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57/21 Godkjenning av protokoll

 
 

Dokumentnr.: 21/19793-1  side 1 av 1 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/19793-1 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021 

 
   

Godkjenning av protokoll 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 10. september 2021 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Protokoll
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 10.09.2021  
Tid 09:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Arendal  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 
Tormod Vågsnes Styreleder   
Bodil Slettebø Nestleder i utvalg   
Bente Christensen Utvalgsmedlem   
Sverre Valvik Utvalgsmedlem   
Kjetil Glimsdal Utvalgsmedlem   
Oddvar Espegren Utvalgsmedlem   
Rita Hansen Utvalgsmedlem   
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ole Magnus Heimvik Daglig leder 
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Arendal, den 10.09.2021 
 

Tormod Vågsnes  Bodil Slettebø  Sverre Valvik 
Styreleder   Nestleder 
 
 
Kjetil Glimsdal  Oddvar Espegren   Rita Hansen 
 
 
Bente Christensen       Ole Magnus Heimvik 
        Daglig leder 
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Saker til behandling 

43/21 Godkjenning av protokoll - styremøte 21. mai 2021 
 
 

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

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 43/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 21. mai 2021 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Protokoll fra styremøtet 21. mai 2021 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

44/21 Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 11. juni 2021 
 
 

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

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 44/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
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Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til 
orientering. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til 
orientering. 
[Lagre]  
 
 
 

 

45/21 Oppfølgning av tilskudd per september 2021 
 
 

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

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 45/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
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[Lagre]  
 
 
 

 

46/21 Avkastning på fondets kapital per 31. juli 2021 
 
 

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

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 46/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Styret tar saken til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

47/21 Søknad fra Blå Kors Kristiansand - Prosjektet Innafor - ny 
behandling 
 
 

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

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 47/21 
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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.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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. 
[Lagre]  
 
 
 

 

48/21 Agder XR AS - XR Agder - ny behandling 
 
 

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

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 48/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte 
til Agder XR sitt prosjekt «XR Agder». 
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte 
til Agder XR sitt prosjekt «XR Agder». 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

49/21 Søknad til behandling - NHO AGDER - ScaleUp Nordic 
 
 

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

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 49/21 

 
 
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. 
 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
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Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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. 

[Lagre]  
 
 
 

 

50/21 Søknad til behandling - Agder kunstfagskole - forprosjekt 
 
 

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

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 50/21 

 
 
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. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Forslag fra styreleder ble enstemmig vedtatt. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Saken utsettes til neste møte. Daglig leder innhenter mer informasjon rundt den 
planlagte etableringen av Agder kunstfagskole.  
 
[Lagre]  
 
 
 

 

51/21 Søknad til behandling- Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som 
metode 
 
 

Arkivsak-dok. 21/16632-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 51/21 

 
 
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. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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.   
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2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2021 med NOK 825.000,-. 
Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet. 

[Lagre]  
 
 
 

 

52/21 Søknad til behandling - Sevan SSP AS - SWACH Wind 
 
 

Arkivsak-dok. 21/12616-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 52/21 

 
 
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. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne 
imøtekomme søknad fra Sevan SSP AS om støtte til prosjektet SWACH Wind. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

53/21 Status eiendomsfond - klagesak - plassering mv 
 
 

Arkivsak-dok. 21/17366-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
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Behandlet av  Møtedato Saknr 
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 53/21 

 
 
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. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

54/21 Status - Vedtektsendring - videre behandling - Lotteri og 
stiftelsestilsynet 
 
 

Arkivsak-dok. 21/17366-6 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 54/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Orientering om status i saksbehandlingen tas til etterretning 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Orientering om status i saksbehandlingen tas til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

55/21 Strategiarbeid 
 
 

Arkivsak-dok. 21/17366-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 55/21 

 
 
Plan for strategidag – strategiarbeid presenteres i møte 10. september 2021 
   
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 
Planene for strategiarbeidet ble presentert og bifalt av styret.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

56/21 Eventuelt 
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Arkivsak-dok. 21/17366-8 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
14 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021 56/21 

 
 
Mottatte saker under eventuelt:  
          
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 10.09.2021: 
 
Møtebehandling 

1. Daglig leder orienterte om arbeidssituasjon og planene videre. 
2. Mulighet for gjennomføring av studietur mv. kommende år mv. ble kort 

diskutert. 
 
 
 
 
  
 
 
[Lagre]  
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Dokumentnr.: 21/19793-3  side 1 av 1 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/19793-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021 

 
   

Oversikt over tildelte tilskudd pr. oktober 2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.  
 
 
Vedlegg 
Oversikt gjenstående utbetalinger oktober 2021 
Gjenstående utbetalinger okt. 21 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. oktober 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 lokalmiljøer 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 - viderføringHelseklynge  - struktut for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv750,000 750,000

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 RealfagAgder 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
2021/49 NHO Agder ScaleUP Nordic 450,000 450,000
2021/ Jobbklar Utvikling AS Ansettelse som metode 412,500 412,500

Sum 6,977,500 - - - - 6,977,500
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

I I IO versikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. oktober 2021

I I T
Tils agn i 2 019

Tilsaqn Sekertorqanis asion P rosiektnavn 2019 Utbe ta lt 201 Jtbe ta ll 202 Utbe ta lt 202 Spare bank lnndr att Rest Kommentar

2019115 Ui - wide refarina , qderprosjekte t 200 000 200 000

2019116 UiS a derprosiektet 800 000 eoo ooo
2019117 Hayfor sk.ninasinst ituttet B l-3tt komoetansesenter Sør 3 000 000 -3 000 000

2019118 LUI,A, - widetefari na Aader som mønsterreaion innen e-Hel e 3 000 000 3 000 000

2019139 NO RC E/NODE Digital Innovation Hub 120 000 -60 000 -60 000

2019148 UiA finnovasionsmiliøetl P olitikk for store sam funnsutfo rdrin,:ier 2 000 000 -1000 000 1 000 000

2019164 st r e Agder Feaionräd Etablerin g av Helek.l unae 750 000 750 000

Sum 9 8 70 000 -60 000 -I  0 60 000 ••••••• 5 750 00 0

Tils agn i 2020

T ilsaan S t er toraanis asion P ro siek tn a vn 2020 Ut betalt 2 02 Jtb e ta lt 202 Sparebankt Inndra tt F e s t K om m en tar

202016 UiA -  viderefarina Aader som mønsterreoion innen e-helse 3 000 000 3 000 000

202017 UiA - viderefarina Fluktninabarns ma ter med barnehaaer 0a lo l 125 000 125 000

202018 KS - videreføring Drømmejobben 960 000 :960000

202019 Fk Jerv oq Bl3 k or s videref& Innafor [tidl. Holdninask smp snier] 360 000 -71394 -153 606 112 500 247 500

2020124 UiA Godt beaunt 325 000 3 25 000

2020137 4 ader Hulkesk commune BItt komp et anse enter Sear 3 000 000 -3 000 000

2020148 UiA - videre fari na Inno vasionol itikk for store s armfunnsuti or€ 2 000 000 2 000 000

2020147 Cstre a der reaionr ad - viderf H elsekl nae - struk tut fo r kunnska oslø ft for 750 000 750 000

Sum ....... - 71 394 -153 606 112 500
•••••••

7 407 50 0

Tils agn i 2 021

T ilsaan S  t erl o raanisasion P ro siek tn a vn 2021 U tbetal t 202 Soare bant Inndra tt R es t Kom m en tar

202118 UiA - videreførina Aader som mønsterreaion innen e-helse 3 000 000 3 000 000

202117 UiA - videre fari na Godt beaunt 775 000 Ti5 000

202119 Ji, F skultet for Teknoloai o a der Eatteri - Kome tanse 200 000 200 000

2021118 MILAS AL.Hub 4 0 000 6 40 000

2021129 Serlandet Suk ehuz HF Campus Sør 0 0 000 500 000

2021130 UiA Fro fesion sstudium psukoloai 1000 000 1 000 000

2021149 NH A ader ScaleUP N ordic 450 000 450 000

20211 Jobbkl ar Utvik.lina AS Ansettelse som metode 412 500 412 500

Sum 6 9 77 500 6 977 50 0
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Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021 

 
   

Avkastning på fondets kapital pr. 30. september 2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 
 
 
 
Vedlegg 
Avkastningsrapport september 2021 
 
 
Saksopplysninger 
 
Ved inngangen til 2021 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 534,0 mill. kroner. Ved utgangen av september 2021 var markedsverdien 
på 566,236 mill. kroner, noe som er ned NOK 16,564 millioner fra utgangen av august 
2021.     
 
Markedsverdien på aktivaklassene per 31.12.2020, kjøp og salg av andeler, verdiend-
ringer og markedsverdi av aktivaklassene per 30.09.2021 vises i etterfølgende tabell: 
 
Beløp i mill. kroner 

 Markedsverdi 
31.12.2020 

Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
30.09.2021 

Aksjer 258,4   42,7 33,3 334,4 
Norske obligasjoner 75,1 -25,9   0,2   49,4 
Utenlandske obligasjoner 123,9 -22,9   0,5 101,5 
Eiendom 74,6   -1,1   3,3   76,8 
Bank 2,1  2,0   0,0     4,1 
Sum 534,0  -2,9 22,4 566,2 

Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2020, kjøp og salg siden 31.12.2020,  
verdiendring siden 31.12.2020 og markedsverdi per 30.9.2021. 
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Tabellen som følger viser sammensetningen av porteføljen ved utgangen av september 
2021.  
 
