway to Checkware

API in Azure

c. 500 hours

2. Secure production data in 

TSD & develop and test 

Infodoc EPJ integration.

3. Develop and test 

further EPJ integrations.

c. 500 hours

Gateway

EPJs

TSD

c. 500 hours

575k nok 575k nok 1150k nok

+ infrastructure

- 60k p.a. For Azure – production FHIR server license – 100k per core.

Q3 2020 Q1 2021 Q2-4 2021

Hours pr Qtr

Cost

cumulative

p.a.

Infodoc EPJsCheckware

Gateway

TSD

A Practical Roadmap
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Godt begynt – arkitektur – Egde health gateway

ID
P

o
rt

e
n

CSV export SSPS export SOAP API

Data avidentifisering

Questionnaires:

ASQ/SDQ/Kidscreen/SCAS

https://github.com/microsoft/FHIR-Tools-for-Anonymization

Egde Health Gateway

Security layer – Oauth, Smart-on-FHIR etc.

Azure

TSD

VMs
VMs

VMs

CONTAINER A

P

I

Azure Data Factory

Data 

adapter

Data 

adapter

Data 

adapter

Anonymisation

service

FHIR API

FHIR API

Supported EPJ

Classic EPJ Classic EPJ Classic EPJ

IG/profiles IG/profiles
FHIR

svrs
IG/profiles
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Saksopplysninger 
 
Bakgrunn 
Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond ble opprettet av kommunene i Vest-Agder i 2000, 
mens stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet av kommunene i 
Aust-Agder i 2003. Stiftelsene har nær identiske formål, og har samarbeidet om en rekke 
prosjekter. 
 
Styrene i de respektive stiftelsene har tidligere gitt mandat til samtaler om sammenslåing 
av fondene, og det er nedsatt en arbeidsgruppe som har forhandlet om betingelsene for en 
eventuell sammenslåing. Bakgrunnen for arbeidet kan sammenfattes i en stadig tettere 
sammenveving av regionen: 
 

• Fra 1.1.2020 ble Agder fylkeskommune etablert som et resultat av sammenslåingen 
av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.  

• Den regionale statsforvaltningen er i hovedsak organisert slik at Agder faller 
innenfor en felles enhet.  

• Fylkesmannsembetene ble slått sammen 1.1.2016.  

• Regionen har felles politidistrikt, helseforetak og universitet.  

• Innenfor de regionale forskningsfondene utgjør Agder en felles region.  

• Viktige næringsklynger har også en regional tilnærming.  

• Kommunikasjonene i Agder bedres, pendlingen over den gamle fylkesgrensen øker 
og antallet institusjoner som dekker hele regionen vokser.  
 

Denne utviklingen har pågått over lengre tid og er ytterligere forsterket på 2000-tallet. Med 
bakgrunn i dette kan en identifisere felles regionale interesser på en rekke områder. De to 
stiftelsene har dermed også en rekke felles samarbeidspartnere, i tillegg til at det er 
vesentlig overlapp i mottagere av støtte fra fondene. 
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet et beslutningsdokument som gir anbefalinger knyttet til en 
ny stiftelse. Dette dokumentet følger som vedlegg til saken. 
 
Arbeidsgruppens anbefalinger 
Arbeidsgruppen anbefaler at stiftelsene sammenslås etter reglene i stiftelsesloven, og at 
en ny stiftelse etableres. Det nye kompetansefondet skal sikre at fondene får til mer 
sammen enn man i dag gjør hver for seg. Fondet skal arbeide for økt kompetanse i hele 
Agder, for sikring og etablering av arbeidsplasser og for gode levekår. Det nye fondet skal 
styrke og videreutvikle Universitetet i Agder, videreutvikle samarbeidet med andre 
institusjoner, og sammen bidra til at utdanningsnivået løftes og at hele Agders behov 
ivaretas.  
 
Sammenslåingen bør skje ved at de to eksisterende stiftelsene slettes, og en ny stiftelse 
etableres. Dette vil forsterke inntrykket av nyskaping og bidra til å bygge felles identitet.  
 
Arbeidsgruppens anbefalinger kan sammenfattes slik: 
 

• Den nye stiftelsen får navnet «Kompetansefondet». 

• Stiftelsen får Kristiansand som kontorkommune. 

• Styret i en sammenslått stiftelse får syv medlemmer, og bør ha kompetanse innen 
næringsliv, politikk og forskning/utdanning. 

• Rådsforsamlingen i en ny stiftelse skal bestå av en representant med personlig 
vararepresentant fra hver av stifterne valgt for hver kommunestyreperiode. Ved 
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avstemming anbefaler arbeidsgruppen at stemmene vektes etter innskutt kapital fra 
hver enkelt av de to tidligere stiftelsene, slik at kommunene i Aust-Agder til sammen 
får 32 prosent av stemmene og kommunene i Vest-Agder får 68 prosent av 
stemmene. Innenfor disse rammene skal stemmene igjen fordeles mellom 
kommunene etter folketallet i den enkelte kommune per 1.1. i året før 
rådsforsamlingens møte.  

• Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kroner 1 066 400 000.  

• Den nye stiftelsen får en ordning med sekretariat engasjert direkte av stiftelsen.  

• Ansatte i Sørlandets Kompetansefond skal ivaretas på best mulige måte ved en 
sammenslåing av stiftelsene. Ingen ansatte skal sies opp.  

• På prinsipielt grunnlag bør stillingen som adm. dir. / daglig leder lyses ut slik at 
styret selv kan engasjere adm. dir. / daglig leder. En bør da også vurdere om 
stillingen som adm. dir. / daglig leder skal være en åremålsstilling. På kort sikt kan 
det være aktuelt med overgangsordninger. 

• Utarbeidelsen av en felles strategi for utdeling av midler vil være det nye styrets 
ansvar. Samtidig peker arbeidsgruppen på at det nye kompetansefondet skal sikre 
at fondene får til mer sammen enn man i dag gjør hver for seg. En viktig målsetting 
vil være å øke utdanningsnivået i hele Agder. Begge dagens stiftelser har felles 
erfaringer knyttet til behovet for å prioritere større og mer langsiktige prosjekter, og 
den nye stiftelsen bør videreutvikle samarbeidet med naturlige samarbeidspartnere.  

• Utarbeidelse av kapitalforvaltningsstrategi for et nytt felles fond vil også være det 
nye styrets ansvar. Arbeidsgruppens vil imidlertid tilrå at en legger opp til en strategi 
hvor en i hovedsak følger de strategiske vektene til Statens pensjonsfond utland 
med en aksjeandel som for tiden er på 70 %. Det er videre viktig at en innarbeider 
en rebalanseringsstrategi og tar etiske hensyn i forvaltningen. Styret bør også 
vurdere å plassere midler som kan komme næringslivet på Agder til gode.   

• Etter arbeidsgruppens vurdering vil det være opp til adm. dir. / daglig leder i en ny 
stiftelse å vurdere behovet for investeringsrådgivning. 

 
For øvrig har arbeidsgruppen utarbeidet forslag til vedtekter for den nye stiftelsen, med 
bl.a. en ny formålsparagraf som bygger på bestemmelsene i de gjeldende vedtektene for 
dagens to stiftelser. Utkastet til vedtekter følger som vedlegg til beslutningsdokumentet.  
 
Arbeidsgruppens forslag til videre prosess 
Arbeidsgruppens innstilling behandles nå i begge styrene. Styret i Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond behandler saken 27. mai, mens styret i Sørlandets Kompetansefond 
behandler saken 2. juni. 
 
Arbeidsgruppen foreslår videre at saken behandles i rådsforsamlingene. Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond har rådsforsamling 12. juni, mens Sørlandets 
Kompetansefond har rådsforsamling 15. juni. Styrebehandlingen av arbeidsgruppens 
innstilling danner grunnlag for videre drøfting i rådsforsamlingene. Dersom det foreligger 
likelydende vedtak i de to styrene, sendes dokumentene på høring i kommunene etter 
behandling i rådsforsamlingene.  
 
Arbeidsgruppen foreslår at det settes frist 15. september 2020 for innsending av 
høringssvar fra kommunene. Videre foreslår arbeidsgruppen at innstillingen knyttet til 
sammenslåing av de to stiftelsene innen 15. oktober 2020 kommer til formell behandling i 
styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og i rådsforsamlingen i Sørlandets 
Kompetansefond.  
 
Dersom henholdsvis styret og rådsforsamlingen gjør vedtak om å søke Stiftelsestilsynet 
om sammenslåing, sendes saken videre til behandling der.  
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Målsettingen vil være at en ny stiftelse kan etableres 1. januar 2021. Innen da bør den nye 
rådsforsamlingen være kommet sammen for å velge nytt styre. Arbeidsgruppen anbefaler 
at det etableres en valgkomite hvor rådsforsamlingen i dagens fond oppnevner to 
medlemmer hver. 
 
Når Stiftelsestilsynet har gjort vedtak om sammenslåing, vil tilsynet som hovedregel 
kunngjøre vedtaket. Stiftelsestilsynet registrerer sammenslåingen i Stiftelsesregisteret. 
Sammenslåingen trer i kraft fra registreringstidspunktet. De overdragende stiftelser blir 
deretter slettet i Stiftelsesregisteret. 
 
Nytt forslag vedr. rådsforsamlingen 
Arbeidsgruppen sluttførte sitt arbeid i møte 12. mai 2020. I etterkant av møtet kom det nye 
innspill fra Sørlandets Kompetansefond særlig vedr. stemmefordelingen i 
rådsforsamlingen. Det oppstod dermed nye diskusjoner knyttet til dette, og dette har skapt 
en problematisk situasjon med hensyn til sluttføring av beslutningsdokumentet og 
innstillingen overfor styrene. 
 
Med dette som utgangspunkt fremmer sekretariatet saken for styret i Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond uten innstilling. Det er ønskelig at styret drøfter den videre 
fremdriften i prosessen. Med hensyn til forslaget fra Sørlandets Kompetansefond er det 
redegjort for dette i et tilleggsnotat som følger som vedlegg til saken. 
 
 
Vurderinger 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i flere omganger drøftet spørsmålet 
om samtaler knyttet til eventuell sammenslåing av de to kompetansefondene i Agder. 
Vedtaket om å nedsette en arbeidsgruppe ble opprinnelig fattet i styremøte 24. mai 2018. 
Dokumentet som nå er utarbeidet vil være en viktig del av grunnlaget for en eventuell 
beslutning om sammenslåing. 
 
Sekretariatet fastholder at det vil være naturlig å vurdere en sammenslåing av 
kompetansefondene med bakgrunn i sammenslåingen av Agder-fylkene som trådte i kraft 
1.1.2020. En eventuell sammenslåing av stiftelsene vil kunne øke fondenes økonomiske 
tyngde og forsterke mulighetene til å utvikle Agder ved at fondene vil kunne opptre som én 
styrende og samordnende aktør innenfor rammene av fondenes formål. Fondene har 
relativt like formål og ligner hverandre på en rekke områder.  
 
Samtidig har sekretariatet tidligere vist til tre områder hvor fondene har ulike utgangspunkt 
og hvor det vil være vesentlig å komme frem til omforente løsninger. For det første må 
målet med en eventuell sammenslåing av stiftelsene være å legge til rette for kompetanse 
og utvikling i hele regionen – uavhengig av dagens fylkesgrense. For å sikre dette må 
fondene være likeverdige parter i en eventuell fusjon. For det andre må man avklare 
forhold knyttet til sekretariatet for et nytt kompetansefond. For det tredje bør man avklare 
forhold knyttet til kapitalforvaltningsstrategien. 
 
Det vil være styrets oppgave å vurdere om de foreslåtte løsningene fra arbeidsgruppen er 
tilfredsstillende med hensyn til de nevnte forholdene. Sekretariatet vil derfor begrense seg 
til følgende merknader: 
 
Sekretariatet ser at det vil være naturlig at en ny stiftelse får Kristiansand som 
kontorkommune. Bakgrunnen for dette er kommunens folketall og geografiske 
beliggenhet, samt det forhold at en rekke naturlige samarbeidspartnere er lokalisert i 
Kristiansand. 
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Videre har sekretariatet merket seg at det legges opp til en komplisert stemmevekting i 
den nye rådsforsamlingen. Bakgrunnen for dette er ønsket om at modellen skal gjenspeile 
nivået på opprinnelig innskutt grunnkapital i daværende Aust-Agder og Vest-Agder. 
Sekretariatet ville foretrukket en løsning hvor den gamle fylkesgrensen ikke ble gitt 
betydning i vedtektene for den nye stiftelsen, men tar til etterretning at samtalene ledet 
frem til den modellen som nå er foreslått. 
 
