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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/17366-1 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 

 
   

Godkjenning av protokoll - styremøte 21. mai 2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 21. mai 2021 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 21.05.2021  
Tid 09:00 
Sted:     
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon 

  

Tormod Vågsnes Styreleder 
Bodil Slettebø Nestleder i styret  
Sverre Valvik Styremedlem 
Kjetil Glimsdal Styremedlem 
Oddvar Espegren Styremedlem 
Rita Hansen Styremedlem 
Anne Hestness Trommestad      Varamedlem til styret 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ole Magnus Heimvik      Daglig leder 
 
Møte ble avholdt under styreseminaret som gikk 20. og 21. mai 2021. Styret fikk 
under seminaret foredrag fra sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 
Markets, rektor ved UiA, Sunniva Whittaker, og Jonas Osland og Ernst Hagen fra 
Gabler.  
 
Fevik, 21. mai 2021 
 
 
 
Tormod Vågsnes  Bodil Slettebø  Sverre Valvik 
Styreleder   Nestleder 
 
 
 
Kjetil Glimsdal  Oddvar Espegren   Rita Hansen 
 
 
 
Anne Hestness Trommestad     Ole Magnus Heimvik 
Varamedlem       Daglig leder 
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Godkjenning av innkalling 

Saker til behandling 

23/21 Godkjenning av protokoll styremøte 23/4 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06732-34 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 23/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 23. april 2021 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Protokoll fra styremøte 23. april 2021 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
24/21 Avkastning på fondets kapital per 30.04.2021 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06732-36 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 24/21 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
25/21 Regnskap 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06732-37 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 25/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Årsregnskap 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd etter 
skatt på 42 965 501 kroner godkjennes.  
 

1. Det gjøres følgende disponeringer:  
- 4 342 784 kroner tillegges tilleggskapitalen  
- 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2022  
 

2. Bufferkapitalen økes med 32 445 501 kroner av årets overskudd til 151 739 319 
kroner.  

 
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen. 

 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 



43/21 Godkjenning av protokoll - styremøte 21. mai 2021 - 21/17366-1 Godkjenning av protokoll - styremøte 21. mai 2021 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021

  side 5 av 17 

Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Årsregnskap 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd etter 
skatt på 42 965 501 kroner godkjennes.  
 

1. Det gjøres følgende disponeringer:  
- 4 342 784 kroner tillegges tilleggskapitalen  
- 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2022  
 

2. Bufferkapitalen økes med 32 445 501 kroner av årets overskudd til 151 739 319 
kroner.  

 
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
26/21 Årsberetning 2020 - Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06732-38 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 26/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2020 godkjennes og 
oversendes rådsforsamlingen. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
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Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2020 godkjennes og 
oversendes rådsforsamlingen. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
27/21 Tildelte tilskudd per mai 2021 - Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06732-39 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 27/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
[Lagre]  
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28/21 Agder fylkeskommune - Prosjekt Blått kompetansesenter Sør 
2021 
 
 
Arkivsak-dok. 21/12584-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 28/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme 
Agder fylkeskommune sin søknad om midler til prosjektet «Blått kompetansesenter 
Sør 2021».  
Tidligere tildelinger til Blått kompetansesenter Sør blir inndratt. 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme 
Agder fylkeskommune sin søknad om midler til prosjektet «Blått kompetansesenter 
Sør 2021».  
 
Tidligere tildelinger til Blått kompetansesenter Sør blir inndratt. 
 
[Lagre]  
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29/21 Søknad Sørlandet Sykehus HF - Prosjekt Campus Sør 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06484-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 29/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 500.000,- til 
Sørlandet Sykehus HF til prosjektet Campus Sør. 
 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet i 2022. Det bør i tilfelle arbeides for at en større del 
av finansieringen skal komme fra andre enn de to kompetansefondene, 
herunder blant annet fra søker selv, UiO/UiA, samt kommunale/regionale 
aktører. Det forutsettes videre ny søknad og at prosjektet har tilfredsstillende 
fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. 
 

3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 23 millioner 
over tre år, hvorav søker egenfinansierer minimum NOK 4,5 millioner. 
 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av 
tilsagnsbrevet. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
Styremedlem Kjetil Glimsdal foreslo at følgende tilføyelse ble inntatt under punkt 2 før 
siste setning:  
 
Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil kunne utgjøre mer enn NOK 1 
million årlig, i inntil to år.  
 
Votering 
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Sekretariatets forslag, med tillegg av tilføyelse foreslått av styremedlemmet Glimsdal, 
ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 500.000,- til 
Sørlandet Sykehus HF til prosjektet Campus Sør. 
 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet i 2022. Det bør i tilfelle arbeides for at en større del 
av finansieringen skal komme fra andre enn de to kompetansefondene, 
herunder blant annet fra søker selv, UiO/UiA, samt kommunale/regionale 
aktører. Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil kunne utgjøre 
mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det forutsettes videre ny søknad og 
at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. 
 

3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 23 millioner 
over tre år, hvorav søker egenfinansierer minimum NOK 4,5 millioner. 
 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av 
tilsagnsbrevet. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 
30/21 Universitet i Agder - Etablering profesjonsstudium psykologi 
 
 
Arkivsak-dok. 21/12258-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 30/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 750.000,- til 
Universitetet i Agder sitt prosjekt – Etablering av profesjonsstudium psykologi, 
forutsatt at gradforskriften endres som forutsatt i søknaden. 

2. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet. Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år 
vil kunne utgjøre mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det forutsettes 
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uansett ny søknad for hvert av de etterfølgende år, og at prosjektet har 
tilfredsstillende fremdrift, og innhold i samsvar med beskrivelsen i foreliggende 
søknad. 
 

3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 41.387.200,- 
over fire år, hvor søker egenfinansierer minimum NOK 10,4 millioner. 

 
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 

prosjektregnskap oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når 
prosjektet er gjennomført. 
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av 
tilsagnsbrevet. 

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
Styremedlem Oddvar Espegren foreslo at beløpet under punkt 1 ble økt til NOK 1 
million. 
 
Votering 
Sekretariatets forslag, med justeringen foreslått av styremedlemmet Espegren, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.000.000,- til 
Universitetet i Agder sitt prosjekt – Etablering av profesjonsstudium psykologi, 
forutsatt at gradforskriften endres som forutsatt i søknaden. 
 

2. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet. Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år 
vil kunne utgjøre mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det forutsettes 
uansett ny søknad for hvert av de etterfølgende år, og at prosjektet har 
tilfredsstillende fremdrift, og innhold i samsvar med beskrivelsen i foreliggende 
søknad. 
 

3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 41.387.200,- 
over fire år, hvor søker egenfinansierer minimum NOK 10,4 millioner. 

 
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 

prosjektregnskap oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når 
prosjektet er gjennomført. 
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av 
tilsagnsbrevet. 
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[Lagre]  
 
 
 
 
31/21 Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06485-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 31/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vurderer fortsatt prosjektet Innafor 
som et viktig prosjekt knyttet til å finne gode arenaer for kommunikasjon med barn og 
unge knyttet til deres opplevelser relatert til spørsmål som blant annet helse, trivsel, 
levekår, mobbing og inkludering. Dette var også bakgrunnen for at prosjektet ble 
tildelt støtte i perioden 2018-2020. 
 
Styret finner imidlertid ikke å kunne imøtekomme Blå Kors sin søknad om midler til 
prosjektet Innafor som omsøkt denne gang. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
Styremedlem Kjetil Glimsdal fremmet følgende forslag til vedtak:  
Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen foretar nærmere 
avklaringer rundt øvrige tildelinger til prosjektet og forutsetningene rent økonomisk 
for at prosjektet skal kunne settes i drift. 
 
Votering 
Styremedlemmet Glimsdals forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen foretar nærmere 
avklaringer rundt øvrige tildelinger til prosjektet og forutsetningene rent økonomisk 
for at prosjektet skal kunne settes i drift. 
 
[Lagre]  
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32/21 UiA - Søknad prosjekt "READ" 
 
 
Arkivsak-dok. 21/11735-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 32/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme 
Universitet i Agder sin søknad om midler til prosjektet READ-UiA.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme 
Universitet i Agder sin søknad om midler til prosjektet READ-UiA. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» 
 
 
Arkivsak-dok. 21/12812-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 33/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
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Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme 
XR Agder AS sin søknad om midler til prosjektet «Agder XR».   
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
Styreleder Tormod Vågsnes fremmet følgende forslag til vedtak:  
Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen tar kontakt med 
søker og gir søker anledning til å konkretisere innholdet i prosjektet, samt 
avklare/justere søknaden i henhold til statsstøtteregelverket. 
 
Votering 
Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen tar kontakt med 
søker og gir søker anledning til å konkretisere innholdet i prosjektet, samt 
avklare/justere søknaden i henhold til statsstøtteregelverket. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
34/21 Nytt såkornfond – plassering av kapital - Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06732-40 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 34/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kommitterer seg for en 
investering på NOK 20 millioner i et nytt Regionalt Vekstfond. 

2. Styret forutsetter at samlet kommittert kapital i fondet blir på minst NOK 100 
millioner. 

3. Styret forutsetter videre at fondet etableres i samsvar med de føringer som 
ligger i presentasjonen vedlagt saken, og at avkastingsforventning mv. 
opprettholdes som angitt. 
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4. Styrets leder og daglig leder gis fullmakt til å følge opp saken og gjennomføre 
det praktiske knyttet til oppfølgning av etableringen og gjennomføring av 
tegning mv.  

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
Styreleder Tormod Vågsnes fremmet følgende forslag:  
Vurderingen rundt plassering av kapital i denne type fond tas opp til vurdering i 
forbindelse med en evaluering av fondets strategi som gjennomføres høsten 2021. 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil ikke kommitterer seg til plassering av 
kapital i et Regionalt Vekstfond før dette eventuelt er forankret i fondets strategi.  
 
 
Votering 
Styreleder Tormod Vågsnes sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Vurderingen rundt plassering av kapital i denne type fond tas opp til vurdering i 
forbindelse med en evaluering av fondets strategi som gjennomføres høsten 2021. 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil ikke kommitterer seg til plassering av 
kapital i et Regionalt Vekstfond før dette eventuelt er forankret i fondets strategi.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
35/21 Endring av vedtekter for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06732-43 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 35/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
datert 21. mai 2021 vedtas. 
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2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. 
mai 2021 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
datert 21. mai 2021 vedtas. 
 

2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. 
mai 2021 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
36/21 Orientering – «Skagerak Maturo V» 
 
 
Arkivsak-dok. 21/06732-41 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 36/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Orienteringssak 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
37/21 Sluttrapport for UiA-prosjektet: «KriseSIM, Virtuelt 
treningsverktøy for krisehåndtering» 
 
 
Arkivsak-dok. 21/10958-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 37/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i 
Agder vedr.  prosjektet «KriseSIM» til etterretning.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i 
Agder vedr.  prosjektet «KriseSIM» til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
38/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 21.05.21 
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Arkivsak-dok. 21/06732-42 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 38/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
- 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Skattesak 

Det ble gitt kort informasjon knyttet til status i behandling av klagen i 
skattesaken. Klagen er bekreftet mottatt. Behandlingstiden er angitt til ca. åtte 
måneder. 

 
 
[Lagre]  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/17366-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 11. juni 2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til 
orientering. 
 
 
Vedlegg 
Signert protokoll rådsforsamling 2021 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/17366-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Oppfølgning av tilskudd pr. september 2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
3.1 - Oversikt tildelte tilskudd.pdf 
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Saksopplysninger 
 
I samsvar med rutiner 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 noen del- eller sluttutbetalinger i etterkant av styremøtet 21. mai 2021. 
 
Oversikt over gjenstående utbetalinger av tildelte tilskudd er vedlagt og inntatt nedenfor: 
 
 

 
 

Tilsagn i 2019

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanke Inndratt Rest Kommentar

2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200 000 200 000            

2019/16 UiS

Lekbasert læring - oppfølging av 

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 -60 000 -60 000 -                     

2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 -1 000 000 1 000 000        

2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000 750 000            

Sum 9 870 000     -               -60 000         -1 060 000    -               -3 000 000    5 750 000     

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanke 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 lokalm 125 000 125 000            

2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960 000 960 000            

2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføringInnafor (tidl. Holdningskampanjer) 360 000 -71 394 -153 606 112 500 247 500            

2020/24 UiA Godt begynt 325 000 325 000            

2020/37 Agder fylkeskommune Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 -3 000 000

2020/46 UiA - videreføring Innovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringe 2 000 000 2 000 000        

2020/47 Østre Agder regionråd - viderførinHelseklynge  - struktut for kunnskapsløft for bed 750 000 750 000            

Sum 10 520 000    -               -71 394         -153 606       112 500        -3 000 000    7 407 500     

Tilsagn i 2021

Tilsagn Søker/organisasjon

2021/8 UiA - videreføring

2021/7 UiA - videreføring Prosjektnavn Tilsagn 2021 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanke Inndratt Rest Kommentar

2021/9 UiA Fakultet for Teknologi og ReAgder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000        

2021/19 MIL AS Godt begynt 775 000 775 000            

2021/29 Sørlandet Sykehus HF Agder Batteri - Kompetanse 200 000 200 000            

2021/30 UiA AI:Hub 640 000 640 000            

Sum Campus Sør 500 000 500 000            

Profesjonsstudium psykologi 1 000 000 1 000 000        

6 115 000     -               -               -               -               6 115 000     
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. september 2021

Tilsagn i 2019

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200 000 200 000            

2019/16 UiS

Lekbasert læring - oppfølging av 

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 -60 000 -60 000 -                    

2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 -1 000 000 1 000 000         

2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000 750 000            

Sum 9 870 000      -                 -60 000          -1 060 000     -                 -3 000 000     5 750 000      

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

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 lokalm 125 000 125 000            

2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960 000 960 000            

2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføringInnafor (tidl. Holdningskampanjer) 360 000 -71 394 -153 606 112 500 247 500            

2020/24 UiA Godt begynt 325 000 325 000            

2020/37 Agder fylkeskommune Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 -3 000 000

2020/46 UiA - videreføring Innovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 2 000 000         

2020/47 Østre Agder regionråd - viderførHelseklynge  - struktut for kunnskapsløft for bed 750 000 750 000            

Sum 10 520 000    -                 -71 394          -153 606        112 500         -3 000 000     7 407 500      

Tilsagn i 2021

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2021 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2021/8 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000         

2021/7 UiA - videreføring Godt begynt 775 000 775 000            

2021/9 UiA Fakultet for Teknologi og ReaAgder Batteri - Kompetanse 200 000 200 000            

2021/19 MIL AS AI:Hub 640 000 640 000            

2021/29 Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500 000 500 000            

2021/30 UiA Profesjonsstudium psykologi 1 000 000 1 000 000         

Sum 6 115 000      -                 -                 -                 -                 6 115 000      
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/17366-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Avkastning på fondets kapital pr. 31. juli 2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
4.1 - Avkastningsrapport.pdf 
 
 
Saksopplysninger 
 
Ved inngangen til 2021 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på NOK 534,0 mill.. Ved utgangen av juli 2021 var markedsverdien på NOK 
577,3 mill., noe som er opp NOK 8,2 millioner fra utgangen av juni 2021, og opp NOK 47,7 
mill. hittil i år.     
 
Markedsverdien på aktivaklassene per 31.12.2020, kjøp og salg av andeler, verdi-
endringer og markedsverdi av aktivaklassene per 31.7.2021 vises i etterfølgende tabell: 
 
 
Beløp i mill. kroner 

 Markedsverdi 
31.12.2020 

Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
31.07.2021 

Aksjer 258,4   27,8 43,6 329,8 
Norske obligasjoner   75,1 -25,6   0,4   49,9 
Utenlandske obligasjoner 123,9   -7,9  1,0 117,0 
Eiendom   74,6   -1,2   2,6   76,0 
Bank     2,1   2,5   0,0     4,6 
Sum 534,0  -2,9 22,4 577,3 

 
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2020, kjøp og salg siden 31.12.2020,  
verdiendring siden 31.12.2020 og markedsverdi per 31.7.2021. 
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Tabellen under viser sammensetningen av porteføljen ved utgangen av juli 2021. 
 
 

                                 
Aktivaklasse Per 31.07.2021 

Aksjer 57,0 
Norske obligasjoner   8,7 
Utenlandske obligasjoner 20,3 
Eiendomsfond 13,2 
Bankinnskudd   0,8 

Sum         100,0 

 
 
 
Kapitalforvaltningsstrategi for 2021 
 
Styret vedtok 27.11.2020 kapitalforvaltningsstrategi for 2021. Den nye strategien inne-
bærer omfattende endringer. Strategisk aksjeandel økes fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021.  
 
Økningen i aksjeandel skjer på bekostning av allokeringen til norske og utenlandske 
obligasjoner. Det legges videre opp til at man ikke har spesifikk strategisk aksjeeks-
ponering til ulike land og regioner.   Økningen i aksjeandel fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021 
skal skje gradvis med sikte på å være tilpasset ny strategisk allokering i løpet av 2021. 
Som følge av en betydelig økning av verdien på eksisterende aksjebeholdning har 
aksjeandelen økt betydelig uten nedsalg i andre plasseringer og oppkjøp i aksjer.    
 
Strategien for kapitalforvaltning i 2021 gir følgende sammensetning av porteføljen: 
 

 
 
Rebalansering skal vurderes månedlig. I løpet av september måned vil man trolig ha nådd 
aksjeandel i samsvar med kapitalforvaltningsstrategien, og ordinær rebalansering vil da bli 
foretatt på vanlig måte fremover. Det skal foretas rebalansering dersom allokeringen til en 
aktivaklasse avviker fra minimums- og maksimumsrammeneavviker. 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. Administrasjonen har fullmakt til å justere 
forvalterandelene etter råd fra Gabler. 
 
 
 
 
 
Aksjeporteføljen skal når strategien er implementert ha følgende sammensetning: 

Normalposisjon

Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum

Aksjer 60 % 55 % 65 %

Norske obligasjoner 9 % 7 % 11 %

Utenlandske obligasjoner 15 % 12 % 18 %

Sum obligasjoner 24 % 20 % 28 %

Eiendomsfond 15 % 12 % 18 %

Bankinnskudd 1 % 0 % 2 %

Alternative investeringer 0 % 0 % 4 %

SUM 100 %

Frihetsgrader
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Fond     Allokering   Valutasikret 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AKO Global Long Only             10 %    Ja 
Egerton Capital Equity Fund  10 %    Ja 
Lansdowne DMLO     5 %    Ja 
The Children’s Investment Fund   5 %    Ja 
Ardevora Global Equity   10 %    Nei 
Generation Global Equity   10 %    Nei 
Artisan Global Discovery    5 %    Nei 
TT Emerging Markets     5%    Nei 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM      60 % 

 
Dette innebærer at en skal selge seg ut av Artic Norwegian Value Creaton (norske aksjer), 
og kjøpe seg inn i Egerton Capital Equity Fund, Artisan Global Discovery og The 
Children’s Investment Fund i løpet av 2021.  
 
Når det gjelder norske obligasjoner skal en fortsatt være investert i DNB obligasjon E, men 
redusere den strategiske vekten fra 15 % i 2020 til 9 % i løpet av 2021.  
 
For utenlandske obligasjoner skal den strategiske vekten reduseres fra 24 % i 2020 til  
15 % i løpet av 2021. Her skal en videre selge seg ut av Tempelton Global Bond Fund og 
fordele investeringen likt på de tre gjenværende fondene BlueBay IG Global Aggregate 1, 
PIMCO Global Bond Fund ESG og PIMCO Income Fund.  
 
For eiendom og bankinnskudd er det ingen endring i strategien. 
 
Tilpasning til ny kapitalforvaltningsstrategi 
 
Om kort tid vil en være ferdig med innfasingsplanen mot ny strategisk vekt for aksjer på 60 
%. På slutten av januar har en solgt seg ned i norske obligasjoner med NOK 33 mill.. 
Disse gikk til kjøp av andeler i Egerton Capital Equity Fund. Samtidig som en som en i 
februar kjøper seg inn i Egerton Capital Equity Fund, solgte en seg ut av Artic Norwegian 
Value Creaton med NOK 17,2 mill.   
 
I månedsskiftet april/mai har man gått videre og solgt seg ned i Ardevora Global 
EquityH2N med ca NOK 29,1 millioner, og ervervet aksjer i The Chrildren`s Investment 
Fund med NOK 27,5 millioner, og Artisan Global Discovery Fund med NOK 15 millioner.  
 
I mai ble nedsalget i Ardevora gjennomført, og da slik at man kjøpte seg opp i like store 
deler i de tre tre globale fondene BlueBay IG Global Aggregate I, PIMCO Global Bond 
Fund ESG og PIMCO Income Fund.  
 
Nå i slutten av august tilpasses aksjeporteføljen til strategien ved at man selger seg ned 
med NOK 5 mill. i hver av fondene BlueBay IG Global Aggregate I, PIMCO Global Fund 
ESG og PIMCO Income Fund. Midlene benyttes til å kjøpe seg opp i Egerton Capital 
Equity Fund med NOK 9 mill. og med Artisa Global Discovery Fund med NOK 6 mill.  
 
Nærmere om avkastningen hittil i 2021 
 
Juli måned 
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på NOK 8,2 millioner i juli måned. Det 
gir en gjennomsnittlig avkastning for fondet i juli på 1,4 %. Referanseindeksen viser en 
gjennomsnittlig vekst i mars på 1,4 %. Dette innebærer en avkastning tilsvarende indeks. 
For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
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 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Aksjer        7,1 2,2 2,0  0,2 
Norske obligasjoner        0,2 0,5 0,5   0,0 
Utenlandske obligasjoner         0,7 0,6 1,3 -0,7 
Eiendom        0,2          0,2         0,2  0,0 
Pengemarked        0,0 0,1 0,0  0,0 
Sum        8,2 1,4 1,4  0,0 

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 juli måned.  

 
 

2021 hittil 
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning for fondet på NOK 47,7 mill. kroner for 
perioden januar – juli 2021.  Det gir en gjennomsnittlig avkastning på 9,0 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på 8,1 %. Dette gir en avkastning 
på 0,9 % over indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 
 Avkastning 

(MNOK) 
Avkastning 

(%) 
Indeks 

(%) 
Meravkastning 

(%) 
Aksjer        43,6 15,9 15,5 0,4 
Norske obligasjoner  0,5 0,8         0,3 0,5 
Utenlandske obligasjoner         1,0        0,9      - 0,3 1,2 
Eiendom  2,6 3,5        3,5 0,0 
Pengemarked  0,02 0,1 0,0 0,1 
Sum 47,7 9,0 8,1 0,9 

Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 31.07.2021, samt gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, 
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks for de syv første 
månedene i 2021. 

 
 
Konklusjon 
 
Tallene første syv måneder viser en god vekst på 9 % når en ser alle aktivaklassene under 
ett.  Det er også en meravkasting på 0,9 %. Det er spesielt aksjeavkastningen som har 
vært god hittil i år. Det er imidlertid sannsynlig med en noe annen trend for 
aksjeavkastningen på litt lengre sikt.  
 
I forhold til status ved forrige styremøte 21. mai 2021 har det vært en positiv utvikling både 
på norske og utenlandske obligasjoner, samt for eiendomsporteføljen.  
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30. april 2004 - 31. juli 2021

Porteføljerapport

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
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Avkastning

Mnd til dato Hitt. i år

Portef. Portef. Indeks Diff. Portef. Portef. Indeks Diff.

Beholdning TNOK % % % TNOK % % %

Aksjer 7 159 2,2 2,0 0,2 43 599 15,9 15,5 0,4

Norske obligasjoner 246 0,5 0,5 0,0 475 0,8 0,3 0,5

Utenlandske obligasjoner 664 0,6 1,3 -0,7 1 021 0,9 -0,3 1,2

Eiendomsfond 161 0,2 0,2 0,0 2 576 3,5 3,5 0,0

Bankinnskudd 3 0,1 0,0 0,0 21 0,3 0,1 0,3

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

8 233 1,4 1,4 0,0 47 692 9,0 8,1 0,9

Allokering

Verdi Min Normal Maks Avvik Inspeksjon

Beholdning TNOK % % % % %

Aksjer 329 808 57,1 50,0 55,0 60,0 2,1 OK

Norske obligasjoner 49 944 8,7 7,0 9,0 11,0 -0,3 OK

Utenlandske obligasjoner 117 009 20,3 17,0 20,0 23,0 0,3 OK

Eiendomsfond 75 974 13,2 12,0 15,0 18,0 -1,8 OK

Bankinnskudd 4 567 0,8 0,0 1,0 4,0 -0,2 OK

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

577 302 100,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.07.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK
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Indeksert avkastning siste 36 måneder Avkastning

Verdiutvikling, TNOK Porteføljevekter

Siste mnd Hittil i år Siste 36 mnd Siden start

Inngående beholdning 569 146,9 534 026,4 467 733,2 200 889,8

Innskudd/uttak -77,6 -4 416,5 -25 288,4 135 898,6

Gev/tap 8 232,7 47 692,0 134 857,0 441 403,3

Utgående beholdning 577 301,9 577 301,9 577 301,9 577 301,9

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.07.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK
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Markedsverdi, TNOK % av portefølje

Beholdning 31.07.2021 31.12.2020 Inn/ut Avkastning 31.07.2021 Min Normal Maks Avvik

AKO Global L/O H2N 62 367 53 281 0 9 086 10,8

Ardevora Global Equity SRI 58 754 51 973 0 6 781 10,2

Artisan Global Discovery Fund 17 202 n.a 15 000 2 202 3,0

Egerton Capital Equity H2N 35 441 n.a 33 000 2 441 6,1

Generation IM Global Equity 64 886 53 462 0 11 424 11,2

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 37 189 32 046 0 5 142 6,4

The Children`s Inv.Fund H2N 29 246 n.a 27 500 1 746 5,1

TT Emerging Markets Equity 24 706 22 432 0 2 274 4,3

Aksjer 329 808 258 445 27 763 43 599 57,1 50,0 55,0 60,0 2,1

DNB Obligasjon E 49 944 75 062 -25 592 475 8,7

Norske obligasjoner 49 944 75 062 -25 592 475 8,7 7,0 9,0 11,0 -0,3

BlueBay IG Global Aggregate I 39 046 31 995 7 106 -54 6,8

PIMCO Global Bond Fund ESG 38 926 31 862 7 107 -43 6,7

PIMCO Income Fund 38 982 31 038 7 107 836 6,8

Utenlandske obligasjoner 117 009 123 879 -7 891 1 021 20,3 17,0 20,0 23,0 0,3

DEAS Eiendomsfond Norge I 25 980 25 245 -526 1 261 4,5

DNB Scandinavian Propfund 4 KS 49 994 49 345 -666 1 315 8,7

Eiendomsfond 75 974 74 591 -1 192 2 576 13,2 12,0 15,0 18,0 -1,8

Driftskonto 4 272 1 933 2 318 21 0,7

Midler til investering 294 117 177 0 0,1

Bankinnskudd 4 567 2 050 2 495 21 0,8 0,0 1,0 4,0 -0,2

Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

577 302 534 026 -4 416 47 692 100,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 31.12.2020 til 31.07.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK

G
e

n
e

re
rt

: 
1

1
.0

8
.2

0
2

1
 1

0
:5

1
:1

2

3



46/21 Avkastning på fondets kapital per 31. juli 2021 - 21/17366-4 Avkastning på fondets kapital per 31. juli 2021 : 4.1 - Avkastningsrapport

Avkastning, mnd. til dato, % Avkastning, hitt. i år, % Avkastning, siden start, %

Beholdning Portef. Ind. Diff. Portef. Ind. Diff. Portef. Ind. Diff. Start

AKO Global L/O H2N 3,3 0,7 2,5 17,1 14,2 2,9 22,9 21,3 1,6 31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI 3,4 3,3 0,1 13,0 16,7 -3,7 18,6 15,6 3,0 31.12.2016

Artisan Global Discovery Fund 6,0 3,3 2,7 14,7 10,4 4,3 14,7 10,4 4,3 30.04.2021

Egerton Capital Equity H2N 0,2 1,7 -1,5 7,4 10,1 -2,7 7,4 10,1 -2,7 15.02.2021

Generation IM Global Equity 4,1 4,4 -0,3 21,4 18,8 2,6 36,8 30,6 6,2 31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 0,2 1,7 -1,5 16,0 16,1 -0,1 2,8 12,2 -9,4 01.10.2018

The Children`s Inv.Fund H2N 3,1 1,7 1,3 6,3 5,8 0,5 6,3 5,8 0,5 04.05.2021

TT Emerging Markets Equity -5,0 -4,3 -0,7 10,1 3,5 6,7 12,3 8,6 3,7 31.05.2018

Aksjer 2,2 2,0 0,2 15,9 15,5 0,4 9,1 9,5 -0,4 30.04.2004

DNB Obligasjon E 0,5 0,5 0,0 0,8 0,3 0,5 3,0 1,7 1,3 31.05.2015

Norske obligasjoner 0,5 0,5 0,0 0,8 0,3 0,5 4,2 3,1 1,1 30.04.2004

BlueBay IG Global Aggregate I 0,3 1,3 -1,0 -0,2 -0,3 0,1 4,4 3,3 1,1 31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG 1,1 1,3 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 3,4 3,2 0,2 31.10.2017

PIMCO Income Fund 0,3 1,1 -0,8 2,3 -0,5 2,8 4,2 3,6 0,6 23.01.2020

Utenlandske obligasjoner 0,6 1,3 -0,7 0,9 -0,3 1,2 4,6 4,3 0,4 31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I 0,1 0,1 0,0 5,0 5,0 0,0 8,6 8,6 0,0 31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS 0,3 0,3 0,0 2,7 2,7 0,0 6,5 6,5 0,0 31.12.2009

Eiendomsfond 0,2 0,2 0,0 3,5 3,5 0,0 6,8 6,8 0,0 31.12.2009

Driftskonto 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,4 2,7 1,8 0,9 30.04.2004

Midler til investering n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 01.10.2018

Bankinnskudd 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 2,6 1,8 0,8 30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og 1,4 1,4 0,0 9,0 8,1 0,9 7,0 6,0 0,9 30.04.2004

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.07.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK
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% av portf. Avkastn., mnd. til dato, % Avkastn., hitt. i år, % Markedsverdi MNOK

Beholdning 31.07.2021 Portef. Indeks Diff. Portef. Indeks Diff. 31.07.2021 30.06.2021 Bev. Gev/tap Startdato

AKO Global L/O H2N 10,8 3,3 0,7 2,5 17,1 14,2 2,9 62,4 60,4 0,0 2,0 31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI 10,2 3,4 3,3 0,1 13,0 16,7 -3,7 58,8 56,8 0,0 1,9 31.12.2016

Artisan Global Discovery Fund 3,0 6,0 3,3 2,7 14,7 10,4 4,3 17,2 16,2 0,0 1,0 30.04.2021

Egerton Capital Equity H2N 6,1 0,2 1,7 -1,5 7,4 10,1 -2,7 35,4 35,4 0,0 0,1 15.02.2021

Generation IM Global Equity 11,2 4,1 4,4 -0,3 21,4 18,8 2,6 64,9 62,3 0,0 2,5 31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 6,4 0,2 1,7 -1,5 16,0 16,1 -0,1 37,2 37,1 0,0 0,1 01.10.2018

The Children`s Inv.Fund H2N 5,1 3,1 1,7 1,3 6,3 5,8 0,5 29,2 28,4 0,0 0,9 04.05.2021

TT Emerging Markets Equity 4,3 -5,0 -4,3 -0,7 10,1 3,5 6,7 24,7 26,0 0,0 -1,3 31.05.2018

Aksjer 57,1 2,2 2,0 0,2 15,9 15,5 0,4 329,8 322,6 0,0 7,2 30.04.2004

DNB Obligasjon E 8,7 0,5 0,5 0,0 0,8 0,3 0,5 49,9 49,7 0,0 0,2 31.05.2015

Norske obligasjoner 8,7 0,5 0,5 0,0 0,8 0,3 0,5 49,9 49,7 0,0 0,2 30.04.2004

BlueBay IG Global Aggregate I 6,8 0,3 1,3 -1,0 -0,2 -0,3 0,1 39,0 38,9 0,0 0,1 31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG 6,7 1,1 1,3 -0,1 -0,1 -0,3 0,2 38,9 38,5 0,0 0,4 31.10.2017

PIMCO Income Fund 6,8 0,3 1,1 -0,8 2,3 -0,5 2,8 39,0 38,9 0,0 0,1 23.01.2020

Utenlandske obligasjoner 20,3 0,6 1,3 -0,7 0,9 -0,3 1,2 117,0 116,3 0,0 0,7 31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I 4,5 0,1 0,1 0,0 5,0 5,0 0,0 26,0 26,0 0,0 0,0 31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS 8,7 0,3 0,3 0,0 2,7 2,7 0,0 50,0 49,8 0,0 0,1 31.12.2009

Eiendomsfond 13,2 0,2 0,2 0,0 3,5 3,5 0,0 76,0 75,8 0,0 0,2 31.12.2009

Driftskonto 0,7 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,4 4,3 4,3 -0,1 0,0 30.04.2004

Midler til investering 0,1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0,3 0,3 0,0 0,0 01.10.2018

Bankinnskudd 0,8 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 4,6 4,6 -0,1 0,0 30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og 100,0 1,4 1,4 0,0 9,0 8,1 0,9 577,3 569,1 -0,1 8,2 30.04.2004

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.07.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
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Nøkkeltall i perioden Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK) 577 302 Beta 1,12

Avkastning - portefølje 7,0 % Forklaringsgrad (R2) 0,87

Avkastning - indeks 6,0 % Tracking Error 1,6 %

Differanse 0,9 % Info kvot 0,59

Standardavvik - portefølje 4,2 % Sharpe Ratio 1,21

Standardavvik - indeks 3,5 % Konsistens 63,8 %

Max drawdown -15,1 %

Recovery time 236

Trendanalyse - Sharpe Ratio Trendanalyse - Tracking Error

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.07.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
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Avkastning Differanseavkastning

2021 2020 2019 2018 2017 2016

MV (TNOK) 577 302 534 026 495 633 444 926 467 276 424 357

Portef. 9,0 % 9,6 % 13,6 % -2,5 % 11,9 % 5,5 %

Indeks 8,1 % 9,6 % 12,7 % -1,0 % 9,0 % 4,5 %

Differanse 0,9 % 0,0 % 0,8 % -1,5 % 3,0 % 1,0 %

Avkastning 1 mnd 3 mnd 6 mnd 1 år 3 år 5 år

Portef. 1,4 % 4,4 % 9,3 % 19,6 % 9,1 % 8,8 %

Indeks 1,4 % 4,6 % 8,3 % 16,0 % 9,2 % 7,9 %

Differanse 0,0 % -0,1 % 1,0 % 3,7 % -0,1 % 0,9 %

Forklaring til porteføljeresultat Indeksert avkastning siden start

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.07.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK
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Verdiutvikling, MNOK Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering Avkastning i beløp per aggregat

Hittil i år 2020 Siden start

Total 47 691 997 46 832 983 441 403 341

Aksjer 43 599 418 34 359 820 176 654 955

Norske obligasjoner 474 796 2 909 353 117 196 330

Utenlandske obligasjoner 1 020 887 4 161 799 42 251 935

Eiendomsfond 2 575 687 5 367 162 33 759 033

Bankinnskudd 21 208 37 099 1 535 354

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.07.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06485-6 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Blå Kors Kristiansand - Prosjektet Innafor - ny behandling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vurderer fortsatt prosjektet Innafor som 
et viktig prosjekt knyttet til å finne gode arenaer for kommunikasjon med barn og unge 
knyttet til problemstillinger som helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering. Prosjektet 
har fått støtte over flere år og utviklingen av selve verktøyet/appen vil være finansiert ved 
sluttutbetaling av tidligere tildelinger. Styret finner imidlertid ikke å kunne imøtekomme 
søknaden om videre finansiering som omsøkt.  
 
 
Vedlegg 
 
Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor  
Vedtak , 21052021, Sak 31/21, Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor 
Søknad Blå Kors - prosjektet Innafor - Tilbakemelding på søknad  
Tilbakemelding fra prosjekt Innafor (Blå Kors   FK Jerv) 
 
Saksopplysninger 
 
Saken ble første gang behandlet i styremøte 21. mai 2021. Opprinnelig saksfremlegg og 
styrets vedtak følger vedlagt.  
 