                                 
Aktivaklasse Per 30.09.2021 

Aksjer 59,1 
Norske obligasjoner   8,7 
Utenlandske obligasjoner 17,9 
Eiendomsfond 13,6 
Bankinnskudd   0,7 

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.  
 
Strategien for kapitalforvaltning i 2021 gir følgende sammensetning av porteføljen: 
 

 
 
Rebalansering skal vurderes månedlig. 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. Sekretariatet har fullmakt til å justere 
forvalterandelene etter råd fra Gabler. 
 
Aksjeporteføljen skal når strategien er implementert ha følgende sammensetning: 

 
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 

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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Artisan Global Discovery     5 %    Nei 
TT Emerging Markets      5 %    Nei 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM      60 % 

 
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.  
 
For eiendom og bankinnskudd er det ingen endring i strategien. 
 
Tilpasning til ny kapitalforvaltningsstrategi 
 
Tilpasningene til kapitalforvaltningsstrategien er nå gjennomført. Det må følgelig heretter 
foretas månedlige rebalanseringer for å sikre at man er innenfor parameterne gitt for hver 
enkelt aktivaklasse. 
 

Nærmere om avkastningen hittil i 2021 
 

September måned har vært en svært dårlig måned for flere av de store aksjefondene man 
har investert i. Totalt har aksjeporteføljen falt med NOK 13,8 millioner, og følgelig hatt en 
negativ utvikling siste måned på fire prosent, mens referanseindeksen viser en negativ 
avkastning på 3,6 %. Avkastningen er følgelig – 0,4 % i forhold til indeks siste måned, og 
også for året sett under ett ligger man for aksjeporteføljen nå – 1,1 % i forhold til indeks. 
Totalavkastningen er nå på NOK 37,4 millioner. Dette er ned NOK 13,9 millioner fra 
utgangen av august.  
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Aksjer     -13,8      - 4,0      - 3,6 - 4,0 
Norske obligasjoner      - 0,2      - 0,5      - 0,6    0,1 
Utenlandske obligasjoner       - 0,5      - 0,5      - 0,9    0,4 
Eiendom        0,6         0,8        0,8    0,0 
Pengemarked        0,0        0,1        0,0     0,1 
Sum     -13,9      - 2,4 1,2           -2,2 

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 september måned.  

 
 
 

Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning for fondet på NOK 37,4 mill. kroner for 
perioden januar – september 2021.  Det gir en gjennomsnittlig avkastning på 7,0 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på 6,8 %. Dette gir en avkastning 
på 0,2 % over indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Aksjer       33,3 12,4 13,5        - 1,1 
Norske obligasjoner  0,2   0,3      -  0,5 0,7 
Utenlandske obligasjoner         0,6          0,5      -  1,4 1,9 
Eiendom         3,3   4,6         4,6 0,0 
Pengemarked  0,03   0,5  0,1 0,4 
Sum 37,4 4,2 3,2 0,2 

Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 30.04.2021, samt gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, 
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks for de ni første 
månedene i 2021. 
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Konklusjon 
 
Porteføljen har en svært dårlig utvikling i september. Samlet sett ligger man nå for aksjer 
vesentlig under indeks (1,1%). Dette er selvsagt ikke godt nok, og spørsmål knyttet til aktiv 
forvaltning og valg av fond på aksjesiden fremstår mer aktuelle enn noen gang. Normalt 
skulle man tro at aktiv forvaltning var en fordel i et fallende marked. Det ser imidlertid ikke 
ut til å være tilfelle for aksjeporteføljen til fondet.  
 
Det skal også nevnes at den negative trenden fortsetter inn i oktober, og i skrivende stund 
(6. oktober 2021) er totalverdien av porteføljen på NOK 562 millioner og samlet avkastning 
for hele porteføljen er på 6,3 %. Også totalavkastningen er for øyeblikket under indeks. 
Totalverdien av fondets aktiva er omtrent NOK 20 millioner lavere enn ved utgangen av 
august 2021.  
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30. april 2004 - 30. september 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 -13 780 -4,0 -3,6 -0,4 33 253 12,4 13,5 -1,1

Norske obligasjoner -250 -0,5 -0,6 0,1 211 0,3 -0,5 0,7

Utenlandske obligasjoner -517 -0,5 -0,9 0,4 596 0,5 -1,4 1,9

Eiendomsfond 643 0,8 0,8 0,0 3 365 4,6 4,6 0,0

Bankinnskudd 3 0,1 0,0 0,1 28 0,5 0,1 0,4

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

-13 899 -2,4 -2,2 -0,2 37 452 7,0 6,8 0,2

Allokering

Verdi Min Normal Maks Avvik Inspeksjon

Beholdning TNOK % % % % %

Aksjer 334 439 59,1 55,0 60,0 65,0 -0,9 OK

Norske obligasjoner 49 397 8,7 7,0 9,0 11,0 -0,3 OK

Utenlandske obligasjoner 101 529 17,9 12,0 15,0 18,0 2,9 OK

Eiendomsfond 76 764 13,6 12,0 15,0 18,0 -1,4 OK

Bankinnskudd 4 108 0,7 0,0 1,0 4,0 -0,3 OK

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

566 236 100,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 30.09.2021
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 580 830,8 534 026,4 468 043,2 200 889,8

Innskudd/uttak -695,2 -5 242,2 -25 606,9 135 072,8

Gev/tap -13 899,4 37 452,1 123 800,1 431 163,4

Utgående beholdning 566 236,3 566 236,3 566 236,3 566 236,3

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 30.09.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK
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Markedsverdi, TNOK % av portefølje

Beholdning 30.09.2021 31.12.2020 Inn/ut Avkastning 30.09.2021 Min Normal Maks Avvik

AKO Global L/O H2N 59 881 53 281 0 6 600 10,6

Ardevora Global Equity SRI 56 364 51 973 0 4 391 10,0

Artisan Global Discovery Fund 22 833 n.a 21 000 1 833 4,0

Egerton Capital Equity H2N 42 540 n.a 42 000 540 7,5

Generation IM Global Equity 63 702 53 462 0 10 240 11,3

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 36 278 32 046 0 4 232 6,4

The Children`s Inv.Fund H2N 29 598 n.a 27 500 2 098 5,2

TT Emerging Markets Equity 23 242 22 432 0 810 4,1

Aksjer 334 439 258 445 42 740 33 253 59,1 55,0 60,0 65,0 -0,9

DNB Obligasjon E 49 397 75 062 -25 875 211 8,7

Norske obligasjoner 49 397 75 062 -25 875 211 8,7 7,0 9,0 11,0 -0,3

BlueBay IG Global Aggregate I 33 940 31 995 2 106 -160 6,0

PIMCO Global Bond Fund ESG 33 574 31 862 2 107 -395 5,9

PIMCO Income Fund 34 015 31 038 2 107 870 6,0

Utenlandske obligasjoner 101 529 123 879 -22 945 596 17,9 12,0 15,0 18,0 2,9

DEAS Eiendomsfond Norge I 26 256 25 245 -526 1 536 4,6

DNB Scandinavian Propfund 4 KS 50 508 49 345 -666 1 829 8,9

Eiendomsfond 76 764 74 591 -1 192 3 365 13,6 12,0 15,0 18,0 -1,4

Driftskonto 3 814 1 933 1 853 28 0,7

Midler til investering 294 117 177 0 0,1

Bankinnskudd 4 108 2 050 2 030 28 0,7 0,0 1,0 4,0 -0,3

Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

566 236 534 026 -5 242 37 452 100,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 31.12.2020 til 30.09.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK
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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 -5,4 -3,6 -1,8 12,4 13,0 -0,6 19,6 19,4 0,2 31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI -4,5 -3,5 -0,9 8,4 14,1 -5,6 16,8 14,4 2,4 31.12.2016

Artisan Global Discovery Fund -3,6 -3,5 0,0 13,7 7,8 5,9 13,7 7,8 5,9 30.04.2021

Egerton Capital Equity H2N -5,6 -3,7 -1,9 3,2 8,9 -5,8 3,2 8,9 -5,8 15.02.2021

Generation IM Global Equity -0,7 -3,6 2,9 19,2 16,0 3,1 30,5 24,8 5,7 31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N -4,9 -3,7 -1,2 13,2 14,8 -1,6 1,8 11,1 -9,2 01.10.2018

The Children`s Inv.Fund H2N -2,0 -3,7 1,7 7,6 4,7 3,0 7,6 4,7 3,0 04.05.2021

TT Emerging Markets Equity -5,9 -3,4 -2,5 3,6 1,4 2,2 9,6 7,5 2,1 31.05.2018

Aksjer -4,0 -3,6 -0,4 12,4 13,5 -1,1 8,9 9,3 -0,4 30.04.2004

DNB Obligasjon E -0,5 -0,6 0,1 0,3 -0,5 0,7 2,8 1,5 1,3 31.05.2015

Norske obligasjoner -0,5 -0,6 0,1 0,3 -0,5 0,7 4,2 3,1 1,1 30.04.2004

BlueBay IG Global Aggregate I -0,6 -0,9 0,4 -0,5 -1,4 0,9 4,2 2,9 1,3 31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG -0,8 -0,9 0,2 -1,1 -1,4 0,3 3,0 2,8 0,2 31.10.2017