I dag stiller Agder fylkeskommune sekretariat til rådighet for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. Agder fylkeskommune har stilt seg villig til å stille sekretariat også for en 
ny og sammenslått stiftelse. Sekretariatet for Sørlandets Kompetansefond er engasjert 
direkte av stiftelsen. Sekretariatet tar til etterretning at arbeidsgruppen anbefaler en 
ordning hvor den nye stiftelsen får sekretariat engasjert direkte av stiftelsen. Begrunnelsen 
for dette er knyttet til ønsket om at sekretariatet skal være fristilt og uavhengig av andre 
institusjoner. Videre heter det i dokumentet at det bør arbeides med sikte på en 
samlokalisering med relevante innovasjonsmiljøer i fylket, herunder fylkeskommunen og 
andre miljøer.  
 
Agder er en liten, men sterk og sammenvevet region. Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond har i sin virketid vært opptatt av å søke samarbeid med andre aktører for 
å bidra til at ulike virkemidler utfyller hverandre og at regionen trekker i samme retning. For 
Sørlandets Kompetansefond har uavhengigheten fra andre aktører hatt avgjørende 
betydning. Det er sekretariatets håp at en ny stiftelse vil ta med seg det beste fra begge 
kulturer og gå inn for å skape noe nytt sammen. 
 
Den nye stiftelsen vil få kontorkommune i Kristiansand. Kristiansand vil få 40 av 100 
stemmer i rådsforsamlingen, mens kommunene i tidligere Aust-Agder fylke til sammen vil 
få 32 stemmer. Den nye stiftelsen vil organiseres i samsvar med organisasjonsmodellen i 
Sørlandets Kompetansefond, og sekretariatet i Sørlandets Kompetansefond vil utgjøre 
sekretariatet i den nye stiftelsen. Historisk har Sørlandets Kompetansefond delt ut en høy 
andel av sine midler til prosjekter i Kristiansand. For at en ny stiftelse skal kunne lykkes vil 
det være avgjørende at det nye styret arbeider etter en klar visjon om å utvikle hele 
regionen, herunder vestre, østre og nordre deler av Agder. Det vil være høye forventninger 
knyttet til dette. 
 
 
Konklusjon 
 
Saken fremmes uten innstilling fra sekretariatet. 
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1. Bakgrunn 
 
Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond (SKF) ble opprettet av kommunene i Vest-Agder i 
2000 med en startkapital på 600 mill. kr, mens stiftelsen Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond (AAUKF) ble opprettet av kommunene i Aust-Agder i 2003 med 244 mill. kr 
i kapital. Stiftelsene har samme formål: kompetanseheving for å sikre og skape 
arbeidsplasser og gode levekår.  
 
Bakgrunnen var at Agder lenge hadde vært en industriregion og utdannelsesnivået i 
befolkningen var tilpasset den tradisjonelle industriens behov. Etter de store 
industrinedleggelsene på 1980- og 1990-tallet ble det derfor ønskelig å oppgradere 
utdanningsnivået på Agder for å tilpasses kravene i en moderne kunnskapsøkonomi. Da de 
to kompetansefondene ble etablert var det således med et overordnet mål å kunne ta igjen 
etterslepet i utdanningsnivået i regionen og å få på plass et eget universitet i landsdelen.  
 
Siden etableringen har SKF delt ut i alt ca. 500 mill. kr og AAUKF har delt ut 100 mill. kr. 
Rundt 1/3 av midlene har gått til Universitetet i Agder, mens 1/3 har gått til utvikling av andre 
utdannings- og forskningsinstitusjoner. 1/3 av midlene har gått til et par hundre små og store 
prosjekter i privat og offentlig sektor. I dag har Sørlandet fått et robust universitet og Agder 
plasserer seg nå midt i feltet blant landets fylker på nasjonale kompetanseindikatorer. 
Fondene har gitt gode bidrag til denne positive utviklingen.  
 
Underveis har de to fondene også utviklet ganske like erfaringer og strategier. Man innser at 
det gir bedre resultater å konsentrere tildelingene om et mindre antall, men større prosjekter. 
Dette er i tråd med erfaringer fra andre stiftelser i Norge og internasjonalt. En annen 
observasjon er at små stiftelser oftest begrenser seg til å finansiere andres prosjekter, mens 
store stiftelser i tillegg kan være med å sette dagsorden og løfte frem viktige prosjekter som 
krever større investeringer. Erfaringen er med andre ord at fondenes størrelse i seg selv 
bidrar til bedre formålsrealisering. Samtidig vil en relativt mindre andel av ressursene brukes 
til administrasjon og kapitalforvaltningsgebyrer dersom fondene slås sammen. 
 
Når det nå vurderes å fusjonere SKF og AAUKF er det således først og fremst fordi det 
større fondet vil kunne bli et mer slagkraftig og bedre verktøy for kompetanseheving og 
arbeidsplasser enn de to er hver for seg. I dag har SKF verdipapirer verd i overkant av 1000 
mill. kr og AAUKF ca. 500 mill. kr. Den fusjonerte stiftelsen vil bli den 12. største stiftelsen i 
landet.  
 
En sammenslåing av de to fondene vil komme i en tid hvor Agder har blitt ett fylke. I dag har 
hele spekteret av fylkesbaserte utdannings-, forsknings og innovasjonsaktører som fondene 
samarbeider med hele Agder som nedslagsfelt. Ofte støtter fondene de samme prosjektene 
med dertil tilhørende dobbeltarbeid både for fondene og mottakerne av midler. Det er derfor 
naturlig at de to kompetansefondene slås sammen.      
 
Styrene i de respektive stiftelsene har gitt mandat til samtaler om sammenslåing av fondene, 
og i denne sammenheng er det nedsatt en arbeidsgruppe med følgende medlemmer:   
 

 Morten Kraft (styreleder, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond) 
 John G. Bergh (daglig leder, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond) 
 Roy Mersland (styrets nestleder, Sørlandets Kompetansefond) 
 Peter Klemsdal (adm. direktør, Sørlandets Kompetansefond)  

 
Dag Ole Teigen har vært sekretær for utvalget. Utvalget har hatt ca. syv møter. 
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Dette dokumentet gjennomgår de legale og praktiske aspektene og vurderingene som er 
gjort i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen anbefaler at fondene fusjoneres og legger i 
dokumentet frem forslag til vedtekter for den fusjonerte stiftelsen. De foreslåtte nye 
vedtektene er svært like vedtektene i dagens to stiftelser. 
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2. Formelle forhold  
 
Dersom stiftelsene skal fusjoneres, må det utarbeides forslag til nye vedtekter. Med 
bakgrunn i stiftelsesloven § 10 må vedtektene minst angi: 
 

 Stiftelsens navn 
 Stiftelsens formål 
 Antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer og hvordan styret skal velges 
 Hvis stiftelsen skal ha andre organer enn styret, hvilke organer dette er, hvordan 

organenes medlemmer skal velges, og hvilken myndighet og hvilke oppgaver disse 
skal ha 

 Grunnkapitalens størrelse 
 
2.1 Stiftelsens navn 
 
Navnet på dagens stiftelser er «Aust-Agder utviklings- og kompetansefond» og «Sørlandets 
Kompetansefond». Arbeidsgruppen peker på følgende alternativer til navn for et nytt fond: 
 
Forslag til navn Fordeler og ulemper 

 
Kompetansefondet Fordeler: Navnet er kort og konsist. Navnet bygger på 

fellesnevneren i navnene til dagens fond (som i praksis ofte 
refereres til som «kompetansefondet»), samtidig som navnet er 
forkortet. Et navneskifte vil forsterke inntrykket av nyskaping ved 
en sammenslåing, og være en anledning til å profilere det nye 
fondet. 
 
Ulemper: Inneholder ingen referanser til geografisk virkeområde.  
 

Kompetansefondet i Agder  Fordeler: Som «Kompetansefondet», men i tillegg med referanse 
til geografisk virkeområde. Harmonerer med navnet til 
institusjoner som «Universitetet i Agder», «Fylkesmannen i 
Agder» mv. 
 
Ulemper: Et lengre navn enn det øverste alternativet. Harmonerer 
ikke med navnet til institusjoner som «Agder fylkeskommune», 
«Agder politidistrikt» mv. 
 

Agder kompetansefond Fordeler: Som «Kompetansefondet» (i ubestemt form), men i 
tillegg med referanse til geografisk virkeområde. Harmonerer med 
navnet til institusjoner som «Agder fylkeskommune», «Agder 
politidistrikt» mv. 
 
Ulemper: Et lengre navn enn det øverste alternativet. Harmonerer 
ikke med navnet til institusjoner som «Universitetet i Agder», 
«Fylkesmannen i Agder» mv. 
 

Sørlandets Kompetansefond Fordeler: Et innarbeidet navn som kan være dekkende også for 
det nye geografiske området. 
 
Ulemper: Baseres på navnet til én av dagens stiftelser, og kan 
dermed gi utfordringer knyttet til å bygge felles identitet. 
Betegnelsen Sørlandet ble brukt først fra begynnelsen av 1900-
tallet, og refererte opprinnelig bare til kyststrekningen i de to 
fylkene.  
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Agder utviklings- og 
kompetansefond 

Fordeler: Et innarbeidet navn som kan være dekkende også i det 
nye geografiske området (men må endres fra «Aust-Agder» til 
«Agder»). Agder er et tradisjonsrikt navn med historie tilbake til 
middelalderen, og er dekkende for hele det nye fylket – både 
kyststrekning og innland. Bruken av navnet Agder harmonerer 
med navnet til de fleste andre offentlige institusjoner (med unntak 
av f.eks. Sørlandet sykehus HF). 
 
Ulemper: Baseres på navnet til én av dagens stiftelser, og kan 
dermed gi utfordringer knyttet til å bygge felles identitet. Navnet 
er langt og kan virke unødig komplisert.  
 

 
Arbeidsgruppens vurderinger 
Sammenlignet med i dag vil et navneskifte forsterke inntrykket av nyskaping ved en 
sammenslåing, og være en anledning til å profilere det nye fondet. Navnet bør bygge på 
fellesnevneren i navnene til dagens fond («kompetansefond» eller «kompetansefondet»), og 
navnet bør være kort og konsist. Arbeidsgruppen foreslår at man velger ett av navnene 
«Kompetansefondet», «Kompetansefondet i Agder» eller «Agder kompetansefond». Etter en 
samlet vurdering anbefaler arbeidsgruppen navnet «Kompetansefondet». 
 
2.2 Kontorkommune 
 
Begge stiftelsenes vedtekter inneholder bestemmelser om kontorkommune. Det vil etter 
arbeidsgruppens vurdering være naturlig at også vedtektene til den nye stiftelsen inneholder 
bestemmelser om dette.  
 
Arbeidsgruppens vurderinger 
Etter arbeidsgruppens vurdering vil det være naturlig å velge Kristiansand som 
kontorkommune. Bakgrunnen for dette er kommunens folketall og geografiske beliggenhet, 
samt det forhold at en rekke naturlige samarbeidspartnere er lokalisert i Kristiansand (Agder 
fylkeskommune, Universitetet i Agder, Sørlandets sykehus HF, NORCE mv.). 
 
2.3 Stiftelsens formål 
 
Dagens formålsparagraf i vedtektene til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond lyder: 

 
Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til 
sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og 
videreutvikle Universitetet i Agder. 
 
Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende 
dette til nyttige formål. 
 
Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre. 
 
Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, 
utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og 
private foretak. 
 
De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og 
kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt 
næringsliv og/eller lokalforvaltningen. 
 
Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift. 
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Dagens formålsparagraf i vedtektene til Sørlandets Kompetansefond lyder: 
 
Stiftelsens formål er å bidra til kompetanseheving i Vest-Agder til sikring og etablering 
av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til utvikling av Universitetet på 
Sørlandet. 
 