Basert på styrets vedtak 21. mai har administrasjonen hatt videre dialog med søker rundt 
spørsmålene fra styret knyttet til om utviklingsfasen var ferdig, hvilke øvrige tildelinger 
søker har fått, samt forutsetningene rent økonomisk for å sette prosjektet i drift. 
 
Det er ut fra dette på det rene at utviklingsdelen av prosjektet ferdigstilles basert på 
tidligere tildelinger fra kompetansefondet. I følge søker er følgelig prosjektet nå over i en 
ny fase, hvor man blant annet skal gjennomføre følgende: 

 
1) Utvikle kompetanse-pakke (se søknad)  
2) Starte opplæring (ref. søknad side 8 og følgende) 
3) Implementere og den skal tas i bruk iht fremdriftsplan i søknad  
4) Gjøre prosjektet og de innsamlende data forskningsrelevante 
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Totalt har man en ytterligere tidshorisont på fire år, slik at prosjektet vil pågå frem til 2025.  
 
I relasjon til videre støtte til prosjektet opplyser søker at man også i 2021 har mottatt støtte 
fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Videre har man pro-bono innsats fra Egde 
Consulting AS med verdi tilsvarende ca NOK 300.000,-, betydelig innsats fra forskere mv. 
ved UiA og egeninnsats fra Blå Kors og Jerv.  
 
Søker angir at appen legges ut for Apple og Android bruk i disse dager, men at fullføring 
av alle de planer som foreligger pr dato forutsetter videre støtte fra kompetansefondet eller 
annen aktør. Får man ikke slik finansiering på plass må prosjektet nedskaleres eller 
ambisjonene senkes. Det fremstår likevel ut fra svaret som at prosjektet blir videreført, 
herunder ved at appen er ferdig utviklet og legges ut i disse dager.  
 
Vurderinger 
 
Basert på tilbakemeldingen fra søker er utviklingsdelen av prosjektet fullfinansiert ved 
utbetaling av tidligere tildelinger fra kompetansefondet. Videre skal prosjektet over i en ny 
fase som omfatter implementering, bruk og følgeforskning.. 
 
Kompetansefondet har allerede fulgt prosjektet i tre år i perioden 2018-2020, og ved en 
videreføring i ny fase vil det totalt ha blitt gitt støtte til prosjektet i syv år.  
 
Søker angir at man for å gjennomføre de planer som foreligger, er søker avhengig av 
videre støtte fra kompetansefondet eller annen aktør. Alternativt vil prosjektet måtte 
nedskalere eller ambisjonsnivået senkes. Slik administrasjonen forstår tilbakemeldingen vil 
prosjektet bli videreført også uten videre støtte fra kompetansefondet, men da i en noe 
annen takt eller annet omfang dersom søker ikke får ytterligere støtte fra andre aktører. 
 
Slik administrasjonen vurderer dette vil videre støtte nå forutsette at man er innstilt på å 
følge prosjektet i hele «fase 2», noe som tilsier støtte i ytterligere fire år. Totalt vil man da 
ha fulgt prosjektet i syv år. Fra administrasjonens side legges det til grunn at utviklingen av 
selve verktøyet er ferdig, og at den utviklede appen mv. rulles ut i disse dager. Det 
fremstår følgelig som klart at prosjektet vil bli videreført, også uten videre støtte. 
Administrasjonen finner ut fra dette å ville anbefale at man ikke går videre med støtte til 
«fase 2» av prosjektet. 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet Innafor anses som et godt prosjekt som har fått betydelig støtte fra 
kompetansefondet i en utviklingsfase på tre år. Prosjektet er nå over i en ny fase som er 
angitt vil løpe i fire år. Selv om det må arbeides noe med alternativ finansiering er det ikke 
holdepunkter for at prosjektet vil stanse opp eller falle bort dersom kompetansefondet ikke 
støtter dette videre. Basert på dette innstiller administrasjonen på at det ikke gis støtte til 
prosjektet videre. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06485-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor  

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vurderer fortsatt prosjektet Innafor som 
et viktig prosjekt knyttet til å finne gode arenaer for kommunikasjon med barn og unge 
knyttet til deres opplevelser relatert til spørsmål som blant annet helse, trivsel, levekår, 
mobbing og inkludering. Dette var også bakgrunnen for at prosjektet ble tildelt støtte i 
perioden 2018-2020. 
 
Styret finner imidlertid ikke å kunne imøtekomme Blå Kors sin søknad om midler til 
prosjektet Innafor som omsøkt denne gang. 
 
 
Vedlegg 
Søknad fra Blå Kors Kristiansand - Prosjektet Innafor 
Budsjett til AAUFK Prosjekt Innafor2021 
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Saksopplysninger 
 
Nærmere om søknaden 
Blå Kors Kristiansand søker om støtte til prosjektet Innafor. Prosjektet er reelt sett en 
fortsettelse av tidligere prosjekt med samme navn som har mottatt støtte fra 2018-2020. 
 
FK Jerv og Blå Kors Kristiansand har siden 2015 samarbeidet med prosjekt knyttet til 
mobbing, og med utgangspunkt i Chat-tjenesten SnakkomMobbing.no. Samarbeidet ble 
utvidet i 2017. Formålet var å bedre kommunikasjon rundt barn og unges opplevelser 
knyttet til helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering.  
 
Etter dialog og undersøkelser ble det besluttet å utarbeide en app – Innafor. Siden 2018 er 
appen utviklet og testet. Det gjenstår nå endelig programmering, og ferdigstillelse av hele 
prosjektet rundt appen Innafor. Det er ønskelig å hente inn profesjonell bistand til 
ferdigstillelse av appen, og det er inngått en avtale med Egde Consulting. 
 
Fra 2018 da prosjektleder ble ansatt har det blitt gjennomført flere studentprosjekter ved 
UiA, innenfor blant annet webdesign, programmering, kortfilmer, animasjoner, grafisk 
design, analyse og testing. Prosjektet har også resultert i to bacheloroppgaver og en 
masteroppgave, samt noen mindre oppgaver. Utover i 2018 og 2019 er ulike versjoner 
testet på målgrupper for barn og unge.  
 
Støtten nå omfatter ønske om bidrag til å gå fra prosjekt til produkt. Dette innebærer 
endelig ferdigstilling av appen og utarbeidelse og tilbud om en kompetansepakke til 
trenere og ledere innenfor barne- og ungdomsfotballen. Gjennom kompetansepakken 
tilbys et opplegg knyttet til bruk av Innafor appen gjennom sesongen, herunder til 
planlegging av kjøreregler for lag (trenere og spillere). Samt at appen vil inngå i løpende 
evalueringer gjennom sesongen og temasamlinger knytet til ulike temaer som mobbing, 
psykisk helse mv..  
 
Løsningen vil videre kunne inngå som en del av kompetansehevingspakken som Agder 
fotballkrets tilbyr til trenere mv. innenfor målgruppen hvor også de sentrale temaene vil 
være knyttet opp mot mobbing, psykisk helse mv.  
 
Det er planlagt benyttet internkompetanse, samt ressurser fra Blå Kors Chat-senter, og 
fagmiljøer som ABUO, RVTS SØR, mv. 
 
Det legges til grunn at appen vil kunne benyttes/overføres til andre arenaer for barn og 
unge, herunder andre idretter, skoler mv. 
 
Økonomi 
 
Blå Kors vil fra år 2 arbeide for å få inn videre finansiering som skal overta videre drift etter 
år 4.  
 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har 
for årene 2018-2020 støttet prosjektet med NOK 990.000,- hver.  
 
Det søkes nå om ny støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2021, med 
forlengelse i perioden 2022-2024. Totalt søkes det om en tildeling på NOK 1.500.000,-, 
fordelt på NOK 350.000,- hvert av de første to år, og deretter NOK 400.000,- de neste to 
år.   
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Vurderinger 
 
Som fremholdt ved behandling av tidligere søknader har Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond ansett dette som et godt prosjekt, med fokus på viktige levekårsspørsmål 
for barn og unge. Fokus på, og kommunikasjon med barn og unge knyttet til temaer som 
mobbing, psykisk helse, inkludering mv. fremstår som viktig, og arbeidet med å bedre 
kommunikasjonen rundt disse temaene fordrer nærmest et kontinuerlig arbeid på mange 
ulike arenaer og plattformer. En app som kan benyttes til å fremme slik dialog internt i et 
lag eller en gruppe fremstår som en god investering. Dette er også bakgrunnen for at Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond har støtte prosjektet i perioden 2018-2020. 
 
Gjennom tidligere støtte har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bidratt til at 
prosjektet nå er ferdigstilt, og som det nå også er beskrevet i søknaden for nye fire år skal 
man nå ta prosjektet videre og lansere selve produktet og tilhørende opplærings og 
kommunikasjonspakker. Slik det fremstår av søknaden er det meste av kostnader knyttet 
til selve utviklingen dekket. De videre kostnader som det nå søkes om støtte til omfatter i 
det alt vesentlige lønnskostnader mv. til videre utrulling og «drift» av prosjektet.   
 
Som angitt har prosjektet Innafor tidligere fått støtte fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond over en periode på tre år og med en samlet støtte på NOK 990.000,-. 
Den søknad som nå foreligger innebærer, inkludert signaliserte ønsker om forlengelse 
frem til utgangen av 2024, at prosjektet i tilfelle vil motta støtte i syv år, og med et samlet 
beløp på NOK 2.490.000,-. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har svært mange søknader som er godkjent i 
den aktuelle periode, og også flere som kommer til behandling. Allerede nå nærmer man 
seg totalrammen for flere av årene i søknadsperioden (inkludert eventuell videreføring). 
Det er dessverre ikke midler til å støtte alle søknader, heller ikke der formålet som sådan 
er godt og innenfor stiftelsens formål.  
 

1. år 2. år 3. år 4. år

Lønnsutgifter Lønnsutgifter Lønnsutgifter Lønnsutgifter

Administrative kostnader 70000 Administrative kostnader 70 000 Administrative kostnader 75 000 Administrative kostnader 75 000

Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000

Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000

Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse 50 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse 50 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse 75 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse 100 000

Lønnsutgifter totalt: 1 095 000 Lønnsutgifter totalt: 1 095 000 Lønnsutgifter totalt: 1 125 000 Lønnsutgifter totalt: 1 150 000

Utvikling Utvikling Utvikling Utvikling

Videreutvikling App / tilpasninger / pakker 30000 Videreutvikling App / tilpasninger 30000 Videreutvikling App / tilpasninger 50000 Videreutvikling App / tilpasninger 100000

Vedlikehold / feilretting App 20000 Vedlikehold App 30000 Vedlikehold App 30000 Vedlikehold App 50000

Utvikling totalt: 50000 Utvikling totalt: 60000 Utvikling totalt: 80000 Utvikling totalt: 150000

Annet Annet Annet Annet

Teknisk utstyr, PC / Telefon 50000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 20000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 20000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 50000

Materiell / Utstyr 20000 Materiell / Utstyr 10000 Materiell / Utstyr 10000 Materiell / Utstyr 10000

Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000

Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 20000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 80000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 200000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 250000

Trykksaker / Markedsføring 20000 Trykksaker / Markedsføring 40000 Trykksaker / Markedsføring 100000 Trykksaker / Markedsføring 150000

Lisenser / Abo. digitale tjenester / servere  10000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 15000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 15000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 20000

Diverse 15000 Diverse 30000 Diverse 50000 Diverse 100000

Annet totalt: 147000 Annet totalt: 207000 Annet totalt: 407000 Annet totalt: 592000

UTGIFTER TOTALT: 1 292 000 UTGIFTER TOTALT: 1 362 000 UTGIFTER TOTALT: 1 612 000 UTGIFTER TOTALT: 1 892 000

1. år - Etablering 2. år - Lokalt 3. år - Regionalt 4. år - Nasjonalt

 INNTEKTER INNTEKTER  INNTEKTER INNTEKTER

Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 900 000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 1000000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 1100000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 800000

Søkt medfinansiering: AAUFK 350 000 Søkt medfinansiering: AAUFK 350000 Søkt medfinansiering: AAUFK 400000 Søkt medfinansiering: AAUKF 400000

Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund

Annen finansiering 42 000 Annen finansiering 12000 Annen finansiering 112000 Annen finansiering 692000

INNTEKTER TOTALT: 1 292 000 INNTEKTER TOTALT: 1362000 INNTEKTER TOTALT: 1612000 INNTEKTER TOTALT: 1892000

EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv 

Frivillig innsats Antall pers Antall timerSats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt

Ungdomsgruppe 15 25 150 56250 Ungdomsgruppe 80 10 100 80000 Ungdomsgruppe 128 10 100 128000 Ungdomsgruppe 384 10 100 384000

Trenere / Foreldre 15 25 350 131250 Trenere / Foreldre 10 15 350 52500 Trenere / Foreldre 16 15 350 84000 Trenere / Foreldre 48 15 350 252000

Annen frivillig innsats 10 10 350 35000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000

EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 222500 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 160500 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 240000 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 664000

EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere

Antall pers Antall timerSats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt

Estimat 450000 Estimat 612000 Estimat 612000 Estimat 612000

Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 450000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000

EGENINNSATS OG STUDENTINNSATS TOTALT 672 500 772500 852000 1276000
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Videre vil videre støtte innebære at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond totalt sett 
ha støttet prosjektet i syv år. Dette er en vesentlig lengre periode enn normalt.  
 
Det skal også bemerkes at forespørselen om videre støtte nå bærer mer preg av å være 
en søknad om videre driftsstøtte, i motsetning til første søknad som bar mer preg av å 
være knyttet til oppstart og utvikling.  
 
For sekretariatet fremstår det som naturlig at søker nå finner andre og permanente aktører 
til å ta prosjektet videre, for eksempel at man søker å få dette inn på statsbudsjettet (som 
angitt i søknaden), eventuelt at dette kan implementeres som en del av idrettens og andre 
aktørers satsing innenfor temaer som mobbing, psykisk helse, mobbing mv., og derved 
finansieres via disse. 
 
Med grunnlag i ovennevnte momenter finner sekretariatet å anbefale at man ikke 
imøtekommer søknaden om støtte. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet som sådan anses som et viktig og godt prosjekt. Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond har støtte prosjektet i oppstartsperioden i årene 2018-2020. 
 
Hensett til behovet for prioritering av kompetansefondets midler, samt at prosjektet har 
mottatt støtte i tre år og at det nå bør videreføres med mer langsiktig/permanent 
finansiering, innstiller sekretariatet på at søknaden ikke innvilges.   
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Saksprotokoll 

Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor 

 
Arkivsak-dok. 21/06485 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 31/21 

 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vurderer fortsatt prosjektet Innafor 
som et viktig prosjekt knyttet til å finne gode arenaer for kommunikasjon med barn og 
unge knyttet til deres opplevelser relatert til spørsmål som blant annet helse, trivsel, 
levekår, mobbing og inkludering. Dette var også bakgrunnen for at prosjektet ble 
tildelt støtte i perioden 2018-2020. 
 
Styret finner imidlertid ikke å kunne imøtekomme Blå Kors sin søknad om midler til 
prosjektet Innafor som omsøkt denne gang. 
 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har behandlet saken i møte 
21.05.2021 sak 31/21 
 
Møtebehandling 
Styremedlem Kjetil Glimsdal fremmet følgende forslag til vedtak:  
Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen foretar nærmere 
avklaringer rundt øvrige tildelinger til prosjektet og forutsetningene rent økonomisk 
for at prosjektet skal kunne settes i drift. 
 
Votering 
Styremedlemmet Glimsdals forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Saken utsettes til styremøtet i september 2021. Administrasjonen foretar nærmere 
avklaringer rundt øvrige tildelinger til prosjektet og forutsetningene rent økonomisk 
for at prosjektet skal kunne settes i drift. 
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Postadresse: Telefon: Org.nr.: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  99796414 886 212 062 
 E-post: Nettsted: 
 postmottak@agderfk.no www.aaukf.no 

 

 

 
 
BLÅ KORS KRISTIANSAND 
Gyldenløves gate 60 
4614 KRISTIANSAND S 
 
 
Att.: Sven Fredrik Stray 
 

 
   
 
Dato: 01.06.2021 
Vår ref: 21/06485-4 
Deres ref:    
Saksbeh.:  Ole Magnus Heimvik 

 

  

 

Søknad Blå Kors - prosjektet Innafor - Tilbakemelding på søknad   
 
Det vises til søknad fra Blå Kors knyttet til prosjektet Innafor. Søknaden ble behandlet i 
styremøte 21. mai 2021.  
 
Styret besluttet å utsette saken til styremøtet i september 2021. Bakgrunnen for utsettelsen er at 
styret ønsker ytterligere opplysninger fra søker knyttet til hvilken annen støtte eller tildelinger 
prosjektet har mottatt for denne del av prosjektet.  
 
Videre ber en om at det angis en konkret fordeling av budsjettposter knyttet til: 
 

- Utvikling: Hva gjenstår av kostnader knyttet til ferdigstillelse av utviklingsdelen av 
prosjektet (totalt beløp). 

- Drift. Hvilke deler av budsjettet er knyttet til videre drift av prosjektet (konkret beløp)? 
- Er det øvrige kostnader som ikke relaterer seg til ovennevnte poster, og hva er i tilfelle 

disse og hvilke beløp utgjør dette? 
 
Vi ber om tilbakemelding innen 1. august 2021. Foreligger ikke tilbakemelding innen fristen vil 
saken eventuelt kunne bli behandlet basert på opplysningene som foreligger pr. dato. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ole Magnus Heimvik     
Daglig leder       
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk 
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From: Sven Fredrik Stray <SvenFredrik.Stray@blakors.no> 

Sent: fredag 25. juni 2021 11:58 

To: Heimvik, Ole Magnus 

Subject: Tilbakemelding fra prosjekt Innafor (Blå Kors / FK Jerv) 

 

Hei, 

 

Det vises til brev fra Daglig leder i AAUKF sendt i Altinn 1.6.2021: Søknad Blå Kors - prosjektet 
Innafor - Tilbakemelding på søknad 

 

  

Tilbakemelding: 

  

1. Nei. Det ligger ingen kostnader knyttet til ferdigstillelse av utviklingsdelen av prosjektet i den 

nye søknaden. Ferdigstillelse av utviklingsdelen finansieres av sluttutbetaling fra AAUKF.  

  

2. Vi er nå over i en ny fase, men fremdeles vil prosjektet i all hovedsak være preget av 

utvikling. Vi skal: 

a) utvikle kompetanse-pakke (se søknad)  

b) starte opplæring (ref. søknad side 8 og følgende) 

c) implementere og den skal tas i bruk iht fremdriftsplan i søknad.  

d) gjøre prosjektet og de innsamlende data forskningsrelevante.  

  

Alle fire punktene som her er nevnt forstår vi som utviklingsarbeid, når nå prosjektet går over 

i en ny fase. 

Vi anser ikke prosjektet for å være over i driftsfase før etter år 4. Dvs. vår 2025.  

  

Det vil være et utviklingsarbeid knyttet til forskning og videreutvikling, implementering og 

opplæring i hele prosjektperioden. Vi har allerede i dag et etablert samarbeid med flere 

fakulteter på Universitetet i Agder. Det vil være ønskelig fra vår side å knytte et fremtidig 

forskningssamarbeid med Universitetet i Agder.  

  

3. Hele budsjett er knyttet til utviklingsarbeid, f.o.m. vår 2021, t.o.m. høst 2024. 

  

Vi er glade for den gode dialogen med dere og støtten dere har gitt oss frem til nå. Vi håper dere blir 

med oss over i den neste spennende utviklingsfasen som bl.a. inneholder forskning og 

videreutvikling.  

  

Har du spørsmål eller ønsker ytterlige informasjon stiller jeg/vi svært gjerne til et møte eller en 

samtale 😊 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Sven Fredrik Stray 
Prosjektleder, innafor-app.no 

 
Blå Kors Kristiansand 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/12812-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Agder XR AS - XR Agder - ny behandling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til 
Agder XR sitt prosjekt «XR Agder». 
 
 
Vedlegg 
Søknad Aust-Agder utvikling og kompetansefond 
Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» 
Agder XR AS - prosjektet XR Agder - Tilbakemelding på søknad 
Svar på spørsmål fra Aust-Agder Utv og Komp fond 
6.4 - Oversikt over støtte og egenerklæring 
 
 
Saksopplysninger 
 
Saken ble første gang behandlet i styremøtet 21. mai 2021. Styret fattet da vedtak om å 
utsette behandlingen av saken inntil to forhold var ytterligere avklart. 
 
For det første ble søker bedt om å avklare forholdet til statsstøtteregelverket. Søker ble i 
denne forbindelse bedt om å gi ytterligere opplysninger som kan danne grunnlag for å 
konkludere dere om tildeling av støtte rammes av regelverket, og i tilfelle hvilken støtte 
som er mottatt/innvilget for å vurdere forholdet til terskelen for bagatellmessig støtte (Euro 
200.000,-). 
 
Videre ble det fra kompetansefondets side uttrykt et ønske om konkretisering av 
søknaden, herunder rundt hva midlene det søkes om skal benyttes til. 
 
Søker har kommet med et utfyllende svar i brev av 28. juli 2021, samt med ytterligere 
opplysninger i e-post av 4. august 2021.I relasjon til statsstøtteregelverket gjør søker 
gjeldende at støtte i henhold til søknaden ikke vil rammes av statsstøtteregelverket da 
selskapet skal drive med kompetanseutvikling og ikke produktutvikling, produksjon og salg 
av tjenester. Videre gjøres det gjeldende at støtten uansett kan anses som bagatellmessig 
støtte, selv om man ser den i sammenheng med øvrig støtte som er mottatt/innvilget.  
 
Søker argumenterer da for at støtte i 2020 for forprosjektet ikke må ses i sammenheng 
med støtte i 2021 til et nytt/hovedprosjekt. Videre at man ikke må se på støtte over tre år, 
men at dette kan fordeles på to år. 
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Søker angir videre at man for senere år vil søke om støtte basert på inntaket for 
innovasjonsklynger i artikkel 27.Søker har i e-post av 4. august angitt å ha mottatt 
følgende støttebeløp fra andre: 
 

 
 
Søker har videre angitt at man har søkt om støtte til et EU forprosjekt som ventes besvart i 
høst. Det er ikke angitt hva det er søkt om, hvor det er søkt, og hvilke beløp det er søkt 
om. Søknaden/beløpene er ikke med i oversikten som er gitt av søker i e-post av 4. august 
2021. 
 
Når det gjelder ønske om å få konkretisert hva midlene det søkes om skal gå til dekning 
av, angir søker at dette prosjektet er et meget bredt XR prosjekt, som ikke omfatter kun 
enkeltprosjekter, tiltak eller arrangementer. Oppsummert angir søker at støtten skal gå til 
etablering, utvikling og drift av kompetansenettverket Agder XR. Inkludert i denne 
prosessen følger også noen enkeltprosjekter som vil bidra til å synliggjøre potensialene og 
inngå som del av kompetanseutviklingen. Dette nettverket skal danne grunnlag for den 
videre kompetanseutviklingen i Agder, økt bruk av XR teknologi og etablering av nye 
arbeidsplasser. 
 
For øvrig angir søker at man vil skille regnskapsmessig mellom enkeltprosjekter som gir 
Agder XR AS inntjening, og derved potensielt kan rammes av regelverket, og 
hovedarbeidet som er etablering, utvikling og drift av kompetansenettverket Agder XR. 
 
 
Vurderinger 
 
Det vises til innstillingen til styremøtet 21. mai for detaljer rundt den opprinnelige 
søknaden. I det videre behandles primært de forhold som dannet grunnlag for styrets 
vedtak om utsettelse. 
 
Forholdet til statsstøtteregelverket 
Det første spørsmålet er om støtte i henhold til søknaden rammes av 
statsstøtteregelverket. Det er administrasjonens vurdering at støtte i henhold til søknaden 
sannsynligvis vil falle inn under statsstøtteregelverket. Det vises i denne forbindelse til at 
støtte som oppfyller følgende kriterier, normalt vil måtte anses som statsstøtte: 
 
1. Støttemottaker er et foretak som utøver økonomisk aktivitet 
2. Støttens gis av stat/statsmidler i enhver form 
3. Støtten innebærer en økonomisk fordel for mottaker 
4. Støtten begunstiger et enkelt foretak eller produksjon av enkelte varer/tjeneste 
5. Støtten kan virke konkurransevridende 
6. Støtten kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene 
 
Vilkårene i punkt 1, 3, 4 og 5 anses oppfylt, herunder ved at det er et foretak som søker, 
og hvor det følger direkte av søknaden med tilleggsopplysninger at søker vil drive 
økonomisk aktivitet, herunder produksjon av tjenester mv., støtten vil innebære økonomisk 
fordel for søker, og derved begunstige et enkelt foretak.  
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Videre anses det klart at støtte kan virke konkurransevridende. Hvorvidt vilkårene i punkt 2 
og 6 er oppfylt kan være noe mer krevende å vurdere, men både SKF og AAUKF har hittil 
lagt til grunn at midlenes opphav, og det forhold at styret utpekes av stifterne, medføre at 
man faller innenfor statsstøtteregelverket. Dette legges også til grunn her. Hvorvidt støtte 
kan påvirke samhandelen mellom EØS-landene kan nok problematiseres, men det skal 
svært lite til for å oppfylle kravet, og det kan ikke utelukkes at støtte som innvilges vil 
kunne gi søker fordeler i konkurranse med andre aktører fra andre regioner eller land og 
derved påvirke samhandelen slik dette er beskrevet i støtteregelverket. 
 
Basert på dette vurderer administrasjonen at støtte etter søknaden rammes av 
statsstøtteregelverket. 
 
Søker har i denne forbindelse gjort gjeldende at støtten vil måtte anses som 
bagatellmessig støtte. Forutsetningen for å tildele bagatellmessig støtte er at det gis en 
skriftlig bekreftelse fra støttemottaker på hvilken støtte man har mottatt de to foregående 
år, samt inneværende år. Søker har avgitt erklæring for hvilke støtte som er mottatt i 2020, 
og videre gitt skriftlige opplysninger om innvilget støtte som er innvilget i 2021. Det er 
uklart hva som for øvrig er omsøkt for inneværende år. 
 
Basert på de opplysninger som er gitt har søker selv justert budsjett mv. og også angitt at 
man vil søke om støtte på annet grunnlag for senere år. 
 
Ut fra de erklæringer som er gitt, og ut fra det beløp som er omsøkt fremstår det som om 
en støtte på NOK 300.000,- fra kompetansefondets side for inneværende år vil være 
innenfor statsstøtteregelverket. Det må i tilfelle angis ved tildeling fra kompetansefondets 
side at støtten anses som bagatellmessig støtte. 
 
Når det er sagt så reiser søknaden, og ikke minst opplysningen om videre planer om drift 
og støtte flere spørsmål rundt hvorvidt videreføring av prosjektet påfølgende år vil kunne 
skje innenfor statsstøtteregelverket. Det vises i denne forbindelse til at bagatellmessig 
støtte vurderes rullerende over tre år, og søker har allerede for 2022 og 2023 fått «løfte» 
om videre støtte fra fylkeskommunen. Søker har opplyst at man anser seg ikke forpliktet til 
å vurdere støtten over tre år, og at man uansett vil søke om støtte etter artikkel 27 
(innovasjonsklynge) for senere år. Etter administrasjonens vurdering er det klart at støtte 
skal vurderes over rullerende treårsperioder. Videre fremstår det som høyst uklart om man 
for kommende år vil kunne oppfylle kravene for å søke etter artikkel 27. Det anses følgelig 
usikkert om prosjektet kan finansieres videre slik søker har angitt, og fra administrasjonens 
side stilles en da spørsmål om kompetansefondet bør gå inn i et prosjekt som har et 
forholdsvis uklart videre økonomisk fundament. 
 
Hva støtte vil bli benyttet til? 
Søknaden var formulert slik at den fremstod svært bred og lite konkret med hensyn til hva 
de omsøkte midlene ville gå til. Det ble derfor reist spørsmål rundt dette til søker, men 
fortsatt fremstår det nærmere innhold i prosjektet forholdsvis lite konkretisert. Søker skriver 
blant annet at midlene skal gå til «etablering, utvikling og drift av kompetansenettverket 
Agder XR». Søker angir ved dette selv at deler av formålet er å få en form for driftsstøtte.  
 
Til dette fremgår det av søkers svar at søkerselskapet parallelt med prosjektet som 
omsøkes skal drive en form for kommersielle prosjekter mv., men at dette skal separeres i 
egne regnskaper mv. Det er noe uklart hva som ligger i dette mer konkret, men ut fra det 
som blir opplyst er det en risiko for at en eventuell støtte direkte eller indirekte kan bli en 
form for støtte eller subsidiering av søkers mer generelle drift. Kompetansefondet gir som 
kjent ikke driftsstøtte. 
 
 
Konklusjon 



48/21 Agder XR AS - XR Agder - ny behandling - 21/12812-5 Agder XR AS - XR Agder - ny behandling : Agder XR AS - XR Agder - ny behandling

Dokumentnr.: 21/12812-5  side 4 av 4 
 

 
Det anses ikke tvilsomt at XR bør være et satsningsområde fremover i vår region. Det er 
følgelig positivt at en aktør velger å ta tak i problemstillingen og arbeide for å få flere 
aktører både innfor offentlig virksomhet, utdanningssektoren, og privat næringsliv, til å ta i 
bruk teknologien. 
 
Isolert sett fremstår det også som mulig å innvilge støtte på inntil NOK 300.000,- for 
inneværende år, uten at man kommer i strid med statsstøtteregelverket.  
Forutsetningen er at det konkretiseres at dette er en tildeling innenfor reglene om 
bagatellmessig støtte. 
 
Videre støtte under kategorien «bagatellmessig støtte» fremstår imidlertid ikke som mulig. 
Det anses også som klart at dersom man innvilger støtte for 2021, så bør det foreligge en 
intensjon om å følge prosjektet videre i de påfølgende årene. Den videre plan for 
finansiering av prosjektet fremstår imidlertid som usikker, herunder om søker vil kunne 
oppfylle vilkårene for å få støtte under artikkel 27. 
 
For øvrig er prosjektet, og hva støtten mer konkret vil gå til, fortsatt noe uklart for 
administrasjonen. Søkers beskrivelse peker mest i retning av at midlene vil gå til å bygge 
kompetanse og et nettverk av aktuelle aktører, men det nevnes også en rekke øvrige 
aktiviteter og også mer kommersiell virksomhet. Ut fra de tilbakemeldinger som foreligger 
anses det også å være en risiko for at støtten direkte eller indirekte vil være en form for 
driftsstøtte for søkers mer kommersielle virksomhet. Kompetansefondet skal ikke yte 
driftsstøtte. 
 
Basert på ovennevnte forhold, og med bakgrunn i at det foreligger og er varslet svært 
mange kvalifiserte søknader, og begrenset med ressurser for utdeling, finner 
administrasjonen å ville opprettholde innstillingen om å avslå søknaden. 
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Etablering av Agder XR - søknad til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 

Agder XR søker Aust-Agder utviklings- og kompetansefond om støtte på kr 300 000 i 2021 og 

deretter kr 450 000 i 2022 og 450 000 i 2023 og kr 150 000 i 2025 til etablering og utvikling av 

Agder XR slik det beskrives under. (se vedlagte budsjett) 

Dersom fondet ikke ønsker å binde seg til mer enn ett år om gangen, vil vi evt komme tilbake med 

søknad for 2022, 2023 og 2024 på et senere tidspunkt. Søknaden for 2021 gjelder for 8 måneder og vi 

håper derfor det vil være mulig å søke noe støtte også for 2024, slik at fondet til sammen bevilger 

støtte for 3 år.  

Dersom fondet ikke finner å kunne innvilge hele det omsøkte beløpet, vil Agder XR nedjustere 

prosjektet noe og forsøke å øke egenandel ytterligere for å kunne få realisert prosjektet. 

Søknaden til Agder fylkeskommune er innvilget som omsøkt. 

 

Kort beskrivelse  

Vi vil etablere og utvikle et åpent og innovativt XR-teknologi økosystem, for å styrke 

kompetansen og bidra til effektivisering, innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser. Vi vil 

samle og utvikle XR-kunnskapen, synliggjøre markedsmuligheter og tilrettelegge for gründere. 

Agder XR skal være et kompetansenettverk for og med akademia, næringsliv, offentlig sektor, 

kunst og kultur, som fremmer kompetanseutvikling, markedstilpassing, forskning, innovasjon 

og bærekraftig næringsutvikling. 

 

Prosjektbeskrivelse 

Denne søknaden bygger på et forprosjekt gjennomført i 2020-2021 med støtte fra Agder 

fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Kristiansand kommune. Konklusjonen i 

forprosjektet er entydig:  

 

Behovet for og ønsket om at det gjøres noe som bidrar til å samle og styrke kompetansen på dette feltet i 

Agder er åpenbar og klart uttrykt fra en rekke aktuelle aktører. Jo raskere vi kommer i gang, desto bedre er 

mulighetene for virksomheter i Agder til å ta ut en betydelig andel av den antatte veksten. Samtidig kan det 

bidra til en vesentlig styrking av eksisterende bedrifters konkurranseevne og bærekraft.  

It´s time to get started! (PwC rapporten) 

Agder XR vil bidra til en kraftsamling i Agder for kompetanseutvikling og økt bruk av VR/AR i et bredt spekter 

av virksomheter.  
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Vi vil bidra til at Agder kommer på offensiven innen bruk og produksjon av XR teknologi og tar 

en betydelig del av et sterkt voksende marked. Vi skal bidra til at det skapes nye attraktive 

arbeidsplasser i Agder.  

For å oppnå det vil vi: 

 Styrke kompetansen ved å utvikle og gjennomføre en plan for utdanning, 

kompetanseutvikling og forskning innen XR teknologi sammen med 

utdanningsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter fra videregående skoler, 

fagskoler, talentskole og Universitet med sikte på etablering av en solid utdannelse til 

master og phd. nivå. UiA, MIL, Agder fylkeskommune (videregående skoler og 

fagskoler) blir viktige aktører i et slikt arbeid og alle har gitt signal om at de ønsker å 

bidra i utviklingen av en slik helhetlig utdannings og forskningsagenda. Slik kan Agder 

kan fremstå som en kompetanseregion på XR-teknologi der vi gjennom nettverket 

jevnlig bidrar med kompetansehevende tiltak, fagseminarer og veiledning overfor 

eksisterende virksomheter og produsenter. Vår samarbeidspartner, VRINN har også 

opplæring/kompetanseutvikling som et hovedanliggende ( Immersive learning) og vil 

bli en nyttig bidragsyter sammen med offentlige og private aktører og våre 

internasjonale samarbeidspartnere. samtidig som vi jevnlig bidrar med  

 

 Etablere og utvikle et kompetansenettverk av aktører med interesse for og kunnskap 

om bruk av XR teknologi for et bredt spekter av virksomheter i hele Agder innen privat 

næringsliv, offentlig tjenesteproduksjon, kunst og kulturinstitusjoner osv. Sammen 

med XR produsenter og vårt nasjonale og internasjonale nettverk vil dette bli et bredt 

sammensatt kompetansemiljø med stor nytteverdi for store, mellomstore og små 

bedrifter og virksomheter. Spesielt SMB’er, som ofte mangler kompetanse og/eller 
økonomi til å komme i gang med bruk av XR teknologien på egenhånd, vil oppleve at 

dette nettverket vil gi dem mye enklere tilgang til høy kompetanse, teknologiske 

oppdateringer og gode muligheter for å teste ut ideer og virksomhetens potensiale. Vi 

vil etablere fagteam som kan bistå aktuelle virksomheter i Agder. 