PIMCO Income Fund -0,2 -0,9 0,7 2,5 -1,6 4,0 3,9 2,6 1,3 23.01.2020

Utenlandske obligasjoner -0,5 -0,9 0,4 0,5 -1,4 1,9 4,5 4,1 0,4 31.12.2010

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

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

Eiendomsfond 0,8 0,8 0,0 4,6 4,6 0,0 6,8 6,8 0,0 31.12.2009

Driftskonto 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 0,5 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 0,1 0,5 0,1 0,4 2,6 1,8 0,8 30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og -2,4 -2,2 -0,2 7,0 6,8 0,2 6,8 5,9 0,9 30.04.2004

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 30.09.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

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

Beholdning 30.09.2021 Portef. Indeks Diff. Portef. Indeks Diff. 30.09.2021 31.08.2021 Bev. Gev/tap Startdato

AKO Global L/O H2N 10,6 -5,4 -3,6 -1,8 12,4 13,0 -0,6 59,9 63,3 0,0 -3,4 31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI 10,0 -4,5 -3,5 -0,9 8,4 14,1 -5,6 56,4 59,0 0,0 -2,6 31.12.2016

Artisan Global Discovery Fund 4,0 -3,6 -3,5 0,0 13,7 7,8 5,9 22,8 23,7 0,0 -0,8 30.04.2021

Egerton Capital Equity H2N 7,5 -5,6 -3,7 -1,9 3,2 8,9 -5,8 42,5 45,1 0,0 -2,5 15.02.2021

Generation IM Global Equity 11,3 -0,7 -3,6 2,9 19,2 16,0 3,1 63,7 64,1 0,0 -0,4 31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 6,4 -4,9 -3,7 -1,2 13,2 14,8 -1,6 36,3 38,1 0,0 -1,9 01.10.2018

The Children`s Inv.Fund H2N 5,2 -2,0 -3,7 1,7 7,6 4,7 3,0 29,6 30,2 0,0 -0,6 04.05.2021

TT Emerging Markets Equity 4,1 -5,9 -3,4 -2,5 3,6 1,4 2,2 23,2 24,7 0,0 -1,5 31.05.2018

Aksjer 59,1 -4,0 -3,6 -0,4 12,4 13,5 -1,1 334,4 348,2 0,0 -13,8 30.04.2004

DNB Obligasjon E 8,7 -0,5 -0,6 0,1 0,3 -0,5 0,7 49,4 49,9 -0,3 -0,2 31.05.2015

Norske obligasjoner 8,7 -0,5 -0,6 0,1 0,3 -0,5 0,7 49,4 49,9 -0,3 -0,2 30.04.2004

BlueBay IG Global Aggregate I 6,0 -0,6 -0,9 0,4 -0,5 -1,4 0,9 33,9 34,1 0,0 -0,2 31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG 5,9 -0,8 -0,9 0,2 -1,1 -1,4 0,3 33,6 33,8 0,0 -0,3 31.10.2017

PIMCO Income Fund 6,0 -0,2 -0,9 0,7 2,5 -1,6 4,0 34,0 34,1 0,0 -0,1 23.01.2020

Utenlandske obligasjoner 17,9 -0,5 -0,9 0,4 0,5 -1,4 1,9 101,5 102,0 0,0 -0,5 31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I 4,6 1,1 1,1 0,0 6,1 6,1 0,0 26,3 26,0 0,0 0,3 31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS 8,9 0,7 0,7 0,0 3,7 3,7 0,0 50,5 50,1 0,0 0,4 31.12.2009

Eiendomsfond 13,6 0,8 0,8 0,0 4,6 4,6 0,0 76,8 76,1 0,0 0,6 31.12.2009

Driftskonto 0,7 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 0,5 3,8 4,1 -0,3 0,0 30.04.2004

Midler til investering 0,1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0,3 0,4 -0,1 0,0 01.10.2018

Bankinnskudd 0,7 0,1 0,0 0,1 0,5 0,1 0,4 4,1 4,5 -0,4 0,0 30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og 100,0 -2,4 -2,2 -0,2 7,0 6,8 0,2 566,2 580,8 -0,7 -13,9 30.04.2004

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 30.09.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK

G
e

n
e

re
rt

: 
0

6
.1

0
.2

0
2

1
 1

4
:2

2
:4

7

5



59/21 Avkastning på fondets kapital per 30. september 2021 - 21/19793-5 Avkastning på fondets kapital per 30. september 2021 : Avkastningsrapport september 2021

Nøkkeltall i perioden Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK) 566 236 Beta 1,12

Avkastning - portefølje 6,8 % Forklaringsgrad (R2) 0,87

Avkastning - indeks 5,9 % Tracking Error 1,6 %

Differanse 0,9 % Info kvot 0,56

Standardavvik - portefølje 4,3 % Sharpe Ratio 1,16

Standardavvik - indeks 3,6 % Konsistens 63,2 %

Max drawdown -15,1 %

Recovery time 236

Trendanalyse - Sharpe Ratio Trendanalyse - Tracking Error

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 30.09.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
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Avkastning Differanseavkastning

2021 2020 2019 2018 2017 2016

MV (TNOK) 566 236 534 026 495 633 444 926 467 276 424 357

Portef. 7,0 % 9,6 % 13,6 % -2,5 % 11,9 % 5,5 %

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

Differanse 0,2 % 0,0 % 0,8 % -1,5 % 3,0 % 1,0 %

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

Portef. -2,4 % -0,4 % 4,5 % 15,3 % 8,4 % 8,4 %

Indeks -2,2 % 0,2 % 4,7 % 12,4 % 8,4 % 7,8 %

Differanse -0,2 % -0,6 % -0,2 % 2,8 % 0,0 % 0,6 %

Forklaring til porteføljeresultat Indeksert avkastning siden start

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 30.09.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
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Verdiutvikling, MNOK Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering Avkastning i beløp per aggregat

Hittil i år 2020 Siden start

Total 37 452 106 46 832 983 431 163 450

Aksjer 33 252 815 34 359 820 166 308 352

Norske obligasjoner 211 009 2 909 353 116 932 542

Utenlandske obligasjoner 595 653 4 161 799 41 826 701

Eiendomsfond 3 365 119 5 367 162 34 548 466

Bankinnskudd 27 509 37 099 1 541 655

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 30.09.2021
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Valuta: NOK
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/19793-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021 

 
   

Oppsummering strategi 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Styret ber administrasjonen utarbeide endelig revidert strategidokument basert på 
de beslutninger som fremgår av oppsummeringen i strategisamlingen 14. oktober 
2021. 

2. Revidert strategi for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtas i 
neste styremøte. 

3. Administrasjonen gis fullmakt til å kommunisere hovedlinjene i ny strategi slik dette 
ble oppsummert på strategisamlingen 14. oktober 2021 til eksterne aktører der 
dette er nødvendig av fremdriftshensyn/samarbeidshensyn. 

 
 
 
         
Saksopplysninger 
 
Styret med varamedlemmer skal avholde en strategisamling den 14. oktober 2021, dagen 
før styremøtet. Det legges opp til at man avslutningsvis i strategisamlingen lager en 
oppsummering av hovedpunktene og eventuelle vesentlige endringer fra dagens strategi, 
og at dette deretter formuleres endelig ut av administrasjonen til styremøtet i november, 
hvoretter revidert strategi endelig vedtas.  
 
Det kan, noe avhengig av hva som måtte bli konklusjonene etter strategisamlingen være 
ønskelig og nødvendig at administrasjonen får kommunisere til tredjeparter hvilke 
standpunkt styret har kommet til på enkelte punkter under strategisamlingen. Der det 
haster med å få klargjort kompetansefondets standpunkt overfor tredjeparter, slik som for 
eksempel hvorvidt man vil delta i et regionalt vekstfond mv., foreslås det at 
administrasjonen gis tillatelse til å kommunisere standpunktet i oppsummeringen til de 
parter som avventer kompetansefondets standpunkt. Dette selv om endelig revidert 
strategidokument først formelt vedtas i styremøtet i november. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/18997-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021 

 
   

Søknad Fremtidens havvind 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.100.000,- til del 2 av 
prosjektet Fremtidens havvind.  
 

2. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag på totalt NOK 7,6 
millioner. 
 

3. Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og 
innhold i samsvar med søknaden. Øvrige forutsetninger og vilkår fremgår av 
tildelingsbrevet. 