Med kompetanse menes evne til å etablere og anvende kunnskap til praktiske formål. 
 
Institusjoner som mottar støtte, må utvikle kunnskap på høyskole-/universitetsnivå, til 
nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller 
lokalforvaltningen. 
 
Med institusjon menes offentlige eller private forsknings-/utdanningsinstitusjoner, 
kommuner, offentlige og private foretak. 

 
Arbeidsgruppens vurderinger 
Det vil etter arbeidsgruppens vurdering være naturlig at formålsparagrafen i de nye 
vedtektene er basert på formålsparagrafene i dagens vedtekter. Dette er mulig å få til 
ettersom dagens to formålsparagrafer har vesentlige likhetstrekk. Generelt bør vedtektene 
være formulert med sikte på å gi styret så vidt handlingsrom som mulig innenfor gitte 
rammer.  
 
Etter en samlet vurdering foreslår arbeidsgruppen følgende formålsparagraf for en ny 
stiftelse. Arbeidsgruppens forslag til vedtekter er også kvalitetssikret av professor Geir 
Woxholth ved Universitetet i Oslo: 

 
Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Agder og til 
sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til å styrke 
og videreutvikle Universitetet i Agder. 
 
Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og til å anvende kunnskap til 
nyttige formål. 
 
Stiftelsen kan foreta utdelinger til formålet enten etter søknad eller ved at stiftelsen 
selv iverksetter tiltak og/eller foretar utdelinger. Utdelinger kan foretas til institusjoner 
og andre. 
 
Med institusjon menes offentlige eller private forsknings- og utdanningsinstitusjoner, 
kommuner, offentlige virksomheter og private foretak. 
 
Institusjoner som mottar utdelinger, må utvikle kunnskap på høyskole-
/universitetsnivå, til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv 
og/eller lokalforvaltningen. Søkes det om midler, bør det fremgå av søknaden 
hvordan institusjonen har til hensikt å oppnå den kunnskap som er nevnt i forrige 
punktum. Utdelinger skal gis til målrettede tiltak. 
 

2.4 Styret 
 
2.4.1 Antall styremedlemmer 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i dag syv medlemmer i tillegg til syv 
varamedlemmer i rekke. Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent. 
Annethvert år velges tre eller fire styremedlemmer for fire år ad gangen. Gjenvalg kan finne 
sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn to perioder. Styret oppnevnes av 
rådsforsamlingen. 
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Styret i Sørlandets Kompetansefond har i dag syv medlemmer og tre varamedlemmer i 
rekke. Vedtektene inneholder bestemmelser om at styret skal ha representanter med 
kompetanse fra næringsliv, politikk og forskning/utdanning. Av de tre varamedlemmene skal 
det være én fra kommunal sektor, én fra næringsliv og én fra akademia. Annethvert år velges 
tre eller fire styremedlemmer og en eller to varamedlemmer for fire år ad gangen. Gjenvalg 
kan finne sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn tre perioder. Styret oppnevnes 
av rådsforsamlingen, dog slik at Kristiansand kommune kan utpeke en styrerepresentant. 
Samtidig skal styret være representativt for hele Vest-Agder. 
 
2.4.2 Kompetanse 
 
I tillegg bør vedtektene inneholde bestemmelser om hvilken type kompetanse styret bør ha. 
Arbeidsgruppen peker i denne sammenheng på behovet for kompetanse innen næringsliv, 
politikk og forskning/utdanning. I tillegg må styret sammensettes med tanke på 
uavhengighetsprinsippet i stiftelsesloven.  
 
2.4.3 Arbeidsgruppens vurderinger 
 
Minimumskravet i stiftelsesloven er at vedtektene inneholder bestemmelser om antallet eller 
laveste og høyeste antall styremedlemmer og hvordan styret skal velges. Etter 
arbeidsgruppens vurdering bør imidlertid vedtektene også inneholde bestemmelser om de 
øvrige forholdene som omtales i dagens vedtekter. Arbeidsgruppen peker i denne 
forbindelse på at man kan videreføre bestemmelsene som er like i dag: 
 

 Styret i en sammenslått stiftelse bør fortsatt ha syv medlemmer  
 Varamedlemmene bør fortsatt velges i rekke – men i en ny stiftelse bør tre 

varamedlemmer være tilstrekkelig 
 I en ny stiftelse bør fortsatt halvparten av styret velges annethvert år, slik at hvert 

enkelt styremedlem velges for fire år  
 Vedtektene bør fortsatt inneholde begrensninger på muligheten til gjenvalg. 

Arbeidsgruppen anbefaler at ingen skal kunne sitte mer enn to perioder 
 Styret bør fortsatt velges av rådsforsamlingen 
 Med hensyn til dagens bestemmelse om at Kristiansand kommune kan utpeke en 

representant i styret til Sørlandets Kompetansefond, er arbeidsgruppens oppfatning 
at vedtektene til en ny stiftelse bør peke på hvilken kompetanse styret bør ha fremfor 
å peke på geografi. Arbeidsgruppen foreslår derimot en stemmefordeling i 
rådsforsamlingen hvor Kristiansand vil ha vesentlig innflytelse bl.a. ved valg av styret. 

 
Med hensyn til bestemmelser om hvilken type kompetanse styret bør ha, peker 
arbeidsgruppen på behovet for kompetanse innen næringsliv, politikk og forskning/utdanning. 
I tillegg må styret sammensettes med tanke på uavhengighetsprinsippet i stiftelsesloven.  
 
2.5 Andre organer  
 
I henhold til stiftelsesloven kan vedtektene bestemme at stiftelsen skal ha andre organer enn 
styre og daglig leder. Vedtektene kan fastsette at slike organer skal ha myndighet til: 
 

 Å velge styremedlemmer og til å avsette styremedlemmer når vilkårene i § 29 annet 
ledd er til stede. Dette gjelder likevel ikke styremedlem som skal velges eller er valgt 
av de ansatte. 

 Å fastsette styremedlemmenes godtgjørelse 
 Å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet 
 Å avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen 
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 Å beslutte gransking 
 Å velge stiftelsens revisor 
 Å beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret 
 Å avgi uttalelse til styret eller annet organ i stiftelsen 

 
Vedtektene kan også fastsette at stiftelsen skal ha et saksforberedende, rådgivende eller 
besluttende organ som fullt ut er underlagt styrets omgjørings- og instruksjonsmyndighet. 
 
Annen myndighet enn dette, kan ikke legges til slike organer. 
 
2.5.1 Rådsforsamlingens oppgaver 
 
Begge stiftelsene har i dag en rådsforsamling, bestående av en representant med personlig 
vararepresentant fra hver av stifterne valgt for hver kommunestyreperiode. I vedtektene til 
Sørlandets Kompetansefond er det spesifisert at ordførerne skal være medlemmer og 
varaordførerne varamedlemmer. Dette har også vært praksis for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, men ikke fastsatt i vedtektene. I begge stiftelsene skal rådsforsamlingen 
selv velge sin leder. I Aust-Agder utviklings- og kompetansefond velges også en nestleder. 
 
Begge rådsforsamlingene er beslutningsdyktige når minst halvdelen av medlemmene er til 
stede. Begge holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte leder, 
styret eller minst tre av medlemmene krever det. Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje 
skriftlig med minst 14 dagers varsel til medlemmene. I innkallingen angis de saker som skal 
behandles. Saker som et medlem ønsker å fremme særskilt, må være styret i hende minst 
en uke før møtet holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle 
tilleggssaker. Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og 
to andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende 
representantene. 
 
Styret og styrets leder velges i begge stiftelsene av rådsforsamlingene. I Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond velger rådsforsamlingen i tillegg styrets nestleder og en 
valgkomite på tre medlemmer til å forberede valgene. Begge rådsforsamlingene kan avsette 
styret, og skal fastsette styrets godtgjørelse. Begge rådsforsamlingene velger revisor. 
Rådsforsamlingen i Sørlandets Kompetansefond godkjenner i tillegg revisors godtgjørelse. 
Rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal gis anledning til å avgi 
uttalelse ved omdanning av stiftelsen, mens rådsforsamlingen i Sørlandets Kompetansefond 
kan beslutte omdanning av stiftelsen etter forslag fra styret.  
 
2.5.2 Beslutningsstruktur 
 
Ved avstemming i rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, vektes 
stemmene i henhold til innskutt grunnkapital fra den enkelte stifter. Gyldige vedtak må 
representere minst 50 prosent av grunnkapitalen og minst to av stifterne.  
 
Ved avstemming i rådsforsamlingen i Sørlandets Kompetansefond har hver stifter én 
stemme. 
 
Erfaringen i begge stiftelsene er at voteringer sjelden forekommer i rådsforsamlingene. Også 
i den nye stiftelsen bør det være en målsetting om konsensus rundt mest mulig av arbeidet i 
rådsforsamlingen. 
 
Samtidig bør vedtektene inneholde bestemmelser om vektingen av stemmer. I teorien kan 
dette være utslagsgivende f.eks. i forbindelse med rådsforsamlingens valg av styre.  
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2.5.3 Arbeidsgruppens vurderinger 
 
Redegjørelsen over innebærer at det må tas stilling til i det minste følgende spørsmål: 
 

 Skal vedtektene fastslå at ordførerne/varaordførerne blir medlemmer/varamedlemmer 
av rådsforsamlingen, eller bør hver kommune ha anledning til å oppnevne 
medlem/varamedlem selv? 

 Skal rådsforsamlingen ha en nestleder? 
 Skal rådsforsamlingen velge styrets nestleder og en valgkomite til å forberede 

valgene? 
 Skal rådsforsamlingen godkjenne revisors godtgjørelse? 
 Hvilken rolle skal rådsforsamlingen ha ved eventuell omdanning av stiftelsen? 
 Skal stemmene i rådsforsamlingen vektes etter innskutt grunnkapital? 

 
Etter en samlet vurdering foreslår arbeidsgruppen at rådsforsamlingen i en ny stiftelse består 
av en representant med personlig vararepresentant fra hver av stifterne valgt for hver 
kommunestyreperiode. Rådsforsamlingen fatter vedtak i møte, er beslutningsdyktig når minst 
halvparten av representantene er til stede, og velger selv sin leder og nestleder.  
 
Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder og valgkomite på tre 
medlemmer til å forberede valgene. Rådsforsamlingen gis anledning til å avgi uttalelse ved 
omdanning av stiftelsen. 
 
Med hensyn til stemmevekter i rådsforsamlingen har arbeidsgruppen vurdert følgende 
alternative løsningsforslag: 
 
Voteringsmetode Fordeler og ulemper 

 
Alle stiftere gis én stemme hver Fordeler: Systemet er enkelt og ukomplisert.  

 
Ulemper: Kommunene i Aust-Agder vil få 60 prosent av 
stemmene (15 av 25) med 32,2 prosent av innskutt grunnkapital 
(244 mill. kroner), mens kommunene i Vest-Agder vil få 40 
prosent av stemmene (10 av 25) med 67,8 prosent av innskutt 
grunnkapital (om lag 514,5 mill. kroner). Videre vil en kommune 
med 120 mill. kroner innskutt grunnkapital (Arendal) få samme 
stemmevekt som kommuner med 0,5 mill. kroner innskutt 
grunnkapital (Bygland, Iveland, Vegårshei). 
 

Alle stiftere gis én stemme 
hver, men alle stemmene fra 
sammenslåtte kommuner 
overføres til den nye 
kommunen 

Fordeler: Systemet er relativt enkelt og ukomplisert. Balansen blir 
jevnere mellom kommunene som opprinnelig stiftet Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond og kommunene som opprinnelig 
stiftet Sørlandets Kompetansefond (50-50). Forhindrer at 
kommunesammenslåinger medfører at kommuner mister 
innflytelse i stiftelsen. 
 