 

 Utvikle et kompetansesenter for XR, fysisk etablert med utstyr og kompetanse lett 

tilgjengelig for undervisning, testing og utvikling av piloter for unge talenter, private 

og offentlige aktører, kunstnere, kulturaktører m.fl. Kompetansesenteret skal være 

fleksibelt i utrustning, og avansert i kompetanse. Her kan vi synliggjøre mulighetene i 

og legge til rette for økt bruk av XR teknologi ved gode testmuligheter, utvikling av 

prototyper. Vi vil styrke samspillet mellom teknologi, kreativitet og mer tradisjonelle 

næringsvirksomheter og gi muligheter til å kombinere teknologi, 

historiefortelling/fortellerkunst, kunst og kultur. I dette samspillet mener vi det er et 

stort potensiale for å styrke eksisterende næringsliv, etablere nye attraktive 

arbeidsplasser for unge mennesker, gjerne med bakgrunnskokmpetanse på gaming. 
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 Styrke samarbeidet på tvers av klyngene. XR teknologi vil være svært nyttig for et 

bredt spekter av aktører, på tvers av tradisjonelle klynge og fagmiljøer. Agder XR vil 

derfor bidra til å utvikle et sterkt klynge til klynge samarbeid og styrke samarbeidet om 

produktutvikling. Vår nærmeste samarbeidspartner utenfor Agder, VRINN, søker 

klynge status for XR teknologi i Arena programmet og samarbeidet med dem (se 

vedlagte invitasjon) vil gi oss spesielt gode muligheter til å styrke kompetansen og 

videreutvikle det regionale og nasjonale samarbeidet. 

 

 Produsere prototyper og bidra til nyetableringer. Vi vil styrke kompetansen og, bl.a. 

sammen med UiA og Mecatronic Innovation Lab (MIL), lage prototyper/piloter og legge 

til rette for testing slik at både gründere og mer erfarne aktører innen et bredt spekter 

av næringslivet, det offentlige, kunst og kultur får gode muligheter til å prøve ut ideer, 

samarbeide og utnyttet teknologiens potensiale for videre utvikling, effektivisering og 

nyskaping. Gode piloter synliggjør innovasjons- og markedspotensialer og vil 

erfaringsmessig bidra til økt vilje til investeringer innen VR/AR. For mer informasjon 

om det pågående arbeidet med prototyper osv se avsnittet: Forankring gjennom 

prosjektsamarbeid og prototyper/piloter. 

 

 Bidra til økt innovasjon Gi et bredt spekter av næringslivsaktører veiledning og hjelp 

til å komme i gang med det som kan være glimrende redskaper til bedre 

produktutvikling, opplæring, effektivisering av utviklingsprosessen og innovasjon for 

deres virksomhet. Slik vil vi også bidra til å utvikle et større marked og flere 

arbeidsplasser for XR kompetente personer og selskaper. 

     

 Etablere en talentskole for å engasjere og utdanne unge talenter, og skape et miljø for 

ytterligere læring, videre utdanning og gründervirksomhet i samarbeid med 

utdanningsinstitusjoner som UiA, Noroff , fagskoler, videregående skoler og 

gründermiljøer som CoWorks. Vi har allerede gjennomført 6 ukers emne på AR-pitch 

med studenter ved Noroff med god tilbakemelding (se vedlagte undervisningsplan). 

Våre samarbeidspartnere i Cross Over labs i London hadde store deler av 

undervisningen sm Agder XR og de vil også være sentrale i gjennomføringen av 

Talentskolen. Denne vil strekke seg over 1 studieår med 3 undervisningsbolker av 1 

uke. Det skal arbeides med prosjekter som vil bli vist på egen festival og/eller ved 

samarbeidbiblioteker. Se for øvrig vedlagte utkast til program med oversikt over noen 

av samarbeidspartnerne/de som vil delta med forelesninger og veiledning.   

 

 Styrke kunst og kultur utvikling og formidling. Gi kunstnere og kunst- og 

kulturinstitusjoner muligheter til å teste ut kreative muligheter ved bruk av VR/AR som 

bl.a. kan ta publikum med på unike interaktive reiser. 
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 Stimulere gründere. Legge til rette for gründere innen XR teknologi bl.a. ved å tilby 

kompetansehevende tilbud, veiledning, test- og piloteringsmuligheter og gratis 

deltakelse i kompetansenettverket. 

 

 Samarbeide med VRINN Ved å inngå et formelt samarbeid med VRINN blir vi også del 

av et større XR nettverk. Dette kompetansenettverket ble etablert på initiativ og basert 

på økonomisk støtte fra Hedmark fylke og Hamar kommune. VRINN (VR Innlandet) 

fremstår i dag som det beste og mest strukturerte XR nettverket i Norge og søker om 

Klyngestatus gjennom Arena programmet til Innovasjon Norge. Gjennom samarbeidet 

med dem blir vi medlem av denne klyngen og deres kompetansen blir også tilgjengelig 

for medlemmene av Agder XR. I vedlagte rapport fra Forprosjektet følger mer 

informasjon om VRINN og invitasjonen fra dem til et formelt samarbeid. Vi er også blitt 

invitert til å utvikle et samarbeid med Kongsbergklyngen 

https://kongsberginnovasjon.no/kongsberg-klyngen/#top gjennom deres prosjekt 

«AR i Kongsberg». 

 

  Gjennomføre forprosjekt for etablering av XR Skandinavia I samarbeid med Visual 

Arena i Lindholmen Science Park (og Filmbyen Århus/MiXR) og Sørlandets 

Europakontor har vi søkt om støtte til et forprosjekt for etablering av XR Skandinavia. 

Vi mener det er spesielt viktig i denne bransjen å utvikle og strukturere det 

internasjonale nettverket så raskt som mulig. Søknaden til Interreg KASK følger vedlagt 

til informasjon. 

 

 Etablere internasjonalt samarbeid. Basert på allerede etablerte kontakter og 

vurderinger av teknologimiljøet har vi etablert samarbeid med Visual Arena i 

Lindholmen Sciencepark og Crash i filmbyen Århus/MiXR, for å utvikle et 

trepartssamarbeid gjennom etableringen av XR Skandinavia. Vi har også etablert et 

godt samarbeid med Cross Over Labs i London og vurdere tilknytning til andre 

Europeiske nettverk som for eksempel XR4ALL/XR4Europe. 

 

 Søke interreg. hovedprosjekt i samarbeid med Visual Arena og MiXR, bl.a. for støtte 

til etablering og utvikling av kompetansesenteret. 

 

 XR festival. Vurdere etableringen av en egen XR-festival, gjerne i samarbeid med andre 

aktuelle aktører i regionen og nasjonalt. I 2021 deltar vi på Techpoint (tidligere Sørveiv 

Teck) med seminar, og er i dialog med dem med tanke på utviklingen av en XR festival.  
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Bakgrunn: 

XR (eXtended Reality) er en fellesbetegnelse på Virtual Reality (VR)*/Augmented Reality (AR)* 

Disse teknologiene er etterhvert blitt endel av hverdagen for mange, spesielt unge. De kjenner 

teknologien godt, men for de fleste gjenstår det mye før kunnskapen om teknologien er god 

nok til at en kan få utnyttet potensialet i XR til næringsutvikling, formidling av kunst, kultur, 

markedsføring og opplæring. Spillindustrien, derimot har gjennomgått en enorm teknologisk 

utvikling, og i langt større grad utnyttet markedspotensialet. De har gjort XR til hverdagskost 

for mange unge og gitt dem spennende interaktive opplevelser. Og selv om koronapandemien 

har satt litt ekstra fart i bruken av digitale løsninger, er det fortsatt gjort relativt lite i norsk 

sammenheng. Investeringene er svært lave sammenlignet med både Finland og Sverige. Det 

er et stort behov for omstilling, effektivisering og innovasjon for at næringslivet skal kunne 

møte fremtiden utfordringer, bidra med bærekraftige løsninger og gi det økonomiske 

grunnlaget vi trenger for fortsatt positiv utvikling og vekst i vårt samfunn. Erfaringer fra en 

rekke virksomheter nasjonalt og internasjonalt, viser at økt bruk av XR teknologi kan gi 

betydelige effektiviseringsgevinster, økt økonomisk og miljømessig bærekraft og nye 

arbeidsplasser. Under vårt besøk hos vår samarbeidspartner VRINN fikk vi demonstrert noe 

av potensialet knyttet til opplæring, sikkerhetsarbeid og produktutvikling av bl.a. adm dir Knut 

Henrik Aas i EONReality Norway, nå FYND Reality. For mer info se: Fynd Reality – 

www.Accelerate learning and increase productivity 

I forlengelsen av forprosjektet er vi i gang med/planlegger å utvikle piloter/prototyper i 

samarbeid med aktuelle partnere knyttet til industri, kunst, kultur, attraksjon og reiseliv. (bl.a. 

Agder fylkeskommune vedr Uthavnene) 

 

Forprosjektet  

Med støtte fra Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Kristiansand kommune 

har vi gjennomført forprosjektet (se vedlegg til vedlagte rapport) Dette arbeidet danner 

grunnlaget for denne søknaden om støtte til realiseringen av Agder XR, i tråd med 

konklusjonene i forprosjektet.  Rapporten viser at en del aktører er i startfasen mht bruk av 

XR, UiA er i ferd med å bygge opp kompetansen på dette området og at det er bred interesse 

for etableringen av et kompetansenettverk blant alle de vi har vært i kontakt med. Vi ser at 

potensialet er stort for økt bruk av XR teknologi i et bredt spekter av offentlige og private, 

små, mellomstore og større virksomheter for effektivisering, innovasjon, utvikling av nye 

sikkerhetsprosedyrer, opplæring, attraksjonsutvikling, grønn omstilling, utvikling av nye 

produksjonsprosesser, kunst, kultur, entreprenørvirksomhet m.m. Undersøkelser i og 

erfaringer fra andre land viser at bruk av XR teknologi er og blir viktig for å bevare 

konkurransekraften i store, små og mellomstore virksomheter og potensialet er stort for 

etablering av nye arbeidsplasser. Selv om vi ligger noe etter våre naboland ift bruk av XR 

teknologi, har Norge og Agder store muligheter til å ta sin del av den forventede veksten. Men 
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da bør det handles raskt og etter vår mening helst samlet slik at vi kan stimulere hverandre til 

rask kompetanseutvikling, økt bruk og produksjon av VR/AR tjenester og produkter. 

Samarbeidet vi har etablert med VRINN (VR Innlandet) og flere andre kompetente aktører, og 

deres positive erfaringer så langt, en viktig og god plattform for etablering av Agder XR. I tillegg 

til disse vil vi videreutvikle samarbeidet med våre internasjonale samarbeidspartner og trekke 

veksler på deres kompetanse. Se avsnittet; Forankring og rapporten fra forprosjektet for en 

litt grundigere redegjørelse om disse. 

Sammen skal vi få Agder på offensiven innen XR, bidra til at det etableres et sterkt 

kompetansemiljø og skapes nye arbeidsplasser i Agder. Med en offensiv samlet satsing mener 

vi at Agder kan ta en viktig nasjonal rolle innen XR. 

 

Markedspotensialet og verdiskaping 

Etter mange år med forskning og utvikling er XR teknologien nå tilgjengelig også for små og 

mellomstore bedrifter og privat brukere. Utstyret (brillene m.m.) er blitt betydelig enklere, 

bedre tilpasset, lettere å bruke og er under stadig utvikling. Prisen er blitt betydelig lavere, 

programvarene bedre og tilbudet på spill og andre VR/AR opplevelser (fx turisme) betydelig 

økt både i kvalitet og kvantitet. 

I følge PwC UK´s rapport: Seeing is believing (Virtual and augmented reality could deliver a 

£1.4trillion boost to the global economy by 2030 - 

PwC) vokser den globale XR industrien eksponentielt, 

og utgjør et stort potensiale for europeiske selskaper, 

også norske. Våre kontakter innen VR/AR produksjon 

eller relaterte teknologier (Bl.a. Bouvet, 

Kongsberggruppen, VRINN, Moltolox, UiA, MIL m.fl.) 

understreker betydningen av å komme i gang raskt, 

og helst i en samlet offensiv slik at vi kan stimulere 

hverandre til rask kompetanseutvikling, økt bruk og 

produksjon av VR/AR tjenester og produkter. PwC UK har beregnet at verdiskapingen / 

veksten for VR og AR globalt vil 10 dobles på 5 år og ganges med 33 innen 2030.  

Det betyr en økning i antall arbeidsplasser globalt fra ca 825 000 i dag til 23,5 mill i 2030. Det 

mest sammenlignbare i rapporten for norske forhold er vårt naboland Finland. De har omtrent 

like mange innbyggere, men ligger litt foran oss ift XR teknologi. Her er veksten i antall 

arbeidsplasser beregnet til å gå fra 750 i 2019 til 32 000 i 2030. Og verdien av produksjonen 

anslått til å gå fra 0,2 mrd $ til 7,8 mrd $ innen 2030. 

År 2019 2025 2030 
Arbeidspl Finland 736 11 062 32 462 
Verdi Finland 0,2 mrd $ 3,2 mrd $ 7,8 mrd $ 
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Prosjektmål 

Gjennom de tiltak som er beskrevet under vil vi utvikle Agder til en betydelig 

kompetanseregion for XR teknologi. Det vil bidra til økt konkurranseevne, bærekraft og 

etablering av nye arbeidsplasser, spesielt i små og mellomstore bedrifter. Norge og spes. 

Agder er pt svake på dette området og etableringen av Agder XR vil bidra med ny kompetanse 

til regionen og vil bety en stor forskjell på mange områder. I tillegg tild et som er nevnt 

tidligere/over vil bruken av XR teknologi vil redusere behovet for reiser, fysiske møter mellom 

mennesker og bruk av kostbare menneskelige tid og ressurser. Slik vil XR teknologien bidra til 

effektivisering, økt bærekraft, styrket attraksjonsutvikling og etablering av ny kunnskap, 

rutiner og nye og forbedrede produksjonsprosesser. Bruk av VR/AR kan helt eller delvis 

erstatte stor og ressurskrevende mengdetrening i mange opplærings- og operasjonsprosesser 

innen helse, industri og annen næringsvirksomhet.  

For å oppnå dette vil vi (se mer detaljert beskrivelse under Prosjektbeskrivelse):  

 Styrke kompetansen på XR teknologi  

 Etablere og utvikle et bredt sammensatt kompetansenettverk  

 Utvikle et kompetansesenter for XR.  

 Styrke samarbeidet på tvers av klyngene.  

 Produsere prototyper og bidra til nyetableringer.  

 Bidra til økt innovasjon     

 Etablere en talentskole  

 Styrke kunst og kultur utvikling og formidling.  

 Stimulere og legge til rette for gründere.  

 Videreutvikle og styrke samarbeide med VRINN og andre nasjonale nettverk og 

kompetansemiljøer.  

 Gjennomføre forprosjekt for etablering av XR Skandinavia  

 Videreutvikle og styrke det internasjonale samarbeidet.  

 Søke interreg. hovedprosjekt  

 XR festival.  

Agder XR vil bidra betydelig til oppfyllelsen av målsettingene i RPA 2030 og kommuneplaner 

slik det er beskrevet i avsnittet, Forankring, under.  
 
 

Evaluering. 

Vi vil gjennomføre en årlig evaluering med statusrapport til alle bidragsytere og 

samarbeidspartnere. Her vil vi dokumentere status ift milepælsplan. De konkretet tiltakene vil 

bli vurdert mht gjennomføring og oppnådd resultat. 
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Forankring 

Regionplan Agder 2030. 

Vi er opptatt av å bidra til en utvikling av Agder som er i tråd med de planer og strategier som 

er lagt. Regionplan Agder 2030 vedtatt av fylkestinget, solid forankret i alle kommunene, 

næringslivet, akademia m.fl  I RPA2030 understrekes behovet for å styrke digitaliseringen i 

Agder for å kunne oppnå målsettingen om: «å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region i 2030,- et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår 

«(s.5)  

Behovet for å styrke digitaliseringen understrekes i RPA 2030, og utviklingen av Agder XR vil 

bidra vesentlig til realiseringen av flere av planens viktige satsingsområder: 

• Teknologioverføring, kompetanseutvikling og Agder som sterk bruker av 

kunstig intelligens (side 17)  

• Utvikle fleksible etter- og videreutdanningsløp basert på arbeidslivets 

behov for ny kompetanse (s.21) 

• Utvikle utdanningsløp for velferdsteknologi og digitalisering (s.21) 

 

På side 28-29 finner vi også dette:  

• Utrede muligheter for å utvikle digital kompetanse som kan skape nye 

kunstneriske uttrykk, levende formidling og nye arbeidsformer.  

• Utvikle og finansiere gode digitale løsninger for å øke barn og unges 

deltakelse på kulturelle møteplasser.   

• Utvikle utdanningsløp i digitalisering.  

• Tilrettelegge med fleksible lokaler for kunst og kulturarbeidere.   

• Etablere flere undervisningstilbud for kunstnere og kulturarbeidere.  

• Skape en mer helhetlig attraksjonsutvikling  

• Landets høyest tetthet av kunstnere  

• Videreutvikle et omfattende klyngesamarbeid mellom kultursektoren og 

reiseliv   

• Markedsføre forfattere og kunstnere fra Agder  

 

Forankring i private og offentlige virksomheter. 

Det gjøres naturligvis noe på dette (XR) området også i Agder. Utviklingen er positiv og vi har 

kontakt med flere selskaper som er interessert i å delta i et slikt nettverk. I Aust-Agder har vi 

hatt god kontakt med Moltolox (Arendal) som har noe kompetanse på dette fagområdet. I 

tillegg har vi hatt god dialog med VR/AR avdelingen til Bouvet i Stavanger ved Anders 

Stensland. De har eget kontor i Arendal og Kristisnad, men VR/AR kompetansen holder til i 

Stavanger. Gjennom hele prosessen har vi samarbeidet tett med UiA Grimstad, MIL og hatt 
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god kontakt med i4Helse og SSHF. De siste er i ferd med å etablere et par betydelige prosjekter 

med bruk av VR og AR både innen opplæring og behandling. SSHF henter kompetansen fra vår 

samarbeidspartner VRINN og Innlandet sykehus. (se vedlegg) 

Men vi er bare i startgropa mht å ta i bruk de muligheter bruken av denne teknologien kan 

bety for Agder, og Agder XR vil bidra til å styrke digitaliseringsarbeidet, etableringen av nye 

arbeidsplasser og omstillingen til et mer bærekraftig Agder, - både miljømessig og økonomisk. 

I tillegg til at prosjektet er forankret i RPA 2030 og kommuneplaner, er det også bredt 

forankret blant næringsaktører, offentlige og private virksomheter, akademia, kunst og 

kulturformidlere, oljerelatert industri, helsevesen, skoler, universitet, bibliotek, kreative 

næringer, velferdsteknologi, offentlige tjenester m.fl (se vedlagte uttalelser side 14-27 i 

vedlagte rapport fra forprosjektet). 

Gjennomgangstonen i alle våre møter har vært: Her er det mange nye muligheter og vi må stå 

sammen, bygge kompetansen på alle digitale områder og aktivt legge til rette for digital 

utvikling og formidling. Det handler om å ta en rolle og plass i markedet, og jo tidligere vi gjør 

det, desto bedre er mulighetene. 

 

Nasjonal forankring. 

Nasjonalt samarbeider vi blant andre med VRINN i Innlandet fylke/Hamar.  VRINN ble etablert 

på initiativ fra Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune og drives i hovedsak basert på 

støtte fra disse og medlemskontingent. De har bygd opp en god struktur / organisasjon som 

sikrer kontinuitet, fremdrift og en god plattform for samarbeid. I løpet av de 3 første årene 

har VRINN bidradd til etablering av ca. 70 arbeidsplasser i regionen og vi antar at potensialet 

i Agder vil være omtrent tilsvarende de første 2-3 årene. VRINN har i tillegg til å gi oss en 

skriftlig anbefaling (se vedlegg) invitert Agder XR til et formelt samarbeid (node-hub) som vil 

gi oss tilgang til deres kompetanse og medlemmer. De søker nå om å bli kvalifisert til 

klyngeprogrammet (Arena) og vårt samarbeid vil gi oss muligheter til raskt å bli med i et 

klyngenettverk med de muligheter det gir, samtidig som det styrker deres søknad ytterligere 

(se eget vedlegg). 

Vi har også etablert kontakt med Kongsberggruppen deres satsing på AR gjennom 

prosjektleder Per Olve Tobiassen. Vedlagt følger en invitasjon fra dem til samarbeid. 

Så samarbeider vi med selskapet Tidvis, lokalisert i Oslo. De har blant annet laget 

historiefortelling (Oslo havn anno 1798) gjennom bruk av VR/AR.  

Vi har også etablert god kontakt med XR aktører i Stavanger, Bergen og Tromsø. 
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Regionalt 

I Agder har vi fått skiftelige anbefalinger om behovet for at det gjøres noe på dette feltet fra 

et bredt spekter av store, små og mellomstore virksomheter.  

GCE NODE. Dyreparken, KILDEN Teater og Konsert hus, Vest-Agder Museet, Arkivet freds- 

og menneskerettighetssenter, Universitetet i Agder (Grimstad og Kristiansand), Mecatronic 

Innovation Lab/MIL, USUS, Agder Energi, Acorn Design, Wingboot, CoWorks. 

Vi har også hatt møter/samtaler med: NCE Eyde (4.9) , Digin (10.9), i4Helse, Noroff (14.9), 

(28.10)  og Sørlandet Sykehus HF , Moltolox, Bouvet VR/AR avdeling m.fl. Disse har vi ikke 

spurt dem om skriftlig anbefaling. Verbalt har de imidlertid vært svært positive og uttrykt sin 

støtte til arbeidet med å styrke XR kompetansen i Agder. Forprosjektet er også forankret i 

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Sørlandets kompetansefond gjennom 

verbal og økonomisk støtte. Se vedlagte rapport fra forprosjektet. 

UiA har i tillegg til den nevnte anbefalingen også gitt skriftlig uttrykk for at de er interessert i 

å delta i utviklingen av en plan for utdanning, kompetanseheving og forskning. 

Kongsberggruppen har også sendt oss en egen invitasjon til samarbeid (se vedlegg) 

 

Internasjonalt  

Vi har allerede utviklet et godt samarbeid med noen utvalgte internasjonale aktører som Cross 

Over Labs i London, Visual Arena ved Lindholmen Science Park i Gøteborg, Filmbyen 

Århus/MiXR samt en dyktig programmerer i Australia. Vårt arbeid med forprosjektet for XR 

Skandinavia vil bidra til en ytterligere styrking av våre internasjonale kontaktnett og 

samarbeid. Cross over labs bidro vesentlig i vårt kurs for studentene ved Noroff i Kristiansand 

og vil også ha en sentral rolle i Talentskolen. Vi mener det er svært viktig å utvikle det 

internasjonale nettverket opg samarbeidet så raskt som mulig og derfor har vi allerede fra 

starten av hatt fokus på utviklingen av dette nettverket. Jfr en artikkel i DN den 6.4.21: 

Analytikerne jubler over Softbank-inntog i norsk robotselskap: – Det overrasker oss ikke | DN 

Sitat: Siden Norge ses på som et lite marked, betyr det at de selskapene som blir 

etablert her må ha en global tankegang fra dag én. Sammenlignet med for eksempel 

Tyskland eller Frankrike, der hjemmemarkedet er stort nok, bygges dermed norske 

teknologiselskaper med et globalt tankesett og en global strategi fra starten av, noe 

som igjen sikrer skalerbarhet fra start, sier teknologianalytiker Christoffer Wang 

Bjørnsen i DNB Markets. 
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Forankring gjennom prosjektsamarbeid og prototyper/piloter.                                                                                  

Vi er godt i gang med 3 ulike bachelorprosjekter i samarbeid med UiA og MIL. Det dreier seg 

om bacheloroppgaver der studenter utvikler prototyper for å gjøre erfaringer, synliggjøre 

potensialene og avdekke evt utfordringer knyttet til XR.  

 Disse prosjektene er:  

 Uthavnene i samarbeid med Agder fylkeskommune. 

 Cradle of Munch i samarbeid med filmselskapet Fabelaktiv, Løten kommune og Anno 

museet i Hedmark.  

 Haugtussa i samarbeid med Jærmuseet m.fl. (se vedlegg)  

Som del av forankringen og den videre den utviklingen av Agder XR, jobber vi sammen med 

flere virksomheter i Agder for å produsere prototyper/piloter for å synliggjøre mulighetene og 

markedspotensialet for VR og AR. De aktørene som deltar stiller alle med nødvendig personell 

og informasjon om virksomheten til disposisjon for gjennomføringen. Prototypen som lages 

kan brukes av den enkelte virksomhet som grunnlag for videre arbeid med utviklingen av det 

aktuelle konseptet. 

 
Dyreparken. Vi planlegger to prosjekter/prototyper sammen med dem. Det ene går på bruk 
av VR teknologi i utforming av nytt inngangsparti og andre eksteriørmessige endringer i parken 
og den andre på «Gamification», utvikling av en ny attraksjon for barn i alderen 8-12 år.  
 
Acorn design. 

Vi planlegger en prototype sammen med Morten Ek i Acron design knyttet til 
møblering/design av innredning/cockpit stoler på bro i skip/supplyskip. 
 
 
Kunst- og kultur prosjekter. 

Vi har også pågående to andre VR/AR prosjekter: 
«As The Lillies Bloom», - et VR prosjekt basert på Teodor Kittelsen kunstverk Nøkken, i 
samarbeid med regissør Ellen Lande og med støtte fra Filmfondet og Viken fylke. 
«NOR-WEGEN» – et samarbeidsprosjekter med filmselskapet Fabelaktiv og Anno Museene i 
Hedmark knyttet til Edvard Munch livsreise. En videreutvikling av VR produksjonen «Solen» 
av Munch, der Munchs eiendom i Åsgårdstrand og fødested Løten er sentrale. 
 
Bykle næringsforening og menighet 

Vi planlegger et VR/AR prosjekt knytte til synliggjøring av Setesdalskulturen i samarbeid med 
næringsforeningen og menigheten. det gjelder flotte malerier i Bykle gamle kirke og 
Byklestigen. Begge deler er stort sett ikke tilgjengelig for folk flest men har stor 
attraksjonsverdi. 
 
Kortfilmfestivalen i Grimstad. 

Vi skal delta på denne festivalen og bl.a. bidra med visning av «Haugtussa» i Cave slik at flere 
kan se VR versjonen samtidig og vi kan ta hensyn til smittevernet. Her trekker vi også med oss 
«Tidvis» slik at de også kan vise sin VR produksjon av Oslo havn anno 1798. I tillegg har vi fått 



48/21 Agder XR AS - XR Agder - ny behandling - 21/12812-5 Agder XR AS - XR Agder - ny behandling : Søknad Aust-Agder utvikling og kompetansefond

12 
 

med oss Elin Festøy, en prisbelønnet spillutvikler og leder av Norske interaktive fortellere med 
røtter i Agder og Ragnhild Hutchison, historiker, forfatter og prosjektleder for «Tidvis» sitt VR 
prosjektet «Oslo havn 1798». 
https://www.cappelendamm.no/forfattere/Ragnhild%20Hutchison-scid:38462 
Vi vil også arrangere et eget seminar for offentlig og privat virksomhet i Agder om VR/AR med 
tematikk knyttet til potensiale og bestillingskompetanse. 
  
 
Andre 

KNUDEN - vi er i god dialog med Jørgen Skauge med tanke på samarbeid med Knuden- 

Kristiansand kulturskole. Han innkalte til et møte like etter påske, men måtte avlyse det igjen 
pga mer presserende ting for Knuden knyttet til Covid-19. Vi følger opp dette med Jørgen S og 
han har lovt å kalle inn til nytt møte ila kort tid. 

 
Sørlandet Sykehus (Grimstad) er i oppstarten med VR/AR prosjekter knyttet til både 
behandling og opplæring. De samarbeider også med Innlandet Sykehus/VRINN og opplever 
behovet for et større og bedre kompetansemiljø på XR i Agder.  
Flere andre av våre kontakter har også gjort veldig nyttige og gode erfaringer ved bruken av 
denne teknologien. Se for eksempel: 
 
https://www.fyndreality.com/nb/beslutningsstottesystem/  med flere eksempler på 

anvendelsesområder for AR og VR. 

https://kongsberginnovasjon.no/nyheter/det-er-bare-et-tidssporsmal-for-dette-blir-alles-

virkelighet/ 

  

Organisering 

Oppbygningen av Agder XR ledes av prosjektleder sammen med en fagansvarlig. I tillegg vil vi 

benytte oss av innleid spesial kompetanse i oppbygningsfasen og til veiledning og 

undervisning. 

Både UiA og MIL har gitt klare signaler om at de ønsker å være en del av dette og bidra i 

oppbygningen av Agder XR. Begge blir viktige aktører sammen med andre representanter for 

brukere og produsenter av XR teknologi nasjonalt og internasjonalt. LOI-ene i rapporten fra 

forprosjektet (vedlagt) viser hvem som så langt har gitt positive signaler på at de er interessert 

i å være i et slikt nettverk. 

Agder XR tenkes bygges opp som et kompetansenettverk organisert etter modell fra VRINN i 

Innlandet fylke. Vi vil bygge på deres erfaringer knyttet til etablering og utvikling av 

kompetansenettverket. Ved oppbygningen vil vi også gjøre oss nytte av ressurser blant de 

mange som har gitt positive signaler om samarbeid (se egen oversikt i avsnittene; Forankring 

og Samarbeidspartnere) 
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Agder XR vil ha en daglig ledelse, et styre som fungere som styringsgruppe for utviklingen av 

kompetansenettverket/senteret og en referansegruppe av dyktige fagpersoner. I tillegg til 2 

ansatte vil en kjøpe aktuell spesialkompetanse basert på behov knyttet til utviklingen av Agder 

XR og prosjekter vi involverer oss i. 

Tore Askildsen er prosjektleder. Har bakgrunn som varaordfører og ordfører i Mandal og 

varaordfører i Vest-Agder fylke. Han har også erfaring fra administrasjon og ledelse etter ca. 

25 år som daglig leder. Pt er han medlem av fylkestinget. Gjennom sin politiske virksomhet 

har han fått anledning til å sette seg inn i næringslivet behov og potensialer for innovasjon, 

utvikling og vekst innen nye og mer tradisjonelle virksomheter. Han har et godt nettverk innen 

offentlig og privatvirksomhet i Agder. I tillegg har han et politisk nettverk som kan bli av stor 

nytte i den videre utviklingen av prosjektet. 

Kristian Mosvold, faglig ansvarlig. Med sin bakgrunn som produsent for en 

rekkefilmer/dokumentarer, VR/AR prosjekter helt tilbake til 2015 og undervisning i temaene 

m.m. har han svært god faglig kompetanse. Han driver sitt eget filmselskap, Substans film og 

har et betydelig nettverk innen film, XR, kunst og kulturmiljøer og andre kreative bransjer 

nasjonalt og internasjonalt, som blir svært viktig med tanke på den videre utviklingen av Agder 

XR. Substans Film/Kristian ble også tatt ut til Innovasjon Norges program «Global Growth 

Tourism» pga hans arbeid med digital formidling av Edvard Munch.  

Se bl.a. https://vikenfilmsenter.no/tildeling/as-the-lilies-bloom/ 

Eva Marie Bentsen, kunstfaglig konsulent. (90910285) Hun har lang og bred erfaring fra 

kunstfaglig arbeid, kunstutstillinger og samarbeid med mange kunstnere og kreative aktører. 

En kompetanse og nettverk som er svært viktig i det nybrottsarbeidet det er å la denne 

kreativiteten møte mer tradisjonell næringsutvikling og offentlig tjenesteproduksjon, og slik 

bidra til innovasjon og nyskaping. 

I det videre arbeidet vil vi kytte til oss/ kjøpe tjenester av andre med utfyllende kompetanse. 

Vi ser for oss at det kan gjelder teknologisk utvikling, programmering, spesialområder innen 

VR, AR, undervisning, veiledning, mentorer og andre for å sikre en god, inkluderende og 

målrettet utvikling av Agder XR. 

  

Samarbeidspartnere 

I etableringen av Agder XR vil et fortsatt godt samarbeid med vårt nettverk være svært viktig. 

Gjennom forprosjektet har vi etablert samarbeid eller intensjon om samarbeid med en rekke 

aktører i Agder:  

GCE NODE, USUS, Dyreparken, KILDEN teater og konserthus, Arkivet Freds og 

menneskerettighets senter, Vest-Agder Museet, Agder Energi, Mecatronic Innovation Lab, 

Universitetet i Agder, Wingbooth, Acorn Design, Barnefilmfestivalen og Coworks.  
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Vi har også hatt møter med Sørlandet Sykehus HF, NCE EYDE, Digin, Kristiansand kommune, 

i4Helse, Noroff, Barnefilmfestivalen, Norges film, Moltolox og Bouvet. Disse har vi ikke bedt 

om en skriftlig anbefaling, men fått klare verbale støtte erklæringer og også startet samarbeid 

med noen av dem allerede. Disse relasjonene vil vi styrke ytterligere gjennom 

etableringsfasen.  

Det samme gjelder det gode samarbeidet vi på nasjonalt nivå har etablert med VRINN og 

Tidvis. Vi vil utvikle samarbeidet med VRINN i tråd med invitasjonen fra dem til Node-Hub 

samarbeid og deres søknad om klyngestatus i Arena/Innovasjon Norge.  

Vi har også etablert kontakt og intensjon om samarbeid med Kongsberggruppen gjennom 

prosjektleder for AR, Per Olve Tobiassen. Se vedlegg og: 

https://kongsberginnovasjon.no/nyheter/det-er-bare-et-tidssporsmal-for-dette-blir-alles-

virkelighet/ . 

Utenfor Agder har vi også god kontakt og samarbeid med Anno Museene i Innlandet, 

Vestfoldmuseet og Jærmuseet i Rogaland, Bergen bibliotek, Borealis festivalen i Bergen, 

Haugesenteret i Ulvik, og Tvibit i Tromsø.  

Internasjonalt har vi etablert og vil videreutvikle samarbeid med Crossover Labs i London, 

Filmbyen i Århus /MiXR og Visual Arena Lindholmen Sciencepark i Gøteborg gjennom felles 

prosjekter og kompetanseutviklingen. 

I tillegg vil vi leie inn ressurser til oppgaver der vi selv ikke besitter nødvendig kompetanse, 

bl.a. programmering. 

 

Økonomi 

Som et nøytralt og ideelt kompetansenettverk vil Agder XR måtte basere seg på en stor del 

offentlig og privat støtte de første årene. Vi jobber med å få etablert gode ordninger for 

egeninntjening uten at det svekker Agder XRs nøytrale posisjon og reduserer tilliten til det vi 

bidrar med. Gjennom utvikling av prosjekter og prototyper mener vi at det etter hvert er mulig 

å bygge opp en ganske god inntektsstrøm. Så langt har prosjektarbeidet i stor grad vært gjort 

på dugnad, men vi kommer allerede i 2021 til å fakturer noen prosjekter og beregner inntekter 

på ca. 100 000.  

De kommende årene blir det flere mindre prosjekter som vi kan fakturere noe på og 

konservativt anslått beregner vi det til kr 200 000 i 2022, økende til ca. 400 000 kr i 2023 og 

2024. De påfølgende årene bør dette kunne øke betydelig, litt avhengig av hvordan det går 

med både Talentskolen og Interreg prosjektet vi arbeider med. Vi beregner at begge tiltakene 

vil kunne gi oss en inntjening på kr 500 000 i året fra 2024 og dette er innarbeidet i vedlagte 

budsjettforslag for perioden 2021-2025. Etter 3 års drift vil vi da ha en egenfinansiering på ca. 

70 %. 
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Dersom prosjektet ikke blir fullfinansiert slik det søkes om, er vi innstilt på å øke egeninnsatsen 

og redusere/skyve på noen kostnader / aktiviteter. Vi søker primært om støtte for hele 

etableringsfasen / oppbygningsperioden på 3 år, gjerne under forutsetning av tilfredsstillende 

årlig rapportering. Sekundært søker vi støtte for ett år av gangen, men det vil uten tvil gi oss 

redusert forutsigbarhet og være mindre gunstig med tanke på å kunne konsentrere oss om 

arbeidet med realiseringen av våre målsettinger. 

Milepælsplan 

Vedlagt følger en milepælsplan og i tillegg har vi selvfølgelig en mer detaljert aktivitetsplan. Vi 

anser det som avgjørende for å lykkes at vi kan bidra med faglig innhold/tilbud som samsvarer 

med behov og forventinger. Hele året gjennom vil vi derfor legge svært stor vekt på god 

kommunikasjon med medlemmer og potensielle medlemmer. Vi vil bruke nyhetsbrev med 

faglige oppdateringer, direkte dialog, besøk hos medlemmer, egen facebookside. Så vil vi også 

legge betydelig vekt på å komme rundt på besøk til aktuelle virksomheter, næringsforeninger 

og politikere i hele Agder for å presentere Agder XR. Vi anser det som viktig at vi parallelt med 

etableringen av Agder XR jobber for å videreutvikle det gode internasjonale nettverket vi 

allerede har etablert. Kompetansen på produksjon og bruk av XR teknologien er betydelig 

større i andre land og dette må vi dra nytte av dersom vi skal utvikle Agder XR i tråd med 

visjonene våre. 