 
 
Vedlegg 
210824 Søknad Fremtidens Havvind 
 
Saksopplysninger 
 
Kort om prosjektet 
 
Prosjektet Fremtidens Havvind er et regionalt samhandlingsprosjekt mellom GCE NODE, 
NHO Agder, NCE EYDE, UiA, Agder fylkeskommune, Green Energy Network og 
Næringsalliansen i Agder. Prosjektet har endret navn fra Flyende Havvind, til Fremtidens 
Havvind, for å favne alle former for havvindinstallasjoner (herunder bunnfaste 
installasjoner).  Da prosjektet ble startet var markedspotensialet for havvind noe uklart, og 
det var vanskelig for enkeltbedrifter å få oversikt og få belyst mulighetsrommet innenfor 
havvind. I dag er havvind utviklingen kommet mye lengre, og det foreligger i dag store 
muligheter for aktører i regionen til å kunne konkurrere om kontrakter innenfor vedtatte og 
planlagte havvindprosjekter. Mange aktører i regionen som hittil har operert innenfor 
oljesektoren, ser også dette som en mulig ny retning for selskapene som ledd i 
omstillingen innenfor det grønne skiftet.  
 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt for å få frem hva selskaper i regionen kan tilby av 
tjenester og produkter innenfor havvind. I tillegg har fylkeskommunen bestilt et oppdrag 
knyttet til kartlegging av muligheter for etablering av basevirksomhet/basehavner for 
havvind i Agder. Denne delen av prosjektet forutsettes finansiert fullt ut av 
fylkeskommunen.  
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Totalt er det lagt opp til 18 forskjellige arbeidspakker, hvor man innenfor hver enkelt 
«pakke» søker å synliggjøre behovene som ligger i markedet. Videre er det et mål å få 
frem informasjon om hvilke selskaper i regionen som har tjenester og produkter å tilby 
innenfor de ulike segmentene/pakkene. Det er også et vesentlig element ved prosjektet å 
knytte nettverk mellom de ulike aktørene både innenfor regionen, men også ut mot  
potensielle kunder og prosjekter. På denne måten kan man både sikre at aktører i 
regionen blir synlige utad, og at disse aktørene får kunnskap om hverandre og sammen 
kan arbeide med å utvikle samarbeid, samt komplementerende produkter og tjenester. Det 
er også et sentralt element i prosjektet å styrke samhandlingen mellom lokalt næringsliv, 
offentlige aktører og akademia.  
 
Prosjektet arbeider utfra 6 fokusområder: 
 

1. Samhandling 
- Mellom aktører 
- Med UiA mv. 
- Med nasjonale myndigheter 
- Med andre regioner 

 
2. Marked og bedriftsnettverk 

- Ca 60 bedrifter på Agder er med i dag. Tallet er økende. Målet er å få disse 
aktørene til å se muligheter innenfor de 18 delsegmentene/pakkene, og å sikre 
at utbyggere blir kjent med potensielle leverandører fra Agder 
 

3. Verft og Montasjefasiliteter, Farleder og Havner 
- Kartlegging av havner og mulighetsområder på Agder innenfor kaiområder, 

landområder, tjenestespekteret mv. Dette er knyttet opp både mot leveranser, 
beredskap og drift 
 

4. Forretningsmuligheter 
- Det er et sentralt mål å knytte sammen bedrifter, og bedrifter og utbyggere for å 

synliggjøre forretningsmuligheter, utviklingspotensialer, overføring av teknologi 
fra annen virksomhet til havvind mv. 
 

5. Næringskjeden 
- Synliggjøring og utvikling av næringskjeden.  
- Hva kan Agder tilby av kompetanse, produkter, tjenester mv. Kan Agder tilby og 

levere en komplett næringskjede, eller skal man i stor grad satse på 
enkeltsegmenter/delsegmenter? 
 

6. Politikk/virkemidler, nasjonalt/internasjonalt 
- Prosjektet har i dag fem verv i nasjonale havvindprogrammer 
- Formidler kunnskap til regionale og nasjonale myndigheter 
- Jobbe mot myndigheter knyttet til rammevilkår mv 
- Søke om EU midler 

 
 
For å kunne levere innenfor disse fokusområdene er det igangsatt prosjekter hvor opp mot 
45 personer er involvert fra forskjellige bedrifter, offentlige og akademia. 
  
Da prosjektet ble startet var det potensielle markedet på rundt 250 GW. I dag anslås 
markedet bare i Nordsjøbassenget til å være på rundt 400 GW og over 1.400 GW globalt.  
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Hensett til den betydelige vekst i både marked og interessen for havvind har man besluttet 
å utvide prosjektet og kjøre dette også videre i 2021 og 2022. Prosjektet har frem til nå 
vært finansiert av Agder fylkeskommune og Sørlandets kompetansefond med 50% hver.  
 
 
Økonomi 
 
Prosjektets første år har hatt en kostnadsramme på NOK 5 millioner og halvparten av 
dette er støtte med like deler fra Sørlandets kompetansefond og fylkeskommunen. Hensett 
til at prosjektet som sådan anses som vellykket, og at markedet og interessen rundt 
havvind er i betydelig vekst ønskes prosjektet videreført og utvidet.  
 
Det søkes på denne bakgrunn om støtte for å fortsette prosjektet i ytterligere ett år. 
Søknaden omfatter støtte til halvpartene av kostnadene kommende år. Totalt anslås 
prosjektet å ha en kostnadsramme på NOK 7,6 millioner. En halvpart dekkes av aktørene i 
prosjektet. Den andre halvparten foreslås dekket av tre aktører slik: 

 
 
-     Agder fylkeskommune     NOK 1.600.000,- 
- Sørlandets kompetansefond    NOK 1.100.000,- 
- Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  NOK 1.100.000,- 

 
 
 
Vurderinger 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har ikke støttet første del av dette prosjektet. 
Prosjektet treffer imidlertid mange av de sentrale tildelingskriterier som foreligger for 
kompetansefondet, slik som: bærekraft, regional relevans, næringsmessig relevans, 
potensiale for fremtidig verdiskapning og arbeidsplasser i regionen, samt styrking av 
samarbeid mellom aktører og kompetansemiljøer i regionen. 
 
Etter oppstart av prosjektet har både interessen for og omfanget av havvindprosjekter økt 
betydelig. Samtidig har Agder en rekke aktører, blant annet innenfor tidligere 
leverandørindustrien til oljesektoren, som kan være aktuelle leverandører til fremtidige 
havvindprosjekt.  
 
Det er imidlertid svært vanskelig og kostnadskrevende for enkeltaktører å selv orientere 
seg og følge opp rundt alle deler av den industrien som er under oppseiling, og som på 
sikt kan gi mange aktører i regionen oppdrag innenfor tjeneste eller produktsegmentet. 
Agder har allerede i dag en stor aktør innenfor glassfiberleveranser til vindmølleindustrien 
(3B i Birkenes). Videre har Agder en rekke aktører med høy kompetanse knyttet til 
konstruksjon, bygging, forankring mv. av større konstruksjoner offshore. Mange av disse 
fremstår som svært aktuelle leverandører til en ny havvindindustri. For at lokal 
kompetanse og industri skal kunne nå frem i konkurransen med andre aktører fremstår det 
som sentralt at det legges til rette for at aktørene i regionen både kan samhandle for å tilby 
gode løsning er og produkter til havvindaktørene, samt at man må legge til rette for at 
disse aktørene blir kjent med og for de sentrale aktører innenfor utbygging av havvind.  
  
Prosjektet har hittil vært finansiert av aktørene selv, fylkeskommunen og Sørlandets 
kompetansefond. En rekke aktører også øst i regionen er imidlertid medlemmer i 
nettverket i dag, og også potensielle leverandører til denne industrien.  
 
Selv om økonomien i havvind ikke er den samme som i oljeindustrien, er havvind både en 
næring som vil kunne bli sentral i det grønne skiftet. Videre har vår region en rekke aktører 
som frem til i dag har vært tunge innenfor oljerelatert virksomhet, og som i fremtiden må 
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omstille seg og finne nye ben å stå på for å kunne opprettholde den aktivitet og 
sysselsetting man har i dag. Basert på dette, og hensett til at prosjektet relativt sett er 
begrenset både i tid om kostnadsomfang, finner administrasjonen å ville anbefale at det 
innvilges støtte til prosjektet inneværende år. 
 
Når det kommer til omfang av støtte finner undertegnede å ville anbefale at man tildeler et 
noe lavere beløp enn det som er omsøkt. Dette har sin bakgrunn både i at fondet har 
begrenset med kapital til utdeling inneværende år, samt at dette fremstår å være mer i tråd 
med balanseforholdet mellom de to kompetansefondene. Etter dette innstilles det på at 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond støtter prosjektet med totalt NOK 750.000,-. 
 
Prosjektet er vurdert opp mot statsstøtteregelverket og anses å være i henhold til 
regelverket ut fra de opplysninger som fremkommer i søknaden. 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet har potensiale til å bli et viktig prosjekt for potensielle leverandører til 
havvindindustrien fra vår region. Hensett til behovet for å finne nye virksomhetsområder 
for mange oljerelaterte aktører og behovet for å bidra til at vi beholder og skaper nye 
arbeidsplasser i regionen er det administrasjonens anbefaling at man støtter dette 
prosjektet med en engangsstøtte som omsøkt.  
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Agder Fylkeskommune 

Sørlandets Kompetansefond 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 

 

 

 

 

Søknad om fornyet finansiering for prosjektet «Fremtidens Havvind» 

 

Sammendrag 

Prosjektet Fremtidens Havvind har vært operativ i ett år med finansiering fra Agder Fylkeskommune 

og Sørlandets Kompetansefond. Det er vært stor interesse blant bedrifter, offentlig og akademia. 

Omfanget av prosjektet har økt i takt med økt forståelse for havvind. 

Styringskomiteens klare anbefaling er at prosjektet bør fortsette. Prosjektet er en viktig bidragsyter 

for at bedrifter skal se mulighetene innenfor havvind samt støtte fylke/kommuner i Agder til å kunne 

ta en posisjon nasjonalt med tanke på utbygginger, etablereringer etc. 

Det søkes herved om fortsatt finansiering av prosjektet i ytterligere ett år med følgende finansiering: 

 1,1 MNOK, Agder fylkeskommune 

 1,1 MNOK, Sørlandets kompetansefond 

 1,1 MNOK, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 Totalt 3,3 MNOK for Fremtidens Havvind fase 2. 