Ulemper: Det blir ingen nødvendig sammenheng mellom 
kommunens størrelse eller innskutt grunnkapital, og 
stemmevekten i rådsforsamlingen. Små kommuner med lite 
innskutt grunnkapital vil ved kommunesammenslåing få større 
stemmevekt enn store kommuner med mye innskutt grunnkapital. 
Nye Kristiansand vil få tre ganger stemmevekten til Arendal, 
samtidig som kommunene i Aust-Agder samlet vil ha samme 
stemmevekt som kommunene i Vest-Agder, til tross for mindre 
innskutt grunnkapital. 
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Stemmene fra Aust-Agder-
kommunene vektes etter 
innskutt kapital, mens 
stemmene fra Vest-Agder-
kommunene fordeles likt 
mellom disse ti kommunene  

Fordeler: Systemet tar hensyn til forskjeller i innskutt 
grunnkapital, og dermed også balansen mellom de opprinnelige 
stifterne. Stifterne i Aust-Agder kan med 32,2 prosent innskutt 
grunnkapital gis en stemmevekt på 32,2 prosent som deretter 
fordeles mellom stifterne i Aust-Agder etter nivået på innskutt 
grunnkapital fra den enkelte kommune, mens stifterne i Vest-
Agder kan gis en stemmevekt på 68,8 prosent som fordeles likt 
mellom de ti nåværende kommunene. 
 
Ulemper: Systemet er mer komplisert enn alternativene over. 
Kommunesammenslåinger i Vest-Agder vil medføre at 
kommunene mister innflytelse i stiftelsen. 
 

Stemmene fra Aust-Agder-
kommunene vektes etter 
innskutt kapital, mens 
stemmene fra Vest-Agder-
kommunene fordeles likt 
mellom disse kommunene. 
Samtidig overføres alle 
stemmene fra sammenslåtte 
kommuner til den nye 
kommunen 
 

Fordeler: Samme som alternativet over, men forhindrer at 
kommunesammenslåinger medfører at kommuner mister 
innflytelse i stiftelsen. 
 
Ulemper: Samme som alternativet over, men for kommunene i 
Vest-Agder blir det ingen nødvendig sammenheng mellom 
kommunens størrelse og stemmevekten i rådsforsamlingen. Små 
kommuner vil ved kommunesammenslåing få større stemmevekt 
enn store kommuner. 

Stemmene vektes i henhold til 
gitte intervaller, knyttet til 
innskutt grunnkapital 

Fordeler: Ivaretar hensynet til kommuner med mye innskutt 
grunnkapital, uten å gjøre systemet unødig komplisert. 
 
Ulemper: Blir mindre matematisk rettferdig enn de to 
alternativene over. Utslagene stifterne imellom avhenger av 
hvordan intervallene fastsettes. 
 

Stemmene vektes i henhold til 
gitte intervaller, knyttet til 
folketall 

Fordeler: Et enkelt og oversiktlig system som i høy grad ivaretar 
balansen mellom de enkelte stifterne, da det er vesentlig 
sammenheng mellom folketall og innskutt grunnkapital. 
 
Ulemper: Kommuner som har skutt inn en relativt større andel av 
grunnkapitalen enn kommunene har av folketallet i Agder, 
kommer noe svakere ut. Utslagene stifterne imellom avhenger 
likevel av hvordan intervallene fastsettes. 
 

«Dobbelt flertall»: Et system 
der gyldige vedtak krever både 
flertall av stifterne (13 av 25 
kommuner) og at stifterne som 
står bak vedtaket representerer 
over 50 prosent av innskutt 
grunnkapital (etter modell av 
voteringsmodellen i EU-rådet, 
der det kreves minst 55 prosent 
av Rådets medlemmer og 
minst 65 prosent av Unionens 
befolkning). 
 

Fordeler: Ivaretar flere hensyn samtidig, og stimulerer til å 
arbeide for bred konsensus (flertallet av kommunene vil være i 
Aust-Agder, mens majoriteten av innskutt grunnkapital vil være i 
Vest-Agder). 
 
Ulemper: Kan virke komplisert. Risiko for låst situasjon der intet 
gyldig flertall kan bli nådd.  

 
I tillegg til modellene over, peker arbeidsgruppen på muligheten for at ulike voteringsmodeller 
kan kombineres med at enkelte kommuner sikres retten til å utpeke styremedlem. Dersom 
alternativ 1 velges (alle kommuner har én stemme i rådsforsamlingen), kan f.eks. Arendal 
kommune og Kristiansand kommune gis rett til å utpeke ett styremedlem hver. 
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Etter en samlet vurdering foreslår anbefaler arbeidsgruppen at stemmene først vektes etter 
innskutt kapital fra hver enkelt av de to tidligere stiftelsene, slik at kommunene i Aust-Agder 
til sammen får 32 prosent av stemmene og kommunene i Vest-Agder får 68 prosent av 
stemmene. Innenfor disse rammene fordeles stemmene igjen mellom kommunene etter 
folketallet i den enkelte kommune per 1.1. i året før rådsforsamlingens møte. Stemmetallet 
avrundes til nærmeste hele prosentpoeng etter vanlige avrundingsregler, dog slik at ingen 
stifter skal ha mindre enn én stemme. Ved behov for avrunding oppover må stemmene 
«hentes» fra en kommune i samme respektive tidligere fylke, slik at vektingen på 32/68 
opprettholdes. Vedtak må, for å være gyldig, representere over 50 prosent av stemmetallet 
og minst tre av stifterne. 
 
2.6 Grunnkapital og forvaltningen av denne  
 
Grunnkapitalen i den nye stiftelsen vil være lik summen av grunnkapital og tilleggskapital i 
dagens to stiftelser. Innskutt grunnkapital i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er 244 
mill. kroner. Innskutt grunnkapital i Sørlandets Kompetansefond er 514,5 mill. kroner. Dette 
gir en samlet grunnkapital på om lag 758,5 mill. kroner samt tilleggskapital. Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond hadde en tilleggskapital på 90,1 mill. kroner per 31.12.2019, 
mens Sørlandets Kompetansefond hadde en tilleggskapital på 217,8 mill. kroner. Samlet 
grunnkapital i den nye stiftelsen blir dermed 1066,4 mill. kroner. 
 

2.7 Tvistebestemmelser 
 
I henhold til vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal uenighet blant 
stifterne om forståelse av vedtektene avgjøres av en voldgiftsnemnd på 3 medlemmer 
oppnevnt av Fylkesmannen i Aust-Agder. 
 
Vedtektene til Sørlandets Kompetansefond inneholder ikke bestemmelser knyttet til tvister. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler at uenighet blant stifterne om forståelse av vedtektene avgjøres 
av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Agder. 
 
2.8 Administrativ organisering 
 
2.8.1 Formelle hensyn ved selve sammenslåingen 
 
Arbeidsgruppen har vært i dialog med Stiftelsestilsynet som bekreftet at man i henhold til 
stiftelsesloven kan velge mellom to alternative sammenslåingsløsninger: 
 

 De to eksisterende stiftelsene slettes, og en ny stiftelse etableres 
 Den ene eksisterende stiftelsen overtar den andre, mens den andre stiftelsen slettes 

 
Arbeidsgruppens vurderinger 
Sammenslåingen bør skje ved at de to eksisterende stiftelsene slettes, og en ny stiftelse 
etableres. Dette vil forsterke inntrykket av nyskaping og bidra til å bygge felles identitet. 
Fondet vil dermed også få et nytt organisasjonsnummer. 
 
For øvrig legger arbeidsgruppen til grunn at en sammenslått stiftelse som i dag vil være 
omfattet av EØS-avtalens statsstøtteregler. 
 
2.8.2 Sekretariat 
 
Agder fylkeskommune stiller i dag sekretariat til rådighet for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. Dette inkluderer også funksjoner knyttet til lønn og regnskap. Ordningen er 
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kostnadsfri for kompetansefondet. Agder fylkeskommune har stilt seg villig til å stille 
sekretariat også for en ny og sammenslått stiftelse.  
 
Sekretariatet for Sørlandets Kompetansefond er engasjert direkte av stiftelsen. 
 
Arbeidsgruppens vurderinger 
Arbeidsgruppen ser følgende fordeler med sekretariat i fylkeskommunen: 
 

 Ordningen er økonomisk gunstig for kompetansefondet 
 Sekretariatet blir del av et større faglig fellesskap i fylkeskommunen, og kan benytte 

komplementerende kompetanse og ressurser ved behov. Fylkeskommunens samlede 
ressursinnsats i kompetansefondet kan enkelt justeres ved behov 

 Ordningen legger til rette for samhandling mellom kompetansefondet, RFF, 
Forskningsmobilisering og fylkeskommunens egne økonomiske ordninger mv. 

 
Arbeidsgruppen ser følgende fordeler med sekretariat engasjert direkte av stiftelsen: 
 

 Sekretariatet er fristilt og uavhengig fra andre institusjoner 
 Sekretariatet er dedikert til arbeidet med kompetansefondet 

 
I tillegg til dagens to organisasjonsformer, peker arbeidsgruppen også på at en tredje løsning 
kan være å engasjere sekretariat f.eks. via anbud for avgrensede tidsperioder. 
 
Dersom sekretariatet engasjeres direkte av stiftelsen kan det likevel samlokaliseres med 
fylkeskommunen. Dette vil gi uavhengighet fra andre institusjoner, samtidig som sekretariatet 
får et større faglig fellesskap med gode muligheter for samhandling med andre finansiører. 
 
Etter en samlet vurdering anbefaler arbeidsgruppen en ordning med sekretariat engasjert 
direkte av stiftelsen. Dette vil sørge for kontinuitet i det administrative arbeidet, samtidig som 
sekretariatet vil være fristilt og uavhengig av andre institusjoner. Det bør arbeides med sikte 
på en samlokalisering med relevante innovasjonsmiljøer i fylket, herunder fylkeskommunen 
og andre miljøer. 
 
2.8.3 Ansatte 
 
Stiftelsestilsynet kan kreve at styrene i hver av de stiftelser som skal slås sammen, skal 
utarbeide en skriftlig rapport om sammenslåingen og hva den vil bety for stiftelsen. 
Rapporten skal redegjøre for den betydning sammenslåingen kan få for stiftelsens kreditorer 
og de ansatte i stiftelsen.  
 
Har stiftelsen ansatte, skal de ansatte gis mulighet til å uttale seg om sammenslåingen, og 
skriftlige uttalelser fra de ansatte eller representanter for de ansatte skal sendes 
Stiftelsestilsynet. 
 
Når Stiftelsestilsynet skal prøve et vedtak om sammenslåing etter § 51, eller det selv skal 
treffe vedtak om sammenslåing, skal det prøve om vedtaket i tilstrekkelig grad ivaretar 
hensynet til de stiftelser som deltar i sammenslåingen, stiftelsenes kreditorer, de ansatte og 
andre som berøres av sammenslåingen. 
 
Arbeidsgruppens vurderinger 
Med dagens organisasjonsmodeller er det bare Sørlandets Kompetansefond som har 
ansatte. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har ingen ansatte. Fra 
1.1.2020 er imidlertid daglig leder midlertidig engasjert direkte av stiftelsen. 
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For øvrig har sekretariatet i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sitt daglige virke i 
Agder fylkeskommune. Ved en sammenslåing av stiftelsene vil deres arbeidsoppgaver 
knyttet til fondet bortfalle. Ettersom disse har sitt ansettelsesforhold i Agder fylkeskommune, 
angår dette imidlertid ikke sammenslåingsprosessen som sådan. 
 
Ansatte i Sørlandets Kompetansefond skal ivaretas på best mulige måte ved en 
sammenslåing av stiftelsene. Ingen ansatte skal sies opp. Alle ansatte vil ha anledning til å 
følge med inn i den nye stiftelsen med sine respektive stillingsandeler, lønns- og 
arbeidsvilkår.  
 
På prinsipielt grunnlag er det likevel arbeidsgruppens oppfatning at stillingen som adm. 
direktør / daglig leder i en ny stiftelse bør lyses ut, slik at det nye styret selv kan engasjere 
adm. direktør / daglig leder. I den forbindelse bør det nye styret også vurdere om stillingen 
som daglig leder / adm. dir. skal være en åremålsstilling. På kortere sikt kan det likevel være 
aktuelt med overgangsordninger. Dette må ivaretas på vanlig måte gjennom dialog mellom 
styret og adm. direktør / daglig leder. 
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3. Strategi for utdeling av midler 
 
Begge stiftelsene har i nyere tid lagt om strategien for utdeling, og ønsker i dag å 
konsentrere innsatsen om større og mer langsiktige prosjekter. 
 