 

Aktiviteter (se vedlagte milepælsplan): 

 Etablere Agder XR og arrangere fagseminar. 

 Utvikle kompetansenettverket 

 Etablere kommunikasjonsplattformer for Agder XR med bl.a. regelmessig nyhetsbrev, 

facebook side, webside, plan for regelmessig personlig kontakt/møter, m.m. 

 Etabler nye kontakter øst, vest og nord i Agder 

 Etablere en faggruppe som kan utarbeide en utdannings- og forskingsplan for XR 

teknologi. 

 Utvikle samarbeidet med flere fagmiljøer innen XR, bl.a. Kongsberg, Stavanger og Oslo. 

 Kompetanseoppbygging gjennom seminarer, workshops, medlemsmøter og samtaler 

med enkeltmedlemmer.  

 Bidra i bachelor og master programmet ved UiA ved presentasjon og oppfølging av 

minst 2 prosjektoppgaver hvert år. 

 Bidra m undervisning ved Noroff m.fl. 

 Etablere og drive Talentskole (se vedlagte utkast til undervisningsplan)  

 Gjennomføre forprosjektet XR Skandinavia i samarbeid med Visual Arena og Sørl 

Europakontor m.fl. 2021.  

 Søke om Hovedprosjekt knyttet til XR Skandinavia januar eller september 2022. 
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Målgrupper 

 Ledere og fagpersoner knyttet til privat næringsliv, offentlig virksomhet, akademia, 

kunst og kultur og gründere med interesse for og/eller kunnskap om bruk av XR 

teknologi. 

 Teknologisk ansvarlige i et bredt spekter av virksomheter 

 Næringslivsaktører som enda ikke har sett mulighetene knyttet til bruk av XR teknologi 

i deres virksomhet 

 Kunstner og andre som ønsker å teste ut potensialt for sitt produkt ved bruk av XR 

teknologi 

 Kultur og reiselivsorganisasjoner/destinasjoner for markedsføring og 

attraksjonsutvikling  

 Unge med interesse for XR teknologi, unge med erfaring fra gaming/esport, studenter 

på bachelor og master miljø. Fagpersoner med behov for videreutdannelse/ 

oppdatering. 

 

Resultat 

 Medlemmer: Utvikling av et bredt sammensatt kompetansenettverk med minst 20 

medlemmer i 2021. Økende til 30 innen 2022 og 40 i 2023. 

 Etablere Agder som en kompetanseregion på XR ila de første 3-4 årene. 

 Bidra til etablering av 20 nye arbeidsplasser innen 2022 økende til 80 innen 2025. 

 Bidra til økt økonomisk og miljømessig bærekraft i bedrifter og virksomheter. 

 Seminarer/workshops: Bidra til økt kompetanse om og forståelse for muligheten 

knyttet til bruk av XR teknologi for nøkkelpersoner innen privat og offentlig virksomhet 

gjennom egne seminarer og tilbud om deltakelse på tilsvarende hos våre 

samarbeidspartnere.  

 Utdanning og forskning: Bidra i utviklingen av en utdannings- og forskningsagenda for 

XR teknologi. Videreføre og forsterke samarbeid med UiA og andre utd institusjoner 

(kurs, etablering av programfag i videregående skole, bachelor- og masteroppgaver, 

utvikling av prototyper m.m.) 

 Kunst, kultur og næringer: Etablere prosjekter der ulik fagkompetanse møtes til 

utvikling av nye ideer og muligheter.  Gi et bredt spekter av kunstnere nye muligheter 

til å skape / til kunstneriske uttrykk ved bruk av XR teknologi. 

 Attraksjonsutvikling: Utvikle prosjekter knyttet til attraksjonsutvikling og reiseliv. 

 Starte planleggingen av et kompetansesenter med sikte på etablering av dette ila 2023. 

 Søke EU prosjekt og lokal/regional finansiering for etableringen av 

Kompetansesenteret 
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Effekter 

 Økt kompetansenivå for XR som grunnlag for ytterligere vekst, utvikling og økt 

bærekraft 

 Flere bedrifter tar i bruk teknologien med gode effekter mht effektivisering, opplæring, 

økt konkurransekraft, attraksjonsutvikling og bærekraft m.m. 

 Etablerer et sterkt produksjons- og fagmiljø innen XR. 

 Etablering av minst 20 nye arbeidsplasser knyttet til XR teknologi innen 2022 og minst 

80 innen 2025.  

 Minimum 2 bachelor oppgaver i samarbeid med UiA i 2022 og 2023 som gir økt 

kompetanse i regionen og økt attraktivitet for unge ferdigutdannede studenter til å bli 

værende i Agder. 

 Etablere minst en masteroppgave i samarbeid med UiA innen 2023. 

 Etablering av talentskole (se vedlagte utkast til program) som supplement til og i 

samarbeid med annen offentlig og privat utdanning høsten 2022. 

 Tiltrekke oss ny høykompetent arbeidskraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen for Agder XR 

 

Tore Askildsen 
prosjektleder 
 
Vedlegg: 

 Milepælsplans 

 Budsjett 2021-2025 

 LOI nr. 2 fra UiA  

 Utdrag fra søknad til Interreg KASK/EU 

 Programutkast for Talentskolen 

 Rapport forprosjekt 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme XR 
Agder AS sin søknad om midler til prosjektet «Agder XR».   
 
 
Vedlegg 
Budsjett Agder XR 2021-2025. – justert 12.05.21.xlsx 
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Saksopplysninger 
 
Innledning 
XR Agder AS søker om støtte til å etablere og utvikle et åpent og innovativt XR-teknologi 
økosystem, for å styrke kompetansen og bidra til effektivisering, innovasjon og etablering 
av nye arbeidsplasser.  
 
Kort om XR 

XR står for «Extended reality» eller utvidet virkelighet, og er et begrep som referer til alle 
virkelige og virtuelle kombinerte miljøer og menneske-maskin interaksjoner generert av 
datateknologi kombinert med «wearables». Blant annet faller VR (virtual reality) inn under 
XR, samt AR (agumented reality) og MR (mixed reality).  

Mye av de bakenforliggende tanker er å skape en bedre interaksjon mellom mennesker og 
datamaskiner og derved muliggjøre andre løsninger for arbeidsoppgaver mv. XR er i dag 
et raskt voksende felt som brukes på en rekke områder, slik som underholdning, 
markedsføring, eiendomsutvikling, opplæring, fjernarbeid mv. 

Selv om enkelte områder har kommet langt med å ta XR teknologi i bruk, gjenstår det mye 
før man får benyttet det fulle potensiale for XR løsninger. Det foreligger på en rekke 
områder i samfunnet et stort behov for omstilling, effektivisering og innovasjon for at 
næringslivet mv. skal kunne møte fremtidige utfordringer. Her mener søker at XR kan 
spille en viktig rolle da man ved bruk av XR teknologi kan få betydelige 
effektiviseringsgevinster, økt økonomisk og miljømessig bærekraft, og nye arbeidsplasser.  
 
Om prosjektet 
 
Søker har gjennomført et forprosjekt som ligger som vedlegg til søknaden. Forprosjektet 
danner grunnlag for søknaden som nå foreligger om å realisere Agder XR.  
 
Formålet med prosjektet er å få Agder på offensiven innenfor XR og sikre at man får 
sterke kompetansemiljø mv. og derved sikre at Agder får en viktig og sentral rolle i den 
forventede veksten i dette markedet fremover.   
 
Markedspotensialet og verdiskaping  
 
Etter mange år med forskning og utvikling er XR teknologien nå tilgjengelig også for små 
og mellomstore bedrifter og privat brukere. Utstyret (brillene m.m.) er blitt betydelig 
enklere, bedre tilpasset, lettere å bruke og er under stadig utvikling. Prisen er blitt 
betydelig lavere, programvarene bedre og tilbudet på spill og andre VR/AR opplevelser 
(for eksempel innenfor turisme) betydelig økt både i kvalitet og kvantitet. 
 
Søker viser til PwC UK´s rapport: Seeing is believing (Virtual and augmented reality could 
deliver a £1.4trillion boost to the global economy by 2030 - PwC) hvor det fremgår at den 
globale XR industrien vokser eksponentielt, og utgjør et stort potensiale for europeiske 
selskaper, også norske.  
 
Søkers kontakter innen VR/AR produksjon eller relaterte teknologier (Bl.a. Bouvet, 
Kongsberggruppen, VRINN, Moltolox, UiA, MIL m.fl.) understreker betydningen av å 
komme i gang raskt, og helst i en samlet offensiv slik at vi kan stimulere hverandre til rask 
kompetanseutvikling, økt bruk og produksjon av VR/AR tjenester og produkter.  
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PwC UK har beregnet at verdiskapingen / veksten for VR og AR globalt vil 10 dobles på 5 
år og ganges med 33 innen 2030. Det betyr en økning i antall arbeidsplasser globalt fra ca 
825 000 i dag til 23,5 mill i 2030. 
 
Prosjektmål  
 
Målet er å utvikle Agder til en betydelig kompetanseregion for XR teknologi. Det vil bidra til 
økt konkurranseevne, bærekraft og etablering av nye arbeidsplasser, spesielt i små og 
mellomstore bedrifter.  
 
Norge og spesielt Agder er i følge søker svake på dette området, og etableringen av Agder 
XR vil bidra med ny kompetanse til regionen og vil bety en stor forskjell på mange 
områder. I tillegg vil bruken av XR teknologi vil redusere behovet for reiser, fysiske møter 
mellom mennesker og bruk av kostbare menneskelige tid og ressurser. Slik vil XR 
teknologien bidra til effektivisering, økt bærekraft, styrket attraksjonsutvikling og etablering 
av ny kunnskap, rutiner og nye og forbedrede produksjonsprosesser. Bruk av VR/AR kan 
helt eller delvis erstatte stor og ressurskrevende mengdetrening i mange opplærings- og 
operasjonsprosesser innen helse, industri og annen næringsvirksomhet.  
 
For å oppnå dette vil søker:  

- Styrke kompetansen på XR teknologi  
- Etablere og utvikle et bredt sammensatt kompetansenettverk  
- Utvikle et kompetansesenter for XR  
- Styrke samarbeidet på tvers av klyngene  
- Produsere prototyper og bidra til nyetableringer 
- Bidra til økt innovasjon  
- Etablere en talentskole  
- Styrke kunst og kultur utvikling og formidling 
- Stimulere og legge til rette for gründere 
- Videreutvikle og styrke samarbeide med VRINN og andre nasjonale nettverk og 

kompetansemiljøer 
- Gjennomføre forprosjekt for etablering av XR Skandinavia 
- Videreutvikle og styrke det internasjonale samarbeidet 

 
 
Målgruppen vil for øvrig være: 
 

- Ledere og fagpersoner knyttet til privat næringsliv, offentlig virksomhet, akademia, 
kunst og kultur og gründere med interesse for og/eller kunnskap om bruk av XR 
teknologi 

- Teknologisk ansvarlige i et bredt spekter av virksomheter  
- Næringslivsaktører som enda ikke har sett mulighetene knyttet til bruk av XR 

teknologi i deres virksomhet  
- Kunstner og andre som ønsker å teste ut potensialt for sitt produkt ved bruk av XR 

teknologi  
- Kultur og reiselivsorganisasjoner/destinasjoner for markedsføring og 

attraksjonsutvikling  
- Unge med interesse for XR teknologi, unge med erfaring fra gaming/esport, 

studenter på bachelor og master miljø. Fagpersoner med behov for 
videreutdannelse/ oppdatering. 

 
Søker beskriver for øvrig at prosjektet har god forankring i Regionplan Agder, hos privat og 
offentlige virksomheter i regionen, slik som Moltolox, Bouvet, UiA, MIL, I4Helse, SSHF 
mfl., samt på nasjonalt og internasjonalt nivå, hvor man samarbeider med flere ulike 
aktører. 
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Prosjekter 
 
I følge søker er man allerede i gang med tre ulike bachelorprosjekter i samarbeid med UiA 
og MIL. Prosjektene er:  

- Uthavnene i samarbeid med Agder fylkeskommune 
- Cradle of Munch i samarbeid med filmselskapet Fabelaktiv, Løten kommune og 

Anno museet i Hedmark 
- Haugtussa i samarbeid med Jærmuseet m.fl. (se vedlegg) 

 
Som del av forankringen og den videre den utviklingen av Agder XR, jobber søker 
sammen med flere virksomheter i Agder for å produsere prototyper/piloter for å synliggjøre 
mulighetene og markedspotensialet for VR og AR. Noen av disse er: Dyreparken, Acorn 
design, Bykle næringsforening og menighet, kortfilmfestivalen i Grimstad mv. 
 
 
Organisering  
 
Oppbygningen av Agder XR ledes av prosjektleder sammen med en fagansvarlig. I tillegg 
angir søker at man vil benytte seg av innleid spesial kompetanse i oppbygningsfasen og til 
veiledning og undervisning. I følge søker har UiA og MIL gitt klare signaler om at de 
ønsker å bidra i oppbygningen av Agder XR. 
 
For øvrig opplyser søker at man samarbeider med, eller har intensjon om samarbeid med 
blant annet: GCE NODE, USUS, Dyreparken, KILDEN teater og konserthus, Arkivet 
Freds- og menneskerettighets senter, Vest-Agder Museet, Agder Energi, Mecatronic 
Innovation Lab, Universitetet i Agder, Wingbooth, Acorn Design, Barnefilmfestivalen og 
Coworks 
 
Mål 
Søker angir følgende mål: 
 

- Medlemmer: Utvikling av et bredt sammensatt kompetansenettverk med minst 20 
medlemmer i 2021. Økende til 30 innen 2022 og 40 i 2023  

- Etablere Agder som en kompetanseregion på XR ila de første 3-4 årene 
- Bidra til etablering av 20 nye arbeidsplasser innen 2022 økende til 80 innen 2025 
- Bidra til økt økonomisk og miljømessig bærekraft i bedrifter og virksomheter 
- Seminarer/workshops 
- Utdanning og forskning: Bidra i utviklingen av en utdannings- og forskningsagenda 

for XR teknologi 
- Kunst, kultur og næringer: Etablere prosjekter der ulik fagkompetanse møtes til 

utvikling av nye ideer og muligheter 
- Attraksjonsutvikling: Utvikle prosjekter knyttet til attraksjonsutvikling og reiseliv 
- Starte planleggingen av et kompetansesenter med sikte på etablering av dette ila 

2023 
- Søke EU prosjekt og lokal/regional finansiering for etableringen av 

Kompetansesenteret 
 
Økonomi 
 
Søkers opprinnelige budsjett og finansieringsplan ligger vedlagt søknaden. Opprinnelig 
budsjett var på NOK 11,4 millioner fordelt på årene 2021-2025. Søknaden til Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond var opprinnelig angitt slik: 
 
2021   2022   2023   2024   2025 
300.000,-  450.000,-  450.000,-  150.000,-  0 
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Søker er gjort kjent med at støtte kun innvilges for ett år av gangen, men at det kan gis 
signal om muligheten for videre støtte senere år. Søker har også blitt oppmerksom på 
statsstøtteregelverket, og har nylig tatt kontakt og opplyst at man for å komme inn under 
terskelen for bagatellmessig støtte etter statsstøtteregelverket ikke vil søke om det som er 
angitt i 2022 og senere som bagatellmessig støtte. Videre er støttebeløpende som 
omsøkes redusert noe for enkelte aktører.   
 

 
 
Søknaden til kompetansefondet omfatter følgelig støtte med NOK 300.000,- i 2021. 
Senere søknader må eventuelt falle inn under annet regelverk dersom foreliggende 
søknader for 2021 innvilges.  
 
 
 
 
Vurderinger 
 
XR faller naturlig sammen med en rivende utvikling innenfor digitalisering og også kunstig 
intelligens. Denne utviklingen går fort og har skutt ytterligere fart under pandemien. Det 
anses ikke tvilsomt at XR vil kunne bli et langt mer betydningsfullt virkemiddel og redskap 
innenfor en rekke sektorer enn det er i dag, herunder innenfor områder som blant annet 
læring/utdanning, helsesektoren og opplevelser/turisme mv. 
 
Agder er allerede i ferd med å bygge opp mye viktig tilknyttet kompetanse innenfor UiA, 
Mil mv. og et samarbeid på tvers mellom de ulike aktører i regionen vil kunne gjøre Agder 
til en tung aktør nasjonalt innenfor områder som XR, kunstig intelligens, mechatronic mv.  
 
Det anses følgelig som ubetinget positivt dersom man får en satsning på XR i Agder, og at 
eksisterende kunnskap knyttes sammen gjennom nettverk som igjen kan bidra til 
videreutvikling og vekst for denne næringen i Agder. På sikt vil dette også kunne bidra til 
sikring av eksisterende arbeidsplasser og etablering av nye arbeidsplasser i regionen. Slik 
sett vil et bidrag til en slik satsning være i samsvar med formålene for kompetansefondet.  
 

Inntekter 2021 2022 2023 2024 2025

Støtte fra Agder fylkeskommune (innvilget) 550 000 500 000 500 000 250 000 350 000

Støtte fra Sørlandets kompetansefond 450 000 400 000 400 000 200 000 0

Støtte fra A-A utviklings- og kompetansefond 300 000 250 000 250 000 150 000 0

Støtte fra Kristiansand kommune 125 000 0 0 0 0

Fond, stiftelser, sponsorer 350 000 350 000 350 000 300 000

Medlemsavgift 10 000 40 000 100 000 100 000 100 000

Prosjekter, fond, stiftelser 100 000 450 000 700 000 1 300 000 1 500 000

Egeninnsats 200 000 250 000 0 0 0

Sum 1 735 000 2 240 000 2 300 000 2 350 000 2 250 000

Utgifter

Personalkostnader daglig leder brutto 550 000 800 000 900 000 900 000 900 000

Personalkostnad faglig ansvarlig brutto 450 000 600 000 600 000 750 000 750 000

Kjøp av tjenester, spesialkompetanse 300 000 400 000 400 000 300 000 200 000

Kontor/adm/ regnskap 90 000 100 000 100 000 150 000 150 000

Arr av fagseminar / konferanser 100 000 150 000 150 000 100 000 100 000

Reiser 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Markedsføring 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000

Diverse 50 000 30 000 30 000 50 000 50 000

Utsyr 125 000 50 000 50 000 30 000 30 000

1 735 000 2 210 000 2 300 000 2 350 000 2 250 000

Budsjett for Agder XR 2021 - 2025
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Når det er sagt er det et spørsmål fra sekretariatets side om den organiseringen dette 
prosjektet har pr. dato er den beste måten å organisere dette på i regionen. Slik det 
fremstår av søknaden har søker svært lav egeninnsats/kapital. Det meste synes å hvile på 
at man får støtte fra ulike fond mv., hvorav flere ikke er angitt/spesifisert. Videre foreligger 
det betydelig usikkerhet rundt videre finansiering fra 2022, ettersom søker i henhold til 
mottatt egenerklæring for 2020, samt budsjett for 2021, vil man ifølge søker nå taket 
knyttet til bagatellmessig støtte for treårsperioden 2020-2022, allerede i 2021.  
 
 
 
Slik sekretariatet vurderer dette er det ikke rom for å motta så mye støtte som søker angir i 
2021, da søker allerede har fått innvilget betydelig støtte (NOK 500.000,-) fra 
fylkeskommunen for 2022. Da årene 2020-2022 etter regelverket for bagatellmessig støtte 
må ses i sammenheng vil søker slik sekretariatet vurderer det ikke kunne motta mer støtte 
enn et sted mellom NOK 900.000,- - 1.000.000,- i 2021, mens det er budsjettert med 
høyere beløp enn dette.  
 
Søker har videre angitt at man for 2022 vil søke om støtte etter artikkel 27 i 
Gruppeunntaket – støtte til innovasjonsklynger. Dette er imidlertid ikke nærmere beskrevet 
eller avklart.  
 
Slik sekretariatet vurderer dette er det en risiko for at prosjektet ikke kan finansieres slik 
det er budsjettert med for 2021, og videre er det risiko for at søker ikke får på plass videre 
finansiering for 2022 og etterfølgende år.  
 
Da kompetansefondet har svært mange søknader til gode prosjekter fremstår det som helt 
sentralt at man støtter prosjekter som ut fra den informasjonen som foreligger fremstår 
som godt organisert, og med en viss trygghet rundt finansieringsplanen for prosjektet, ikke 
bare for det året man søker, men for hele prosjektperioden. Etter sekretariatets vurdering 
foreligger det pr. dato flere uklarheter rundt finansieringsplanen både for inneværende, og 
senere år. Dette medfører at det stilles spørsmål ved om prosjektet kan gjennomføres slik 
det er beskrevet.  
 
Søknaden ble mottatt kort tid før mai møtet, og oppdatert informasjon knyttet til økonomi 
mv. ble mottatt like før «skrivefristen» til styremøtet. Det har derfor ikke vært mulig for 
sekretariatet å få avklaringer rundt flere spørsmål knyttet opp til prosjektets organisering 
og finansiering.  
 
På denne bakgrunn vil sekretariatet anbefale styret å avslå den foreliggende søknaden. 
Alternativt kan styret utsette behandlingen til møtet i september, og da slik at sekretariatet i  
mellomtiden gir søker anledning til å avklare ytterligere både forholdet til 
statsstøtteregelverket, muligheten for økt egenfinansiering, og belyse mulighetene for 
videre finansiering fra år 2022, herunder for eksempel etter artikkel 27.   
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet anbefaler at styret avslår foreliggende søknad. 
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AGDER XR AS 
Odderøyveien 41 
4610 KRISTIANSAND S 
 
 
Att.: Tore Askildsen 
 

 
   
 

Dato: 01.06.2021 

Vår ref: 21/12812-4 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Ole Magnus Heimvik 

 

  

 

Agder XR AS - prosjektet Agder XR - Tilbakemelding på søknad  
 
Det vises til mottatt søknad for prosjektet Agder XR. Deres søknad ble behandlet i styremøte 21. 
mai 2021. I møte ble det besluttet å utsette behandlingen av saken til styremøtet i september.  
 
Bakgrunnen for dette var to forhold: 
 

1. Det er ønskelig at søker vurderer forholdet til statsstøtteregelverket. Så langt 
kompetansefondet kan se er ikke søknaden og totalt støttebeløp i henhold til regelverket. 
Vi ber følgelig om at søker vurderer dette på nytt og gir en oversikt/redegjørelse som kan 
danne grunnlag for at kompetansefondet får tilstrekkelig grunnlag til å behandle 
søknaden. 

 
2. Søknaden er slik styret oppfatter den svært bred og følgelig ikke tilstrekkelig konkretisert. 

Vi ber derfor om at det konkretiseres bedre hva midlene det søkes om støtte til skal 
benyttes til (hvilke deler av prosjektet mv?).  
 

Vi ber om en snarlig tilbakemelding på disse forhold og svar bes uansett om å foreligge innen 1. 
august 2021. Foreligger ikke svar og utfyllende opplysninger innen fristen vil søknaden bli 
behandlet slik den foreligger.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ole Magnus Heimvik     
daglig leder       
 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk 
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Til: 

Aust-Agder utviklings og kompetansefond    Mandal 28.07.21 
Postboks 788 
Stoa 
4809 Arendal

 

 

Ad: Svar på spørsmål knyttet til søknad om støtte. 

Takk for brev med mulighet til å klargjøre enkelte momenter knyttet til vår søknad. Nedenfor følger våre svar 

og vi bidrar gjerne med ytterligere informasjon i møte, skriftlig eller når saken skal behandles. 

Vi tillater oss å besvare spørsmålene i motsatt rekkefølge.  

 

Spørsmål 2: 

Søknaden er slik styret oppfatter den svært bred og følgelig ikke tilstrekkelig konkretisert.  Vi ber derfor om 

at det konkretiseres hva midlene det søkes om skal benyttes til (hvilke deler av prosjektet mv?)  

Det er riktig at søknaden er bred og til dels ganske ambisiøs. Og vi forstår at det kan være behov for noen 

presiseringer. 

Når søknaden oppleves som bred og ambisiøs, så tror vi at det kan skyldes hvordan prosjektet er bygd opp. Vi 

har brukt mye tid på å forankre dette skikkelig og i et svært bredt spekter av virksomheter. Fra universitet, 

høyskole, private og offentlige virksomheter, kunst og kultur, reiseliv osv. (Se anbefalingsbrevene). Med en slik 

bred tilnærming og solid forankring har vi bygd opp en forståelse for muligheter og behov knyttet til bruk av XR 

teknologien. Samtidig har vi dokumentert behovet for mer kompetanse og vist at XR teknologien er en svært 

raskt voksende teknologi med stort potensiale. Noe vi i Norge og Agder dessverre ikke har ut nyttet enda. Vi 

opplever at denne brede tilnærmingen som synliggjør potensialet for et svært bredt spekter av virksomheter, 

har vært svært viktig i møte med en relativt ny og til dels ukjent teknologi. 

Samtidig forstår vi at denne brede tilnærmingen kan gi en opplevelsen av at dette er lite konkret. Men det 

stemmer ikke. i stedet for bare å sette i gang med enkelt prosjekter, tiltak eller arrangementer, som lett bare 

kan bli enkeltprosjekter og happeninger, har vi gjennom forprosjektet skapt en bred plattform XR i Agder ved å 

sikre en forståelse for behov og muligheter hos aktuelle brukere/kunder. I anbefalingsbrevene og samtalene 

har vi fått tydeligere signaler om behovet for og vilje til å ta i bruk dette når muligheten byr seg. Samtidig har vi 

utviklet kontakten med fagmiljøer innen XR teknologi i Agder, nasjonalt og internasjonalt. Vi har også en 

søknad om støtte til EU forprosjekt inne til vurdering og forventer svar ila august.Dette forarbeidet og den 

brede tilnærmingen har vært/er helt avgjørende for å lykkes i å utvikle en sterk XR kompetanse i Agder. Noe 

som igjen kan bidra med XR produksjoner slik at vi i Agder kan ta en naturlig del av den potensielle veksten 

innen VR og AR.  I stedet for at vi i Agder XR bare innretter oss i forhold til én eller to målgrupper og blir veldig 

konkrete, vil vi bidra til å bygge XR kompetansen slik at flere kan nyte godt av, tjene penger på og etablere nye 

arbeidsplasser knyttet til bruk av XR teknologi. Vi ser bl.a. at noen enkeltbedrifter med XR kompetanse har 

store utfordringer med å komme seg ut i markedet. De sitter med sin spesialkompetanse og utvikler prosjekter 
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som er spennende, men som av og til ikke har en skikkelig forankring i behovene til virksomheter i Agder.  Det 

kan vi, i samarbeid med disse, gjøre noe med.  

Fra UiA Grimstads side har vi fått sterk støtte til denne måten og tenke på, og de samme signalene har vi fått 

fra Sørlandets kompetansefond og Agder fylkeskommune. Sistnevnte gir følgende vurdering av søknaden: 

«AgderXR – et kompetansenettverk for XR-teknologi anses som et svært interessant prosjekt. Det har en god og 

brei forankring, og har et stort potensial for verdiskapning i regionen. Agder XR kan bidra til en bærekraftig 

næringsutvikling gjennom satsing på XR-teknologi. Agder XR skal være et nettverk for akademia, næringsliv, off. 

sektor, kunst og kultur. Etter fylkesrådmannens vurdering kan satsingen fremme kompetanseutvikling, 

markedstilpassing, forskning og innovasjon innen XR-teknologi.» 

Agder XR skal bidra til å bygge produksjonskompetansen for XR i Agder slik at denne kan komme flere til gode. 

Vi tenker ikke primært på inntjening for Agder XR, selv om vi allerede nå opplever at det skjer gjennom noen av 

de prosjektene vi setter i gang/tar ansvar for.  

Som en konsekvens av den bevisstgjøringen vi har skapt, den forankringen vi har gjort og konkretiseringen 

gjennom prosjekter vi har hjulpet virksomheter med å komme i gang med, opplever vi at flere tar kontakt. Vi 

ser helt klart et betydelig forretningspotensiale også for Agder XR. Som selskap kan vi bistå med kompetanse, 

prosjektledelse og nettverk for virksomheter som ser muligheter, men mangler teknologisk kompetanse.  

Et konkret eksempel på dette arbeidet har vært at vi allerede i forprosjektet sammen med MIL og UiA Grimstad 

har veiledet Bachelorstudenter. Eier av prosjektet har vært Agder Fylkeskommune. Mens Agder XR har hatt 

prosjektledelsen. Studenten har gjort en 3D scann av området rundt skolestua i Ny Hellesund, og behandlet 

modellen i Unity. Dette har de fått til uten forkunnskaper. Men interessant nok har det vært masterstudenter 

som tilfeldigvis har sittet i samme rom som dem, og som helt uformelt av og til har vært med på veiledningen. 

Disse masterstudentene har siden tatt kontakt med oss, med ønske om å få vite hvordan de kan komme videre 

i arbeid med VR/AR og gjøre dette til levevei. Vi har lovt å ta dem med inn i nye prosjekter utover høsten. 

Studenetnes ferdige produktet har forøvrig alt vært vist i en såkalt cave som ble montert i Bibilioteket i 

Grimstad under Kortfilmfestivalen. Noe som var et samarbeid mellom Biblioteket, Den Kulturelle Skolesekken, 

Sørnorsk Filmsenter, Kortfilmfestivalen og Agder XR (i tillegg til et digitalt seminar vi arrangerte om bruk av 

VR/AR).  

Slik ser vi hvordan konkrete prosjekter bidrar til både samarbeid og kompetansehevning. Og etter hvert nye 

arbeidsplasser.  Vi har en del kompetanse på dette området, og samtidig har vi etablert et bredt nettverk som 

gir oss god tilgang på viktig spesial-/tilleggskompetanse som virksomheter i Agder har behov for. 

Gjennom denne måten å bygge kompetansen på etablere vi en samarbeidsstruktur som alle med behov for å 

kompetanse på XR teknologi vil ha nytte av. Den gode forankringen, brede involveringen og nettverket vi 

bygger sikrer langsiktighet, gir flest mulig XR aktører nye muligheter i markedet og sikre at dette ikke bare blir 

noen spennende enkelttiltak og inspirerende happening. 

I Innlandet har fylket og Hamar kommune selv tatt den tilsvarende rollen og sørget for å etablere VRINN (VR 

Innlandet). Når vi gjennom Agder XR har tatt tilsvarende initiativ har vi måtte synliggjøre potensialet og sikre en 

bred og god forankring innen både private og offentlige virksomheter. 

Dersom vi ikke får bygd kompetanse i regionen vil større og dyktige aktører i andre deler av landet stikke av 

med arbeidsplassene og potensialet for videre vekst og utvikling. Derfor arbeider vi på tre spor:  

 Vi bygger XR kompetansen i Agder sammen med UiA Grimstad, Agder fylkeskommune, Noroff og 

allerede etablert XR miljø nasjonalt og internasjonalt. 

 Vi utvikler enkeltprosjekter som synliggjør potensialet og utvikler et økonomisk bæregrunnlag for 

Agder XR. Av enkeltprosjekter som etter hvert vil sikre oss et driftsgrunnlag har vi i Agder XR så langt konsentrert 
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oss om opplevelses- og reiselivsnæringen (kunst, kultur og attraksjoner). Langt fra det mest lukrative, men noe vi 

brenner for. 

 Vi utvikler prosjekter der vi drar med oss allerede etablert kompetanse i prosjekter der andre bidrar 

med sin spesialkompetanse, mens vi tar ansvar for helheten/prosjektledelsen. 

De omsøkte midlene skal i 2021 gå til etablering, utvikling og drift av kompetansenettverket Agder 

XR. Inkludert i denne prosessen følger også noen enkeltprosjekter som vil bidra til å synliggjøre 

potensialene og inngå som del av kompetanseutviklingen. Dette nettverket skal danne grunnlag for 

den videre kompetanseutviklingen i Agder, økt bruk av XR teknologi og etableringen av nye 

arbeidsplasser. Dette er en virksomhet vi, i likhet med Agder fylkeskommune, mener ikke rammes 

av ESA regelverket. 

Vi vil i tillegg føre regnskapet på en slik måte at det skilles mellom enkeltprosjekter som gir Agder XR 

inntjening og dermed potensielt kan rammes av regelverket, og hovedarbeidet som er etablering, 

utviklingen og drift av kompetansenettverket Agder XR.  

 

Spørsmål 1: 

Det er ønskelig at søker vurderer forholdet til statsstøtteregelverket. Så langt kompetansefondet kan se er 

ikke søknaden og totalt støttebeløp i henhold til regelverket. Vi ber følgelig om at søker vurderer dette på 

nytt og gir en oversikt/redegjørelse som kan danne grunnlag for at kompetansefondet får tilstrekkelig 

grunnlag til å behandle søknaden. 

 

Slik vi forstår regelverket kan vi ikke motta bagatellmessig offentlig støtte på mer enn € 200 000 i 

løpet av en treårsperiode, dersom virksomheten vurderes som å være i konflikt med EØS avtalens 

regler om offentlig støtte (konkurransevridende tilskudd). Vi er, som nevnt over, av den mening at 

denne virksomheten ikke rammes av denne bestemmelsen. Agder XR skal primært drive med 

kompetanseutvikling (spes. produksjonskompetanse) og ikke produktutvikling, produksjon og salg 

av tjenester. Men dersom vi likevel rammes av bestemmelsene er vi etter vår mening uansett 

innenfor regelverkets rammer om bagatellmessig støtte.  

1. Status nå er at vi har mottatt bagatellmessig støtte til forprosjektet, som er gjennomført, avsluttet og 

rapportert på (Rapporten fulgte som vedlegg til søknaden)  Prinsipielt er den omsøkte støtten for 2021 

knyttet til et nytt prosjekt. Basert på en slik vurdering skal de tildelte midlene for 2020 ikke tas med i 

vurderingen av beløpsgrensen. Regelverket gir positiv åpning for at samme virksomheter kan motta 

bagatellmessig støtte til flere ulike prosjekter parallelt eller påfølgende. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/regler-om-offentlig-stotte-

listeside/bagatellmessig-stotte/id2412660/ 

«Regelverket er ikke til hinder for at et foretak som har mottatt støtte til et prosjekt 

(støtteberettigede kostnader), får støtte til andre formål/prosjekter i form av bagatellmessig støtte. 

For eksempel: Får et foretak støtte til FoUoI aktiviteter, kan det få bagatellmessig støtte til andre 

formål, som for eksempel opplæringsstøtte.» 

2. Dersom en likevel mener at et forprosjekt og det omsøkte prosjektert er samme prosjekt, er likevel 

totalsummen vi søker om innenfor rammen på € 200 000 som ESA regelverket tillater. Dvs kr. 520 000 

til forprosjektet i 2020 og kr. 1 425 000 Nkr i 2021. Vi planlegger ikke å søke om bagatellmessig støtte 

for 2022 og regelverket sier, så langt vi kan se, ikke noe om at vi MÅ fordele støtten over 3 år. 
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Hovedpoenget ser ut til å være å begrense tidsrommet det mottas slik støtte for i tillegg til 

beløpsstørrelsen for å hindre konkurransevridning.  Slik opplever vi at Sørlandets kompetansfond har 

vurdert det i sitt tilsagn om støtte for 2021. 

Dersom AAUKF er i tvil, for eksempel pga kursen på €, kan gjerne beløpet justeres noe. Men av hensyn 

til at dette gjelder hele Agder er det viktig for oss å også få støtte fra kompetansefondet med røtter og 

et spesielt ansvar ift kompetanseutviklingen i gamle Aust-Agder fylke. I og med at tilsagnene om støtte 

er mottatt litt senere enn forventet, har vi allerede opparbeidet oss en egeninnsats på mer enn 200 000 

kr i april, mai og juni. 

Som nevnt over vil vi føre regnskapet på en slik måte at det skilles mellom enkeltprosjekter som gir 

Agder XR inntjening og dermed potensielt kan rammes av regelverket, og hovedarbeidet som er 

etablering, drift og utvikling av kompetansenettverket Agder XR. 

Søknad om støtte for 2022 og 23. 