 

Det har blitt et økt søkelys på muligheter og begrensninger for Agders havnefasiliteter. I forbindelse 

med utbygging av Sørlige Nordsjø II vil behovet for å etablere en basevirksomhet melde seg. I 

utgangspunktet kan denne basestasjonen ligge i flere regioner, og til og med utenfor Norges grenser. 

Det er ønskelig å trekke på synergier fra Fremtidens Havvind og danne et tilleggsprosjekt; 

Kartlegging av basevirksomhet i Agder. Initiativet til dette prosjektet er kommet fra Agder 

fylkeskommune. 

Det søkes herved om finansiering til prosjektet «Kartlegging av basevirksomhet i Agder» som følger: 

 0,5 MNOK, Agder fylkeskommune 

 

Prosjektet inngår i Fremtidens Havvind som et tilleggsprosjekt og vil også ha en egen 

rapporteringsvei både administrativt og politisk.  
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For begge prosjektene er totalt budsjett 3,8 MNOK. Direktebidraget fra næringslivet inn i fokus- og 

prosjektgrupper antas å være på samme nivå, slik at total budsjettramme er 7,6 MNOK. 

 7,6 MNOK totalt budsjett 

o 3,8 MNOK offentlig støtte 

o 3,8 MNOK direkte bidrag fra næringslivet 

Indirekte tid i næringslivet (interne timer i bedriftene) kommer i tillegg og bidrar positivt i prosjektet. 

 

Bakgrunn / Innledning 

I 2020 ble det tatt et initiativ til å utrede flytende havvind på Agder. På dette tidspunktet var 

omfanget av flytende havvind uoversiktlig, noe det til dels er enda. Hensikten med prosjektet var/er 

blant annet å kartlegge markedet, hvilke aktører er involvert, hva kan bedrifter i Agder levere inn 

mot næringskjeden, samt den generelle forståelsen av havvind. 

Det ble opprettet et Regionalt samhandlingsprosjekt på Agder i september 2020, kalt «Flytende 

Havvind». Deltagerne i dette prosjektet består av GCE NODE, NHO Agder, NCE EYDE, UiA, Agder 

fylkeskommune, Green Energy Network og Næringsalliansen i Agder – alle sammen representert i 

styringskomitéen. Prosjektet har endret navn fra «Flytende Havvind» til «Fremtidens Havvind» for å 

inkludere både bunnfast og flytende samt at det er et mer dekkende navn. 

Prosjektet er finansiert frem til september 2021 med til sammen 2,5 MNOK, fordelt 50% mellom 

Agder fylkeskommune og Sørlandets kompetansefond. 

Da prosjektet ble startet var det mye usikkerhet knyttet til markedspotensialet for havvind, og hvilke 

muligheter det er for havvind på Agder. Utgangspunktet var at mulighetene er store, men vanskelig 

for bedrifter å ta tak i utfordringene. Derfor ble det satt ned et prosjekt som skulle belyse 

mulighetsområdet samt skape en arena for utvikling. Bortfallet i arbeidsplasser i 

leverandørindustrien for oljerelatert virksomhet trigget også arbeidet med havvind. Det er/har vært 

en forståelse at nettopp denne leverandørindustrien skulle konvertere til havvind og det grønne 

skiftet. I løpet av prosjektarbeidet viser det seg at det har åpnet seg mange muligheter for bedrifter 

som i dag opererer utenfor oljerelatert virksomhet, samt at det også er nyetableringer som 

fokuserer direkte mot havvind. Flertallet av bedriftene i havvindnettverket er fortsatt oljerelaterte 

virksomheter. 

 

Leveranser i prosjektet 

Det er utviklet et avansert verktøy/presentasjon av mulighetene ved havvind. Presentasjonen tar 

utgangspunkt i 18 arbeidspakker som beskriver arbeidsoppgaver/leveranser med produksjon og 

installasjon av havvind. Dette har bidratt til å synliggjøre mulighetene de forskjellige bedriftene har 

innenfor havvind.  

I forlengelsen av å dele inn markedet i 18 arbeidspakker utvikles det et nettverk hvor vi bringer ulike 

aktører sammen for å skape nye forretningsmuligheter. Dette er en ny samarbeidsplattform for 

bedrifter til å bli kjent med andre aktører samt finne partnere med komplementerende produkter og 

tjenester. 

Arbeidet med å bygge en regional samhandlingsarena er begynt, og har styrket samhandling mellom 

næringsliv, offentlig og akademia. Dette er et svært tidkrevende arbeid da det handler om å få 
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forskjellige kulturer til å samhandle. Prosjektet bidrar til at regionen tar posisjon og blir synlig i det 

regjeringsoppnevnte havvindprosjektet til Norsk Industri hvor vi har fått 4 sentrale posisjoner/roller. 

Her kan vi påvirke nasjonale lover og retningslinjer som er viktige for havvind satsingen. 

Prosjektet arbeider utfra 6 fokusområder (tidligere kalt arbeidspakker): 

- Fokusområde 1, Et samlet Agder 

- Fokusområde 2, Politikk og virkemidler 

- Fokusområde 3, Økosystem og Kartlegging av teknologi 

- Fokusområde 4, Koordinere nasjonalt og internasjonalt 

- Fokusområde 5, Lover og standarder 

- Fokusområde 6, Marked 

For å kunne levere innenfor disse fokusområdene er det igangsatt 4 prosjekter hvor opp mot 45 

personer er involvert fra forskjellige bedrifter, offentlige og akademia. Disse prosjektene er som 

følger: 

Marked – Er satt ned en bred gruppe fra forskjellige bedrifter som kartlegger omfanget av markedet 

samt hva regionen kan bidra med. 

Samhandling UiA – Prosjektet jobber for å sikre at UiA har de rette studieretningene, at bedriftene 

stiller seg positive for studentoppgaver, at regionen etablerer aktuelle FoU prosjekter og at 

UiA/regionen henvender seg til studenter som en fremtidsrettet grønn region. 

Verft og Montasjefasiliteter, Farleder og Havner – En gruppe fra privat og offentlig virksomhet er satt 

ned for å kartlegge alle havneområdene i regionen samt hvilke muligheter som det er for 

sammenstilling, tjenester m.m. Videre, og basert på dette arbeidet, hvordan kan vi synliggjøre 

regionen for oppdrag innenfor havvind området. 

Det er også et ønske fra fylkeskommunen at prosjektet Fremtidens Havvind kartlegger muligheten 

for å etablere basevirksomhet fra Sørlige Nordsjø II samt ilandføring av strøm i Agder.  

Arendalsuka – Fremtidens Havvind vil ha et arrangement på bærekraftsenen (Arendal Kino) 19 

august kl. 8 (frokost fra 7:30). Eget program for dette foreligger. 

Omfanget i prosjektet har økt med større forståelse av havvindpotensialet. Derfor er det fortsatt 

mye som gjenstår i prosjektet før det overføres til en annen driftsform. Målbildet har endret seg og 

prosjektet har fått stor oppmerksomhet i regionen. Vi har blitt mottatt som en seriøs aktør som 

bidrar mot bedriftene og havvind generelt. Et viktig element i havvindsatsingen er å skape en 

møteplass for bedrifter og andre aktører. Dette har blitt begrenset grunnet Corona-pandemien, men 

som vil få økt prioritet kommende år. 

Styringskomitéen, som består av representanter fra alle deltagerne, har hatt høy verdi basert på 

deres bakgrunn og innflytelse. De har bidratt til samhandling innad i prosjektet og mot bedriftene.  

 

Anbefaling om å fortsette prosjektet 

Da prosjektet startet så var utgangspunktet et mulig marked på 250 GW. I løpet av siste år opereres 

det nå med et marked på 400 GW i Nordsjøbassenget og opp mot 1 400 GW globalt. Det sier noe om 

størrelsen og potensialet for Agder. Disse utbyggingene vil skje, og spørsmålet er hvor mye av denne 

verdiskapningen kan skje ut fra Agder. Prosjektet Fremtidens Havvind er i gang med å forme en 
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arena for samhandling og verdiskapning. Prosjektet har blitt større gjennom året og det er fortsatt 

mye som gjenstår før prosjektet går over i en annen driftsform. 

Styringskomitéens klare anbefaling er at prosjektet fortsetter. Prosjektet er en viktig bidragsyter for 

at bedrifter skal se mulighetene innenfor havvind samt støtte fylke/kommuner i Agder til å kunne ta 

en posisjon nasjonalt mtp utbygginger, etablereringer etc. 

 

Områder vi ønsker å fortsette 

- Samhandling på flere arenaer. 

- Marked, møteplass for bedrifter og nettverksbygging. 

- Verft og Montasjefasiliteter, Farleder og Havner. 

- Legge til rette for politisk påvirkning nasjonalt/internasjonalt. Prosjektet lager underlag til 

politikere og andre for å påvirke beslutninger til fordel for Agder. 

 

Områder vi ønsker å tilføre 

- Økt fokus på samhandling, inkludere flere arenaer for samhandling. 

- Forretningsmuligheter (Business Development). 

- Næringskjeden – hvordan levere en komplett næringskjede i Agder. 

 

Områder som kan avsluttes 

- Et samlet Agder inngår i samhandling. 

- Teknologi blir en del av næringskjeden – hvilke muligheter er det i Agder? 