3.1 Gjeldende strategi Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
I henhold til «Strategi for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond» prioriterer 
fondet i hovedsak større og langsiktige prosjekter (4-5 år). Styret i fondet vil selv initiere 
kontakt med miljøer som anses aktuelle for tyngre satsinger, og i større eller mindre grad 
direkte bidra i utviklingen av prosjekter sammen med disse. Hovedmålet er å bidra til 
utviklingen av robuste innovasjonssystemer med langsiktige strategier og regionale 
ringvirkninger. 
 
Når man skal avgjøre hvilke miljøer og prosjekter man skal gå i dialog med, vil styret vurdere 
at prosjektet og en evt. tildeling: 
 

 er lovlig i henhold til stiftelsesloven og regler for offentlig støtte 
 er i samsvar med fondets formål 
 er innenfor fondets satsingsområder  
 passer inn med hensyn til øvrige offentlige virkemidler (deriblant 

regionalutviklingsmidler fra Aust-Agder fylkeskommune, midler fra Innovasjon Norge 
og Regionalt forskningsfond Agder)  

 tar sikte på å styrke og fortrinnsvis koble nærings- og/eller forskningsmiljøer innenfor 
områder som styret mener er viktige for Aust-Agder 

 
Styret vil prioritere å videreføre flerårige prosjekter hvor man allerede har bevilget midler, 
fremfor å tildele midler til nye prosjekter. Med utgangspunkt i avsatte midler til utdeling kan 
styret velge å bare invitere til søknader som gjelder videreføring av flerårige prosjekter som 
har fått støtte fra fondet. Videreføring av prosjekter betinger at disse prosjektene har en 
tilfredsstillende framdrift. 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil som hovedregel selv initiere kontakt 
med miljøer som anses aktuelle for tyngre satsinger. Miljøer som mener at de i vesentlig 
grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og målsettinger, vil løpende kunne 
sende inn en kort prosjektbeskrivelse som grunnlag for styrets vurdering av evt. videre 
dialog. Om lag 2/3 av fondets årlige midler deles ut til nye, større satsinger, mens om lag 1/3 
av midlene holdes tilbake for å skape økonomisk handlingsrom til slike nye satsinger 
undervegs. 
 
Man kan maksimalt søke om 50 prosent støtte fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. Det er ikke anledning å søke støtte til investeringer eller bygningsmessige 
arbeider, og det er ikke anledning til å søke om tilskudd til ordinær drift. 
 
Ved vurdering av prosjekter vil følgende vektlegges: 
 

 Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft 
 Regional relevans og satsingsområdets betydning utover den enkelte virksomhet 
 Næringsmessig relevans og/eller innovasjonsrelevans 
 Potensiale for verdiskaping og forbedrede levekår i regionen 
 Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder 
 Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen 
 Utløsende effekt for prosjektets omfang (addisjonalitet) og i forhold til andre 

virkemidler 
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 Strategisk forankring og effekt i forhold til økonomisk ressursbruk 
 Plan for formidling og kommunikasjon 

 
3.2 Gjeldende strategi Sørlandets Kompetansefond  
 
Sørlandets Kompetansefond har utarbeidet et dokument om samfunnsoppdrag og et 
dokument om strategi. Sørlandets Kompetansefond vil i perioden 2018-2020 prioritere 
utvikling av innovasjons-økosystemet med vekstbedriftene i hele fylket. Strategien har to 
hovedsatsninger: 
 

 entreprenørskap som vekststrategi på Agder 
 tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse 

 
I tillegg kommer flerårige satsinger med Universitetet i Agder. 
 
Sørlandets Kompetansefond vil benytte en proaktiv arbeidsform, hvor prosjekter i større grad 
defineres i samspill med regionale aktører.  
 
Et hovedgrep i strategien er å konsentrere innsatsen om et mindre antall større og mer 
langsiktige tildelinger. En vil utvikle prosjektideer i samarbeid med andre interessenter etter 
invitasjon, og ideutlysninger. Det kan også være aktuelt med prosjekter i egenregi.   
 
Stiftelsens vedtekter stiller fire grunnleggende kriterier som må oppfylles for at et prosjekt 
skal være kvalifisert til støtte: 
 

 Kompetanseheving i Vest-Agder 
 Kompetanse på høyskole/universitetsnivå 
 Påvisbar praktisk nytte for regionen 
 Søker må være en institusjon som definert i Kompetansefondets vedtekter. Prosjekter 

som tydelig kan anvise effekt på realisering av fondets hovedmål arbeidsplasser og 
levekår vil bli prioritert. 
 

Sørlandets Kompetansefond vil legge avgjørende vekt på det kunnskapspotensial som kan 
utvikles i regionalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Dette gjelder både samhandling 
mellom bedrifter, kommuner, fylkeskommune, institusjoner og organisasjoner. 
 
Nettverk mellom akademia, næringsliv, investorer, entreprenører og det offentlige er sentralt 
for å realisere Sørlandets Kompetansefonds overordnede mål. 
 
Sørlandets Kompetansefond vil prioritere prosjekter som kan gi en samfunnsmessig uttelling 
utover nytteverdien eller gevinstpotensialet for de direkte involverte prosjektpartnerne. Slike 
nytteverdier kan være innenfor offentlig sektor eller tredje sektor, forbedringer av ytre miljø, 
eller bedrede levekår i regionen. Sørlandets Kompetansefond vil også tilstrebe en god 
regional balanse i tildelingene. 
 
Det legges stor vekt på at søkerne også skaffer annen finansiering til prosjektene, samt 
bidrar med egne og eksterne ressurser. Prosjekter hvor kompetansefondets bidrag har 
utløsende effekt og addisjonalitet prioriteres. 
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3.3 Arbeidsgruppens vurderinger 
 
Som det går frem av forrige avsnitt har begge fondene vært gjennom grundige og 
omfattende vurderinger av strategiene for utdeling av midler de senere årene. Det er mange 
sammenfallende vurderinger og fellestrekk ved de nye strategiene som bør legge forholdene 
greit til rette for utvikling av en ny strategi for et nytt felles kompetansefond for Agder.  
 
Det er det nye styrets ansvar å etablere en slik ny strategi for utdeling av midler for et felles 
kompetansefond for Agder. Det er svært viktig at dette arbeidet gis høy prioritet av det nye 
styret.  
 
Selv om det ikke er arbeidsgruppens oppgave å utarbeide en strategi for utdeling av midler 
vil en imidlertid peke på en del forhold som en mener det bør tas hensyn til ved utarbeiding 
av en ny strategi.  
 

 Det nye kompetansefondet skal sikre at fondene får til mer sammen enn man i dag 
gjør hver for seg. Fondet skal arbeide for økt kompetanse i hele regionen, for sikring 
og etablering av arbeidsplasser og for gode levekår. En må styrke og videreutvikle 
Universitetet i Agder, videreutvikle samarbeidet med andre institusjoner, og sammen 
bidra til at utdanningsnivået løftes og at hele Agders behov ivaretas. 

 
 En viktig målsetting for det nye kompetansefondet vil være å øke utdanningsnivået i 

hele Agder. Utvikling av «flankene» – kommunene vest, øst og nord i Agder – vil 
være særlig viktig. Andelen innbyggere med mastergrad bør økes i hele regionen. 
Man bør arbeide for å beholde unge innbyggere i hele Agder.  

 
 Begge dagens stiftelser har felles erfaringer knyttet til behovet for å prioritere større 

og mer langsiktige prosjekter. Den nye stiftelsen bør videreutvikle samarbeidet med 
naturlige samarbeidspartnere som Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF, 
NORCE, Agder fylkeskommune, Agder næringsselskap AS, RFF, Forsknings-
mobilisering Agder, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør med flere.  

 
For å sikre stiftelsens selvstendighet må det stilles særlige krav til søknader fra kommunene 
(stifterne). Slike krav er utarbeidet og akseptert av Stiftelsestilsynet.   
 
Et nytt fond må også ivareta alle forpliktelser de to eksisterende fondene har med hensyn til 
igangsatte prosjekter.  
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4. Kapitalforvaltningsstrategi  
 

4.1 Forvaltningskapital 
 
Den innskutte grunnkapitalen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er 244 mill. kroner. 
Fondet ble satt opp uten bufferkapital. Innskutt grunnkapital i Sørlandets Kompetansefond er 
514,5 mill. kroner.  
 
Grunnkapitalen, tilleggskapitalen og bufferkapitalen i de to stiftelsene hadde følgende 
fordeling per 31.12.19 (mill. kroner): 
 
 AAUKF SKF 
 Mill. kroner Prosent Mill. kroner Prosent 
Grunnkapital 244,0 53,8 514,5 49,6 
Tilleggskapital 90,1 19,9 217,8 21,0 
Bufferkapital 119,8 26,4 305,0 29,4 
Sum 453,9 100,0 1037,3 100,0 

 
4.2 Generelle bestemmelser 
 
I stiftelsesloven § 18 om forvaltning av stiftelsens kapital heter det følgende: 
 

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas 
tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende 
avkastning for å ivareta stiftelsens formål. 

 
I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond heter det at 
stiftelsens kapital til enhver tid skal forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle 
forvaltere etter anbud og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi. Ved forvaltningen skal 
det så langt som råd er tas etiske hensyn. Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller 
lignende. Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen 
hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning 
kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan 
benyttes senere år. Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er 
angrepet, kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet. 
 
For Sørlandets Kompetansefond er det et vedtektsfestet mål at fondets hovedstol skal 
inflasjonsjusteres slik at fondets realverdi opprettholdes over tid. I tillegg sier vedtektene at 
fondets grunnkapital og tilleggskapital ikke kan angripes. Vedtektene inneholder ingen 
handlingsregler for det tilfelle der markedsverdien av stiftelsens forvaltningskapital synker 
under den noterte verdi av grunnkapital og tilleggskapital. Stiftelsestilsynet har i brev av 
09.10.2009 slått fast at midlertidige fluktuasjoner i markedsverdier på stiftelsens 
forvaltningskapital ikke skal betraktes som angrep på grunnkapitalen. Denne 
tilleggsbestemmelsen gir større fleksibilitet og gjør at fondet kan ta større løpende risiko enn 
opprinnelig antatt. Det er videre et mål at det skal kunne tas ut et årlig utbytte av den 
avkastningen som genereres. Dette utbyttet skal fondet bruke til å realisere stiftelsens 
formål. På denne basis skal Sørlandets Kompetansefonds midler investeres på en måte som 
sikrer en høyest mulig langsiktig avkastning på de investerte midler i forhold til den risiko 
fondet har valgt å ta. 
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4.3 Plassering 
 
Tabellene nedenfor viser strategiske sammensetninger av aktivaklasser, og frihetsgrader for 
de ulike aktivaklassene i porteføljen slik de følger av vedtatte kapitalforvaltningsstrategier for 
2020. Strategiene er gjenstand for årlige vurderinger. 
 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 

 Normalposisjon Frihetsgrader 
Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum 
Norske aksjer/aksjefond 3 % 2 % 4 % 
Utenlandske aksjer/aksjefond 38 % 35 % 41 % 
Aksjer i fremvoksende markeder 4 % 3 % 5 % 
Sum aksjer 45 % 42 % 48 % 
    
Norske obligasjoner 15 % 13 % 17 % 
Utenlandske obligasjoner 24 % 22 % 26 % 
Sum obligasjoner 39 % 36 % 42 % 
    
Eiendomsfond 15 % 12 % 18 % 
    
Bankinnskudd 1 % 0 % 2 % 
    
Alternative investeringer 0 % 0 % 4 % 
SUM 100 %   

 
Sørlandets Kompetansefond  

 
 Normalposisjon Frihetsgrader 
Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum 
Norske aksjer 10 % 7 % 13 % 
Nordiske aksjer 5 % 2 % 8 % 
Globale aksjer 55 % 50 % 60 % 
Såkorn/Venture/private equity 0 % 0 % 5 % 
Sum aksjeplasseringer 70 % 65 % 75 % 
    
Bank/pengemarked 5 % 2,5 % 7,5 % 
Norske obligasjoner 5 % 2,5 % 7,5 % 
Utenlandske obligasjoner 10 % 5 % 15 % 
Sum obligasjoner 20 % 15 % 25 % 
    
Eiendomsfond 10 % 5 % 15 % 
    
Alternative investeringer 0 % 0 % 4 % 
SUM 100 %   

 
4.4 Rebalanseringsstrategi 
 
I Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal rebalansering vurderes månedlig. Det skal 
foretas rebalansering dersom allokeringen til en aktivaklasse avviker fra minimums- og 
maksimumsrammene. Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Det er ingen 
regler/grenser for når en skal rebalansere forvalterandeler innen en aktivaklasse som har 
flere forvaltere. Eventuell rebalansering av forvalterandeler kan for eksempel foretas i 
forbindelse med uttak fra fondet eller ved rebalansering mellom aktivaklasser.  
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I Sørlandets Kompetansefond skal det gjennomføres rebalansering med minimum fem 
prosentpoeng dersom aktivafordelingen går ut over minimums- eller maksimumsrammene 
per aktivaklasse. Dersom det er vesentlig avvik mellom faktisk fordeling og strategisk vekting 
ved utgangen av mai og november måned, skal porteføljen rebalanseres tilbake til strategisk 
vekt i løpet av den påfølgende måned.  
 