Basert på den usikkerhet som kommer til uttrykk i deres spørsmål rundt forståelsen av regelverket knyttet til 

bagatellmessig støtte, planlegger vi for de kommende årene å søke støttet iht til retningslinjene for 

innovasjonsklynger artikkel 27. Pt ser det lovende ut mht egenandelen som kreves i en slik søknad og vi 

planlegger å komme tilbake med en slik søknad for 2022 og 2023. 

Som nevnt innledningsvis vil vi gjerne bidra med ytterligere informasjon og eksempler på hvordan vi allerede er 

godt i gang med prosjekter som kan ha stor betydning for utviklingen av kompetansen og produksjonsmiljøer 

for XR teknologi i Agder. 

 

Med vennlig hilsen for Agder XR 

 

Tore Askildsen 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/16547-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Saksfremlegg Søknad NHO AGDER - ScaleUp Nordic 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 450.000,- til NHO Agder 
sitt prosjekt ScaleUp Nordic. 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positiv til videre 
oppfølgning av prosjektet i påfølgende år forutsatt at også søker bidrar med 
egeninnsats påfølgende år. Det forutsettes imidlertid ny søknad for hvert år.  

3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag for 2021 på totalt NOK 
1.800.000,-. Videre vil det være en forutsetning at prosjektet har tilfredsstillende 
fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. Øvrige forutsetninger og vilkår 
fremgår av tildelingsbrevet. 
 

 
 
Vedlegg 
Søknad vedr etablering og drift av ScaleUp Nordic prosjekt 
 
Saksopplysninger 
 
Generelt 
Næringslivet i Norge generelt, og på Agder spesielt vil måtte gjennomgå betydelige 
endringer i tiden fremover. Ikke minst knyttet til at svært mye næringsvirksomhet knyttet til 
oljesektoren vil bli bygd ned, og derved må eksisterende og nye selskaper finne nye og 
bærekraftige forretningsområder. Agder vil være spesielt utsatt for lav sysselsetting i årene 
som kommer, både fordi vi har svært mange arbeidsplasser i oljerelatert sektor, og fordi vi 
allerede ligger lavt med tanke på andel sysselsatte.  
 
Konkret er det antatt at Agder må skape 1500-2000 nye arbeidsplasser hvert år frem mot 
2030, bare for å opprettholde dagens sysselsettingsnivå. Videre bør det være en ambisjon 
for Agder å ta igjen gapet mellom Agder og landsgjennomsnittet på sysselsettingsandel, 
og i tilfelle må Agder skape enda flere arbeidsplasser.  
 
Norge og Agder er generelt gode på nyetableringer, herunder ved at gründere starter opp 
mindre virksomheter basert på egne ideer og konsepter. Årlig etableres omtrent 60.000 
bedrifter på landsbasis. Det store problemet i følge søker er at svært mange av disse faller 
bort eller sliter med å vokse, og derved med å bli reelle aktører som kan bidra til det 
økende behovet for nye arbeidsplasser i regionen.  
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NHO Agder har i dialog med en rekke ulike aktører funnet å ville initiere et ScaleUp 
prosjekt. Prosjektet vil være et pilotprosjekt som skal bidra til at mindre bedrifter på Agder 
skal klare å ta steget videre og bli en vekstbedrift med sunn drift. NHO sine undersøkelser 
tilsier at svært mange bedrifter sliter, og at mange ikke klarer seg i denne fasen. Det er 
derfor behov for en aktør som bidrar og bistår bedriftene i de ulike deler av denne 
prosessen.  
 
Prosjektet er tenkt som en videreføring av prosjektet ScaleUp Agder (SCUPA). Prosjektet 
skal bidra til å supplere det eksisterende kunnskapsgrunnlaget fra ScaleUp Agder knyttet 
til drivkreftene for vekst. Videre er målet å bidra til utvikling av et økomiljø for vekst, som 
bidrar til at flere bedrifter på Agder vokser og sysselsetter flere, innenfor bærekraftige 
rammer.  
 
Prosjektet er tenkt som et selvstendig prosjekt men under NHO paraplyen. Dette 
innebærer at prosjektleder mv. vil bli ansatt i NHO.  
 
Målsetting 
 
Søker beskriver blant annet målsettingen slik:  
 
«Visjonen for ScaleUp Nordic er at Norden skal være et av de beste stedene i verden for nye og 
eksisterende bedrifter som har ambisjoner og forutsetninger om vekst. ScaleUp Nordic skal jobbe nasjonalt 
for at regioner etablerer økosystem for vekst, slik at flere bedrifer vokser innenfor bærekraftige rammer. 
ScaleUp Nordic skal bli en lendende utvikler og leverandør av vekst- og skaleringskompetanse med scaleup-
bedriftene selv som viktigste parter og målgruppe. 
 
Mølsettingen for prosjektår 1 i 2021 vil være å etablere prosjektet og få inn samarbeidspartnere og 
medfinansiører, slik at resten av prosjektperioden 2022-2024 har full drift. Etter 4. prosjektår skal 
prosjektfinansieringen kunne avsluttes og ScaleUp Nordic være i stand til å drives på kommersielt 
grunnlag… 
 
…ScaleUp Nordic har i tillegg en annen målsetting som kanskje er den viktigste. Nemlig å ære en pådriver 
for en endring i kultur og mind sett:  

- Det er lov å tenke stort og ha ambisjoner ut over regionen og Norges grenser 
- Der vekstambisjoner også hanler om iligheten til å ansette flere og få flere i arbeid 
- Der det blir applaudert å ta risiko og investere i scaleup-bedrifter 

 
Konseptet  
 
ScaleUp skal i likhet med ScaleUp Institute i UK ha en policy- og 
innsikts/forskningskomponent, og skal i tillegg være et aktivt koplingspunkt mellom ulike 
aktører i økosystemet. Videre skal man bistå med kompetanse- og kapasitetsutvikling 
blant de aktuelle ScaleUps. I dag er det mange ressurser tilgjengelige i en oppstartsfase, 
målet for ScaleUp prosjektet er å tilby kompetanse, ressurser og nettverk, herunder 
programmer og ulike tjenester, til bedrifter som er aktuelle for en oppskalering av 
eksisterende virksomhet. For eksempel kan man kople kapitalmiljøer mot eksisterende 
bedrifter som ønsker og er egnet for vekst. Det er i denne forbindelse også søkers poeng 
at man også vil søke å få mer modne selskaper, som fortsatt er oppskaleringskandidater til 
å ta skrittene mot videre vekst.  
 
Prosjekteier, prosjektmodell 
 
NHO vil være prosjekteier, og har da også en unik posisjon inn mot bedriftene ved at de 
har nærmere 30000 medlemsbedrifter nasjonalt, og over 1600 på Agder. Gjennom sin 
daglige kontakt med næringslivet mener søker at man er i en unik posisjon til å bistå 
bedrifter med vekstpotensial til å oppnå vekst og derved bidra til økt sysselsetning i 
regionen. Tilgang til alle ressurser og NHO nettverket er da også angitt som søkers 
sentrale bidrag inn i prosjektet.  
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Prosjektet antas å ville få en langt lettere tilgang til ulike relevante aktører ved at man 
spiller på de ressurser og det nettverk NHO allerede har. Først når prosjektet er kommet 
fullt i gang vil det være aktuelt å etablere dette som en egen juridisk enhet. Pr. i dag vil 
hele forprosjektet ligge fullt og helt under dagens NHO. I denne sammenheng vil NHO 
også kunne bidra som en nøytral part og en part som ikke har kommersielt fokus for egen 
del.  
 
Prosjektet i regionen vil bli plassert under NHO Agder, og det vil være en styringskomite 
bestående av representanter fra NHO, partnere, næringsalliansen mv. Videre vil det være 
naturlig å knytte prosjektet opp mot næringsklynger, investormiljøer, næringsforeninger 
mv. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Næringsalliansen i Agder er noen av 
de naturlige prosjektpartnerne.  
 
Prosjektaktiviteter 
 
Det er angitt fem hovedaktiviteter i prosjektet, som er nærmere utdypet i søknaden: 

1. Konseptutvikling for aktiviteter i hovedprosjektet 
2. Strategisk partnerskap og nettverksbygging 
3. Finansiering og eierskap i prosjektperioden 
4. Prosjektbeskrivelser, presentasjoner, finansieringssøknader 
5. Etablering av hovedprosjektorganisering 

 
Prosjektteamet med leder og utviklingsansvarlig forutsettes rekruttert høsten 2021. 
Deretter vil man i påfølgende år engasjere (50%) en nettverks- og 
kommunikasjonsansvarlig.  
 
Økonomi 
 
Det er beregnet årlige kostnader fordelt slik: 
 
Personell              2500000 
Administrasjon        250000 
Tjenesteutvikling        300000 
Partner/nettverksaktiviteter     400000 
Kommunikasjon og markedsføring  250000 
Reise etc     150000 
Forskningsprosjekter   150000 
 
 
Kostnadene er stipulert til følgende de ulike år: 
 
2021  1800000 
2022  4000000 
2023  4000000 
2024  4000000 
 
Første år søkes det om NOK 450.000,- fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
Første år bidrar også søker selv med tilsvarende beløp. Sørlandets kompetansefond er 
forutsatt å dekke NOK 900.000,-.  
 
 
 
I grove trekk er kostnadene videre for hvert av årene 2022-2024 foreslått delt på tre 
hovedsamarbeidspartnere:  



49/21 Søknad til behandling - NHO AGDER - ScaleUp Nordic - 21/16547-2 Søknad til behandling - NHO AGDER - ScaleUp Nordic : Søknad til behandling - NHO AGDER - ScaleUp Nordic

Dokumentnr.: 21/16547-2  side 4 av 5 
 

 
Sørlandets kompetansefond med ½  -    NOK 2.000.000,- årlig 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ¼   NOK 1.000.000,- årlig 
Agder fylkeskommune ¼     NOK 1.000.000,- årlig 
 
Det er ikke tilstrekkelig synliggjort verdien av NHO sitt eget bidrag i årene 2022-2024.  
 
 
Vurderinger 
 
Prosjektet anses å ligge innenfor de overordnede kriterier for tildeling av støtte satt i 
fondets strategi, og for øvrig slik dette følger av vedtektene og stiftelseslovgivningen. 
 
Søknaden anses å falle utenfor statsstøtteregelverket. Administrasjonen har på dette 
grunnlag ikke foretatt ytterligere vurdering opp mot regelverket.  
 
Det anses ikke tvilsomt at Agder, som andre steder i Norge og verden må gjennom tøffe 
og krevende omstillinger innenfor nærings og arbeidsliv i årene fremover. Det er bred 
enighet om at eksisterende ikke-bærekraftige virksomheter og næringsområder må 
bygges ned og erstattes med nye og bærekraftige virksomheter. Blant annet er dette 
allerede svært synlig innenfor energisektoren hvor olje- og gassektoren bygges ned, og 
nye antatt mer bærekraftige energileverandører tar over, slik som vind og solenergi.  
 
Denne omstillingen vil få store virkninger for Agder som har svært mange sysselsatte 
knyttet opp mot olje- og gassektoren. Videre har Agder som angitt av søker en lav 
sysselsetting allerede i forhold til landsgjennomsnittet. Det er derfor av stor betydning at 
Agder klarer å skape nye bærekraftige arbeidsplasser, herunder ikke minst gjennom 
omdanning og vekst i eksisterende bærekraftige bedrifter og miljøer. Det er i samsvar med 
fondets strategi at man skal bidra til bærekraftig utvikling.  
 
I dette perspektiv er det tilbud som søker beskriver et godt og viktig initiativ for å bidra til at 
eksisterende bærekraftige virksomheter vokser og bidrar til å opprettholde og eventuelt 
øke sysselsettingen på Agder. Dette treffer også svært godt i forhold til fondets strategi.  
 
Videre fremstår det, slik søker også beskriver, at det er et «hull» i dagens 
virkemiddelapparat, ved at det er svært lite tilbud om praktisk bistand og kompetanse til 
eksisterende virksomheter som ønsker og er egnet for vekst. Slik sett fremstår det ikke 
som om tilbudet søker ønsker å etablere vil konkurrere med eksisterende virkemidler.  
 
Ved at dette drives fra en stor og veletablert næringsorganisasjon, med et svært bredt 
nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt, er det også all grunn til å tro at prosjektet 
har større mulighet til å lykkes enn dersom dette ble initiert av en ny eller mindre aktør. 
Det anses også positivt, og i samsvar med fondets strategi at det legges opp til et bredt 
virkemiddel som ikke først og fremst er rettet mot søker selv, men som et bredt tilbud til 
alle bedrifter på Agder som er aktuelle for en oppskalering av sin virksomhet.  
 
Videre er det svært positivt at det legges opp til betydelig og bred nettverksbygging mellom 
ulike aktører i og utenfor regionen. Samarbeid på tvers er et ønsket mål i henhold til 
fondets strategi.  
 
Det er også positivt at dette er koplet opp mot løpende følgeforskning, slik at man 
kontinuerlig kan ta ut forbedringspotensial og forta endringer i prosjektet og i veiledningen 
til relevante bedrifter ut fra forskningen som gjennomføres parallelt.   
 
Også det forhold at man i løpet av tre år har som mål at prosjektet skal fortsette, men da 
være selvfinansierende anses som positivt.  
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Ut fra beskrivelsen i søknaden er det noe uklart hvordan man mer konkret ser for seg å 
arbeide for å få tak i og bistå de rette bedriftene. Detaljene her ligger imidlertid etter det 
administrasjonen forstår i forprosjektet. En del av forprosjektet vil nettopp gå på hvordan 
man best skal innrette seg for å kunne yte best mulig bistand til flest mulig aktører.  
 
Videre fremgår det ikke klart av søknaden i hvilket omfang, og med hvilke verdier søker 
selv vil bidra med ressurser i prosjektet (etter første år). Etter dialog med søker er det 
avklart at søker i betydelig grad vil bistå ved å ansette, holde lokaler, samt bidra med 
organisasjonens ressurser, kompetanse og nettverk. Dette kan med fordel synliggjøres 
som egeninnsats i søknader for påfølgende år. Denne problemstillingen er ikke så relevant 
for søknaden for inneværende år da det her fremgår at søker selv vil bidra med beløp 
tilsvarende det beløp som er søkt om til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  
  
 
Konklusjon 
 
Samlet sett er administrasjonen positiv til dette prosjektet da det treffer svært mange av de 
sentrale kriteriene for tildeling av midler fra kompetansefondet. Det anses fordelaktig at 
dette initieres av en stor, non-profit organisasjon som vil tilby bistand til alle virksomheter i 
regionen som ønsker å oppskalere virksomheten. Det er videre veldig positivt at søker 
allerede har et omfattende nettverk opp mot de fleste aktører både på ScaleUp siden og 
mot samarbeidspartnerne slik som investormiljøer, myndigheter, andre arbeidslivsaktører 
mv.  
 
Lykkes man med prosjektet kan dette bli en motor for oppskalering av mange virksomheter 
på Agder. Og fra administrasjonens side anses det svært positivt om man kan bidra til å få 
på plass et tilbud som mange ulike virksomheter kan benytte, i stedet for å yte støtte 
direkte til en og en virksomhet for å oppnå mye av det samme. Slik sett er det langt større 
mulighet for å få «meravkastning» på investeringen ved å gå inn i dette prosjektet kontra 
enkeltprosjekt med enkeltbedrifter. Disse forhold, kombinert med at det åpenbart er viktig å 
få på plass ny og bærekraftig sysselsetting på Agder er i seg selv nok til at 
administrasjonen er positiv til søknaden for inneværende år. Kompetansefondet gir ikke 
bevilgninger over flere år, men det kan her signaliseres en vilje til å være en bidragsyter 
også i tre påfølgende år forutsatt at fondets avkastning og øvrige tildelinger gir rom for 
dette.   
 
Forutsetningene for årets tildeling er øvrig at også Sørlandets kompetansefond bidrar som 
omsøkt, og at egeninnsats og verdien av dette synliggjøres søknader for senere år.  
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From: Høye Gerhard Høyesen <hgh@nho.no> 

Sent: onsdag 4. august 2021 12:53 

To: Andresen, Kristin Tofte; peter; Heimvik, Ole Magnus 

Cc: Sundtoft, Tine; Fresvik, Wenche; Trond Martin Backer; Roald Gulbrandsen 

Subject: Søknad vedr etablering og drift av ScaleUp Nordic prosjekt 

Attachments: Søknad vedr ScaleUp Nordic.pdf 

 

Hei, 

 

NHO Agder har den senere tid sett på muligheten for å etabler et ScaleUp prosjekt i Agder med 

potensiale til å bli landsdekkende. Det er et stort behov for å bistå gründerbedrifter og mindre 

selskaper slik at disse kan får økt vekst og derved bidra til økt sysselsetting og verdiskaping i Agder og 

i Norge. 

 

Vi har nå sammenfattet en søknad der vi ber om støtte til etablering og drift av ScaleUp Nordic 

prosjektet. 

 

Er det behov for ytterligere presentasjon av prosjektet så stiller vi gjerne opp.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Høye G. Høyesen 

Regiondirektør Agder 

 

NHO AGDER 

+47 907 61 098  

hgh@nho.no  

 

NHO AGDER 

Kjøita 6, 4630 Kristiansand / Torvet 5, 4836 Arendal 

Tlf: 38 12 89 00 

nho.no/agder facebook.com/nhoagder   

 

 
 

Bli kjent med Arbinn.no: NHOs nye digitale tjeneste for arbeidsgivere! 

 

https://arbinn.nho.no/  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/16573-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Agder kunstfagskole - forprosjekt 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 750.000,- til Agder 
Kunstfagskole AS sitt forprosjekt – Agder kunstfagskole. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag for 2021 på NOK 
3.564.540,-. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tilsagnsbrevet. 

 
 
Vedlegg 
Søknad om tilskudd til etablering av Agder Kunstfagskole(AKF) og utvikling av nye 
studietilbud 
Budsjett-og-finansieringsplan -  Agder Kunstfagskole AS 
 
 
Saksopplysninger 
 
 
Kort om søker og prosjektet 
 
Søker er Agder Kunstfagskole AS. Selskapet er stiftet i 2015 under navnet Sørdans AS, 
og er nå hjemmehørende i Arendal. Eier er Tonje N. Osmundsen. Styreleder er Morten 
Lindvik.  
 
Søknaden omfatter i korte trekk søknad om støtte til et forprosjekt for etablering av et nytt 
utdanningstilbud i regionen. Planen er å etablere en fagskole innen kunstfag, med oppstart 
for første studentkull ved studiestart høsten 2022. Søker er allerede akkreditert av 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT), foreløpig for et studietilbud innen 
Samtidsdans (120 studiepoeng – tilsvare to års studie).  
 
Forprosjektet skal sikre at man vil kunne få oppstart for første studiekull høsten 2022, samt 
sikre at man søker kan utvikle ytterligere to nye studietilbud – skuespillerteknikk og 
musikk.  
 
Forprosjektet har en total kostnadsramme på NOK 3.564.540,- og søker ber om støtte 
tilsvarende 50 % av denne kostnadsrammen, totalt NOK 1.782.270,-. 
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Bakgrunn 
 
Søker Agder Kunstfagskole AS angir at søknaden springer ut fra et ønske om å gi kunsten 
en større plass i samfunnet enn den har i dag. Søkers plan er på dette grunnlag å etablere 
en kunstfagskole i Arendal.  
 
Søker ble i februar 2020 akkreditert av NOKUT for toårsstudiet i Samtidsdans. Studiet er 
planlagt slik at det skal gi studentene kompetanse til å jobbe profesjonelt som danser etter 
studiet.  
 
Samtidig ønsker søker å utvide studietilbudet til også å omfatte skuespillerteknikk og 
musikk. Forprosjektet er slik søker beskriver dette viktig for å få utviklet flere studietilbud. 
Det mer langsiktige målet er da også å få etablert Agder Kunstfagskole som et større 
kunstfaglig fagskolemiljø. For å få dette til er planen å starte med studiet som allerede er 
NOKUT godkjent, og gradvis utvide med nye fag/linjer, slik som skuespiller.  
 
Studiet innen samtidsdans skal gi studentene bred faglig kunnskap, og samtidig være en 
utdanning som ligger nærmere opp mot arbeidslivets behov enn andre tilsvarende 
utdanningstilbud. Ved at dette vil være en fagskole er også målet å tilby mer praktisk 
tilnærming til yrkeslivet enn det man får ved å gå på høyskoler eller universitet. 
Fagskoleutdanningen er da også ett uttalt satsningsområde både for nåværende regjering 
og sentrale partier i opposisjonen.  
 
For det første studiet man allerede har fått godkjent angir søker at mye av den utdanning 
innenfor dans som tilbys i dag er rettet mot scenekunst, og er svært fokusert på teknikk. 
Studiet i Samfunnsdans skal gjøre studentene egnet til å arbeide også på andre arenaer 
enn rene sceneoppsetninger. Dette anses sentralt av søker da de fleste dansere i dag ikke 
ender opp på tradisjonelle scener, men i en rekke andre stillinger og roller. Målet er å tilby 
en utdannelse som legger til rette for en slik yrkeskarriere. Søker angir selv at det er andre 
utdanningsinstitusjoner som har eksperimentelle utdanninger, men at det mangler et 
yrkesrettet studietilbud som dette.  
 
Studiet i Samtidsdans vil være inndelt i syv temaer, hvor bevegelse, scenisk formidling, 
musikk, teori mv. vil være sentralt, men hvor man også har temaer knyttet til bærekraft og 
kustens rolle i den sammenheng, samt entreprenørskap. Det siste er knyttet opp mot at 
man som danser vil kunne ende opp som selvstendig næringsdrivende, og det anses da 
som sentralt at man ikke bare behersker det kunstfaglige, men at man også behersker 
fagfelt som økonomi, markedsføring mv.  
 
Ferdig utdannede studenter vil kunne arbeide innenfor flere ulike felt; man kan være 
selvstendig, arbeide for dansekompanier, institusjonsteater, scener, eventer, festivaler, 
eller direkte opp mot teknologiske fagfelt og næringsliv. 
 
Selve forprosjektet som søknaden omfatter har fire fokusområder:  

1. Videreutvikling av profil, design og digitalstrategi 
Tanken er at man skal få en profil mv. som gjør skolen lett gjenkjennelig, som 
vekker nysgjerrighet, er troverdig, og fremstår som et nyskapende alternativ for 
utdanning innenfor kunstfag.  

2. Organisering og gjennomføring av markedsføringstiltak 
Det sentrale her er å gjøre skolen kjent på en rekke ulike arenaer, slik at man får 
ønsket søkermasse mv fra oppstart 

3. Arbeid med lokaler og infrastruktur 
Skolen skal lokaliseres i Arendal, og søker er i tette dialog med kommunen om 
lokaler mv. Det må på plass en del teknisk utstyr mv.  for å oppfylle krav i NOKUT 
godkjenningen. 

4. Utvikling av nye studieretninger – Skuespillerteknikk og Musikk. 
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Søknaden sett opp mot kompetansefondets overordnede målsetninger 
 
Søker peker blant annet selv på at etablering av Agder Kunstfagskole vil treffe flere av de 
sentrale formål og målsettinger for kompetansefondet.  
 
For det første vil det bidra med nye arbeidsplasser innenfor et fagfelt som eksisterer i 
distriktet i dag. Ved oppstart vil det være fire årsverk, som deretter vil øke med ca tre 
årsverk for hver linje/retning som kommer i tillegg til det første studiet innen Samtidsdans.  
 
Videre mener søker at forskning viser at skolen kan bidra til et mer variert og bredere 
kulturliv, som igjen ofte er viktig for å tiltrekke seg andre grupper til regionen, herunder 
mennesker med høy utdanning.  
 
Søker angir videre at skoletilbudet vil bidra positivt i en regional utvikling, herunder ved at 
nye utdanningstilbud av denne karakter vil bidra til at flere får ta relevant utdanning i dette 
området, og oppnå mestring og kvalifisering til et område som ikke er dekket av dagens 
utdanningsinstitusjoner i regionen. Søker mener da også at skolen kan bidra til bedre 
levekår og livskvalitet.  
 
Søker angir videre at man ser på et samarbeid mellom en ny skole og eksisterende 
utdanningsmiljø, slik som blant annet fagskolen i Grimstad. Videre er det skissert 
samarbeid med en rekke aktører både innenfor offentlig sektor og næringsliv. 
 
 
Økonomi – budsjett  
 
Prosjektet er ettårig og det søkes om støtte for inneværende år. Oversikt over kostnader 
og budsjett ligger vedlagt.  
 
Ut fra vedlagte budsjett og finansieringsplan kan oppsummeres følgende: 
 
Prosjektet har en total kostnadsramme på     NOK 3.564.540,- 
Søkers egeninnsats, bidrag fra ressursgruppe mv.,  
samt lånefinansiering vil utgjøre i overkant av     NOK 1.018.000,- 
Støtte fra andre aktører vil utgjøre      NOK    700.000,-  
Andre inntekter utgjør ca        NOK      64.000,- 
Resterende (1/2) søkes dekket av kompetansefondet    NOK 1.788.270,-  
 
 
Vurderinger 
 
Prosjektet anses å ligge innenfor de overordnede kriterier for tildeling av støtte satt i 
fondets strategi, og for øvrig slik dette følger av vedtektene og stiftelseslovgivningen. 
Hensett til innstillingen har administrasjonen ikke funnet grunnlag for å foreta en nærmere 
vurdering av søknaden opp mot statsstøtteregelverket. Skulle styre velge å innvilge et 
høyere beløp bør det uansett legges opp til at støtten, sett i sammenheng med øvrig støtte 
som etter det angitte er mottatt/omsøkt, ligger under terskelen for ubetydelig støtte.  
 
Søknaden omfatter støtte for inneværende år, knyttet til et forprosjekt som skal munne ut i 
etablering av Agder Kunstfagskole fra og med studiestart høsten 2022.  
 
Søker/prosjektleder har erfaring fra sektoren selv, blant annet som danser, dansepedagog, 
og daglig leder av Bårdarakademiet. Dette, sammenholdt med at søker allerede har 
oppnådd NOKUT godkjennelse for et av studiene, er positivt. Det er normalt en krevende 
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prosess å få NOKUT godkjennelse, og det at godkjennelse foreligger tilsier at det har vært 
god kvalitet på det arbeid som hittil er gjort rundt etablering av skolen. Lykkes man da med 
å få i gang studiet og få studenter, vil utdanningen videre bli finansiert gjennom offentlige 
ordninger. Slik sett vil støtte til prosjektet kunne utløse at man får på plass permanente 
ressursoverføringer til regionen, noe som er i samsvar med ønske om addisjonalitet ved 
tildelinger fra fondet.  
 
Det anses positivt at man legger opp til en utdanning med fokus ikke bare på det 
kunstfaglige, men også på sentrale temaer som økonomi, sosiale forhold og bærekraft. 
Dette er også sentrale kriterier for tildeling fra kompetansefondet.  
 
Undersøkelser administrasjonen har gjort tilsier at dette studietilbudet, i den form og på det 
nivå som her planlegges vil være et nytt studietilbud i denne del av regionen. Det anses 
positivt om kompetansefondet kan bidra til at det etableres utdanningstilbud som 
tilrettelegger for ny kompetanse både innenfor arbeidsliv og utdanning.  
 
Oppstart av denne type skole i Arendal vil kunne gi nye arbeidsplasser til fagpersoner som 
i dag ikke har lett for å få relevante jobber i regionen. Dette anses positivt ikke bare ved at 
det etableres nye arbeidsplasser, men ved at disse stillingene bidrar til at man får et 
bredere arbeidsliv i regionen. Dersom man på sikt kan oppnå at det er flere arbeidsplasser 
innenfor kunst og kulturlivssektoren i regionen, anses det positivt. I oppstarten er det 
imidlertid snakk om et begrenset antall stillinger, men dersom man lykkes med å få 
etablert et nytt studietilbud, og etter hvert med flere linjer/retninger, vil dette på sikt kunne 
gi en del arbeidsplasser innenfor kunstfag i vår region.  
 
Videre har søker beskrevet at man allerede er godt i gang med dialog med Arendal 
kommune og andre rundt lokaler for drift av skolen. Etter det administrasjonen forstår har 
kommunen, blant annet i Kulturkammeret, lokaler som vil kunne være egnet for deler av 
de utdanningstilbud som planlegges. Det er også positivt at søker har lagt opp til å ha en 
styrings- og ressursgruppe som består av representanter fra flere samarbeidspartnere 
Disse forhold, samt at det også er synliggjort i søknaden et samarbeid med en rekke andre 
aktører innenfor offentlig sektor, frivillig sektor, privat næringsliv og utdanningssektoren, 
anses å kunne øke sjansene for at søker skal lykkes med etableringen. Etter 
kompetansefondets tildelingskriterier skal det leges vekt på om søknaden vil bidra til økt 
samarbeid mellom ulike kompetansemiljø i regionen.  
 
For øvrig er det noe uklart hvorvidt dette vil være et attraktivt studietilbud i regionen, og 
derved om man vil lykkes med å etablere og drive en fagskole innenfor disse feltene i 
regionen. Det forhold at det er lite eller svært begrenset med slike studietilbud i regionen i 
dag kan tilsi at tilbudet vil kunne dekke et «hull» i markedet, men dette vil man trolig ikke få 
nærmere avklart før tilbudet er oppe og går og man ser søkertallene.  
 
Tilsvarende kan man stille spørsmål ved hvorvidt det er et arbeidsmarked for ferdige 
studenter, både i regionen og mer generelt. Dette er vanskelig å vurdere, noe behov vil det 
alltid være både regionalt og nasjonalt. Hvorvidt studenter fra denne fagskolen vil kunne 
konkurrere med studenter fra andre og mer etablerte studiesteder er også vanskelig å 
vurdere.  
 
Forprosjektet som det søkes om støtte til er forholdsvis kostbart, og fra administrasjonens 
side vil man ved vurderingen av søknaden ikke bare måtte se på dette konkrete prosjektet, 
men også sammenholde det med andre prosjekter som har søkt støtte eller som er 
varslet.  
 
 
 
Konklusjon 
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Slik administrasjonen vurderer dette treffer søknaden på en del av de sentrale 
tildelingskriteriene for kompetansefondet. Samtidig er det noe usikkerhet rundt hvorvidt det 
foreligger et marked for en slik fagskole i regionen, herunder om man vil få nødvendig 
antall studenter, samt om man vil lykkes med å oppskalere virksomheten til å omfatte flere 
linjer mv. Hensett til at søknaden kun omfatter søknad om støtte for inneværende år finner 
administrasjonen å ville innstille på at det gis støtte til prosjektet. Når det gjelder omfang 
av støtte så finner ikke administrasjonen å kunne anbefale støtte i den størrelsesorden 
som er omsøkt. I stedet foreslås det at man innvilger støtte med totalt NOK 750.000,- for 
2021. Forutsetningen for støtten er at prosjektet gjennomføres som beskrevet og med den 
kostnadsramme som fremgår av søknaden. Øvrige vilkår og forutsetninger inntas i 
tildelingsbrevet.  
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: tirsdag 10. august 2021 00:51 

To: AFK.Postmottak; Heimvik, Ole Magnus 

Subject: AAUKF Søknad fra Agder Kunstfagskole AS 

Attachments: Budsjett-og-finansieringsplan-soknad-AAUKF-1.xlsx 

 

Categories: Ann-Karin 

 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 

Agder Kunstfagskole AS  

Kontaktperson 

Tonje Nordlinder Osmundsen 

Adresse 

Nedre Tyholmsvei 6  

Postnummer/sted 

4836 / ARENDAL 

E-post (obligatorisk) 

post@agderkunstfagskole.no  

Telefon 

90101988 

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 
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Prosjektnavn  

Etablering av Agder Kunstfagskole(AKF) og utvikling av nye studietilbud  

Søknadsbeløp første år 

1 782 270,-  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)  

Prosjektets totalkostnad 

3 564 540,-  

Prosjektperiode 

1. september 2021 – 31. august 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. 

Høsten 2022 vil AKF starte opp det toårige studietilbudet Samtidsdans for 15-20 studenter. Dette vil 

markere starten på et fagskolemiljø innen kunstfag i Arendal og regionen rundt. AKF er akkreditert 

av Nasjonalt Organ for kvalitet i Utdanning (NOKUT) og har fått godkjent studietilbudet Samtidsdans 

på 120 studiepoeng.  

Prosjektet AKF søker Aust-Agder Utvikling og Kompetansefond om midler til å gjennomføre, er 

etableringen av AKF og utviklingen av to nye studietilbud utover Samtidsdans. Gjennom dette 

prosjektet skal vi sikre en vellykket oppstart av AKF, samt videre vekst og utvikling. Prosjektet starter 

opp høsten 2021 og varer frem til studiestart høsten 2022. 

Det er særlig fire satsingsområder som står i fokus: 

– Videreutvikling av profil, design og digitalstrategi 

– Organisering og gjennomføring av markedsføringstiltak 

– Lokaler og infrastruktur 

– Utvikling av to nye studietilbud – Skuespillerteknikk og Musikk.  

Etablering av AKF støtter godt opp om kompetansefondets overordnede målsettinger og vil være et 

positivt bidrag i den regionale utviklingen. AKF representerer et spennende og nytenkende høyere 

kunstfaglig utdanningstilbud. I Arendal og videre øst i Agder er det svært begrenset med 

utdanningstilbud ut over videregående utdanning. Etableringen av AKF bidrar til å utvikle et 

studentmiljø i Arendal og gjøre byen mer attraktiv for unge mennesker. 

AKF vil gi regionen økt tilgang på kunstnerisk og kreativ kompetanse og vil være med på å stimulere 

kulturlivet, næringslivet og offentlig sektor. Ved oppstart i 2022 vil AKF sysselsette 4 årsverk og med 

utvikling av flere studietilbud vil AKF vokse som arbeidsplass. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 

AKF springer ut fra en sterk tro på at kunst bør ha en større plass i samfunnet enn det har i dag. 

Potensielt sett kan kunst gjøre noe med måten vi ser og tenker på, den utfordrer det etablerte og 
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åpner opp for nye ideer, holdninger og verdier. Kunst som forståelsesform er mer enn kunstneriske 

uttrykksformer og formidling. Det handler om fortolkning, om kreative uttrykk og om å gi farge. 

Kunsten forsøker å røre ved følelsene ved å løsrive seg fra begrensende standarder, den gir oss nye 

perspektiver. Kunst tilfører en viktig dimensjon; dypstrukturen. Det er i dypstrukturen vi finner 

emosjoner, følelser, verdier, ideologi og andre «abstrakte» sider ved menneske og felleskap. Slike 

fenomener kan være vanskelig å identifisere, kategorisere, kvantifisere og standardisere slik 

vitenskap som forståelsesform gjerne baserer seg på, men er ikke mindre viktig av den grunn. Tvert 

imot, det er her vi finner det som sterkest beveger mennesker, og som også binder oss til tradisjoner 

og verdier. 

Scenekunstutdanninger i Norge er i dag rettet mot teknikk med fokus på å bli en best mulig teknisk 

utøver, slik at man får jobb som utøver i sceneoppsetninger. Noen utdanninger er mer 

eksperimentelle, men de retter seg fortsatt inn mot sceneproduksjon. Dette er en litt «gammeldags» 

måte å tenke på og det er et begrenset arbeidsmarked når man er ferdig utdannet. Det er svært få 

scenekunstnere som ender opp på scenen, men kunnskapen om kroppen og de arbeidsmetodene 

som brukes innenfor scenekunst kan være svært verdifulle på andre arenaer enn på scenen. Det 

handler om de evnene og ferdighetene som trenes og utvikles i kreative prosesser – egenskaper og 

ferdigheter som ansees som viktige i fremtiden. 

AKF vil være en kunnskapsaktører og faglig brobygger mellom utdanning og arbeidsliv for 

scenekunstnere. Det finnes ingen lignende utdanninger for scenekunstnere i landet per i dag, oss 

bekjent. Vi skal jobbe for å få flere og nye arenaer for kunstnere å jobbe på, og da spesielt rettet mot 

samfunnet og bærekraftsmålene.  