- Lover og standarder inngår i politikk/virkemidler 

 

Basert på dette vil vi ha følgende fokusområder det neste driftsåret: 

- Fokusområde 1, Samhandling 

- Fokusområde 2, Marked og bedriftsnettverk 

- Fokusområde 3, Verft og Montasjefasiliteter, Farleder og Havner 

- Fokusområde 4, Forretningsmuligheter 

- Fokusområde 5, Næringskjeden 

- Fokusområde 6, Politikk/virkemidler, nasjonalt/internasjonalt 

 

Prosjektet vil, i samarbeid med styringskomitéen, utarbeide detaljerte oppgaver knyttet til hvert 

fokusområde som det rapporteres løpende på gjennom året. Det er også viktig å innarbeide en 

fleksibilitet knyttet til store endringer i havvindmarkedet. 

 

Regionplan 2030 og Handlingsplan til Regionplan 2030 

Søknaden bygger også på de vedtatte planer som Fylkestinget har gjort i forbindelse med Regionplan 

2030. Regionplan sier blant annet: 
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«Høy kompetanse gjør at naturressurser brukes på en bærekraftig måte til å skape nye og framtidsrettede produkter, 

løsninger og tjenester» 

«Nøkkelen til å nå felles mål er å videreføre og forsterke det gode samarbeidet i et regionalt partnerskap. Samarbeidet skal 

kjennetegnes av kunnskapsbasert praksis, som tar utgangspunkt i et felles utfordringsbilde og kobler kompetanse fra 

erfaring, forskning og medvirkning» 

Fremtidens Havvind støtter opp om Regionplan 2030 i henhold til hva Fylkestinget har vedtatt å 

levere på de neste årene. Prosjektet er i så måte også i henhold til handlingsplanen for Regionplan 

2030 som er vedtatt slik: 

 

     Tiltak    Handling                          Aktører 

 

Fig. 1 Handlingsplan 2030 

Fremtidens Havvind er i tråd med ovenforstående vedtak, og vil arbeide mot at målene i 

handlingsplanen til Fylkestinget blir nådd. 

Fylkestinget i Agder (sak 44/21 Havvind - muligheter for Agder) vedtok 15/6 i 2021 bl.a. følgende: 

5. Beredskap, drift og vedlikehold av havvindparker i Norge skal som hovedregel skje fra norske baser/havner. Agder 

fylkeskommune tar initiativ mot aktuelle kommuner på Agder for å identifisere mulige lokasjoner for baser/havner for 

havvind. 

8. Det bør videreføres en bred regional satsing for næringslivet på Agder innenfor hele verdikjeden for havvind. 

Det henvises til punkt 5 og 8 i fokusområdene nedenfor. 

 

Videre drift av Fremtidens Havvind 

Prosjektet er innforstått med at slike prosjekter har en begrenset levetid og at havvindsatsingen i 

Agder må finne andre former i framtiden. Prosjektet vil jobbe for å etablere dette og vil særlig peke 

på muligheten for en langsiktig satsing i form av et såkalt “Industrielt løft”. Dette “Industrielle løftet” 

må omfatte hele regionen og er en del av Innovasjon Norge sin satsing på modne klynger. Det er 

naturlig å utrede om GCE NODE vil være en fornuftig plassering av en slik satsing og den utredningen 

vil vi gjennomføre i dette prosjektet. 

NODE og EYDE er to klynger som samarbeider godt. Klyngene har felles prosjekter og arrangementer 

og deltar aktivt i hverandres styringsorgan der hvor det er naturlig. Når NODE øker sin innsats mot 

havvind så er også EYDE invitert til å delta. I Fremtidens Havvind så er bedrifter fra både NODE, EYDE 

samt ikke klyngemedlemmer en del av bedriftsnettverket til havvind. 
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Prosjektet vil invitere til en diskusjon omkring klyngetilhørighet for Fremtidens Havvind. 

Sluttrapporten til Fremtidens Havvind fase 2 vil inkludere en anbefaling om videre driftsform da en 

forlengelse på prosjektbasis vil være uhensiktsmessig.  

 

Fokusområde 1. Samhandling – en forutsetning for å lykkes 

Regionens styrke er vår evne til å samhandle på tvers av næringsliv, offentlige og akademia. Ikke 

minst vår samhandling mellom konkurrenter i næringslivet hvor regionens klyngearbeid står sentralt.  

Prosjektet har allerede kommet langt med samhandling mellom aktørene innenfor havvind, men det 

er mye som gjenstår. Dette er kanskje den viktigste oppgaven til prosjektet det kommende året. Når 

vi snakker om samhandling så gjør vi det på flere områder som: 

- Samhandling mellom alle aktørene i næringskjeden. Både fra leverandørindustrien til 

utbygger. 

- Samhandling med UiA (utdanningsløp m.m.) 

- Samhandling med nasjonale myndigheter, ref energimelding / veileder, Norsk Industri etc. 

- Samhandling med andre regioner: Offshore Wind Haugesund, andre 

klynger/nettverk/organisasjoner. 

Å knytte sammen aktørene i næringskjeden sammen med hverandre og utbyggere blir et 

arbeidsområde i kommende periode. Omfanget av potensielle leveranser og mulighetsområde må 

analyseres og forstås enda bedre. Videre så må vi bygge opp samspillet med utdanningsinstitusjoner 

for å kunne møte det fremtidige behovet for arbeidskraft. Det vil være nye krav og reguleringer som 

må bygges inn i utdanningsløpet. Prosjektet har allerede nå et prosjekt sammen med UiA hvor 

akkurat disse sidene belyses, og som vil fortsette. Det er gjort mye, men det er fortsatt mye som 

gjenstår.  

Samhandling mot nasjonale myndigheter har vært en del av prosjektet frem til nå. Vi har fått 4 

personer fra vår region (5 posisjoner) inn i viktige roller i prosjektet til Norsk Industri. Dette er viktige 

steg for prosjektet da vi kan påvirke den nasjonale utviklingen innenfra. En fortsettelse av dette 

prosjektet og andre muligheter for å påvirke nasjonalt vil være elementer fremover. Sett i lys av 

regjeringens energimelding / veileder så forsterker det vårt behov for å kunne påvirke prosesser som 

igangsettes nasjonalt. 

En forutsetning for å kunne lykkes med all form for samhandling er å knytte oss enda nærmere 

klynger, organisasjoner, nettverk m.m. Vi ser at andre regioner er kommet langt i deres satsing på 

havvind, og vårt samspill med andre regioners klynger/nettverk blir vesentlig. Ref. Offshore Wind 

Haugesund og andre relevante organisasjoner/nettverk. Prosjektet har ikke fokusert så mye mot 

andre regioner, men det vil være en forutsetning for å kunne lykkes innenfor havvind på Agder. Et 

samspill på tvers av regioner er sannsynligvis nøkkelen for at Agder kan ta sin posisjon og rolle 

innenfor havvind utviklingen i Norge. 

 

Fokusområde 2. Marked og Bedriftsnettverk 

Det har vært viktig for prosjektet å skape en møteplass for bedriftene. Dette for å kunne se 

mulighetene innenfor havvind. Et viktig element i dette arbeidet er utviklingen av de 18 

arbeidspakkene som har vært presentert for en rekke bedrifter. Det har uten tvil vært et viktig 

verktøy for å nå ut til bedrifter og for å vise mekanismene i næringskjeden for havvind. Det har ført 
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til en rekke bedriftsmøter for å avklare muligheter og for å etablere kontakt mellom ulike bedrifter i 

næringskjeden. 

For å kunne knytte sammen bedrifter bygger vi et nettverk av bedrifter som igjen definerer hvilke 

arbeidspakker de kan levere på eller ønsker å levere innen. Nettverket per i dag består av ca 60 

bedrifter som er økende. Vi har satt opp møter i Lista og Lindesnes regionen i slutten av august som 

også vil føre til at flere bedrifter fra disse regionene registrerer seg i nettverket. På grunn av Corona 

så har vi ikke fått anledning til å samle nettverket til fysiske møter, men planlegger det straks 

restriksjonene er over. Det er et stort ønske fra bedriftene å møtes for å ta opp aktuelle temaer og 

møte andre bedrifter for å skape egne nettverk. Ellers kan det nevnes at nettverket har god 

geografisk spredning i Agder. Det er bedrifter i både gamle Aust-Agder og Vest-Agder fylker som er 

med. Man ser også at mange leverandører i innlandet også kan spille sentrale roller. 

Prosjektet jobber også for å få på plass en WEB-side, eller lignende, som kan brukes til å formidle 

Fremtidens Havvind samt sende ut aktuelle nyheter om prosjektet eller andre aktuelle nyheter. 

Fremtidens Havvind må fremme seg nasjonal, i regionen og ovenfor organisasjoner/bedrifter, og i så 

måte kan en WEB-side være riktig for å nå bredere ut. Dette vil gjøres i samarbeid med deltagerne i 

prosjektet, blant annet gjennom klyngene og deres muligheter til distribusjon ut mot bedrifter m.m.  

Markedsmessige muligheter er formidable. Det er allerede en gruppe nedsatt for å forstå 

markedsmekanismer og muligheter. Meningen er å formidle denne forståelsen til bedriftene i 

nettverket samt i regionen for øvrig. Det vil si næringsliv, offentlig og akademia. Det er fortsatt et 

stort behov for informasjon om markedet. Nettverkssamlinger vil også være arenaer for å diskutere 

markedet generelt og ikke minst at markedsutvalget holder innlegg og presenterer analyser m.m. 