4.5 Etikk 
 
I kapitalforvaltningsstrategien til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond heter det at det 
så langt som råd er skal tas etiske hensyn i forvaltningen av utenlandske aksjer og 
obligasjoner. Utgangspunktet for slike vurderinger skal være Statens Pensjonsfond Utland 
eller UN Global Compact/UN-PRI. Dette skal vektlegges ved valg av kapitalforvaltere. Det er 
ikke aktuelt å gå inn i hedgefond. 
 
I kapitalforvaltningsstrategien til Sørlandets Kompetansefond heter det at en for utenlandske 
aksjer/aksjefond skal tilstrebe at investeringene skjer gjennom globale etiske aksjefond som 
forvaltes etter internasjonalt anerkjente prinsipper. For norske aksjer finnes ikke tilsvarende 
etiske fond, men det skal tilstrebes samme etiske retningslinjer som for utenlandske aksjer. 
Ved investering i porteføljer av enkeltaksjer følger Sørlandets Kompetansefond til enhver tid 
Statens Pensjonsfond Utlands regler for etisk verdipapirhandel. Dette betyr å unngå 
investeringer i selskaper som har en ikke uvesentlig del (maksimum 5 prosent) av sin 
omsetning fra følgende forretningsområder:  
 

 Produksjon av tobakksvarer  
 Produksjon og salg av pornografisk materiale  
 Produksjon gjennom uakseptabelt barnearbeid  
 Produksjon og salg av våpen og krigsmateriell som strider mot vedtak i det norske 

Storting eller internasjonale konvensjoner; eksempelvis landminer og klasebomber  
 Produksjon av atomvåpen  
 Selskaper som har virksomhet i eller samarbeider med land/regimer som foretar 

alvorlige brudd på menneskerettighetene 
 
4.6 Rådgivning  
 
Begge stiftelsene mottar i dag investeringsråd fra eksternt rådgivningsfirma (Gabler). 
Sekretariatet i Sørlandets Kompetansefond mottar i tillegg investeringsråd fra et råd med 
utnevnte eksperter.  
 
For sekretariatet vil fordelene med et investeringsråd være tilgangen til supplerende 
synspunkter og vurderinger. Ulempen vil være knyttet til at antallet organer man forholder 
seg til vil øke. Det må også forventes en viss kostnad knyttet til ordningen.  
 
4.7 Arbeidsgruppens vurderinger  
 
Som det går frem av avsnittet foran er det også på dette området mange fellestrekk og like 
strategiske vurderinger. Dog er det slik at Sørlandets Kompetansefond har en langt høyere 
aksjeandel enn Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  
 
Sørlandets Kompetansefond har etter råd fra investeringsrådet valgt å følge de strategiske 
vektene som Statens pensjonsfond utland har lagt til grunn for sine plasseringer. Det 
innebærer en aksjeandel på 70 %. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har lagt opp 
sin strategi i samarbeid med sin rådgiver Gabler med en aksjeandel på 45 %. Disse 
vurderingene tar utgangspunkt i stresstester basert på oppspart bufferkapital. 
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Både Gabler og investeringsrådet er bedt om å komme med sine vurderinger av en 
kapitalforvaltningsstrategi for et nytt felles fond. I og med at fondene i dag har forskjellig 
aksjeandel har begge kommet til at en bør legge opp en aksjeandel på 60 % ved oppstart.  
 
Utarbeidelse av en kapitalforvaltningsstrategi for et nytt felles fond vil være et ansvar for det 
nye styret. Fra arbeidsgruppens side vil en tilrå at en legger opp til en strategi hvor en i 
hovedsak følger de strategiske vektene til Statens pensjonsfond utland med en aksjeandel 
som for tiden er på 70 %. En slik strategi forutsetter at verdien av grunnkapitalen i perioder 
kan være lavere enn grunnkapitalen. Det henvises i denne sammenheng til brev fra 
Stiftelsestilsynet til Sørlandets Kompetansefond av 09.10.2009 som slår fast at midlertidige 
fluktuasjoner i markedsverdier på stiftelsens forvaltningskapital ikke skal betraktes som 
angrep på grunnkapitalen. 
 
Det er videre viktig at en innarbeider en rebalanseringsstrategi og tar etiske hensyn i 
forvaltningen.  
 
Styret bør også vurdere å plassere midler som kan komme næringslivet på Agder til gode.  
En tenker her i første rekke på aksjekapital i selskaper under etablering eller ved en 
eventuell utvidelse av aktiviteten (tidlig fase kapital). Det kan enten gjøres ved opprettelse av 
et eget venturefond, enten alene eller sammen med andre aktører. Det kan f.eks. gjøres ved 
at en sammen med Agder fylkeskommune og andre private interessenter tar en aktiv 
eierrolle i Agder Næringsselskap AS. Slike plasseringer kan ha konsekvenser for 
avkastningen. Det må være en forutsetning om en rimelig markedsmessig avkastning.  
 
Etter arbeidsgruppens vurdering vil det være opp til adm. direktør / daglig leder i en ny 
stiftelse å vurdere behovet for investeringsrådgivning. 
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5. Oppsummering av arbeidsgruppens anbefalinger 
 
Navn 
Sammenlignet med i dag vil et navneskifte forsterke inntrykket av nyskaping ved en 
sammenslåing, og være en anledning til å profilere det nye fondet. Navnet bør bygge på 
fellesnevneren i navnene til dagens fond («kompetansefond» eller «kompetansefondet»), og 
navnet bør være kort og konsist. Arbeidsgruppen foreslår at man velger ett av navnene 
«Kompetansefondet», «Kompetansefondet i Agder» eller «Agder kompetansefond». Etter en 
samlet vurdering anbefaler arbeidsgruppen navnet «Kompetansefondet». 
 
Kontorkommune 
Etter arbeidsgruppens vurdering vil det være naturlig å velge Kristiansand som 
kontorkommune. Bakgrunnen for dette er kommunens folketall og geografiske beliggenhet, 
samt det forhold at en rekke naturlige samarbeidspartnere er lokalisert i Kristiansand (Agder 
fylkeskommune, Universitetet i Agder, Sørlandets sykehus HF, NORCE mv.). 
 
Formål 
Det vil etter arbeidsgruppens vurdering være naturlig at formålsparagrafen i de nye 
vedtektene er basert på formålsparagrafene i dagens vedtekter. Dette er mulig å få til 
ettersom dagens to formålsparagrafer har vesentlige likhetstrekk. Generelt bør vedtektene 
være formulert med sikte på å gi styret så vidt handlingsrom som mulig, innenfor gitte 
rammer.  
 
Styret 
Minimumskravet i stiftelsesloven er at vedtektene inneholder bestemmelser om antallet eller 
laveste og høyeste antall styremedlemmer og hvordan styret skal velges. Etter 
arbeidsgruppens vurdering bør imidlertid vedtektene også inneholde bestemmelser om de 
øvrige forholdene som omtales i dagens vedtekter. Arbeidsgruppen peker i denne 
forbindelse på at man kan videreføre bestemmelsene som er like i dag: 
 

 Styret i en sammenslått stiftelse bør fortsatt ha syv medlemmer  
 Varamedlemmene bør fortsatt velges i rekke – men i en ny stiftelse bør tre 

varamedlemmer være tilstrekkelig 
 I en ny stiftelse bør fortsatt halvparten av styret velges annethvert år, slik at hvert 

enkelt styremedlem velges for fire år  
 Vedtektene bør fortsatt inneholde begrensninger på muligheten til gjenvalg. 

Arbeidsgruppen anbefaler at ingen skal kunne sitte mer enn to perioder 
 Styret bør fortsatt velges av rådsforsamlingen 
 Med hensyn til dagens bestemmelse om at Kristiansand kommune kan utpeke en 

representant i styret til Sørlandets Kompetansefond, er arbeidsgruppens oppfatning 
at vedtektene til en ny stiftelse bør peke på hvilken kompetanse styret bør ha fremfor 
å peke på geografi. Arbeidsgruppen foreslår derimot en stemmefordeling i 
rådsforsamlingen hvor Kristiansand vil ha vesentlig innflytelse bl.a. ved valg av styret. 

 
Med hensyn til bestemmelser om hvilken type kompetanse styret bør ha, peker 
arbeidsgruppen på behovet for kompetanse innen næringsliv, politikk og forskning/utdanning. 
I tillegg må styret sammensettes med tanke på uavhengighetsprinsippet i stiftelsesloven 
 
Rådsforsamlingen 
Arbeidsgruppen anbefaler at rådsforsamlingen i en ny stiftelse består av en representant 
med personlig vararepresentant fra hver av stifterne valgt for hver kommunestyreperiode. 
Rådsforsamlingen fatter vedtak i møte og er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
representantene er til stede.  
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Ved avstemming anbefaler arbeidsgruppen at stemmene først vektes etter innskutt kapital 
fra hver enkelt av de to tidligere stiftelsene, slik at kommunene i Aust-Agder til sammen får 
32 prosent av stemmene og kommunene i Vest-Agder får 68 prosent av stemmene. Innenfor 
denne rammen skal stemmene igjen fordeles mellom kommunene etter folketallet i den 
enkelte kommune per 1.1. i året før rådsforsamlingens møte. Stemmetallet skal avrundes til 
nærmeste hele prosentpoeng etter vanlige avrundingsregler, dog slik at ingen stifter skal ha 
mindre enn én stemme. Ved behov for avrunding oppover må stemmene «hentes» fra en 
kommune i samme respektive tidligere fylke, slik at vektingen på 32/68 opprettholdes. 
Vedtak må, for å være gyldig, representere over 50 prosent av stemmetallet og minst tre av 
stifterne. 
 
Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder og valgkomite på tre 
medlemmer til å forberede valgene. 
 
Rådsforsamlingen kan avsette styremedlemmer i henhold til bestemmelsene i stiftelsesloven 
§ 29, skal fastsette styrets godtgjørelse, velge revisor og gis anledning til å avgi uttalelse ved 
omdanning av stiftelsen.  
 
Grunnkapital 
Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp til sammen kroner 1 066 400 000. Stiftelsens kapital og evt. øvrige midler forvaltes av 
stiftelsens styre som også er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles. Stiftelsens kapital 
skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte i forhold til 
formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Styret kan overlate 
den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle forvaltere etter anbud og etter en av 
styret fastsatt forvaltningsstrategi. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske 
hensyn. Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. Stiftelsens kapital skal 
hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet opprettholder sin realverdi. Den 
øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et 
fond som kan benyttes senere år. 
 
Tvistebestemmelser 
Arbeidsgruppen anbefaler at uenighet blant stifterne om forståelse av vedtektene avgjøres 
av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Agder. 
 
Administrativ organisering 
Sammenslåingen bør skje ved at de to eksisterende stiftelsene slettes, og en ny stiftelse 
etableres. Dette vil forsterke inntrykket av nyskaping og bidra til å bygge felles identitet. 
Fondet vil dermed også få et nytt organisasjonsnummer. 
 