AKF vil med dette konkret arbeide for å oppfylle mål i Kulturloven som trådte i kraft 1. august 2007 

og gir retning for kulturfeltets utvikling basert på UNESCO- konvensjonen. Norge ratifiserte i 2007 

UNESCOs konvensjon fra 2005 om et mangfold av kulturuttrykk, og kulturens rolle i samfunnet og 

kulturpolitikkens rolle for å oppnå en bærekraftig utvikling innenfor mange samfunnsområder, 

herunder kulturarv, ytringsfrihet og demokrati. Dette er områder AKF vil kunne bidra til faglig, 

gjennom sitt utdanningsprogram og konsept. 

Norsk kulturråd etablerte den nasjonale satsingen Kunstløftet i 2008, for å bidra til gode vilkår for 

produksjon av kunst for barn og unge, økt prestisje, og en styrket plass i offentligheten. AKF ser 

behovet for å styrke utdanningen innen feltet for å bidra spesielt til kunstens økte betydning i 

samfunnet gjennom blant annet kunstens muligheter som nyskapende og samskapende 

koblingsaktør, forteller, formidler og brobygger.  

I 2018 la Solberg-regjeringen fram den første nasjonale kulturmeldingen siden 2003, med særlig vekt 

på kunst og kultur som en sentral del av barn og unges dannelse. Her ble det blant annet lagt vekt på 

betydningen av en vidtfavnende allmenndannelse som gjør enkeltmennesker i stand til å være aktive 

samfunnsborgere, uttrykke seg og til å ta selvstendige valg basert på respekt og forståelse for andre. 

AKF vil gjennom sitt faglige og praktisk rettede studietilbud bidra til at studentene både selv styrker 

sin mestrings- og kommunikasjonsevne, og at de vil kunne bidra til innovativ formidling, nytenkning 

og problemløsning på ulike samfunnsområder gjennom sitt fremtidige arbeid.  

NOU Innovasjon i Offentlig sektor viser også betydningen av nye tilnærminger, metoder og 

kompetanser for å kunne løse morgendagens utfordringer. AFK vil være et konkret forsøk på å bidra 

til samfunnsinnovasjon. 

Bakgrunnen for denne søknaden, er at AKF i februar 2020 ble akkreditert av Nasjonalt Organ for 

kvalitet i Utdanning (NOKUT). Det første studietilbudet Agder Kunstfagskole har fått godkjent er 

Samtidsdans 120 studiepoeng. Samtidsdans er et toårig fulltidsstudium for utdanning av 
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profesjonelle dansere i stilarten samtidsdans. Studiet skal gi studentene de kunnskaper, ferdigheter 

og den generelle kompetansen som kreves for å jobbe som danser på et profesjonelt nivå. 

Studiet Samtidsdans er delt inn i 7 hovedemner: 

Dansetekniske fag 1 og 2: Ballett, moderne dans, samtidsdans og egenarbeid. Gjennom ukentlig 

utøvelse av disse fagene skal studentene få solide og brede dansetekniske ferdigheter. Alle 

dansetekniske fag tar utgangspunkt i den enkelte students fysiske forutsetninger og anatomiske 

lover/prinsipper.  

Kreative fag 1 og 2: Improvisasjon, komposisjon og koreografi, prosjektarbeid, forestillingsarbeid og 

egenarbeid. De kreative fagene skal gi studentene et eget kreativt bevegelsesspråk og mulighet til å 

fri seg fra teknikken uten å miste den. Med tydelige rammer og oppgaver skal den skapende evnen 

utvikles. Gjennom kunnskap, diskusjon og refleksjon om ulike temaer knyttet til bærekraft vil form 

og bevegelse jobbes frem i kreative prosesser.  

Alternative bevegelsesformer 1 og 2: Grunntrening, supplerende bevegelsesformer, akrobatikk og 

egenarbeid. 

Grunntrening og akrobatikk vil gi studentene økt kroppsbeherskelse. Supplerende 

bevegelsesteknikker handler om utforskelse av kroppen og skal øke studentenes bevissthet om 

kroppen og seg selv som utøver.  

Formidling 1 og 2: Scenisk formidling, stemmebruk og egenarbeid. Grunnleggende 

skuespillerteknikker og verktøy skal gi studentene et utvidet formidlingsreportoar. Det er viktig å 

være allsidig og kunne variere i måter å formidle på. Nærliggende samtidsdans er bruk av stemme, 

tekst og situasjonsformidling. 

Musikk: Musikk og egenarbeid. Enkel musikkteori, musikkredigering og musikkrettigheter. Innsikten 

skal øke forståelsen mellom dans og musikk og gjøre det enklere å kommunisere med musikere, 

samt å kunne redigere musikk til egne prosjekter og forestillinger. 

Teoretiske fag 1 og 2: Bærekraftig samfunn og samtidsdans i kontekst. Forståelse for FNs 

bærekraftsmål og hvordan disse kan jobbes med i et kunstnerisk perspektiv. Tematikk og budskap 

står sentralt i utdanningen og FNs bærekraftsmål vil danne grunnlaget. Samtidsdans i kontekst tar 

for seg samtidsdanses tradisjoner, historie og egenart i samfunnet. 

Entreprenørskap 1 og 2: Drivkraft, identitet og verdier, tidsstyring og selvledelse, økonomi, 

konseptutvikling og markedsføring og egenarbeid. Innovasjon, nytenkning og entreprenørskap 

vektlegges slik at studentene skal være kompetente til å skape sine egne arbeidsplasser etter endt 

utdanning.  

Tverrfaglighet vil være gjennomgående i studiet. Teori, teknikk, kreative prosesser, entreprenørskap 

og innovasjon vil knyttes tett opp mot hverandre. Alle emnene vil knyttes opp mot FNs 

bærekraftsmål. Studentene oppfordres til å se emnene i sammenheng både i læringssituasjonen på 

skolen og i kontakt med yrkesfeltet. Hovedemnene i utdanningen skal gi fagspesifikk kompetanse, 

kompetanse i å utforske og skape, kompetanse i å kommunisere, samhandle og delta. Aktuelle 

arbeidsplasser kan være dansekompanier, det frie feltet, selvstendige prosjekter, institusjonsteatre, 

scener, eventer/festivaler og samarbeid med teknologiske fagfelt og næringsliv. 

På AKF blir studiehverdagen fylt med trening, spennende prosjekter og nytenkning innen 

dansekunst. Studentene vil møte engasjerte pedagoger og gjestelærere som er aktive i 

scenekunstfeltet, og som gjerne jobber med dans og bevegelse utenfor scenerommet. Studentene 
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vil bli utfordret på å tenke nytt, ta ideene sine videre og konkretisere visjonene sine slik at de kan 

settes ut i livet. AKF skal legge til rette for at studentene blir kjent med andre kunstnere og blir klare 

til å jobbe selvstendig som dansekunstnere med et bredt arbeidsfelt etter endt utdanning. 

Samtidsdansstudiet er begynnelsen på et større kunstfaglig fagskolemiljø ved Agder Kunstfagskole. 

Målet er å opprette flere studieretninger innen kunstfag de nærmeste årene. Resursene og 

kompetansen til å søke nye utdanninger hos NOKUT har vi tilgjengelig, samtidig ser vi det som svært 

viktig å sikre kvaliteten, bygge mer kompetanse underveis og vokse i en fart som er ansvarlig. De 

neste studieretning vi ønsker å opprette er Musikk og Skuespillerteknikk. Det er også påbegynt et 

arbeid med Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) på fagskolenivå og påbygningsår i Kreativt 

Entreprenørskap og bærekraft. Her finnes et stort potensial for å etablere flere utdanninger innen 

kreative fagområder. 

Fagskoler tilbyr en mer praktisk tilnærming til yrkeslivet enn mange høyskoler og universiteter. Dette 

blir dermed et viktig alternativ for mange unge mennesker, som ikke ønsker å utdanne seg med stor 

vekt på teoretisk/akademisk kunnskap, men heller bygge på sine praktiske ferdigheter og se disse i 

sammenheng med samfunnets og yrkeslivets behov. Regjeringen ønsker økt fokus på 

fagskoleutdanningene.  

Fra meld. St. 9 Fagfolk for fremtiden – Fagskoleutdanning: 

Regjeringens visjon er at fagskoleutdanning på sikt skal være mer attraktiv, ha flere studenter, større 

fagmiljøer og at fagskolesektoren som helhet skal være mer synlig og mer ettertraktet i arbeidslivet. 

(…) Gjennom å være utviklet i nært samarbeid med samfunns- og arbeidsliv for å sikre behovet for 

oppdatert og spesialisert kompetanse, og samtidig være korte og praktiske, er fagskoleutdanningene 

meget godt egnet til å møte omstillingsbehov i et livslangt læringsperspektiv. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 

Prosjektet det søkes om midler til å gjennomføre skal sikre oppstart av AKF høsten 2022 og 

videreutvikle fagskolen med 2 nye studietilbud.  

Ved etablering av AKF som ny fagskole kreves en betydelig innsats for å nå potensielle studenter og 

sikre at de velger AKF som studiested. I og med at utdanningstilbudet skiller seg fra annen 

kunstfaglig høyere utdanning, må vi være tydelig og konkret i kommunikasjonen slik at søkere 

forstår konseptet og ser muligheter for eget virke som entreprenører i kunstfag. Det er viktig at vi 

når søkerne på mange flater og spesielt viktig er det å treffe aktuelle søkere og samarbeidspartnere 

fysisk for å skape tillit. Videre ønsker vi å starte utviklingen av flere studietilbud utover Samtidsdans 

– Skuespillerteknikk og Musikk. Det vil være mer attraktivt for studenter med et større tverrfaglig 

kunstfaglig skolemiljø.  

Vi har delt opp prosjektet i 4 fokusområder:  

1) Videreutvikling av profil, design og digitalstrategi for AKF 

Det er behov for å tydeliggjøre AKF sin profil, design og strategi. AKF skal være lett gjenkjennelig, 

vekke nysgjerrighet og fremstå som et troverdig og nyskapende alternativ til annen utdanning i 

kunstfag. Nettsidene skal videreutvikles med nye egne bilder og revidert tekst. Kundereisen / 

søknadsprosessen fra en person blir interessert i skolen til han/hun signerer studiekontrakten skal 

også optimaliseres.. Målet er å kommunisere tydelig, konkret og lett med primærsøkere i alderen 

19-30 år. Innoventi, South Coast Creative og Cecilie Hilman som alle er skolens samarbeidspartnere 

vil bli brukt i dette arbeidet.  
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Profileringsmateriale til bruk ved skolebesøk, kurs, utdanningsmesser, festivaler og nettverksbygging 

skal vekke oppmerksomhet og tillitt til AKF som en seriøs og nyskapende aktør. Ved at handlenett og 

brosjyrer blir brukt og lest blir aktuelle søkere minnet på AKF igjen og igjen. 

2) Organisering og gjennomføring av markedsføringstiltak 

Det skal formidles et realistisk og tydelig bilde på hva studentene kan forvente seg ved å utdanne seg 

ved AKF. Vi tar sikte på å nå ut til aktuelle søkere gjennom hovedsakelig tre kanaler; digital 

markedsføring, undervisningsturné og helgekurs innen samtidsdans. I tillegg vil vi bygge nettverk og 

være synlig på relevante arenaer.  

Digital markedsføring: AKF skal være tilgjengelig og synlig på sosiale medier og web: Instagram, 

Facebook, You Tube, Google og fagskolens nettside. «Storytelling» blir skolens måte å markedsføre 

seg på gjennom fortellinger om skolen, studietilbudet, lærerne, lokasjonen, hva skolen står for, hva 

studentene skal lære og hvordan de kan virke etter endt utdannelse, aktuelle søkere mm. I dette 

arbeidet vil vi bruke ambassadører, unge dansekunstnere som selv kan tenke seg å gå på skolen, 

lærere ved skolen, dansekunstnere som jobber samfunnsrettet etc. Målet er å nå ut til alle aktuelle 

søkere som vi ikke kan møte personlig for å skape nysgjerrighet om fagskolen og opprettholde 

interessen til søkere. Det skal lages ukentlige innlegg til sosiale medier og 6 nye digitale annonser. De 

digitale annonsene lages av South Coast Creative og vil vise konkrete samarbeid mellom 

dans/bevegelse og helse, integrering, funksjonshemning, næringsliv, digital teknologi og skole. 

Annonsene skal visualisere for aktuelle søkere forskjellige måter å virke som entreprenør i kunstfag. 

Undervisningsturné: AKF planlegger å besøke 15-20 skoler spredt over hele landet i løpet av høsten 

og vinteren 2021/2022. Vi vil besøke videregående skoler og folkehøyskoler som har tilbud innen 

dans, samt dansestudioer og kulturskoler, for å treffe aktuelle søkere til AKF direkte. I disse 

besøkene vil vi holde workshop i Samtidsdans og fortelle om AKF slik at elevene blir kjent med 

studietilbudet. Det er ønskelig å holde to workshops per dag, men her må AKF tilpasse seg tidene og 

dagene det passer for skolene å få besøk. 

Gjennom turnéen vil vi skape interesse for og spre informasjon om AKF og samtidig knytte bånd til 

lærere og administrasjon ved skoler som har aktuelle søkere til vårt studietilbud. Erfaringene våre 

tilsier at den personlige kontakten er avgjørende for at potensielle søkere faktisk tar steget og 

sender inn søknaden. 

Helgekurs innen samtidsdans: Høsten 2021 og våren 2022 vil vi sette opp en kursrekke med aktuelle 

kunstnere som jobber samfunnsrettet. Dette vil være 10-timerskurs som gir innblikk i alternative 

måter å jobbe med bevegelse på. Følgene temaer planlagt: «Dans og næringsliv» med Kyrre Texnæs, 

«Dans og integrering» med Zeze Livia Sousa Kolstad, «Dans og funksjonshemning» med Tomos 

Young, «Dans og digitalteknologi» med AKF og Moltolox, samt «Dans og skole» med Silje Nordheim. 

Kursene blir holdt i Kulturkammeret i Arendal. I tillegg blir de digitalt tilgjengelige i samarbeid med 

South Coast Creative. 

Gjennom denne kursrekken får vi formidlet hvordan man kan jobbe som entreprenør innenfor dans 

og bevegelse. Vi vil trekke frem konkrete vellykkede samarbeid mellom kunst og samfunn. Gjennom 

helgekursene vil vi nå aktuelle søkere som er ferdig med en bachelorgrad eller annen utdanning i 

dans, men som mangler entreprenørskap og bærekraftperspektivet eller som trenger 

videreutdanning. Dokumentasjonen skal brukes videre i den digitale markedsføringen. 

Nettverk og relevante arenaer: AKF vil ta kontakt med og presentere fagskolen og studietilbudet til 

videregående skoler med studiespesialiserende dans, folkehøyskoler, kompetansesentre for dans, 

nylig utdannede dansere, etablerte dansekunstnere, dansestudioer og kulturskoler. Vi vil også være 

deltakende og synlig med stands på minimum to utdanningsmesser og flere festivaler gjennom året. 

Ravnedans samtidsdansfestival i Kristiansand, CODA dansefestival i Oslo og Arendalsuka. I tillegg skal 
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det etableres et internasjonalt nettverk hvor vi tar utgangspunkt i allerede eksisterende relasjoner i 

scenekunstfeltet og vi ser hele verden som et studentmarked. 

3) Lokaler og infrastruktur 

AKF skal etablere seg i Arendal. Vi er i dialog med Arendal kommune som vil være behjelpelige med 

å finne egnede lokaler. I første omgang er det Kulturkammeret og Munkehaugen som er aktuelle, 

førstnevnte vil vi kunne disponere vederlagsfritt i en etableringsfase. Tilpasning av gulv og innkjøp av 

utstyr må til for at lokalene skal tilfredsstille kravene til NOKUT.  

Kravene til lokaler og infrastruktur som NOKUT har godkjent er (ved toårig skole): 

• 2 saler ca. 100 – 150 kvm 

• Produksjonslokale ca. 200 kvm 

• 2 teorirom a 40 kvm 

• Garderober 

• Oppholdsrom, tilgang kjøkkenkrok 

• Kontor 

Fasiliteter som må på plass: 

• Flytende gulv 

• Barrer 

• Speil 
• Stereoanlegg 

• Digitalt utstyr i alle rom 

• Kontormøbler 

4) Utvikling av to nye studieretninger – Skuespillerteknikk og Musikk: 

Utvikling av studieretningen Skuespillerteknikk skal gjennomføres høsten 2021 og søknad til NOKUT 

sendes februar 2022. Utvikling av studieretningen Musikk skal gjennomføres våren 2022 og søknad 

til NOKUT sendes september 2022. Planlagt oppstart for begge disse studieretningene er høsten 

2023. 

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

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet 

Prosjektet i seg selv bidrar til etablering av AKF. Her har vi beskrevet hvordan etableringen av AKF 

bidrar til samfunnsutvikling og kompetansefondets overordnede målsettinger. 

Gode levekår og attraktiv by for unge 

Etablering av AKF vil være viktig for den regionale utviklingen og bidra positivt til flere av 

utfordringene Arendal og regionen rundt møter. I dag flytter unge voksne fra Arendal og flere andre 

kommuner i regionen – ofte for å ta høyere utdanning. I Arendal er andelen innbyggere med høyere 

utdanning lavere enn i landet som helhet og det er et begrenset tilbud om høyere utdanning.  
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God utdanning er grunnlaget for å forbedre innbyggernes livskvalitet. Både Regionplan Agder 2030 

og Kommuneplanens samfunnsdel for Arendal 2020-2030 tegner et fremtidsbilde med målsetting 

om at flere unge gjennomfører fagskole og høyere utdanning, at flere opplever mestring og 

kvalifiseres slik at de kan bidra og delta i fellesskapet med sine ressurser. Videreutvikling av 

fagskoletilbudet ved AKF er et av flere virkemidler for å oppnå dette. Erfaringer viser også at nærhet 

til utdanningsinstitusjoner øker rekruttering til utdanningen, og etableringen av AKF vil gi unge i 

regionen mulighet til å gjennomføre kunstfaglig høyere utdanning. 

AKF vil tiltrekke seg studenter fra Norge og internasjonalt. Arendal er allerede vertskap for fagskolen 

OSM Aviation Academy og etableringen av AKF vil være et viktig supplement for å utvikle et 

studentmiljø for unge i Arendal. Etableringen av AKF vil skape positive ringvirkninger ved å gjøre 

Arendal mer attraktivt og byen vil fremstå som et sted hvor unge mennesker i større grad ønsker å 

bosette seg, som også er ett av målene i blant annet næringspolitisk handlingsplan i Arendal. AKF 

kan derfor bidra til å begrense fraflytting og øke tilflytting av denne viktige målgruppen. Erfaringer 

viser dessuten at etter studier tar mange arbeid og etablerer seg i regionen hvor de studerte. Det 

bidrar til at privat og offentlig sektor i regionen får tilgang til kunstnerisk og kreativ kompetanse. 

Tilgang til kompetanse er dessuten en viktig faktor for lokalisering av virksomheter. 

Utdanningsinstitusjoner som AKF blir derfor en bidragsyter for vekst i regionen. 

Arbeidsplasser 

Ved oppstart av studieretningen Samtidsdans høsten 2022 vil AKF sysselsette 4 årsverk. Etter hvert 

som flere studieretninger etableres vil AKF vokse som arbeidsplass – ca. 3 årsverk per studieretning. 

Høsten 2023 planlegges oppstart av studieretningene Skuespillerteknikk og Musikk – og antall 

årsverk forventes å øke til 10. Skolen har en visjon om å vokse og etablere flere studieretninger 

utover dette i de nærmeste årene. 

Mange kunstnere ønsker og har behov for deltidsstillinger for å kunne sikre fast inntekt ved siden av 

et utøvende kunstnerisk virke. Arbeidsplasser ved AKF kan bidra til flere trygge arbeidsplasser for 

kunstnere i mindre og større stillingsprosenter, og bidra til at de blir i regionen. 

Kreativ, kunstnerisk kompetanse og entreprenørskap 

Regionplan 2030 understreker også målet om god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter 

kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet. For å oppnå dette, må det videreutvikles 

utdanningstilbud basert på arbeidslivets behov for ny kompetanse. Kreative næringer vokser raskt 

og har et stort potensial for å gi vekst i både arbeidsplasser og økonomi i landsdelen vår. Visuell 

kunst, utøvende kunst, musikk, litteratur, film, dataspill, TV og radio, trykte medier, arkitektur, 

design og reklame inngår i betegnelsen kulturell og kreativ næring. AKF vil bidra til å gi kunstnere 

viktig kompetanse for å etablere seg i arbeidslivet, både som selvstendig næringsdrivende og i 

samarbeid med andre næringer og det offentlige. AKF vil være en brobygger mellom kunst og 

samfunn. 

I nytt læreplanverk(Verdiløftet) 2021 for hele utdanningsløpet fra grunnskole og ut videregående 

legges det i overordnet del vekt på verdiene menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold, kritiske 

tenkning og etisk bevissthet, skaperglede, engasjement og utforskertrang, respekt for naturen og 

miljøbevissthet, samt demokrati og medvirkning. Dette for å kunne gi barn og unge viktige 

kompetanser og verktøy for fremtiden. Kunstnere og kunstneriske prosesser kan bidra med 

essensielle egenskaper og ferdigheter for å oppnå målene. Ferdig utdannede studenter ved AKF vil 

gjennom sitt kunstneriske virke være kvalifisert til å gjennomføre kreative prosjekter både i 

lærerutdanning og i undervisning i skolen.  

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg forsker, dokumenterer og utvikler 

kulturtilbud i en helse- og omsorgsfaglig ramme. Forskning viser hvilke tydelige positive 

helseeffekter som finnes i å både utøve og delta i kulturtilbud. AKF vil kunne bidra til at helsefaglig 
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personell og –institusjoner i Arendal og regionen utvikler og lærer nye metoder for tverrfaglig 

samarbeid med kunstnere. 

AKF vil konkret arbeide for å dekke behov og kompetanse som er identifisert som viktige satsinger 

gjennom en rekke nasjonale utredninger og meldinger knyttet til barn og unges kognitive evner: 

-Forholdet til sosial og emosjonell læring (SEL) er vektlagt gjennom utredningen om Framtidens skole 

(NOU, 2015:8) hvor sosial og emosjonell læring er identifisert som ett av fire satsingsområder i 

skolen. 

-Stortingsmelding/ Meld. St. nr. 28, 2015-2016 har signalisert at skolen vil få økt ansvar for utvikling 

av elevenes sosiale kompetanse, i tillegg er det stor interesse og aktivitet i barnehager og skoler for 

barn og unges sosial kompetanse og sosiale ferdigheter. 

( Weissberg og Greenberg (1998) definerer sosial kompetanse som: «barns kapasitet til å integrere 

tenkning, følelser og atferd for å lykkes med sosiale oppgaver og utvikle seg positivt». Definisjonen 

forklarer at barn og unge må kunne koordinere tenkning, følelser og atferd for å lykkes sosialt.) 

Referanse:Weissberg, R. P., & Greenberg, M. T. (1998). School and community competence-

enhancement and prevention programs. In W. Damons, I: Siegel,E. & Renninger, K.A. (Eds.), 

Handbook of Child Psychology: Vol 5. Child Psychology in Practice, 5th edn. New York,John Wiley.) 

I en undersøkelse utført av BI:CCI viste det seg at sammenhengen mellom innovasjonsgrad og 

bruken av kreative bransjer er tydelig. Kreativ næring kan bidra til økt innovasjon i andre næringer 

og gi fart på omstillingen av Norge. Undersøkelsen viste også en signifikant sammenheng mellom 

hvor ofte en bedrift har innovasjoner og bruk av kreative profesjoner. Her finnes et stort potensiale 

for utradisjonelle samarbeid. Undersøkelsen var rettet mot 500 bedriftsledere i Norge og viste at 

næringslivet fortsatt tenker veldig tradisjonelt om kultur og kunstuttrykk. «Kreative bransjer kan 

med sin spisskompetanse og tankesett bidra til større mangfold i andre næringer, noe som er 

essensielt for innovasjon og omstillingsfart», uttalte Anita Krohn Traaseth, daværende 

administrerende direktør i Innovasjon Norge, på et seminar i 2017. 

AKF har knyttet til seg Kyrre Texnæs som jobber som «movementor» inn mot næringslivet blant 

annet. Han har mange års erfaring med å knytte kunst/bevegelse opp mot næring. Det handler om 

nye perspektiver og visualisering av problemstillinger knyttet til bedriftene, nytenkning og 

innovasjon både for bedriftenn som helhet, men også for menneskene som jobber i bedriftene. 

AKF er også i gang med et prosjekt i samarbeid med Moltolox studios(digitalt kreativt studio) 

Prosjektet er et samarbeid mellom dans/bevegelse og digital teknologi og skal bidra til kreativt 

uttrykk i offentlige rom gjennom interaktive digitale vegger. Prosjektet er støttet av Kulturrådet – 

søknad om formidling.  

Vi har vært i kontakt med Fagskolen i Agder som fra 2022 blir samlokalisert i Grimstad. De er 

utelukkende positive til etablering av AKF i Arendal. Både de og vi ser på AKF som et positivt 

supplement til studietilbudet i Grimstad, heller enn å være konkurrerende. Fremover vil vi også 

utforske samarbeidsmuligheter og finne områder hvor de to fagskolene kan styrke hverandres 

tilbud.  

UiA er også en naturlig samarbeidspart, med sine studietilbud innen kunstfag, helse- og sosialfag, 

lærerutdanning og pedagogikk. AKF vil ha sin styrke i den tverrfaglige og yrkesrettede tilnærmingen 

til kunstfagene. Studentene får verktøyene de trenger for å omsette kunnskap og ferdigheter til 

relevant kompetanse i arbeidslivet. UiA vil kunne dra nytte av dette, både som et videre- og 

etterutdanningstilbud til sine studenter og innen forskning i kunstfag. 
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Det er naturlig å fremheve at AKF vil være et positivt tilskudd til Arendalsregionens kulturliv med den 

kompetansen og kreativiteten som skapes ved fagskolen. Igjen kommer dette til nytte for 

Arendalsregionen som helhet, da kulturtilbudet i et område bidrar til at innbyggerne trives og kan 

påvirke hvor attraktive den er for nye tilflyttere. Studier gjort av Telemarksforskning viser at 

kommuner som satser på kultur tiltrekker seg tilflyttere med høyere utdanning. Næringslivet vil også 

profitere på at tilflyttere med høy utdanning opplever kulturlivet her som attraktivt. 

Regionplan 2030 tegner et fremtidsbilde der Agder er internasjonalt kjent som en nyskapende og 

mangfoldig kulturregion med en kunnskapsbasert kulturpolitikk. Kultursektorens aktivitet innen 

forskning og utvikling er over landsgjennomsnittet og økt tetthet av kunstnere og kulturarbeidere er 

ønskelig. For å oppnå dette må det legges til rette for etter- og videreutdanning innen kunst- og 

kulturfag, samt etablere flere utdanningstilbud i entreprenørskap for kunstnere og kulturarbeidere. 

Også i kommuneplanmeldingen 2021 for Arendal kommune anbefales det at det fremover satser 

mer på kunstnere og kreative næringer som tilfører urbane kvaliteter, kulturelt innhold og 

arbeidsplasser. Etableringen av AKF bygger direkte opp under disse målsettingene og anbefalingene. 

I tillegg vil etableringen av AKF bidra til å bedre tilbudet om produksjons- og øvingslokaler (i 

samarbeid med Arendal kommune), som igjen gjør regionen mer attraktiv for kunstnere, 

kulturarbeidere og kreative næringer. 

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

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 

Sikre oppstart av AKF høsten 2022 med 15-20 studenter. Videre er målsettingen å utvikle fagskolen 

med to nye studietilbud. 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 

Den viktigste målgruppen for AKF er studentene – unge voksne i alderen 19-30 år. Søkere kan 

komme fra regionen vår, nasjonalt og internasjonalt. Det er to grupper søkere; noen vil komme rett 

fra videregående utdanning, mens andre kan bruke fagskoleutdanningen som etter- og 

videreutdanning. Det blir viktig å nå begge søkergruppene. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 

De positive ringvirkningene etableringen av AKF vil ha for innbyggerne i Arendal og regionen er 

allerede beskrevet tidligere i søknaden. Det som vektlegges i dette avsnittet, er derfor nytteverdien 

som ligger i hva de ferdig utdannede studentene tar med seg ut i samfunnet. 

Entreprenørskap er en sentral del av studiet som tilbys ved AKF og vektlegges for at ferdig 

utdannende studenter skal virke som entreprenører i kunstfeltet – og gjenspeile skolens visjon om at 

kunst og kreativitet bygger samfunn. Gjennom deltagelse i prosjekter som ferdig utdannede 

studenter initierer, skal deltakerne oppleve blant annet mestring, samarbeid, kreativitet, refleksjon 

og fellesskap. Alle mennesker trenger å uttrykke seg og kjenne deltagelse og ansvar. Gjennom ikke-

prestasjonspregede kunstneriske prosesser med tydelige rammer og små steg for steg oppgaver vil 

deltagere kunne delta i de kreative prosessene uten at det virker skremmende eller ukjent. AKF 

ønsker at flere mennesker skal få utfolde seg i ikke-prestasjonspregede kunstneriske prosjekter der 

prosessen og underveis-læringen er vel så viktig som målet (forestillingen eller det ferdige 

kunstneriske produktet). Den kulturelle skolesekken, bæremeisen, spaserstokken og kreativt 

partnerskap ønsker alle prosjekter hvor «publikum» er deltagende og som varer over tid, men Norge 

har i dag ingen utdanning på fagskolenivå som utdanner kunstnere som jobber samfunnsrettet på 

denne måten. AKF og ferdig utdannet studenter vil bidra til å dekke nettopp dette behovet. Det 
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handler ikke om kunst for kunstnerens skyld og eget kunstnerisk virke, men å dele kunsten, å spre 

kunsten, la mennesker få delta i kunstneriske prosesser og gjennom det lære å kjenne seg selv, tørre 

å by på seg selv, som igjen handler om å delta og være kreativ. Dette skal være med på å bygge 

folkehelsen og demokratiet. Dette er i tråd med Kulturmeldinga 2018 samfunnsmål, funnene i 

Infutures fremtidsanalyse av kultur i et brukerperspektiv og WHOs rapporten: What is the evidence 

on the role of arts in improving health and well-being? 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 

gjennomføre prosjektet som planlagt: 

Prosjektleder: Tonje Nordlinder Osmundsen 

Utdanning og kurs: 

2019-2020 Ovasjon – Utviklingsprogram for kunstnere og virksomheter innen kulturell og kreativ 

næring. Fagsamlinger, digitalt arbeidsverktøy, nettverksmøter og mentorprogram over 9 måneder. I 

regi av Entreprenerdy og Kunstgjødsel. Finansiert av Kulturrådet. 

2018-2019 Entreprenørskap i kunst – syv lunsj-til-lunsjseminarer sammen med 19 andre kunstfaglig 

aktører fra Agder. Utvikling av egen virksomhet, kompetanse og nettverksbygging. I regi av Sørf, 

Norsk Forfattersentrum Sørlandet, Scenekunst Sør og Agder Kunstsenter. Finansiert av Kulturrådet, 

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Cultiva. 

2013 Medisinsk grunnkurs – Humanbiologi, hjerte-kar-væske 20 studiepoeng – Bjørknes høyskole. 

2011-2012 Massasjeterapeut – Axelsons body work school. 

2007-2008 Massør – Axelsons body work school. 

1998-2000 Fagskoleutdanning i dans – Bårdarakademiet. 

1998 Examen philosophicum – Universitetet i Oslo. 

1997-1998 1 års danseutdannelse – London Studio Center. 

1994-1997 Generell studiekompetanse, studieretning musikk, dans, drama – fordypning dans – 

Fagerborg videregående skole. 

Arbeidserfaring: 

2020- Leder prosessen mot oppstart av Agder Kunstfagskole høsten 2022. 

2020- Initiativtager «Innbyggernes Hus» Tvedestrand. 

2018-2020 Ledet søknadsprosess for akkreditering av Agder Kunstfagskole, 2 årig yrkesfaglig høyere 

utdanning, 120 studiepoeng. Akkreditert av Nasjonal Organ for Kvalitet i Utdanning(NOKUT) februar 

2020. 

2015- Eier og daglig leder av MOTIO AS, forstudium dans og musikkteater. Skoledrift etter 

Privatskoleloven kap. 6A. 

2015 Etablering av SørDans AS og kjøp av Bårdarakademiet, Tvedestrand AS. 

2014-2016 Etablering og drift av Tvedestrand Massasje. 

2008-2020 Dansepedagog ved Bårdarakademiet, Tvedestrand, fra 2015 Motio – forstudium dans og 

musikkteater. 

2008-2010 Daglig leder ved Bårdarakademiet, Tvedestrand. 

2005-2007 Dansepedagog ved Bårdarakademiet, Oslo og Bårdar danseinstitutt. 

2000-2008 Frilans danser. 

Samarbeidspartnere: 

AKF samarbeider med både frivillig og offentlig sektor, næringsliv og andre utdanningsinstitusjoner 

for å styrke kunstnerisk utviklingsarbeid, utvide jobbmarkedet for kreativ næring, fremme 

scenekunst og eksperimentere med nye samarbeidsformer i regionen og nasjonalt. 
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Moltolox Studios: 

Moltolox Studios er et kreativt digitalstudio som produserer avanserte digitale produkter og 

tjenester til utdanning, kultur og industrisektoren. Moltolox og AKF vil samarbeide om prosjekter 

med motion capture og full performance spacture og andre tverrfaglige samarbeid med digital 

teknologi. Overordnet vil samarbeidet handle om å utvide jobbmarkedet for kreativ næring og 

utvikle nyskapende og innovativ scenekunst.  

Innoventi: 

Innoventi er et design og kommunikasjonsbyrå med hovedkontor i Arendal. Innoventi representerer 

et tverrfaglig kreativt miljø som jobber med design og kommunikasjon for alle relevante medier og 

flater. Agder kunstfagskole og Innoventi vil samarbeide om entreprenørskap innen kunstfag med 

bærekraft som verdigrunnlag, fremming av scenekunst som kunstform, sosialt entreprenørskap og 

bærekraft i undervisningen. 

Scenekunst Sør: 

Scenekunst Sør er det regionale kompetansesenteret for scenekunst på Sørlandet. Det er en 

nettverksaktør som driver bransjeutvikling og tilrettelegging for produksjon og formidling av 

scenekunst. Samarbeidet vil omhandle utveksling av kurs, workshops og andre faglige ressurser. For 

AKF vil Senekunst Sør representere møtepunkter med regionens profesjonelle scenekunstmiljø, 

inngang til tverrfaglige samarbeid og bidra til forståelse og kunnskap om entreprenørskap i kunstfag. 

Det kunstneriske utvalget i Scenekunst Sør er faglig råd for Agder Kunstfagskole. Overordnet skal 

samarbeidet fremme scenekunst og utvide jobbmarkedet for dansere. 

Ravnedans: 

Ravnedans er en samtidsdansfestival på Sørlandet som har blitt arrangert årlig siden oppstart i 2010. 

Ravnedans og AKF vil samarbeide om entreprenørskap innen kunstfag, fremme scenekunst på 

Sørlandet, frivillighet under festivalen og kunnskapsutveksling om hvordan programmere og 

produsere en festival. 

Karen Tjomsland Pedersen: 

Billedkunstner med sterkt fokus på bærekraft. Karen holder workshop i ulike materialer og teknikker 

hvor hun bruker funnet material. Det vil bli lagt opp til å utvikle arbeide sammen med studentene 

om hvordan bruke scenografi og installasjon for å tydeliggjøre og forsterke budskap og fremme 

bærekrfatige materialer og gjenbruk i utvikling av scenekunst. AKF vil samarbeide med Karen om å 

utvikle nyskapende scenekunst med fokus på FNs bærekraftsmål. 

Nagelhus Schia Productions (NPS): 

Kompaniet ble etablert i 2018 og er lokalisert i Studio NSP i Sandvika. Initiativtaker og kunstnerisk 

leder Guro Nagelhus Schia og assisterende kunstnerisk leder Vebjørn Sundby har lang fartstid og høy 

profil på samtidsdansscenen i Norge og internasjonalt. NPS har som mål å skape og presentere et 

bredt spekter av nyskapende og banebrytende danseforestillinger, ved å samarbeide med 

anerkjente norske og internasjonale koreografer. Kompaniet knytter til seg dansere fra hele verden, 

som alle kjennetegnes av å ha et svært høyt teknisk nivå, en sterk sceneutstråling og en egen 

skaperevne. NSP driver i tillegg talentutvikling på profesjonelt nivå gjennom ordningen NSP 2 og på 

yngre nivå med DanseFOT, et samarbeid med Kulturskolen i Bærum. Kompaniet er en av tre 

nasjonale dansekompanier med fast offentlig bevilgning. NSP mottar driftstilskudd fra Viken 

fylkeskommune, Talent Norge, Sparebankstiftelsen og Bærum kommune. 