Resultatet av markedsfokuset i prosjektet skal være at næringslivet ser og tar mulighetene. Dette 

igjen vil skape oppdrag og arbeidsplasser i Agder. 

 

Fokusområde 3. Verft og Montasjefasiliteter, Farleder og Havner  

Det er satt ned et prosjekt som jobber med å kartlegge alle offentlige og private havner i Agder. 

Dette arbeidet er i full gang og deltagere i prosjektet er personer som representerer offentlig havner 

og bedrifter som eier/disponerer private havneområder. Kartleggingen som nå pågår dekker alt fra 

innseiling, kaiområde, landområde, tjenestespekteret m.m. Hensikten er å bruke dette videre til å 

markedsføre mulighetene som er i Agder. Det også ønskelig å kartlegge muligheter og eventuelle 

pågående reguleringer i områdene rundt havnefasilitetene. 

Etter kartlegging er klar vil arbeidet fra høsten og utover være orientert rundt hvordan vi kan 

synliggjøre oss som region. Grunnarbeidet må først være på plass før vi kan tiltrekke oss oppdrag til 

regionens havneområder. Det er mange måter å gjøre dette på, og prosjektet vil koordinere dette 

arbeidet slik at vi kan oppnå ønsket effekt av pågående kartlegging. Dette er relatert til regionens 

næringsliv, og hvordan bedrifter kan øke sin oppdragsmengde innenfor havvind segmentet. 

I forlengelsen av dette prosjektet ønsker fylke å tilføre prosjektet en tilleggsoppgave. Fylkestinget 

har i møte 15 juni uttalt og vedtatt følgende om havvind: 

Pkt. 5. Beredskap, drift og vedlikehold av havvindparker i Norge skal som hovedregel skje fra norske baser/havner. Agder 

fylkeskommune tar initiativ mot aktuelle kommuner på Agder for å identifisere mulige lokasjoner for baser/havner for 

havvind. 
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Fylkestinget ønsker å gjøre denne kartleggingen for å identifisere mulige lokasjoner i Agder. Basert 

på kartleggingen som allerede gjøres i prosjektet så er det naturlig at Fremtidens Havvind kan bistå 

også i denne kartleggingen. Årsaken er at vi har infrastrukturen på plass til aktuelle havner, ressurser 

og allerede tilegnet kunnskap. 

Mens delprosjektet i Fremtidens Havvind inkluderer hele næringskjeden og har en global tilnærming 

vil dette tilleggsprosjektet ha en tilnærming mot å etablere en basestasjon for Sørlige Nordsjø II. 

Fokuset vil være på drift, vedlikehold og beredskap og kartlegge om Agder kan levere på dette. Det 

vil kreve en utvidet kartlegging av mulige havner og områder som kan egne seg som basestasjon. 

Videre om områdene er tilgjengelig, kostnader forbundet med å opprette en basestasjon, 

tidsrommet og om det er mulig å levere tjenestene som kreves. 

Tilleggsprosjektet er ikke inkludert i hovedprosjektet og vil følgelig være en tilleggsbestilling i 

hovedprosjektet. Vi har derfor valgt å separere disse prosjektene for å bedre å synliggjøre og 

sammenligne. 

 

Fokusområde 4. Bidra til å skape forretningsmuligheter 

Som nevnt er det store muligheter innenfor havvind, og nye forretningsmuligheter åpner seg for 

mange bedrifter. Fra selve utbygging (operatørnivå) og til bedrifter som skaper noe sammen til 

mindre delleveranser. Gjennom å utvikle bedriftsnettverket så er noe av hensikten å knytte sammen 

virksomheter for å skape nye muligheter sammen.  

Prosjektets hensikt er å fasilitere og tilrettelegge for nye forretningsidéer. Prosjektet skal ikke ta en 

kommersiell rolle i nye forretningsidéer, men kun innta en koordineringsrolle. Det er et ønske fra 

prosjektets og bedriftenes side at vi legger til rette for at virksomheter møtes og skaper nye 

forretningsidéer. Mange bedrifter trer inn i dette markedet uten å vite hvordan de kan angripe 

markedet. Siden prosjektet opparbeider seg en overordnet oversikt over muligheter så kan vi koble 

bedrifter gjennom samlinger, WEB etc. Dette må også sees i sammenheng med fokusområdet 

knyttet til marked og bedriftsnettverk, som også inkluderer markedsføring- og informasjonskanaler 

som blant annet WEB-løsninger. 

 

Fokusområde 5. Næringskjeden 

Prosjektet ønsker en ytterligere innsats mot næringskjeden. En videreutvikling av næringskjeden 

betyr ikke bare å øke antall bedrifter, men å utvikle samhandlingen. Et sentralt spørsmål vil være 

hvordan Agder kan levere en komplett næringskjede? Det innebærer alt fra kompetanse, produkter, 

tjenester etc. I de andre fokusområdene så rettes søkelyset blant annet mot å utvikle havneområder 

og skape nye forretningsideer gjennom marked og nettverk. Dette gjør at vi kan rette innsatsen mot 

næringskjeden og legge til rette for å utvikle mulighetene ytterligere. Gjennom samhandling i 

prosjektet og utvikling av nye områder kan det skape nye næringer innenfor havvind.  

For prosjektet blir det da viktig å koble ulike private og offentlige virksomheter. Et eksempel kan 

være at havneområder utvikles og utbygges slik at det kan åpne for muligheter til å sammenstille 

vindmøller eller åpner muligheter for opplæring av personell etc. For å få dette til må vi bruke 

prosjektets fokusområder til å koble sammen og tilføre Agder nye elementer i næringskjeden. 

Dette er også i tråd med vedtak tatt i fylkestinget. Fylkestinget har i møte 15 juni uttalt og vedtatt 

følgende om havvind: 
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Pkt. 8 Det bør videreføres en bred regional satsing for næringslivet på Agder innenfor hele verdikjeden for havvind. 

 

Fokusområde 6. Politikk/virkemidler, nasjonalt/internasjonalt  

Prosjektet er i dag representert i 5 verv (4 personer) i nasjonale programmer i regi av Norsk Industri. 

Gjennom slik deltagelse har regionen mulighet til å påvirke nasjonale beslutninger og vurderinger. At 

vi som region er representert i ulike nasjonale og internasjonale programmer er vesentlig for å 

kunne markere Agder og vår regions kompetanse. 

Prosjektet anser også det som sin oppgave å formidle kunnskap til lokale og nasjonale politikere og 

andre offentlige aktører. Dette for å tilføre riktig kunnskap/argumenter til å kunne påvirke at 

beslutninger tas til fordel for Agder, eller at Agder kan formidle sin leveringsevne innenfor havvind. 

Det er fortsatt slik at andre regioner har markert seg bedre enn Agder og således at nasjonale 

myndigheter ikke vet nok om hva Agder kan bidra med innenfor havvind. 

Prosjektet har ikke utforsket mulighetene til en eventuell EU-søknad om støtte for regionens 

havvindsatsing. Dette vil også bli tillagt tid i neste fase av prosjektet. Enten om en eventuell EU-

søknad kan være for deloppgaver i dette prosjektet eller om det er prosjekter som vi kan gjøre i 

samarbeid med bedrifter, klynger eller andre som igjen gagner Agderregionen. 

Ved at private og offentlige virksomheter (inklusive politiske organisasjoner) øker sin kunnskap 

gjennom Fremtidens Havvind gir også økt kunnskap om landbasert vind. Dette er igjen en viktig 

kompetanse når man evt skal vurdere vindanlegg på land. 

 

Budsjett 

Fremtidens Havvind, fase 1 har et budsjett på 2,5 MNOK hvor 50% er finansiert av Agder 

fylkeskommune og 50% fra Sørlandets kompetansefond. Budsjettet inkluderer ca 1800 timer. 

Underveis i prosjektet har omfanget økt og det er et betydelig bidrag fra næringslivet, offentlige og 

akademia som ikke er medregnet i den totale kostnadsrammen på 2,5 MNOK. 

Gjennom prosjektperioden er ca 45 personer involvert i prosjektet direkte i styringskomitéer, 

fokusgrupper, prosjektgrupper, nasjonale utvalg m.m. Et anslag timeforbruk er ca 3000-3500 timer. 

Det betyr et ekstra bidrag på 3-3,5 MNOK. Altså ubetalt innsats i prosjektet overstiger total 

finansiering. Et ytterligere tillegg er de interne timene ulike bedrifter bruker mot prosjektet. Det er 

selvfølgelig til egen nytte, men initiert av prosjektet. Et anslag her vil sikkert være i samme 

størrelsesorden som direktebidrag i prosjektet. 

Kostnadene for Fremtidens Havvind fase 2 er som følger: 
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Dette er kostnader som er direkte knyttet til prosjektorganisasjonen. I tillegg er det et betydelig 

bidrag fra næringslivet i form av egne timer og kostnader. 

Timeforbruket anslås til å være 2300 timer for Fremtidens Havvind og 400 timer for Kartlegging av 

basevirksomhet i Agder. I tillegg påløper det timer som dekkes av Business Region Kristiansand 

gjennom klimasatsmidler (se forklaring under finansiering). 

Som tidligere nevnt så øker innsatsen fra næringslivet mot Havvindprosjektet. Næringslivet, 

offentlige og akademia vil fortsette deres deltagelse i fokus- og prosjektgrupper for å fremme 

havvind i Agder. Gjennom direkte deltagelse så anslår vi at deres innsats vil være minst det samme 

som prosjektets totale kostnader. 