Arbeidsgruppen anbefaler en ordning med sekretariat engasjert direkte av stiftelsen. Dette vil 
sørge for kontinuitet i det administrative arbeidet, samtidig som sekretariatet vil være fristilt 
og uavhengig av andre institusjoner. Det bør arbeides med sikte på en samlokalisering med 
relevante innovasjonsmiljøer i fylket, herunder fylkeskommunen og andre miljøer. 
 
Ansatte i Sørlandets Kompetansefond skal ivaretas på best mulige måte ved en 
sammenslåing av stiftelsene. Ingen ansatte skal sies opp.  
 
På prinsipielt grunnlag bør stillingen som adm. dir. / daglig leder lyses ut slik at styret selv 
kan engasjere adm. dir. / daglig leder. En bør da også vurdere om stillingen som adm. dir. / 
daglig leder skal være en åremålsstilling. På kort sikt kan det være aktuelt med 
overgangsordninger. 
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Strategi for utdeling av midler 
I de gjeldende strategiene er det mange sammenfallende vurderinger og fellestrekk. Dette 
bør legge forholdene greit til rette for utvikling av en ny strategi for et nytt felles 
kompetansefond.  
 
Utarbeidelsen av en slik strategi vil være det nye styrets ansvar. Samtidig peker 
arbeidsgruppen på at det nye kompetansefondet skal sikre at fondene får til mer sammen 
enn man i dag gjør hver for seg. En viktig målsetting vil være å øke utdanningsnivået i hele 
Agder. Begge dagens stiftelser har felles erfaringer knyttet til behovet for å prioritere større 
og mer langsiktige prosjekter, og den nye stiftelsen bør videreutvikle samarbeidet med 
naturlige samarbeidspartnere.  
 
For øvrig vises det til omtale i avsnitt 3.3. 
 
Kapitalforvaltningsstrategi 
Også på dette området har fondene mange fellestrekk og like strategiske vurderinger. Dog er 
det slik at Sørlandets Kompetansefond har en langt høyere aksjeandel enn Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond.  
 
Både Gabler og investeringsrådet er bedt om å komme med sine vurderinger av en 
kapitalforvaltningsstrategi for et nytt felles fond. I og med at fondene har forskjellige 
aksjeandeler har begge kommet til at en ved oppstart bør legge opp til en aksjeandel på 60 
%.  
 
Utarbeidelse av kapitalforvaltningsstrategi for et nytt felles fond vil være det nye styrets 
ansvar. Arbeidsgruppens vil imidlertid tilrå at en legger opp til en strategi hvor en i hovedsak 
følger de strategiske vektene til Statens pensjonsfond utland med en aksjeandel som for 
tiden er på 70 %. Det er videre viktig at en innarbeider en rebalanseringsstrategi og tar etiske 
hensyn i forvaltningen. Styret bør også vurdere å plassere midler som kan komme 
næringslivet på Agder til gode.   
 
Etter arbeidsgruppens vurdering vil det være opp til adm. direktør / daglig leder i en ny 
stiftelse å vurdere behovet for investeringsrådgivning. 
 
For øvrig vises det til omtale i avsnitt 4.7. 
 
Gjennomføring av sammenslåingsprosessen 
Arbeidsgruppens innstilling sendes til behandling i begge styrene. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har rådsforsamling 12. juni, mens Sørlandets 
Kompetansefond har rådsforsamling 15. juni. Styrebehandlingen av arbeidsgruppens 
innstilling danner grunnlag for videre drøfting i rådsforsamlingene. Dersom det foreligger 
likelydende vedtak i de to styrene, sendes dokumentene på høring i kommunene etter 
behandling i rådsforsamlingene. 
 
Arbeidsgruppen foreslår at det settes frist 15. september 2020 for innsending av høringssvar 
fra kommunene. Videre foreslår arbeidsgruppen at innstillingen knyttet til sammenslåing av 
de to stiftelsene innen 15. oktober 2020 kommer til formell behandling i styret i Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond og i rådsforsamlingen i Sørlandets Kompetansefond.  
 
Dersom henholdsvis styret og rådsforsamlingen gjør vedtak om å søke Stiftelsestilsynet om 
sammenslåing, sendes saken videre til behandling der.  
 
Målsettingen vil være at en ny stiftelse kan etableres 1. januar 2021. Innen da bør den nye 
rådsforsamlingen være kommet sammen for å velge nytt styre. Arbeidsgruppen anbefaler at 
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det etableres en valgkomite hvor rådsforsamlingen i dagens fond oppnevner to medlemmer 
hver. 
 
Når Stiftelsestilsynet har gjort vedtak om sammenslåing, vil tilsynet som hovedregel 
kunngjøre vedtaket. Ved kunngjøring får kreditorene en frist på seks uker til å komme med 
innvendinger mot sammenslåingen. 
 
Når fristen for innvendinger er gått ut, og eventuelle krav fra kreditorene er behandlet, skal 
det sendes en bekreftelse til Stiftelsestilsynet for hver av stiftelsene om at forholdet til 
kreditorene ikke er til hinder for gjennomføring av sammenslåingen. Bekreftelsen skal være 
underskrevet av styret og revisor. 
 
Stiftelsestilsynet registrerer sammenslåingen i Stiftelsesregisteret. Sammenslåingen trer i 
kraft fra registreringstidspunktet. De overdragende stiftelser blir deretter slettet i 
Stiftelsesregisteret. 
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6. Arbeidsgruppens tilrådning  
 
Arbeidsgruppen anbefaler at stiftelsene sammenslås etter reglene i stiftelsesloven, og at en 
ny stiftelse etableres. Det nye kompetansefondet skal sikre at fondene får til mer sammen 
enn man i dag gjør hver for seg. Fondet skal arbeide for økt kompetanse i hele Agder, for 
sikring og etablering av arbeidsplasser og for gode levekår. Det nye fondet skal styrke og 
videreutvikle Universitetet i Agder, videreutvikle samarbeidet med andre institusjoner, og 
sammen bidra til at utdanningsnivået løftes og at hele Agders behov ivaretas. 
 
Arbeidsgruppen foreslår at den nye stiftelsen får navnet «Kompetansefondet», og at 
stiftelsen får Kristiansand som kontorkommune. Videre anbefaler arbeidsgruppen at 
sekretariatet for den nye stiftelsen engasjeres direkte av stiftelsen.  
 
Arbeidsgruppen har utarbeidet forslag til vedtekter for en ny stiftelse. Dette forslaget følger 
som vedlegg til notatet. Forslaget til vedtekter er også kvalitetssikret av professor Geir 
Woxholth ved Universitetet i Oslo, og tilbakemeldingen fra Woxholth følger som vedlegg til 
dokumentet. Arbeidsgruppens anbefalinger knyttet til styret, rådsforsamling og bestemmelser 
knyttet til kapital og kapitalforvaltning fremgår av forslaget til vedtekter. Det vil være opp til 
det nye styret å lage strategier for utdeling av midler og kapitalforvaltning. 
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Vedlegg 1: Arbeidsgruppens forslag til vedtekter  
 

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KOMPETANSEFONDET 
 
 
§ 1 STIFTELSENS NAVN 
 
Stiftelsens navn er «Kompetansefondet». 
 
 
§ 2 STIFTERNE 
 
Stiftelsen er opprettet av kommunene Arendal, Birkenes, Farsund, Flekkefjord, Froland, 
Grimstad, Hægebostad, Lillesand, Lindesnes (tidl. Lindesnes, Mandal og Marnardal), 
Lyngdal (tidl. Lyngdal og Audnedal), Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, 
Kristiansand (tidl. Kristiansand, Søgne og Songdalen), Kvinesdal, Tvedestrand, Åmli, 
Gjerstad, Risør, Sirdal, Vennesla og Åseral. 
 
 
§ 3 LOVGRUNNLAG FOR STIFTELSEN. KONTORKOMMUNE 
 
Stiftelsen er regulert av stiftelsesloven. Kontorkommune er Kristiansand kommune. 
 
 
§ 4 FORMÅL 
 
Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Agder og til sikring og 
etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til å styrke og videreutvikle 
Universitetet i Agder. 
 
Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og til å anvende kunnskap til nyttige 
formål. 
 
Stiftelsen kan foreta utdelinger til formålet enten etter søknad eller ved at stiftelsen selv 
iverksetter tiltak og/eller foretar utdelinger. Utdelinger kan foretas til institusjoner og andre. 
 
Med institusjon menes offentlige eller private forsknings- og utdanningsinstitusjoner, 
kommuner, offentlige virksomheter og private foretak. 
 
Institusjoner som mottar utdelinger, må utvikle kunnskap på høyskole-/universitetsnivå, til 
nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen. 
Utdelinger skal gis til målrettede tiltak. 
 
 
§ 5 STIFTELSENS ORGANER  
 
Stiftelsen skal ha en rådsforsamling (§ 6), et styre (§ 7) og en administrasjon. 
 
 
§ 6 RÅDSFORSAMLINGEN 
 
§ 6-1 Oppgaver og ansvar 
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Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder og valgkomite på tre 
medlemmer til å forberede valgene. 
 
Rådsforsamlingen kan avsette styremedlemmer i henhold til bestemmelsene i stiftelsesloven. 
 
Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse. 
 
Rådsforsamlingen skal velge revisor. 
 
Rådsforsamlingen skal gis anledning til å avgi uttalelse ved omdanning av stiftelsen. 
 
§ 6-2 Sammensetning 
 
Rådsforsamlingen består av en representant med personlig vararepresentant fra hver av 
stifterne, valgt for hver kommunestyreperiode. Rådsforsamlingen velger selv sin leder og 
nestleder. 
 
§ 6-3 Beslutningsdyktighet. Stemmegivning. Saksbehandling 
 
Rådsforsamlingen fatter vedtak i møte og er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
representantene er til stede.  
 
Ved avstemming skal stemmene vektes etter innskutt kapital fra hver enkelt av de to tidligere 
stiftelsene Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
Innenfor denne rammen skal stemmene igjen fordeles mellom kommunene etter folketallet i 
den enkelte kommune per 1.1. i året før rådsforsamlingens møte, målt i prosent. 
Stemmetallet skal avrundes til nærmeste hele prosentpoeng etter vanlige avrundingsregler, 
dog slik at ingen stifter skal ha mindre enn én stemme. Ved behov for avrunding oppover må 
stemmene «hentes» fra en kommune i samme respektive tidligere fylke, slik at vektingen på 
32/68 opprettholdes (se vedlegg til vedtektene).  
 
Vedtak må, for å være gyldig, representere over 50 prosent av stemmetallet og minst tre av 
stifterne. Ved valg velges den/de av kandidatene som har fått flest stemmer. 
 
§ 6-4 Møter. Innkalling. Saksbehandling 
 
Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte 
leder, styret eller minst tre av representantene krever det.  
 
Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til 
representantene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som en 
representant ønsker å fremme særskilt, må være styret i hende minst en uke før møtet 
holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker. 
 
Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to andre 
personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende representantene. 
 
 
§ 7 STYRET 
 
§ 7-1 Myndighet og oppgaver 
 
Styret er stiftelsens øverste organ. 
 
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. 
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Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med 
vedtektene.  
 
Styret organiserer stiftelsen og besørger at den har en administrasjon (sekretariat og/eller 
daglig leder). 
 
§ 7-2 Sammensetning. Valg  
 
Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Begge kjønn skal 
være representert med minst 40 prosent. Styret skal ha representanter med kompetanse fra 
politikk, næringsliv og akademia. 
 
Ved konstitueringen velges fire medlemmer for fire år og tre medlemmer for to år. Deretter 
velges annethvert år henholdsvis tre eller fire styremedlemmer og ett eller to varamedlemmer 
for fire år av gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn 
to perioder. 
 
 
§ 8 REPRESENTASJON UTAD 
 
Styret representerer stiftelsen utad.  
 
Styret kan tildele prokura. 
 
Hvis daglig leder er ansatt, representerer daglig leder stiftelsen utad i saker som inngår i den 
daglige ledelse. 
 
 
§ 9 GRUNNKAPITALEN OG FORVALTNINGEN AV DENNE 
 
Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, til sammen kroner 
1 066 400 000. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet.  
 