South Coast Creative: 

South Coast Creative er et produksjonsselskap på Sørlandet som skaper engasjerende innhold til alle 
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flater – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Agder Kunstfagskole og South Coast Creative samarbeider 

om innhold til markedsføring på digitale flater. 

Cecilie Hilman: 

Fotograf – Arendal Fotoklubb. Cecilie og Agder Kunstfagskole samarbeider om bildemateriale til 

digitale flater. 

Arendal kommune: 

Arendal kommune og næringsavdelingen stiller seg bak etableringen av AKF og vil bidra inn i 

arbeidet med å tilrettelegge for at skolen får en god oppstart og videre drift. Samarbeidet vil strekke 

seg over flere områder, blant annet ved å identifisere og stille til rådighet passende lokaler / 

øvingslokaler for studiet. Arendal kommune vil også inngå som samarbeidspartner i utviklingen av 

skolen. 

Med Hjerte For Arendal- nettverket (MHFA): 

MHFA er støttespiller og samarbeidspartner og ønsker å bidra til at skolens faglige ledelse og 

elevene inviteres til samarbeid om ulike oppgaver i nettverket som består av Arendal kommune, 

kultur-og næringsliv, lag, organisasjoner og enkeltpersoner. Selv om MHFA har base i Arendal, jobber 

man også med å styrke samskaping for bedre levekår, velferd, kompetanse og gode bomiljø, samt å 

oppfylle FNs bærekraftsmål på lokalt og regionalt nivå, i hele Agder. 

AKF har opprettet dialog og samarbeidsavtaler med alle involverte i prosjektene. Alle 

samarbeidspartnere har god kompetanse og lang erfaring på sine felt. Tidligere samarbeid mellom 

partene har fungert svært godt. Alt ligger til rette for å gjennomføre prosjektet etter tidsplanen. 

Prosjektleder har på et tidligere tidspunkt også vært i kontakt med NORCE reseach – forsker til låns i 

forbindelse med hvordan kunst og kultur kan bidra til medborgerskap og demokrati. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 

Det er etablert en ressursgruppe som vil støtte utviklingen av og tilrettelegge for etableringen og 

oppstarten av AKF i Arendal sammen med prosjektleder Tonje Nordlinder Osmundsen. Følgende 

representanter er med fra Arendal kommune: 

• Anne Cathrine Haugland – Assisterende kommunalsjef 

• Linda Sætra – Enhetsleder kultur 

• Lisbeth Iversen – Leder for nettverket «Med hjerte for Arendal» 

• Nina Hopstock – Næringsrådgiver 

8. Tidsplan og milepæler 

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

Prosjektet som skal sørge for etablering av AKF og utvikling av to nye studietilbud har oppstart 1. 

september 2021 og sluttdato 31. august 2022  

Som nevnt over, er det fire satsingsområder som står i fokus, og som det søkes midler til. 

I tidsplanen under er dette satt opp som delmål: 

• D1: Videreutvikling av profil, design og digitalstrategi 

• D2: Organisering og gjennomføring av markedsføringstiltak 

• D3: Lokaler og infrastruktur 

• D4: Utvikling nye studietilbud 
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Ressursgruppa vil vurdere hvilke aktiviteter som til enhver tid er hensiktsmessige i forhold til 

prosessen og vil ta høyde for tilpasning underveis.  

A1: Ressursgruppemøter (september – august). Delmål 1-4. De månedlige møtene vil bestå av å 

fordele konkrete oppgaver knyttet til delmålene, samt å gjennomgå arbeid som er gjort og delmål 

som er nådd. 

A2: Profil, design og digital strategi. (september – november). Delmål 1. Ferdigstille nettside med 

bilder og redigert tekst og søknadsprosess. Lage seks annonsefilmer og opprette strategi for 

markedsføring. 

A3: Digital markedsføring (oktober – august). Delmål 2. 

Gjennomføre digital strategi – synlighet og annonsering på web og sosiale medier. 

Ukentlige oppdateringer på sosiale medier og ukentlig annonsering på web. 

A4: Undervisningsturné (oktober – april). Delmål 2. 

Gjennomføre undervisningsturné hvor representanter fra AKF besøker 15-20 relevante skoler, 

gjennomfører workshop og presenterer fagskolen og studietilbudet Samtidsdans. 

A5: Kurs (oktober – desember og mars – april) Delmål 3. 

Gjennomføre kursrekke ved Kulturkammeret i Arendal. Hensikten er å vise konkrete eksempler på 

hvordan man kan jobbe som entreprenør innenfor dans og bevegelse.  

A6: Nettverksbygging (september – august). Delmål 2. 

Kontakte og presentere AKF og studietilbudet til alle videregående skoler med studiespesialiserende 

dans, folkehøyskoler, kompetansesentre for dans, dansekunstnere og kompanier, 

talentutviklingsprogram, dansestudioer og kulturskoler.  

A7: Utvikle nytt studietilbud (november – februar). Delmål 4. 

Nytt studietilbud i Skuespillerteknikk søkes NOKUT innen 15. februar. 

A8: Lokaler og infrastruktur (desember – august) Delmål 3. 

Finne egnede lokaler, i samarbeid med Arendal kommune. Sikre at kravene til lokaler og 

infrastruktur tilfredsstiller NOKUT-krav. 

A9: Utvikle nytt studietilbud (april – august). Delmål 4. 

Nytt studietilbud i Musikk søkes NOKUT innen 31. august. 

A10: AKF er etablert og to nye studietilbud er utviklet (august). Delmål 1-4. 

15-20 studenter starter på den 2-årige utdanningen i Samtidsdans og to nye studietilbud er søkt 

NOKUT om akkreditering. 

9. Økonomi 

Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 
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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 

Regionalt næringsfond øst i Agder 2020, Agder Fylkeskommune 2021 

Støttebeløp 

Regionalt næringsfond 68 000,- Agder Fylkeskommune 200 000,- 

Type støtte 

Profilering og markedsføring, rekruttering av søkere til fagskolesektoren 

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

ja, redegjør for hvilke. 

Ingen av støttebeløpene er tildelt samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden. Begge 

prosjektene er sluttrapportert. Profilerngs og markedsføringstiltakene i denne søknaden er en 

videreutvikling av det materialet som allerede er opparbeidet. 
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Økonomi

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

Kostnadsart  (Hovedposter) Norske kroner 

Etablering av AKF og utvikling av nye studietilbud- Lønnsutgifter administrasjon og organisering: Antall timer Grunnlag Sum Totalt

Ressursgruppe 150 800 120000

Lokaler, infrastruktur 120 800 96000

Utarbeidelse av 2 nye studietilbud 600 800 480000

696000

Skatter og avgifter for lønnstakere: Grunnlag Sum

Arbeidsgiver avgift (14,1%) 696000 98136

Feriepenger (12%) 696000 83520

Arbeidsgiveravgift av feriepenger 83520 11776

193432

Lokaler/fasiliteter:

Flytende gulv 500 kvm. 400000

Speil 200 kvm. 40000

Barrer 20 m. 40000

Stereoanlegg/høytalere 3 rom 50000

Digitale flater 5 rom 100000

Møbler kontor/oppholdsrom 80000

Montering 100000

Summer hentet fra lignende prosjekt

710000

Profil:

Administrasjon og tekst, fotograf, samarbeid Innoventi og profileringsmateriell: Antall timer Grunnlag Sum Totalt

Lønnsutgifter 120 800 96000

96000

Skatter og avgifter for lønnstakere: Grunnlag Sum

Arbeidsgiver avgift (14,1%) 96000 13536

Feriepenger (12%) 96000 11520

Arbeidsgiveravgift av feriepenger 11520 1624

26680

Budsjett
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Antall timer Grunnlag Honorar

Fotograf Cecilie Hilman - bilder nettside 20 1000 20000

Modeller - dansere 4 pers 20 800 16000

36000

Antall timer Grunnlag Sum

Profil, design og strategi ved Innoventi 70 1400 98000

98000

Profileringsmateriell:

Handlenett X 400 12000

Brosjyre X 400 4000

Roll ups X 2 4000

Beach flag X 2 4000

24000

Sum utgifter profil og design: 280680

Utgifter turnè:

Lønnsutgifter: Antall timer Grunnlag Sum

Utarbeidelse av presentasjon av studietilbud 30 800 24000

Organisering og administrasjon 120 800 96000

Lærer 1 40 2000 80000

Lærer 2 40 2000 80000

280000

Skatter og avgifter for lønnstakere: Grunnlag Sum

Arbeidsgiver avgift (14,1%) 280000 39480

Feriepenger (12%) 280000 33600

Arbeidsgiveravgift av feriepenger 33600 4738

77818

Reise, diett og opphold for 2 pers:

Diett etter statens satser(antall døgn) 15 460 6900

Overnatting etter regning(antall overnattinger) 12 2400 28800

Reise - fly, kjøregodtgjørelse, tog, buss 40000

75700

Sum utgifter turnè: 433518
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Utgifter digital markedsføring:

Innhold SoMe, annonser, arrangementer og administrasjon: Antall timer Grunnlag Sum

Lønnsutgifter 250 800 200000

200000

Skatter og avgifter for lønnstakere: Grunnlag Sum

Arbeidsgiver avgift (14,1%) 200000 28200

Feriepenger (12%) 200000 24000

Arbeidsgiveravgift av feriepenger 24000 3384

55584

Honorar

Utarbeidelse 6 annonsefilmer Southcoast Creative 30000

Ambassadører 2 pers ukentlige oppdateringer SoMe 50000

80000

Annonser ukentlig 10 måneder:

Google/youtube 40000

Facebook 25000

Instagram 30000

95000

Sum utgifter digital markedsføring: 430584

Kurs:

Organisering og administrasjon: Antall timer Grunnlag Sum

Lønnsutgifter 150 800 120000

120000

Skatter og avgifter for lønnstakere: Grunnlag Sum

Arbeidsgiver avgift (14,1%) 120000 16920

Feriepenger (12%) 120000 14400

Arbeidsgiveravgift av feriepenger 14400 2030

33350

Kursholdere:

Kyrre Texnæs - Dans og næringsliv 25000

Zeze Livia Sousa Kolstad - Dans og integrering 25000

Tomos Young - Dans og funksjonshemning 25000



50/21 Søknad til behandling - Agder kunstfagskole - forprosjekt - 21/16573-3 Søknad til behandling - Agder kunstfagskole - forprosjekt : Budsjett-og-finansieringsplan -  Agder Kunstfagskole AS

Moltolox og Tonje N. Osmundsen - Dans og digitalteknologi 25000

Silje Nordheim - Dans og skole 25000

125000

Lokaler: Antall Grunnlag

Kulturkammeret 5 helger á 10 timer 5 3000 15000

15000

Sum kursutgifter: 293350

Nettverksbygging:

Lønnsutgifter: Antall timer Grunnlag Sum

Etablere nettverk i Norge og utlandet 300 800 240000

Festivaler, utdanningsmesser 80 800 64000

304000

Skatter og avgifter for lønnstakere: Grunnlag Sum

Arbeidsgiver avgift (14,1%) 304000 42864

Feriepenger (12%) 304000 36480

Arbeidsgiveravgift av feriepenger 36480 5144

84488

Antall stands Grunnlag

Stands 3 festivaler og 3 utdanningsmesser 6 9000 54000

54000

Sum nettverksbygging: 442488

Sum budsjett prosjekt Agder Kunstfagskole høsten 2021/våren 2022: 3564540

Kilde Merknad Norske kroner

AAUKF 1782270

Egeninnsats tidsbruk 784920

Arendal kommune - ressursgruppe 153350

Kursdeltagelse 64000

Lån Sparebanken Sør 80000

Regionalt næringsfond 100000

HK-direktoratet infrastruktur 350000

Finansieringsplan
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HK-direktoratet utvikling av studietilbud 250000

Sum 3564540

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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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/16632-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Saksfremlegg - Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger NOK 412.500,- i 
støtte oppstart av Jobbklar Utvikling AS sitt prosjekt «Ansettelse som metode». 
Støtte gis for ett år av gangen, og det er ved dette ikke gitt løfte om videre støtte til 
prosjektet for påfølgende år.   
 
2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2021 med NOK 825.000,-. 
Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet. 

 
 
Vedlegg 
 
AAUKF Søknad fra Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode 
Budsjett-og-finansieringsplan prosjekt Ansettelse som metode 
 
Saksopplysninger 
 
Generelt 
Søker er Jobbklar Utvikling AS, som er et selskap eid av offentlige aktører 
(kommune/fylke), med Arendal kommune som største aksjonær med 61,66 % av aksjene. 
Prosjektet ble formelt startet av Arendal bystyre 27. Mai 2021. Prosjektorganisasjonen ble 
satt 10. Juni 2021. Prosjektet skal evalueres og avsluttes i løpet av 2024. 
 
Da en av stifterne er majoritetseier i selskapet som søker støtte vil søknaden måtte 
vurderes opp mot de særlige kriteriene som foreligger for stifterne. Søker er bedt om å 
uttale seg om forholdet i søknaden, og har beskrevet at man mener å oppfylle de særlige 
kriteriene som stilles overfor stifterne, og at det derfor ikke er noe ved disse kriteriene som 
tilsier at søknaden ikke skal kunne innvilges. Dette behandles ytterligere under 
vurderingen nedenfor. Tilsvarende vil også forholdet til statsstøtteregelverket bli behandlet 
der. 
 
Nærmere om søknaden 
 
Søknaden omhandler et prosjekt beskrevet som «Ansettelse som metode». Prosjektet 
kommer som et resultat av en erkjennelse av at dagens arbeidsmarkedstiltak ikke treffer 
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alle som står utenfor arbeidslivet. Videre er det sentralt at arbeidsmarkedet i regionen ikke 
treffer en del personer med liten eller ingen utdanning og/eller andre utfordringer. 
 
 
Prosjektet er et samarbeid mellom Arendal kommune, NAV og Jobbklar AS, for å forsøke 
ut en hypotese om at arbeid og fast ansettelse vil gi de aktuelle personene en forutsigbar 
inntektssituasjon, og at dette igjen skal bidra til bedre psykisk helse, være en vei ut av rus 
mv. og videre kvalifisere de aktuelle ansette til en vei videre i arbeidslivet hos andre 
arbeidsgivere. Videre er det et mål at prosjektet også skal kunne bidra til bedre 
språkopplæring (for de med minoritetsbakgrunn). Mer overordnet er da tanken at man skal 
bidra til at flere går fra å motta sosialstøtte, til å være arbeidstakere og skattebetalere. Man 
skal med andre ord gå fra å være en bidragsmottaker til å være en som bidrar.  
 
For å kunne løfte de som er aktuelle over i arbeid har samarbeidspartnerne funnet at de 
selv må drive selskapet som gir personene deres første arbeidsplass. Tanken er følgelig å 
skape reelle arbeidsplasser som passer for gruppen med ulike utfordringer og/eller som 
har lav eller liten utdanning og arbeidserfaring.  
 
I grove trekk er tanken at søker skal ansette yngre personer (> 39 år) som i dag er 
sosialmottakere eller stønadsmottakere i ulike former, og som fremstår å kunne være 
aktuelle for en stilling i selskapet. Av ca 288 brukere alderen 30-39 år som mottar 
sosialhjelp i Arendal, antar man at et sted mellom 20 og 30 personer pr i dag kan være 
aktuelle for ansettelse i selskapet. 
 
Selskapet skal på sin side få betalte arbeidsoppdrag fra sin majoritetseier Arendal 
kommune som direktekjøp uten anbudskonkurranse, noe som søker mener kan hjemles il 
Forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1, andre ledd. Det kan også tenkes oppdrag fra 
andre, men da slik at maksimalt 20 % av inntektene kan komme fra andre aktører. Andre 
potensielle kunder anses å være fylkeskommunen, interkommunale selskap, øvrige eiere i 
Jobbklar, og privat næringsliv.  
 
Oppdragene kan typisk være enkle arbeidsoppdrag som vedlikehold, bilvask mv. og som i 
dag utføres av ansatte med høyere utdanning og annen kompetanse som kommunene 
kunne benyttet på mer relevante måter. Ved å sette ut oppdragene til søker vil de ansatte i 
kommunen kunne bruke mer av arbeidstiden sin innenfor de arbeidsoppgaver som de er 
utdannet til, mens arbeidsoppdrag som ikke krever høyere utdanning mv utføres av 
ansatte i Jobbklar Utvikling AS.  
 
Søker har pekt på flere effekter som prosjektet vil kunne ha for regionen og de som får 
ansettelse i selskapet.   
 
Prosjektet skal styrke regionen gjennom kompetanseheving. Dette skal følges opp med 
følgeforskning via UIA. Dersom metoden «Ansettelse som metode» har effekt vil prosjektet 
kunne sette regional og nasjonal standard for ansettelse for mennesker på sosialhjelp i 
andre kommuner. 
 
«Ansettelse som metode» utvikler regionen gjennom å avlaste og frigjøre tid for 
kommunalt ansatte til å utføre arbeid innenfor sin fagkompetanse. På denne måten kan 
prosjektet bidra til å avlaste slik at medarbeidernes fagkompetanse i størst mulige grad 
brukes på de rette arbeidsoppgavene.  
 
Prosjektet bidrar direkte til utvikling og etablering av ny virksomhet som gir flere 
arbeidsplasser i regionen. Det er et uttrykt mål at de som ansettes, etter en tid blir ansatt 
hos andre arbeidsgivere i det lokale eller regionale arbeidsmarkedet. På denne måten skal 
det skapes en “turnover” i selskapet, som skaper rom for at flere mennesker deltar i 
arbeidslivet.  
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Det er i følge søker en erkjennelse av at arbeidskraftunderskudd i regionen vil øke i årene 
som kommer. Samtidig er utviklingen i arbeidsmarkedet slik at det er stadig færre jobber 
som ufaglærte kan utføre. Prosjektet skal derfor skape disse jobbene og tilby læring på 
arbeidsarenaen, slik at medarbeiderne får kompetanse til varig jobbfastholdelse i regionen. 
 
Prosjektet og selskapet «Jobbklar» vil kunne bidra til bedring i levekår ved å flytte 
mennesker fra passive ytelser, direkte inn i arbeid gjennom ansettelse fra dag en. 
 
Søker peker på at prosjektet oppfyller mange av intensjonene i Regionplan Agder 2030.  
Prosjektet har også bred politisk støtte i Arendal kommune. 
Videre er LO og NHO viktige samarbeidspartnere. 
 
Lykkes man har prosjektet i følge søker også en klar samfunnsøkonomisk gevinst, 
herunder i form av reduserte sosialutgifter. Søker angir at man ved ansettelse av 15 
årsverk vil oppnå en netto gevinst for Arendal kommune på NOK 2,2 mill. pr. år, noe som 
tilsvarer NOK 148.000,- pr. ansatt.  
 
Organisering  
 
Jobbklar har allerede engasjert en prosjektleder. Videre er det satt ned en prosjektgruppe 
og en styringsgruppe som skal følge prosjektet tett.  
 
Tidsplan 
01.06.21 - 31.12.21  Konseptfase 
01.01.22 - 31.12.23  Gjennomføringsfase 
01.01.24 - 31.13.24  Avslutning og realisere selskapet som bærekraftig jobbskaper 
 
 
Økonomi 
 

 
 
Samlede kostnader er første år NOK 825.000,- og deretter NOK 2.850.000,- hvert år i de 
tre neste årene. 
 
Søker ber om støtte til en halvpart av de årlige kostnadene, totalt NOK 4.687.500,- over 
fire år.  
 
 

Kostnadsart (Hovedposter) Første år: 2021 Andre år: 2022 Tredje år: 2023 Fjerde år: 2024 Sum

Prosjektleder 375 000                  750 000                  750 000                  750 000                  2 625 000               

Følgeforskning -                          600 000                  600 000                  600 000                  1 800 000               

Utviklingstiltak til sykehjem ( 2 stillinger) -                          1 200 000               1 200 000               1 200 000               3 600 000               

Kommunikasjonspakke 300 000                  150 000                  150 000                  150 000                  750 000                  

Kompetansepakker 150 000                  150 000                  150 000                  150 000                  600 000                  

-                          -                          

-                          -                          -                          -                          -                          

Sum 825 000                  2 850 000               2 850 000               2 850 000               9 375 000               

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

AAUF utviklings - og kompetansefond 412 500                  1 425 000               1 425 000               1 425 000               4 687 500               

Jobbklar Utvkling AS prosjekt 412 500                  475 000                  475 000                  475 000                  1 837 500               

Fasiliteter, lokaler, reiseutgifter, teknologi 137 000                  137 000                  137 000                  411 000                  

Øvrige søknader om tilskudd entreprenørskap 500 000                  500 000                  500 000                  1 500 000               

Oppstartsmidler (utstyr, verktly, bil) 313 000                  313 000                  313 000                  939 000                  

-                          -                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          -                          -                          

Sum 825 000                  2 850 000               2 850 000               2 850 000               9 375 000               

Budsjett

Finansieringsplan
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Vurderinger 
 
Om prosjektet 
 
Det anses svært positivt at det startes opp prosjekter som skal bidra til at man i regionen 
får flere mennesker over fra å være mottakere av ulike støtteordninger, til å bli ansatte og 
skattebetalere.  
 
Det er all grunn til å tro at en vellykket integrering av en stønadsmottaker i arbeidslivet vil 
ha vesentlig betydning for den enkelt, herunder knyttet til forhold som levekår, selvfølelse, 
økonomi mv., men også for vedkommende sine barn, familie mv. vil dette kunne ha stor 
betydning. I tillegg er det som angitt av søker positivt for samfunnet mer generelt, herunder 
god samfunnsøkonomi, dersom man lykkes med å få flere over i arbeidslivet. Prosjektet 
kan da også om man lykkes være med på å bidra til at regionen får rettet opp noe av de 
negative utslag som regionen har på en del av de sentrale levekårsstatistikkene.  
 
Hvorvidt prosjektet er riktig vei å gå er selvsagt vanskelig å si og ikke en vurdering 
administrasjonen skal gå i dybden på, men det er åpenbart at man vil være veldig 
avhengig av å få de som ansettes til å «gripe muligheten» og videre vil man, om dette skal 
bli et tilbud til stadig nye mennesker, være avhengig av at de som har kommet godt i gang 
får kommet seg videre til nye arbeidsgivere, slik at søkerselskapet igjen kan rekruttere nye 
mennesker som har behov for oppstartshjelp i arbeidslivet.  
 
 
Generelt om søknaden og søker 
 
Søker og søknaden oppfyller de sentrale generelle kriterier for tildeling av midler. Det er 
imidlertid et spørsmål, som blir behandlet mer utfyllende nedenfor, om tilskuddet delvis 
kan anses som et tilskudd til ordinær drift.  
 
Særskilt om søkers tilknytning til oppretterne 
 
Søker er som angitt over i konsern med morselskap hvor Arendal kommune eier 61,6 % 
av aksjene. Kommunen er som kjent også en av oppretterne av kompetansefondet. I 
tillegg er flere andre av oppretterne med som mindre aksjonærer i morselskapet. Totalt har 
oppretterne omtrent 77,5 % av aksjene i morselskapet.  
 
Dette innebærer at søker må vurderes etter de særskilte kriteriene for tildeling av midler til 
opprettere/kommunene. Dette er sentralt for å sikre at stiftelsen selvstendighet og 
formålsrealisering ivaretas.  
 
Søknaden må følgelig, ut over de overordnede kriterier, oppfylle de særlige kriteriene som 
er angitt av styret. Disse er: 
 

- Søknaden må tilfredsstille kravet til selvstendighet i stiftelsesloven. Dette innebærer 
at kommunene som opprettere ikke lengre har rådighet over midlene i fondet, og 
følgelig heller ikke skal ha noen form for fortrinnsrett til midler, men bli vurdert på lik 
linje med alle andre søknader.  
 

- Prosjektet må være nyskapende og ha en regional effekt ut over den enkelte 
kommune. 
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- I prosjektet forutsettes det å ha et forpliktende samarbeid med aktører innenfor 

forskning, utvikling eller kompetanseutvikling.  
 

- Kommunen må ikke alene ha bestemmende innflytelse på prosjektet. 
 

- Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære 
driftsoppgaver.  

 
Søker er bedt om å uttale seg særskilt om disse kriteriene, og skriver i denne forbindelse 
følgende: 
  

Søker understreker at:  
• Vi ikke forventer at søknaden får fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig 
grunnlag sammen med andre søknader.  
• Prosjektet er nyskapende og har en regional effekt utover Arendal kommune.  
• I prosjektet søkes det et forpliktende samarbeid med forskningsaktører som skal drive 
følgeforskning. Prosjektet omfatter direkte utvikling og/eller kompetanseutvikling.  
• Kommunen har ikke alene bestemmende innflytelse på prosjektet.  
• Tilskudd ligger ikke innenfor kommunenes ordinære driftsoppgaver  

 

Etter administrasjonens vurdering er prosjektet, slik det er omsøkt, på grensen i forhold til 
de kriterier som er satt for tildelinger til oppretterne. Dersom man over en periode på fire år 
dekker kostnader i det omfang som her er omsøkt kan det stilles spørsmål ved om midlene 
i alle fall delvis vil kunne anses som tilskudd til kommunens ordinære driftsoppgaver. Det 
vises i denne forbindelse til at man reelt sett skal gå inn og bidra til utførelse av mange 
kommunale oppgaver, og selv om dette er et prøveprosjekt, og en ny metode å arbeide 
på, så er det i alle fall en risiko for at dette omsøkte beløp delvis kan gå som et bidrag til 
dekning av kommunens ordinære driftsoppgaver.   
 
Videre kan det stilles spørsmål ved om i hvilket omfang prosjektet har en regional effekt ut 
over den enkelte kommune, i alle fall i første runde. Dersom prosjektet blir vellykket, og blir 
«adoptert» av andre, kan selvsagt prosjektet få en større effekt både regionalt og 
nasjonalt.  
 
Det er for øvrig angitt i søknaden at det skal foretas følgeforskning, men det er ikke klart at 
det foreligger noen forpliktene samarbeid med noen aktør pr. nå. I budsjettet er det satt av 
NOK 600.000,- årlig hvert år i tre år fra 2022 til forskning.   
 
Forutsatt at det kan dokumenteres at man oppfyller kravet til forskningssamarbeid, og at 
eventuell støtte rettes målrettet til deler av kostnadene i prosjektet, legger 
administrasjonen til grunn at prosjektet som sådan oppfyller både de overordnede og 
spesielle tildelingskriteriene.  
 
Det skal for øvrig også nevnes at støtte etter søknaden her faller innenfor 
statsstøtteregelverket, og eventuell støtte må da enten falle innenfor rammen av 
bagatellmessig støtte, og da særskilt angis som dette, eller ligge innenfor en av de øvrige 
fritakskriteriene etter regelverket. Så langt administrasjonen kan se er dette mest relevante 
her å forholde seg til grensene for, og regelverket for bagatellmessig støtte.  
 
For øvrig treffer prosjektet flere av de sentrale momenter som ellers skal vektlegges ved 
tildelinger, herunder:  

- Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft 
- Innovasjonsrelevans 
- Levekår 
- Samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer 
- Styrkning av forskningsarbeid 
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Fra administrasjonens side finner en det vanskelig å anbefale at det gis støtte i det omfang 
som er omsøkt. Det vises i denne forbindelse til det som er fremholdt over når det gjelder 
risiko for at dette blir støtte som reelt sett er bidrag til å dekke kommunens ordinære 
driftsoppgaver. Videre vises det til at kommunen selv, etter det opplyste på sikt vil oppnå 
betydelige besparelser. Prosjektet vil følgelig, om man lykkes, kunne være nærmest 
selvfinansierende. Til dette kommer at kompetansefondet har svært mange kvalifiserte 
søknader, herunder flere søknader som er av an slik karakter at det bør prioriteres foran 
nærværende søknad. Det er imidlertid rom for å bidra med noe i oppstartsåret. Etter dette 
finner administrasjonen å ville foreslå at det innvilges omsøkt støtte for inneværende år 
med NOK 412.500,-, men at det samtidig klargjøres at det ikke er påregnelig med 
ytterligere støtte.  
 
Konklusjon 
 
Administrasjonen tilrår at det gis støtte som omsøkt for inneværende år med NOK 
412.500,-, men at det samtidig klargjøres at det ikke er påregnelig med videre støtte de 
påfølgende år.  
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 
Sent: tirsdag 10. august 2021 15:12 
To: AFK.Postmottak; Heimvik, Ole Magnus 
Subject: AAUKF Søknad fra Jobbklar Utvikling AS 
Attachments: Budsjett-og-finansieringsplan.xlsx 
 
Categories: Ann-Karin 
 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 
Jobbklar Utvikling AS  

Kontaktperson 
Monica Volden Sivertsen 

Adresse 
Postboks 1653 Stoa  

Postnummer/sted 
4857 Arendal 

E-post (obligatorisk) 
msi@jobbklar.no  

Telefon 
95244299 

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 
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Prosjektnavn  
“Ansettelse som metode”: Hvordan kan kommunen ta et samfunnsansvar gjennom bærekraftig 
innkjøp og sosialt entreprenørskap for å inkludere flere mennesker arbeidslivet?  

Søknadsbeløp første år 
825000  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 
9 375 000 

Prosjektets totalkostnad 
14 062 500  

Prosjektperiode 
2021 – 24 

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. 
Initiativet bak «Ansettelse som metode» er begrunnet i en erkjennelse av at dagens 
arbeidsmarkedstiltak ikke favner alle som står utenfor arbeidslivet, og at arbeidsmarkedet lokalt 
mangler arbeidsplasser for en del personer som står utenfor arbeidslivet. 
Arendal kommune ønsker sammen med NAV og Jobbklar å teste ut en hypotese om at fast 
ansettelse i tillegg til å sikre en forutsigbar inntekt å leve av – også kan bidra til bedre psykisk helse, 
en vei ut av rus, kvalifisering til arbeidslivet, bedre språklæring og integrering for innvandrere – og 
generelt økt opplevelse av mestring og livskvalitet. 
For å få til dette må arbeidsplassene skapes! 

• Prosjektet styrker regionen gjennom kompetanseheving. Derfor vil vi ha følgeforskning via UIA. 
Dersom metoden «Ansettelse som metode» har effekt vil prosjektet kunne sette nasjonal standard 
for ansettelse for mennesker på sosialhjelp i andre kommuner. 
• «Ansettelse som metode» utvikler regionen gjennom å avlaste og frigjøre tid til å utføre sin 
fagkompetanse som kommunalt ansatte. På denne måten kan prosjektet bidra til å avlaste slik at 
medarbeidernes fagkompetanse i størst mulige grad brukes å de rette arbeidsoppgavene. 
• Prosjektet bidrar direkte til å utvikle og etablere ny virksomhet som gir flere arbeidsplasser i 
regionen. Det er et uttrykt mål at de som ansettes, etter en tid blir ansatt hos andre arbeidsgivere i 
det lokale regionale arbeidsmarkedet. På denne måten skal det skapes en “turnover” i selskapet, 
som skaper rom for at flere mennesker deltar i arbeidslivet. 
• Det er en sterk erkjennelse av at arbeidskraftunderskudd i regionen vil øke i årene som kommer. 
Samtidig er utviklingen i arbeidsmarkedet slik at det er stadig færre jobber som ufaglærte kan utføre. 
Prosjektet skal derfor skape disse jobbene og tilby læring på arbeidsarenaen, slik at medarbeiderne 
får kompetanse til varig jobbfastholdelse i regionen. 
• Selskapet «Jobbklar kommune» bidrar til direkte bedring i levekår ved å flytte mennesker fra 
passive ytelser, direkte inn i arbeid gjennom ansettelse fra dag 1. 
• Vi mener at prosjektet oppfyller mang av intensjonene i Regionplan Agder 2030. 
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4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 
Arendal kommune inviterte høsten 2020 NAV og Jobbklar til dialog for å se på muligheter for å tenke 
innovativt med utgangspunkt i følgende fire erkjennelser: 

1. Andelen barn og unge som vokser opp i familier med lavinntekt i Arendal ligger over 
landsgjennomsnittet og er stigende. Svak eller manglende tilknytning til arbeidslivet blant foreldre er 
en viktig årsak til at barn lever i familier med lavinntekt. Å vokse opp i fattigdom henger ofte 
sammen med en lang rekke risikofaktorer for barn og ungdom. Et svært viktig tiltak for å forebygge 
barnefattigdom og å forebygge at utenforskap går i arv, er å få foreldrene i arbeid. 
2. Dagens arbeidsmarkedstiltak favner ikke alle som står utenfor arbeidslivet. Forskning antyder at 
unge som har vedvarende vanskeligheter med å komme seg i utdanning eller jobb, ofte har 
utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, fattigdom, integreringsutfordringer, sykefravær, og 
mobbing. En del blir skjøvet inn i helserelatert løp i NAV-systemet fremfor å skaffe seg den 
kompetansen de trenger for å komme i arbeid. Å forebygge at unge mennesker blir uføre, er høyt 
prioritert. 
3. Arbeidsmarkedet lokalt mangler arbeidsplasser for en del personer som står utenfor 
arbeidslivet. Hovedforklaringen er at arbeidsmarkedet i etterkrigstiden har krevd høyere og høyere 
kompetanse. I tillegg er Norge et høyteknologisamfunn, med høy grad av automatisering og 
digitalisering. Det blir altså færre og færre jobber som ufaglærte kan utføre. 
4. I flere kommunale tjenester bruker medarbeidere av sin arbeidstid til å løse praktiske oppgaver 
knyttet til drift og vedlikehold som faller utenfor kjerneoppgavene deres, men som likevel må 
utføres. Arendal kommunes enheter kjøper i noen tilfeller slike tjenester eksternt. Flere av disse 
arbeidsoppgavene kan løses av mennesker med lav formalkompetanse, dersom det blir organisert 
på en god måte. Da kunne kommunens medarbeidere frigjort mer tid til sine egentlige 
arbeidsoppgaver innen oppvekst, helse og annen tjenesteproduksjon. 

Situasjonen i Arendal kommune 

2020 hadde NAV Arendal 288 brukere i alderen 30-39 år som mottok sosialhjelp. Se statistikk i 
vedlegg 1. 
20 til 30 personer anslås å være den aktuelle målgruppen for aktivitetsplikt i denne aldersgruppen. 

NAV Arendal peker på at det vil være gunstig i et levekårsperspektiv å utvikle en arena for at 
sosialhjelpsmottagere mellom 30-39 år kommer raskere i jobb eller over på annen ytelse. 

Oppvekstbarometer fra Folkehelseinstituttet viser at Arendal kommune ligger dårligere an enn 
landsgjennomsnittet på flere levekårsindikatorer som er viktige i et barns oppvekst. 

Arendal kommune ligger langt over landsgjennomsnittet for andel unge mellom 20 og 24 år som har 
stønad til livsopphold – og andelen unge som verken er i arbeid eller utdanning er fortsatt høy. Det 
prioriterte målet for disse er at de fullfører videregående opplæring. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 
Arendal kommune, NAV Arendal og Jobbklar ønsker å skape arbeidsplasser for mennesker med 
lav kompetanse og/eller uten arbeidserfaring, og som ikke får innpass i arbeidslivet. 



51/21 Søknad til behandling- Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode - 21/16632-3 Søknad til behandling- Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode : AAUKF Søknad fra Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode

Gjennom ordinær ansettelse ønsker vi å flytte mennesker fra en passiv ytelse over i lønnet 
arbeid. De som ansettes vil trenge tett oppfølging, og arbeidsforholdet skal 
medføre kompetanseheving og arbeidserfaring som kan kvalifisere dem til jobb og karriere hos 
andre arbeidsgivere på sikt. Vi ønsker å investere i mennesker framfor å se dem som en 
utgiftspost. 