Styret kan gjøre bruk av andre i forbindelse med den daglige forvaltning, herunder 
profesjonelle forvaltere etter anbud, etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet 
opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme 
stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år. 
 
 
§ 10 OMDANNING 
 
Styret kan omdanne stiftelsen etter reglene i stiftelsesloven.  
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§ 11 TVISTEBESTEMMELSER 
 
Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres med endelig virkning av 
en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Agder. 
 

——- o ——- 
 

dato 
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Vedlegg 2: Vekting av stemmer i rådsforsamlingen 
 
Stemmetallet er beregnet med utgangspunkt i at kommunene i tidligere Aust-Agder har skutt 
inn til sammen 32 prosent av kapitalen i en sammenslått stiftelse, mens kommunene i 
tidligere Vest-Agder har skutt inn til sammen 68 prosent. 
 
Folketallet må dermed vektes slik: 
 
 

 
 
 
 
 
 

Folketall Vektet folketall Vektingsfaktor

Aust-Agder 117655 97678 0,830207641

Vest-Agder 187589 207566 1,106493025

Sum 305244 305244

Folketall 1.1.19 Vektet folketall Prosent Vekting

0901 Risør 6848 5685 1,86 1

0904 Grimstad 23246 19299 6,32 6

0906 Arendal 44785 37181 12,18 12

0911 Gjerstad 2454 2037 0,67 1

0912 Vegårshei 2093 1738 0,57 1

0914 Tvedestrand 6069 5039 1,65 1

0919 Froland 5845 4853 1,59 1

0926 Lillesand 10990 9124 2,99 2

0928 Birkenes 5212 4327 1,42 1

0929 Åmli 1848 1534 0,50 1

0935 Iveland 1326 1101 0,36 1

0937 Evje og Horn 3638 3020 0,99 1

0938 Bygland 1192 990 0,32 1

0940 Valle 1156 960 0,31 1

0941 Bykle 953 791 0,26 1

Sum AA 117655 97678 32,00 32

1001 Kristiansand 110391 122147 40,02 40

1003 Farsund 9695 10727 3,51 3

1004 Flekkefjord 9066 10031 3,29 3

1014 Vennesla 14630 16188 5,30 5

1026 Åseral 939 1039 0,34 1

1029 Lindesnes 22909 25349 8,30 8

1032 Lyngdal 10389 11495 3,77 4

1034 Hægebostad 1683 1862 0,61 1

1037 Kvinesdal 6048 6692 2,19 2

1046 Sirdal 1839 2035 0,67 1

Sum VA 187589 207566 68,00 68

TOTALSUM 305244 305244 100,00 100
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Vedlegg 3: Utkast til vedtekter fra professor Geir Woxholth 
 

§ 1 STIFTELSENS NAVN 
 
Stiftelsens navn er «Kompetansefondet». 
 
 
§ 2 STIFTERNE 
 
Stiftelsen er opprettet av kommunene Arendal, Birkenes, Farsund, Flekkefjord, Froland, 
Grimstad, Hægebostad, Lillesand, Lindesnes (Lindesnes, Mandal og Marnardal), Lyngdal 
(Lyngdal og Audnedal), Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Kristiansand (tidl. 
Kristiansand, Søgne og Songdalen), Kvinesdal, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Risør, Sirdal, 
Vennesla og Åseral. 
 
 
§ 3 LOVGRUNNLAG FOR STIFTELSEN. KONTORKOMMUNE 
 
Stiftelsen er regulert av stiftelsesloven. Kontorkommune er Kristiansand kommune. 
 
 
§ 4 FORMÅL 
 
Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Agder og til sikring og 
etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder å bidra til å styrke og videreutvikle 
Universitetet i Agder. 
 
Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og til å anvende kunnskap til nyttige 
formål. 
 
Stiftelsen kan foreta utdelinger til formålet enten etter søknad eller ved at stiftelsen selv 
iverksetter tiltak og/eller foretar utdelinger. Utdelinger kan foretas til institusjoner og andre. 
 
Med institusjon menes offentlige eller private forsknings- og utdanningsinstitusjoner, 
kommuner, offentlige virksomheter og private foretak. 
 
Institusjoner som mottar utdelinger, må utvikle kunnskap på høyskole-/universitetsnivå, til 
nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller lokalforvaltningen. 
Søkes det om midler, bør det fremgå av søknaden hvordan institusjonen har til hensikt å 
oppnå den kunnskap som er nevnt i forrige punktum. Utdelinger skal gis til målrettede tiltak. 
 
 
§ 5 STIFTELSENS ORGANER  
 
Stiftelsen skal ha en rådsforsamling (§ 6), et styre (§ 7) og en administrasjon. 
 
 
§ 6 RÅDSFORSAMLINGEN 
 
§ 6-1 Oppgaver og ansvar 
 
Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder og valgkomite på tre 
medlemmer til å forberede valgene. 
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Rådsforsamlingen kan avsette styremedlemmer i henhold til bestemmelsene i stiftelsesloven. 
 
Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse. 
 
Rådsforsamlingen skal velge revisor. 
 
Rådsforsamlingen skal gis anledning til å avgi uttalelse ved omdanning av stiftelsen. 
 
§ 6-2 Sammensetning 
 
Rådsforsamlingen består av en representant med personlig vararepresentant fra hver av 
stifterne, valgt for hver kommunestyreperiode. Rådsforsamlingen velger selv sin leder og 
nestleder. 
 
§ 6-3 Beslutningsdyktighet. Stemmegivning. Saksbehandling 
 
Rådsforsamlingen fatter vedtak i møte og er beslutningsdyktig når minst halvparten av 
representantene er til stede.  
 
Ved avstemming skal stemmene vektes etter innskutt kapital fra hver enkelt av de to tidligere 
stiftelsene Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond. 
Innenfor denne rammen skal stemmene igjen fordeles mellom kommunene etter folketallet i 
den enkelte kommune per 1.1. i året før rådsforsamlingens møte, målt i prosent. 
Stemmetallet skal avrundes til nærmeste hele prosentpoeng etter vanlige avrundingsregler, 
dog slik at ingen stifter skal ha mindre enn én stemme. Ved behov for avrunding oppover må 
stemmene «hentes» fra en kommune i samme respektive tidligere fylke, slik at vektingen på 
32/68 opprettholdes (se vedlegg til vedtektene).  
 
Vedtak må, for å være gyldig, representere over 50 prosent av stemmetallet og minst tre av 
stifterne. Ved valg velges den/de av kandidatene som har fått flest stemmer. 
 
§ 6-4 Møter. Innkalling. Saksbehandling 
 
Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så ofte 
leder, styret eller minst tre av representantene krever det.  
 
Innkallingen til rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til 
representantene. I innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som en 
representant ønsker å fremme særskilt, må være styret i hende minst en uke før møtet 
holdes. Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker. 
 
Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to andre 
personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende representantene. 
 
 
§ 7 STYRET 
 
§ 7-1 Myndighet og oppgaver 
 
Styret er stiftelsens øverste organ. 
 
Forvaltningen av stiftelsen hører under styret. 
 
Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at utdelinger foretas i samsvar med 
vedtektene.  
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Styret organiserer stiftelsen og besørger at den har en administrasjon (sekretariat og/eller 
daglig leder). 
 
§ 7-2 Sammensetning. Valg  
 
Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Begge kjønn skal 
være representert med minst 40 prosent. Styret skal ha representanter med kompetanse fra 
politikk, næringsliv og akademia. 
 
Ved konstitueringen velges fire medlemmer for fire år og tre medlemmer for to år. Deretter 
velges annethvert år henholdsvis tre eller fire styremedlemmer og ett eller to varamedlemmer 
for fire år av gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen skal kunne sitte mer enn 
to perioder. 
 
 
§ 8 REPRESENTASJON UTAD 
 
Styret representerer stiftelsen utad.  
 
Styret kan tildele prokura. 
 
Hvis daglig leder er ansatt, representerer daglig leder stiftelsen utad i saker som inngår i den 
daglige ledelse. 
 
 
§ 9 GRUNNKAPITALEN OG FORVALTNINGEN AV DENNE 
 
Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp, til sammen kroner 1 066 400 000. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet.  
 
Styret kan gjøre bruk av andre i forbindelse med den daglige forvaltning, herunder 
profesjonelle forvaltere etter anbud, etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Stiftelsens kapital skal hvert år tillegges et beløp som er tilstrekkelig til at fondet 
opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastningen kan brukes det enkelte år til å fremme 
stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år. 
 
 
§ 10 OMDANNING 
 
Styret kan omdanne stiftelsen etter reglene i stiftelsesloven.  
 
 
§ 11 TVISTEBESTEMMELSER 
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Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres med endelig virkning av 
en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Agder. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Geir Woxholth 
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Tilleggsnotat vedr. rådsforsamlingen 
 
I etterkant av arbeidsgruppens møte 12. mai har Sørlandets Kompetansefonds 
representanter i arbeidsgruppen foreslått en annen voteringsmodell for rådsforsamlingen. 
Sekretariatet i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har ikke mottatt et fullstendig 
forslag fra Sørlandets Kompetansefond. Slik sekretariatet har forstått forslaget, innebærer 
det imidlertid følgende: 
 

1. Ved avstemming skal stemmene vektes etter innskutt kapital fra hver enkelt av de to 
tidligere stiftelsene Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond.  
 

2. Innenfor denne rammen skal stemmene igjen fordeles mellom kommunene etter 
folketallet i den enkelte kommune per 1.1. i året før rådsforsamlingens møte, målt i 
prosent. Dette innebærer at folketallet internt i hvert fylke må «vektes» i tråd med 
nivået på innskutt kapital for fylket sett under ett. 
 

3. I alt 1000 stemmer skal fordeles mellom kommunene. Hver kommune får et antall 
stemmer som tilsvarer deres vektede folketall målt i promille. Det benyttes vanlige 
avrundingsregler. 

 
Punktene 1 og 2 er identiske med modellen som foreslås i beslutningsdokumentet. 
Forskjellene ligger i at: 
 

• Summen av stemmer økes fra 100 til 1000 

• Den nedre grensen for antall stemmer per kommune fjernes. I praksis reduseres 
stemmetallet for de minst folkerike kommunene fra 1 av 100 stemmer til 3 av 1000. 

 
Ettersom stemmevektene skal fordeles med 0,1 prosents nøyaktighet, legger sekretariatet til 
grunn at vektingen etter innskutt kapital skal regnes tilsvarende. Dette gir 32,2 prosent til 
kommunene i Aust-Agder og 67,8 prosent til kommunene i Vest-Agder. 
 
Etter sekretariatets forståelse blir stemmefordelingen dermed slik:  
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Folketall Vektet folketall Vektingsfaktor

Aust-Agder 117655 98289 0,835396439

Vest-Agder 187589 206955 1,103238633

Sum 305244 305244

Folketall 1.1.19 Vektet folketall Prosent Vekting

0901 Risør 6848 5721 1,87 19

0904 Grimstad 23246 19420 6,36 64

0906 Arendal 44785 37413 12,26 123

0911 Gjerstad 2454 2050 0,67 7

0912 Vegårshei 2093 1748 0,57 6

0914 Tvedestrand 6069 5070 1,66 17

0919 Froland 5845 4883 1,60 16

0926 Lillesand 10990 9181 3,01 30

0928 Birkenes 5212 4354 1,43 14

0929 Åmli 1848 1544 0,51 5

0935 Iveland 1326 1108 0,36 4

0937 Evje og Horn 3638 3039 1,00 10

0938 Bygland 1192 996 0,33 3

0940 Valle 1156 966 0,32 3

0941 Bykle 953 796 0,26 3

Sum AA 117655 98289 32,20 322

1001 Kristiansand 110391 121788 39,90 399

1003 Farsund 9695 10696 3,50 35

1004 Flekkefjord 9066 10002 3,28 33

1014 Vennesla 14630 16140 5,29 53

1026 Åseral 939 1036 0,34 3

1029 Lindesnes 22909 25274 8,28 83

1032 Lyngdal 10389 11462 3,75 38

1034 Hægebostad 1683 1857 0,61 6

1037 Kvinesdal 6048 6672 2,19 22

1046 Sirdal 1839 2029 0,66 7

Sum VA 187589 206955 67,80 678

TOTALSUM 305244 305244 100,00 1000
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