Det stiftes et nytt datterselskap i Jobbklar, foreløpig kalt Jobbklar Kommune, som rekrutterer sine 
medarbeidere gjennom NAV. Selskapets inntekter kommer i hovedsak gjennom oppdrag/kontrakter 
med Arendal kommune som primærkunde. Jobbklar Norge AS er 100% kommunalt og 
fylkeskommunalt eid, med Arendal kommune som største eier (61,66 %). Direkte kjøp av tjenester 
uten forutgående anbudskonkurranse er mulig dersom oppdragsgiver (Arendal kommune) utøver 
bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det kontrollerte 
rettssubjektet (FOA §3-1 2.ledd).  

I konseptfasen er det avdekket behov i tjenestene i form av arbeidsoppgaver som ikke krever 
fagkompetanse, men som i dag løses av fagpersoner og oppleves som tidstyver i hverdagen.  

Videre i planleggingsfasen ønsker vi å utrede om oppgaver av denne typen kan være mulige 
leveranser – og om Jobbklar Kommune kan bidra til at kommunens medarbeidere kan bruke mere av 
arbeidstiden på de viktige kjerneoppgavene.  

På denne måten kan prosjektet bidra til å avlaste kommunale tjenester slik at medarbeideres 
fagkompetanse i størst mulig grad benyttes på de rette arbeidsoppgavene. Dette vil kreve en 
omstillingsprosess, og prosjektet søker midler til incitamenter for å skape markedsmuligheter for 
selskapet.  

Det er en forutsetning for bærekraftig drift at Jobbklar Kommune har en forutsigbar inntektstilgang. 
Jobbklar Kommunes inntekter må derfor sikres gjennom oppdrag som kommunen i dag kjøper av 
eksterne leverandører, eller som kommunen ikke får løst med eget personell. Prosjektet er ikke 
økonomisk motivert, men motivert av målet om å hindre uførhet og utenforskap. 

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

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet 
Jobbklar Utvikling AS er kjent med de Særlige kriterier ved tildeling av midler til 
oppretterne/kommunene. Vi gjør det klart at midlene ikke vil tildeles Arendal kommune, men til 
Jobbklar Utvikling AS etterskuddvis etter regnskap.  

Søker understreker at: 
• Vi ikke forventer at søknaden får fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på 
selvstendig grunnlag sammen med andre søknader. 
• Prosjektet er nyskapende og har en regional effekt utover Arendal kommune. 
• I prosjektet søkes det et forpliktende samarbeid med forskningsaktører som skal drive 
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følgeforskning. Prosjektet omfatter direkte utvikling og/eller kompetanseutvikling. 
• Kommunen har ikke alene bestemmende innflytelse på prosjektet. 
• Tilskudd ligger ikke innenfor kommunenes ordinære driftsoppgaver. 

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 
Svært godt i lys av satsing på levekår, jobbskaping og kompetanseutvikling i regionen Agder. 

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 
Prosjektet ble formelt startet av Arendal bystyre 27. Mai 2021. Prosjektorganisasjonen ble satt 10. 
Juni 2021. Prosjektet skal evalueres og avsluttes i løpet av 2024. 
Da skal vi ha realisert følgende mål og resultater av “Ansettelse som metode”: 

Effektmål (Hvorfor):  

Gjennom «Ansettelse som metode» vil selskapet: 
• Drive utvidet kommunal egenregi på en ny og annerledes måte. 
• Ansette mennesker med lav eller ikke dokumenterbar kompetanse, og bruke arbeidslivet som en 
reell læringsarena. 
• Utforske om «Ansettelse som metode» lykkes som metodikk for læring, utvikling og 
jobbfastholdelse for personer i målgruppen. 

Resultatmål (hva):  

• Etablert forretningsmodell og selskap på ordinære forretningsmessige prinsipper. 
• Inngått langsiktige leveranser innen 2-3 forretningsområder med Arendal kommune som 
hovedkunde. 
• Strategi for hvordan selskapet når målet om turnover. 
• Involvert forskningsmiljø for å dokumentere om metoden har effekt. 

Målgruppe for «Ansettelse som metode»:  

I konseptfasen har vi hatt særlig fokus på følgende mulige målgrupper fordi de gir en særlig stor 
samfunnsgevinst dersom de flyttes fra passive ytelser til lønnet arbeid:  

• Unge sosialhjelpsmottakere som gjerne har manglende frammøtekompetanse og vansker med å 
nyttiggjøre seg andre tilbud. 
• Sosialhjelpsmottakere opp til 39 år med barn. 
• Personer under 39 år som vurderes for uføretrygd på grunn av funksjonsnedsettelse eller svake 
grunnleggende ferdigheter. 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 
Arendal kommune må være hovedkunden til selskapet dersom vilkårene for anskaffelse i kommunal 
egenregi skal ivaretas (FOA §3-1 og §3-2). Forskriften åpner imidlertid for at 20% av inntektene kan 
komme fra andre kundeoppdrag.  

Andre potensielle kunder: Agder fylkeskommune, interkommunale selskaper, øvrige eiere i Jobbklar 
og privat næringsliv. 
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Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 
Kommunal egenregi gjort på en annen måte 

Kommunal egenregi gjort på en annen måte 

Arbeidskraftunderskudd i regionen vil øke i årene som kommer. Samtidig er utviklingen i 
arbeidsmarkedet slik at det er stadig færre jobber som ufaglærte kan utføre. Dette er en av flere 
faktorer som kan bidra til at det er vanskeligere for de overnevnte gruppene å få innpass i 
arbeidslivet. Prosjektet skal derfor skape disse jobbene og tilby læring på arbeidsarenaen, slik at 
medarbeiderne får til varig jobbfastholdelse i regionen.  

Politikerne i Arendal har vist stor interesse av piloten, fordi det vil vise om kommunen kan få færre 
på sosialhjelp, færre unge uføre og flere i arbeid. 
Ansettelse av 15 årsverk vil netto gevinst for Arendal kommune vil utgjøre 2.220.000,- pr. År. 
(148.000,- pr. år/ansatt) 
• Færre sosialhjelpsmottagere  

LO og NHO er orientert og er viktige samarbeidsparter i et regionalt perspektiv.  

Hovedtillitsvalgte i Arendal kommune (Delta og Fagforbundet) er viktige interessenter. Prosjektet 
skal ikke ta arbeidsoppgaver fra kommunens ansatte, og kommunens tillitsvalgte er opptatt av at 
selskapet sikrer god oppfølging, tariffavtale og pensjonsordning for ansatte. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 
gjennomføre prosjektet som planlagt: 
«Ansettelse som metode» gjennomføres i samarbeid mellom Arendal kommune, NAV Arendal og 
Jobbklar. Arbeidsfordelingen er slik at NAV har ansvaret som rekrutteringspartner. Jobbklar har 
ansvar for organisering og gjennomføring av forsøket samt effektevaluering. Prosjektet skal utvikle 
selskapet sammen med Arendal kommune som kunde, og på deres premisser. Arendal kommune 
deltar med kartlegging av leveranser av oppgaver.  

Jobbklar engasjerer en prosjektleder. Prosjektleder får overordnet og koordinerende ansvar for pilot, 
og for oppstart av selskapet. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 
Prosjektgruppe i konsept- og planleggingsfasen 

Prosjektleder Anne Marit Haslund 
Jobbklar Utvikling AS 

Geir Svendsen 
NAV Arendal 

Elisabeth Nærestad 
Administrasjonen i Arendal kommune 

Monica Volden Sivertsen 
Forretningsutvikler Jobbklar 
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Nina Hopstock 
Næringsavdelingen Arendal kommune 

Arne Christen Bentzen 
Kommunalteknikk, Arendal kommune 

Mette Doble Hamre 
Prosjektleder Helsehus og avdelingsleder helse.  

Tove Nævisdal 
Enhet institusjon, Arendal kommune 

Ragnar Bakken 
Arendal Eiendom KF 

Jan Øyvind Evensen 
Transporttjenesten, kommunalt hjelpemiddellager, AK 

Styringsgruppe: 
Rådmannen Arendal kommune 
Leder NAV Arendal 
Administrerende direktør Jobbklar Norge AS 

Arbeidsgrupper kan tilpasses i konsept- og planleggingsfasen, samt i gjennomfæringsfasen. 
Hensikten er å treffe på hvilke fagområder som kan dekke regionale – og lokale 
arbeidskraftbehov. NHO og LO er viktige samarbeidsparter i lys av dette. 

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 
Planlagt konseptfase: Juni 2021 – 31.12.21. 
Gjennomføringsfase: 1.1.22 og ut 2023. 
Fjerde prosjektår: 2024 – avslutte og realisere selskapet som bærekraftig jobbskaper.  

Konsept- og planleggingsfasen handler om å: 
• Avklare hvilke behov / oppdrag som finnes i kommunens tjenester og utforske mulige oppdrag og 
inngå avtaler som sikrer forutsigbar inntektstilgang for det nye selskapet. 
• Utrede og definere mulige målgrupper for ansettelse. 
• Utvikle metode for personer med svak læringsprogresjon og lav eller ikke-dokumenterbar 
kompetanse kan benytte ansettelse i selskapet som et springbrett til kvalifisering og ansettelse i 
ordinært arbeidsliv. 
• Legge en plan for å etablere en bedrift som setter ansettelse som metode ut i praksis. 
• Involvere forskningsmiljøer for å dokumentere om metoden har effekt. 
Gjennomføringsfasen handler om å: 
• Gjennomføre leveranser og planlegge delfaser. 
• Følge opp gevinstrealisering. 
• Følgeforskning pågår ut 2024. 

Prosjektet evalueres og avsluttes i 2024. 
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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. 

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. 
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Økonomi
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: 2021 Andre år: 2022 Tredje år: 2023 Fjerde år: 2024 Sum

Prosjektleder 375 000                    750 000                    750 000                    750 000                    2 625 000                  

Følgeforskning -                            600 000                    600 000                    600 000                    1 800 000                  

Utviklingstiltak til sykehjem ( 2 stillinger) -                            1 200 000                  1 200 000                  1 200 000                  3 600 000                  

Kommunikasjonspakke 300 000                    150 000                    150 000                    150 000                    750 000                    

Kompetansepakker 150 000                    150 000                    150 000                    150 000                    600 000                    

-                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            

Sum 825 000                    2 850 000                  2 850 000                  2 850 000                  9 375 000                  

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

AAUF utviklings - og kompetansefond 412 500                    1 425 000                  1 425 000                  1 425 000                  9 375 000                  

Jobbklar Utvkling AS prosjekt 412 500                    475 000                    475 000                    475 000                    1 837 500                  

Fasiliteter, lokaler, reiseutgifter, teknologi 137 000                    137 000                    137 000                    411 000                    

Øvrige søknader om tilskudd entreprenørskap 500 000                    500 000                    500 000                    1 500 000                  

Oppstartsmidler (utstyr, verktly, bil) 313 000                    313 000                    313 000                    939 000                    

-                            -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            -                            

Sum 825 000                    2 850 000                  2 850 000                  2 850 000                  14 062 500                

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

Finansieringsplan
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Arkivsak-dok. 21/12616-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Saksfremlegg Sevan SSP AS - SWACH Wind 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne 
imøtekomme søknad fra Sevan SSP AS om støtte til prosjektet SWACH Wind. 

 
 
Vedlegg 
AAUKF Søknad fra Sevan SSP AS - SWACH Wind 
Budsjett-og-finansieringsplan - SWACH Wind 
 
Saksopplysninger 
 
Kort om prosjektet 
 
Sevan SSP AS er et selskap med forretningsadresse Lysaker, Oslo, men med en avdeling 
i Arendal. Selskapet er heleid av Sembcorp Marine som har hovedkontor i Singapore. 
 
Selskapet, herunder ved avdelingen i Arendal, har siden 2016 arbeidet med utvikling av et 
sirkulært offshore flytekonsept med en stor moonpool. Målet er å ferdigutvikle et flytende 
vindturbinfundament som kan tilbys til ulike aktører som en robust og kostnadseffektiv 
løsning for fremtidige vindparker som Utsira Nord. Konseptet er siden videreutviklet, 
herunder med støtte fra Innovasjon Norge.   
 
Status nå er at flere feltutviklere som Equinor, Magnora og Shell, har sett på løsningen, 
men gitt tilbakemelding på at det er behov for ytterligere teknisk og kommersiell utvikling 
før de kan vurdere å benytte fundamentet i sine utbyggingskonsepter.  
 
For å imøtekomme dette, og i håp om at konseptet for fremtiden skal kunne bli foretrukket 
flytekonsept for ulike vindaktører, søker Sevan om midler til å ferdigstille utviklingen av 
konseptet både teknisk og økonomisk.  
 
 
 
 
 
Prosjektets innhold 
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Prosjektet det nå søkes om består av fem elementer:  
 

1. Global Performance - Reduksjon av stålvekt samtidig som man opprettholder 
høyest mulig energiutnyttelse.  

2. Substructure- Bygging av en strukturell modell og analyser knyttet til konseptet.  
3. Mooring, Cables, Installation - Optimering av forankrings- og kabelkomponenter 
4. Industrialization - Industrialisering er en viktig parameter for reduksjon av CAPEX 

for et flytende vindturbinfundament.  
5. Levelized Cost of Energy Evaluation - Utarbeide et komplett kostnadsestimat over 

en flytende vindparks levetid med Sevan’s konsept. 
 
Sevan beskriver i søknaden at hovedaktiviteten videre vil finne sted ved selskapets 
avdeling i Arendal, samt at man vil legge vekt på at kompetanse man for øvrig har behov 
for i størst mulig grad hentes fra Agder regionen.  
 
 
Prosjektmål 
 
Målet med prosjektet er å utvikle konseptet til et nivå hvor det kan presenteres til ulike 
aktører som en robust og konstadseffektiv løsning. Dette innebærer at selskapet har 
gjennomarbeidet en helhetlig vurdering av skroget inkludert design, massefabrikasjon, 
sammenstilling, transport, drift og vedlikehold. 
 
Skroget i seg selv er svært anvendelig og man kan se for seg global anvendelse i både det 
europeiske, asiatiske og amerikanske markedet. I første omgang er markedet rettet mot 
Nordsjøen, og utviklingslisensen på Utsira Nord.  
 
 
Prosjektets betydning for Agder 
 
Prosjektet tilføre kompetanseheving og nyskaping for bedriften og samarbeidspartnere 
med hovedvekt i Agder. Blir skrogdesignet realisert og man klarer å bevise økonomi i 
flytende vindpark prosjekter, kan man se for seg utstyrsleveranser fra lokal industri samt 
bygging av deler (blokker) av skroget ved lokale verft for sammenstilling på egnet sted. 
Verft i Agder vil være naturlig å vurdere i denne prosessen. 
 
 
Økonomi 
 
Det er budsjettert med kostnader knyttet til konseptutvikling med totalt NOK 3.290.500,- 
hvorav NOK 1.795.500,- er egeninnsats og NOK 1.495.000,- er innleide 
konsulenter/kostnader.  
 
Av dette søkes 50 % dekket av fondet, totalt NOK 1.643.250,-. Samtlige kostnader ligger 
innenfor ett år, og søknaden er følgelig ikke flerårig.  
 
 
 
Vurderinger 
 
Prosjektet anses å ligge innenfor de overordnede kriterier for tildeling av støtte satt i 
fondets strategi, og for øvrig slik dette følger av vedtektene og stiftelseslovgivningen. 
 
 
Statsstøtte 
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Søker har ikke gått inn på spørsmålet om innvilgelse av støtte vil være i samsvar med 
statsstøtteregelverket. Administrasjonen har imidlertid vurdert dette forholdet og finner at 
prosjektet er under terskelverdien for bagatellmessig støtte, herunder også når man ser 
dette i sammenheng med støtte innvilget i 2020 fra Innovasjon Norge. Eventuell støtte må 
da angis som tildelt innenfor ordningen bagatellmessig støtte. Prosjektet faller slik 
administrasjonen vurderer dette også inn under FOU unntaket, jfr. artikkel 25. 
 
 
Prosjektets markedsmessige relevans 
 
Det anses klart at havvind vil være et betydelig satsningsområde i årene fremover. 
Havvind er også antatt å være sentralt i omstillingen til grønn energi og er såldes i 
samsvar med fondets mål om å støtte prosjekter basert på miljømessig bærekraft.  
 
Søknaden som foreligger må ses i lys av at Sevan SSP AS vil søke å utvikle et produkt 
som gjør selskapet til en foretrukket leverandør av flyteinnretning til fremtidige 
havvindprosjekter nasjonalt og internasjonalt.  
 
Selskapet har arbeidet med utvikling av prosjektet i nærmere fem år, og er nå i siste FOU-
fase. Det er fortsatt usikkert om prosjektet vil kunne lede til at selskapet oppnår ønsket 
posisjon som foretrukket leverandør av flyteinnretninger for vindmøller, noe søker også er 
åpen på i søknaden.  
 
 
Verdiskapning for regionen 
 
På nåværende stadium er det vanskelig å si hvorvidt prosjektet, ut over støtte som går til 
selve den del av utviklingsprosjektet som finner sted i Agder, vil genere ny/ytterligere 
verdiskapning i regionen. Selv dersom man lykkes med utviklingsprosjektet, og oppnår 
kontrakter med aktører innenfor havvind, er det uklart i hvilket omfang dette prosjektet vil 
genere eller sikre verdiskapning og arbeidsplasser i regionen fremover. I denne 
forbindelse vises også til at selskapet kun har en mindre avdeling i Arendal, at 
hovedkontoret ligger i Oslo, og at selskapet er del av et større verdensomspennende 
konsern. Det anses blant annet ut fra dette som uklart om og i hvilket omfang prosjektet vil 
bidra til ønsket verdiskapning i regionen.   
 
 
Utvikling av kompetansemiljøer mv. i regionen 
 
Prosjektet anses i mindre grad å bidra til videreutvikling og etablering av samarbeid 
mellom forsknings- og kompetansemiljøer i regionen. Ut over søkers egen 
ingeniøravdeling er det ikke synliggjort bruk av andre forsknings- eller kompetansemiljø i 
regionen.  
 
 
Utløsende effekt for andre ressurser 
 
Det er et mål for fondet at støtte fra fondet igjen skal inngå i et samarbeid eller utløse 
større bevillinger også fra andre aktører. Det er ikke holdepunkter for at prosjektet her vil 
ha noen slik effekt.  
 
 
 
 
Andre forhold 
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Prosjektet er et «riktig» prosjekt som er i «tiden» med tanke på utvikling av fremtidig 
bærekraftige energiløsninger. Prosjektets mulighet både for å lykkes som sådan, og for å 
gi ønsket verdiskapning for regionen, fremstår imidlertid som usikkert. Dersom prosjektet 
hadde inngått i et større samarbeid, eller vært del av et større kompetansemiljø i regionen, 
som samarbeidet rundt utvikling av havvindsløsninger ville prosjektet trolig stått sterkere 
og muligheten for å lykkes ville vært større.  
 
Administrasjonen har da også vært i dialog med et par andre aktører i regionen som er del 
av et tverrfaglig samarbeid som har som mål å tilby et større/samlet havvindkonsept til 
ulike aktører. Prosjektet er på et tidlig stadium, og det er akkurat mottatt søknad om støtte 
fra kompetansefondet. Slik administrasjonen ser det er det mer relevant og interessant for 
kompetansefondet å vurdere støtte til et bredt forankret FOU prosjekt i regionen innenfor 
havvind.  
 
Videre er det slik at fondet i dag har svært mange søknader som enten er mottatt eller er 
varslet. Flere av disse prosjektene synes å ha en større sannsynlighet for å oppfylle de 
sentrale tildelingskriterier som er fastsatt for fondet. Det er videre på det rene at fondet 
ikke kan støtte alle søknader som mottas, og i en slik prioritering vil administrasjonen 
innstille på at nærværende søknad avslås.   
 
 
Konklusjon 
 
Administrasjonen legger vesentlig vekt på at det er uklart i hvilket omfang støtte til dette 
prosjektet vil bidra til verdiskapningen i regionen. Videre synes prosjektet å ha liten 
relevans ut over som støtte til en aktør. Det er nylig mottatt søknad om støtte innenfor 
samme segment men som er bredere «fundamentert», og som fremstår som mer relevant 
å støtte dersom man skal yte støtte til havvindsatsningen i regionen. Det er videre på det 
rene at prosjektet i liten grad faller innenfor de øvrige kriterier som skal vektlegges ved 
tildeling av støtte. Etter dette innstiller administrasjonen på at søknaden avslås. 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 
Sent: fredag 7. mai 2021 10:49 
To: AFK.Postmottak; Heimvik, Ole Magnus 
Subject: AAUKF Søknad fra Sevan SSP AS 
Attachments: Budsjett-og-finansieringsplan_AAUKF-template.xlsx 
 
Categories: Ann-Karin; Sjekket 
 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 
Sevan SSP AS  

Kontaktperson 
Lars Mikkel Reiersen 

Adresse 
Kittelsbuktveien 5  

Postnummer/sted 
4836/Arendal 

E-post (obligatorisk) 
lmr@sevanssp.com  

Telefon 
47369996 

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 
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Prosjektnavn  
SWACH Wind  

Søknadsbeløp første år 
3,290,500,-  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 
3,290,500,- 

Prosjektets totalkostnad 
3,290,500,-  

Prosjektperiode 
August 2021 – Februar 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. 
Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle et fundament for flytende vindkraft, Small 
Waterplane Area Cylindrical Hull (SWACH), som skal være den foretrukne løsningen for 
vindkraftutbygging av de største flytende vindturbinene, 12MW og oppover. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 
Siden 2016 har Sevan jobbet med et sirkulært offshore flyterkonsept med en stor moonpool, Small 
Waterplane Area Cylindrical Hull (SWACH), som gir forbedret bevegelseskarakteristikk sammenlignet 
med konvensjonelt Sevan skrog og andre konsepter med tilsvarende bruksområde, for eks. halvt 
nedsenkbare plattformer og SPAR konsepter. 

I januar 2020 gjennomførte Sevan en initiell modelltest av skroget i Stadt Towing Tank som 
verifiserte bevegelseskarakteristikken. Basert på testresultatene har man valgt å gå videre med å 
utvikle konseptet rettet mot flytende vindkraft med turbinstørrelse på 12-14MW. 

Våren 2020 ble det gjennomført et forstudie på fundamentet for å etablere utstyrsliste, skrogets 
hoveddimensjoner, overordnet skrogarrangement, komme opp med et vektestimat, verifisere 
stabilitet og etablere skrogets bevegelseskarakteristikk rettet mot flytende vindkraft. 

Med støtte fra Innovasjon Norge ble det, i løpet av høsten 2020, etablert en koblet numerisk 
beregningsmodell for å se på samspillet mellom vind, bølger, havstrømninger, turbinkontrollsystem 
og forankringssystem for energiproduksjon på en flytende vindturbin med moonpoolskrog. Denne 
modellen verifiserte bevegelseskarakteristikken og gav høy kapasitetsfaktor for høsting av energi fra 
en flytende vindturbin. 

Sammenlignet med eksisterende løsninger vil utformingen og bevegelseskarakteristikken til det 
innovative Sevan skroget tilrettelegge for et størrelseskompakt flytende vindkraftfundament med lav 
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dypgang ved kai. Den lave dypgangen forenkler skrogsammensetting, turbinsammensetting og 
manøvrering til og fra kai, samt tilrettelegger for enkel transport til felt, installasjon og vedlikehold. 
Dette på tross av at det designes for å bære en turbin på 12-14MW som er større enn dagens 
flytende vindkraftløsninger. 

Preliminære bevegelsesanalyser at skroget har fordelaktige hivbevegelser sammenlignet med 
eksisterende løsninger, mens stampebevegelsene er samme størrelsesorden som eksisterende 
løsninger. Dette er sammenlignet mot eksisterende halvt nedsenkbare-, SPAR-og lekterløsninger. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 
Å utvikle et flytende vindturbinfundament er en kompleks og krevende oppgave. Målet med 
konseptstudien er å utvikle systemet til et nivå hvor det kan presenteres til ulike aktører som en 
robust og konstadseffektiv løsning for å posisjonere oss mot Utsira Nord feltutvikling og andre 
fremtidig flytende vindparker.  

Tilbakemeldinger fra feltutviklere, som Equinor, Magnora og Shell, er at de synes konseptet er 
interessant, men ønsker videre teknisk og kommersiell utvikling før de kan benytte det som base 
case for deres feltutviklinger.  

For å utvikle konseptet og besvare feltutviklerne vil prosjektet omfatte følgende aktiviteter: 

1. Global Performance: 
I forrige prosjektfase ble det etablert en koblet numerisk modell som beregner samspillet mellom 
bølger, vind, havstrømning og turbinkarakteristikk for å beregne forventet energiutnyttelse. I denne 
fasen ønsker vi å optimalisere skrogstørrelse, bevegelser etc. gjennom nøyere beregninger og bruk 
av Computational Fluid Dynamics (CFD) analyser. Formålet med denne aktiviteten er å redusere 
stålvekt, samt opprettholde høyest mulig energiutnyttelse fra vindturbinen. Dette vil redusere 
CAPEX samtidig som det ikke går på bekostning av energiproduksjon. 

2. Substructure: 
Under denne aktiviteten skal vi bygge opp en strukturell modell for å beregne strukturell integritet 
for turbinfundamentet. Analysene som inngår er global anaylse, analyse av overgang mellom 
turbintårn og skrog, og analyse av hivskjørtet på nedre del av skrog (benyttes for å redusere 
bevegelse på skrog som er utsatt for sjøbelastninger). I tillegg vil man utarbeide tegninger som 
benyttes mot fabrikasjons- og installasjonsbetraktninger. 

3. Mooring, Cables, Installation: 
Optimering av forankrings- og kabelkomponenter samt utarbeidelse av installasjonsprosedyre fra 
vindturbinfundamentet er ferdigstilt ved verft til det er klar til å produsere strøm. 

4. Industrialization: 
Industrialisering er en viktig parameter for reduksjon av CAPEX for et flytende vindturbinfundament. 
Under denne aktiviteten skal man utarbeide en fabrikasjons- og sammenstillingsstrategi som sikrer 
lave kostnader for fabrikasjon, frakt og sammenstilling, samtidig som man sørger for lokal innhold og 
mulighet for masseproduksjon og industrialisering. 

5. Levelized Cost of Energy Evaluation: 
Utarbeide et komplett kostnadsestimat over en flytende vindparks levetid med Sevan’s konsept. 
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Komponenter som spiller inn for å estimere levetidskostnader er CAPEX, OPEX, diskonteringsrente, 
forventet levetid og produsert energi. 

Annet: Prosjektet vil i mest mulig grad benytte seg av arbeidsskraft og kompetanse fra Agder. 

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

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet 
Hovedaktivitet for prosjektet vil ta plass i og rundt Arendal. Ved behov for ekstern hjelp vil vi legge 
vekt på å få inn kompetanse fra Agder regionen 

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 
Prosjektet vil passe under Havforskningsinstituttet: Blått kompetansesenter Sør. 

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 
Målet med prosjektet er å utvikle konseptet til et nivå hvor det kan presenteres til ulike aktører som 
en robust og konstadseffektiv løsning. Dette innebærer at vi har gjennomarbeidet en helhetlig 
vurdering av skroget inkludert design, massefabrikasjon, sammenstilling, transport, drift og 
vedlikehold. 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 
Sevan SPP er i kontinuerlig dialog med typiske vindpark prosjektutviklere, som Equinor, Shell og 
Magnora for realisering av det flytende turbinfundamentet. Skroget i seg selv er svært anvendelig og 
man kan se for seg global anvendelse i både det Europeiske, Asiatiske og Amerikanske markedet. I 
første omgang er markedet rettet mot nordsjøen, og utviklingslisensen på Utsira Nord. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 
Prosjektet tilføre kompetanseheving og nyskaping for bedriften og samarbeidspartnere med 
hovedvekt i Agder. Blir skrogdesignet realisert og man klarer å bevise økonomi i flytende vindpark 
prosjekter, kan man se for seg utstyrsleveranser fra lokal industri samt bygging av deler (blokker) av 
skroget ved lokale verft for sammenstilling på egnet sted. Verft i Agder vil være naturlig å vurdere i 
denne prosessen. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 
gjennomføre prosjektet som planlagt: 
Prosjektleder: Lars Mikkel Reiersen 
1. Global Performance: Sevan og eksterne samarbeidspartnere som for eks. CeWave AS og Entail 
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2. Substructure: Sevan og eksterne samarbeidspartnere som for eks. Wood 
3. Mooring, Cables, Installation: Sevan og eksterne samarbeidspartnere som for eks. Core Marine 
4. Industrialization: Sevan og eksterne samarbeidspartnere som for eks. LMG Marin 
5. Levelized Cost of Energy evaluation: Sevan 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.  

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 
1. Global Performance 
Tidsplan: August 2021 – Februar 2022 
Milepæler: 
• Oppdatert skrogvekt 
• Oppdaterte stabilitetsberegninger 
• Oppdaterte bevegelses- og forankringsanalyser 
• CFD modell og analyseresultater 
• Energiproduskjonsberegninger som input til LCOE beregninger 

2. Substructure 
Tidsplan: August 2021 – Februar 2022 
Milepæler: 
• Oppdatert global- og lokalanalyer av turbinfundamentet 
• Etablering av strukturtegninger som støtte til fabrikasjon, sammensetting og 
installasjonsbetraktninger 

3. Mooring, Cables, Installation 
Tidsplan: Oktober 2021 – Februar 2022 
Milepæler: 
• Komplett utstyrsliste for forankring og kabel 
• Installsjonsstrategi for flytende vindturbiner 
• Kostnadsinput for fartøy og installasjon til LCOE beregninger 

4. Industrialization 
Tidsplan: Oktober 2021 – Februar 2022 
Milepæler: 
• Fabrikasjon og sammenstillings prosedyrer for masseproduksjon av vindturbinfundamenter (30-
100 enheter) 
• Kostnadsinput for fabrikasjon, transport og sammenstilling av fundament til LCOE beregniner 

5. LCOE evaluation 
Tidsplan: November 2021 – Februar 2022 
Milepæler: 
• Komme opp med et fullverdig kostnadsbergening av vindturbinfundament over hele den levetid 
• Kostnadsbergening for 1 enhet og kostnadsberegning for en vindpark 

9. Økonomi 

Se vedlegg. 
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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 
Innovasjon Norge 
Støttebeløp 
429,621,- 
Type støtte 
Ekstraordinært innovasjonstilskudd 

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 
ja, redegjør for hvilke. 
Nei, støtten ble mottatt for forprosjekt i perioden 2020 til januar 2021. 

Vi har også mottatt Skattefunn støtte i 2019 (utbetalt i 2020) på 60,720,- 
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Økonomi

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

Kostnadsart  (Hovedposter) Norske kroner 

1 795 500

1 495 000

0

0

0

0

0

SUM 3 290 500

Kilde Merknad Norske kroner

Aust-Agders utviklings-og kompetansefond 1 645 250

Egenfinansiering 1 645 250

0

0

0

0

0

Sum 3 290 500

Forutsatt tilskudd på 50% av totalbudsjettet 

I form av egeninnsats/tidsbruk lagt ned i prosjektet

Budsjett

Finansieringsplan

Interne timer/kostnader (beregnet med bakgrunn i en vektet gjennomsnittlig intern kostnadsrate på 1050,-/time)

Eksterne konsulenttimer/kostnader (beregnet med bakgrunn i en forventet snitt-timerate på 1150,-)

Se forøvrig et mer detaljert budsjett fordelt på de ulike aktivitetene i prosjektet - lagt ved som eget "sheet" kalt Sevan-budsjett
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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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Budsjett

Finansieringsplan
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Budjsetterte kostnader forbundet med utvikling av flytende vindkraftfundament, SWACH Wind

Intern timekostnad (vektet gjennomsnitt) 1 050

Antatt Ekstern timekostnad (Entail, LMG, Core Marine Wood etc.) 1 150

Alle kostnader er i norske kroner

Interne timer Interne kostnader

Eksterne 

konsulent-timer

Eksterne konsulent-

kostnader

1 Global Performance 925 971 250 450 517 500 1 488 750

2 Substructure 555 582 750 350,0 402 500 985 250

3 Mooring, Cables, Installation 40 42 000 350,0 402 500 444 500

4 Industrialization 110 115 500 150,0 172 500 288 000

5 Levelized Cost of Energy Evaluation 80 84 000 0 84 000

Total 1 710 1 795 500 1 300 1 495 000 3 290 500

Aktivitet

Budsjetterte kostnader

Totale kostnader
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/17366-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Status eiendomsfond - klagesak - plassering mv 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å utrede 
alternativer for videre eierstruktur for fondets eiendomsplasseringer, herunder endringer 
knytet til dagens investeringer i selskap med deltakerfastsetting. 
 
 
Vedlegg 
Bekreftelse på mottatt klage til Skatteklagenemnda 
 
 
Saksopplysninger 
 
Klagesaken i forhold til vedtak om skatt relatert til investeringer i selskap med 
deltakerfastsetting vil ta vesentlig lengre tid enn opprinnelig forutsatt. Skatteklagenemnda 
angir i sin tilbakemelding mottatt 16. august 2021 at behandlingstiden er på ca ett år fra 
brevet ble sendt. Det er følgelig ikke påregnelig med behandling av saken før høsten 
2022. 
 
 
Vurderinger 
 
Hensett til den lange saksbehandlingstiden anbefaler administrasjonen at man får fullmakt 
av styret til å utrede og avklare eventuell videre struktur for slike investeringer i nær dialog 
med Gabler, og at dette forelegges for styret til endelig behandling i styremøtet 15. oktober 
2021. Det bør i denne sammenheng være et selvstendig mål å se om det er mulig å foreta 
endringer som innebærer at man uansett ikke får tilsvarende skattespørsmål for 2022. 
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Vår dato Din dato Saksbehandler   

13.08.2021  

    

Tonje Karlsen 

  408 09 700 Din referanse Telefon 

  Skatteetaten.no  90837263 

    

Sekretariatet for Skatteklagenemnda Org.nr Vår referanse Postadresse 

 974761076 2021/5701589 Postboks 9200 Grønland 

    0134 OSLO  

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND 

Postboks 788  Stoa 

4809 ARENDAL   

 

 

 

U.off. offl. § 13, sktfvl. § 3-1, sktbl. § 3-2  

 

 

 

Bekreftelse av mottatt klage – org.nr. 886 212 062 

Selskapets klage til Skatteklagenemnda ble sammen med skattekontorets redegjørelse og sakens 

dokumenter mottatt i sekretariatet for Skatteklagenemnda 28. juni 2021. Skatteklagenemnda er et 

klageorgan uavhengig av Skattedirektoratet og skattekontorene. 

Skatteklagenemndas sekretariat vil gjennomgå klagen. Før sekretariatet sender saken til 

Skatteklagenemnda for avgjørelse, vil det bli utarbeidet et utkast til innstilling som selskapet vil få anledning 

til å kommentere. 

Sekretariatet har for tiden store restanser. Saksbehandlingen vil derfor sannsynligvis ikke påbegynnes før 

det har gått ca. ett år fra sekretariatet mottok klagen. Tar saksbehandlingen lengre tid, vil det bli gitt 

beskjed om dette. 

Ved henvendelser, vennligst oppgi vår referanse. 

 

 

Med hilsen 

Tonje Karlsen 

seniorskattejurist 

Sekretariatet for Skatteklagenemnda 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/17366-6 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 
 

   

Status - Vedtektsendring - videre behandling - Lotteri og 
stiftelsestilsynet 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Orientering om status i saksbehandlingen tas til etterretning 
 
 
Vedlegg 
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Saksopplysninger 
 
Vedtektsendringen ble styrebehandlet og vedtatt 21. mai 2021. Deretter er saken forelagt 
for rådsforsamlingen som i møte 11. juni 2021 tiltrådte endringene og anbefalte at de ble 
godkjent. 
 
I tillegg, etter dialog med tilsynet, har administrasjonen oppmuntret oppretterne til å avgi 
en erklæring om at man støtter endringene. Hittil har åtte oppretter avgitt slik erklæring, 
fem har dette under behandling, og to opprettere har ikke respondert på henstilling om å 
avgi slik erklæring. Administrasjonen følger dette videre opp og håper å ha dette på plass i 
løpet av september slik at en ny sak om godkjennelse av vedtektsendring kan sendes 
tilsynet i løpet av september. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/17366-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 

 
   

Strategiarbeid 

 
Plan for strategidag – strategiarbeid presenteres i møte 10. september 2021 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/17366-8 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 

 
   

Eventuelt 

 
Mottatte saker under eventuelt:  
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