En total kostnadsramme, inklusive ikke-fakturerende bidragsytere, er i størrelsesorden 7,6 MNOK. I 

tillegg er bedriftenes egeninnsats som kan regnes som en indirekte bidragsyter. 

Finansiering av prosjektet er tenkt som følger: 

 

 

Kostnader TOTALT

 Prosjektledelse og innkjøp av tjenester 2 300 000

 Møtearrangement, reiser m.v. 300 000

 Kommunikasjon (Web, nettverk etc) 400 000

 Andre driftskostnader 300 000

SUM Fremtidens Havvind, fase 2 3 300 000

 Prosjektledelse og innkjøp av tjenester 400 000

 Møtearrangement, reiser m.v. 60 000

 Andre driftskostnader 40 000

SUM Utvidelse/Basevirksomhet i Agder 500 000

TOTALE KOSTNADER 3 800 000

Finansiering TOTALT

Agder Fylkeskommune 1 100 000

Sørlandets Kompetansefond 1 100 000

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 1 100 000

SUM Fremtidens Havvind, fase 2 3 300 000

Agder Fylkeskommune 500 000

SUM Utvidelse/Basevirksomhet i Agder 500 000

TOTAL FINANSIERING 3 800 000
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Det søkes om at hovedprosjektet, Fremtidens Havvind, finansieres i 3 like store deler på 1,1 MNOK 

av Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond.  

Det søkes om at tilleggsprosjektet, Kartlegging av basevirksomhet i Agder, finansieres i sin helhet på 

0,5 MNOK av Agder fylkeskommune. 

Business Region Kristiansand vil dekke 0,3 MNOK gjennom klimasatsmidler mottatt fra 

Miljødirektoratet. Dette er gjort ved at kostnadene er redusert tilsvarende og hovedsakelig ved at 

timeforbruk ikke faktureres prosjektet. Brutto kostnadsbudsjett er i realiteten 0,3 MNOK høyere enn 

budsjett, men redusert med klimasatsmidlene. 

Totalt budsjett og finansiering blir da som følger (eksklusive klimasatsmidler): 

 

Ved et totalbudsjett på 7,6 MNOK vil Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Aust-

Agder utviklings- og kompetansefond bidra med 50% av finansieringen. 

Totalt budsjett Fremtidens Havvind, fase 2 7 600 000

Finansiering

Agder Fylkeskommune 1 600 000 21 %

Sørlandets Kompetansefond 1 100 000 14 %

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 1 100 000 14 %

Direkte timer/egeninnsats Næringslivet i Agder 3 800 000 50 %
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Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021 

 
   

NORCE - Søknad kompetansesenter for store forsknings- og 
innovasjonssatsninger i Agder 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 600.000,- til Norce 

Norwegian Research Center AS knyttet til prosjektet «Kompetansesenter for store 

forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder».  

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 

oppfølgning av prosjektet i påfølgende år som beskrevet i søknaden. Det forutsettes 

i tilfelle ny søknad for hvert enkelt år, og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift 

og det innhold i samsvar med søknaden. Fremtidig støtte fra fondet er også 

avhengig av fondet har nødvendig avkastning for utdeling de enkelte år. 

3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.300.000. Ved 

avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. Det 

forutsettes at samlet offentlig støtte ligger innenfor gjeldende rammer, om ikke vil 

tildelingen reduseres tilsvarende.  

4. Tilsagnet og utbetaling etter dette 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 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 

 
 
 
Vedlegg 
21-08-27 AAUKF_Søknad_Kompetansesenter for forskningssøknader_sendt 
CV_Nabil Belbachir_NORCE 
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Saksopplysninger 
 
Det søkes om midler til å etablere et virtuelt kompetansesenter for store forsknings- og 
innovasjonssatsninger i Agder. Søkerne er Norce og UiA i et felles prosjekt. 
 
Bakteppet for søknaden er at Agder i lang tid har vært underrepresentert både med å 
sende inn kvalifiserte søknader og å få tildelt midler knyttet til forsknings- og 
innovasjonssatsninger både fra nasjonale og internasjonale støtteordninger. I Horisont 
2020 fikk regionale søkere gjennom 51 søknader med en total ramme på Euro 21,34 mill. 
Suksessraten var kun 12,69 % noe som var under landsgjennomsnittet. Næringslivet var 
de som kom gjennom med flest søknader, totalt 32 av de 51 søknadene som fikk støtte. 
UiA hadde en suksessrate på rundt 6 % av sine søknader, noe som er under halvparten 
av snittet for norske universiteter.  
 
Med dette som utgangspunkt, og etter dialog mellom flere parter, utlyste Sørlandets 
kompetansefond for en tid tilbake en konkurranse for å få på plass et 
hjelpesenter/kompetansesenter for denne type søknader. Søker fikk denne tildelingen og 
har i tillegg søkt om støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med NOK 
100.000,- for inneværende år, og totalt NOK 1.500.000,- over fire år.  
 
Målet nå er å få langt flere kvalifiserte søknader fra regionen. Allerede i vår bevilget 
Forskningsrådet midler til EU nettverket Horizon South Norway 2021-2027, hvor også 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond deltar. Nettverket har fokus på: 
 

- Hvordan bruke EU programmer til regionale satsninger 
- Øke kompetanse og kvalitet mv. på søknader 
- Se på mulighetsrom for deltakelse i FoUol allianser mv.  

 
Kompetansesenteret vil arbeide sammen med nettverket på disse områdene, og i tillegg 
ha fokus på: 
 

- Identifisere og tydelige regionale prioriteringer overfor EU 
- Påvirke fremtidige utdelinger gjennom deltakelse på ulike arenaer 
- Etablere langvarige relasjoner opp mot andre nettverk i Europa 
- Utvikle metodikk for fremtidige konkurransedyktige søknader mot EU-programmer i 

Horisont Europa 
 
Selve prosjektet går i fire arbeidspakker:  
 

- Etablering av kompetansesenteret i samarbeid med EU-nettverket og 
fylkeskommunen – handlingsplan, nettside, identifisering av forskermiljøer og organisasjoner det 

er naturlig å arbeide opp mot mv.  
 

- Posisjonering, lobbyvirksomhet og nettverksbygging – relasjonsbygging mv. for å gjøre 

Agder og Agder aktører mer synlig – øke attraktiviteten for å samarbeide med aktører fra Agder 
 

- Utvikle metodikk – herunder profesjonalisering av søknadsarbeidet mv 
 

- Kompetansebygging på søknadsutforming – evaluere tidligere søknader, identifisere 

svakheter og problemer med tidligere søknader, og legge til rette for at regionen får langt flere 
kvalifisert og spissede søknader, herunder gjennom workshops mv.  
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Søker beskriver sine hovedmål slik:  
 
Etablere og drive et virtuelt kompetansesenter for store forsknings- og 
innovasjonssatsinger i Agder, med UiA og NORCE i spissen, med mål om å drastisk øke 
regional innflytelse og suksessrate ved søking av nasjonale og europeiske forsknings- og 
innovasjonsmidler.  
 
Videre er det angitt følgende delmål:  
 

- Synliggjøre og posisjonere Agders forskningsmiljøer, ved UiA og NORCE, for økt 
gjennomslagskraft i europeiske programmer gjennom sentrale roller i relevante EU-
nettverk, plattformer og tematiske forskningsklynger  

- Utvikle metodikk (metoder og prosesser) som kan utløse EU-midler og større 
nasjonale forskningsmidler 

- Bidra til å øke suksessraten på EU-søknader fra UiA, NORCE og andre aktører i 
Agder 

 
Selve prosjektet er organisert ved at senteret vil være et virtuelt kompetansesenter med 
NORCE som ansvarlig, samt med en kjernegruppe og en styringsgruppe bestående av 
aktører fra UiA, Norce og fylkeskommunen. 
 
Økonomi 
 
Kostnads- og finansieringsplan:  
 
Kostnadsplan  
 
Prosjektperiode   2021   2022   2023   2024  Totalt 
NORCE    300   1200   1200   900   3600  
UiA     100     800     800   700   2400 
AFK/EU-nettverket     20     100     100     80     300  
Total     420   2100   2100           1680   6300  
 
Finansieringsplan  
 
Prosjektperiode   2021   2022   2023   2024   Total  
Egenfinansiering   120   600   600   480   1800 
AAUKF    100   500   500   400   1500  
SKF     200           1000              1000   800   3000 
Total     420           2100           2100           1680   6300 
 
 
 
Vurderinger 
 
Problemstillingen knyttet til at Agder som region tradisjonelt har gjort det dårlig på å søke 
og hente inn midler fra større nasjonale og internasjonale program har vært tema i flere år.  
I løpet av det siste halvåret har det vært tema i møter som administrasjonen blant annet 
har hatt med UiA, SKF og fylkeskommunen/Sørlandets Europakontor. 
 
I etterkant av dette er det tatt initiativ for å få til en motor for flere og mer kvalifiserte 
søknader fra Agder både til store nasjonale aktører som forskningsrådet mv, samt 
internasjonale aktører, og da primært EU. Søker har allerede fått innvilget støtte fra 
Sørlandets kompetansefond med NOK 1 million også for 2022.   
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Søknaden reiser etter administrasjonens vurdering ingen problemstillinger knyttet til 
statsstøttereglene. Det er videre slik at søknaden oppfyller de generelle vilkår for å få 
tildelt midler, og etter administrasjonens vurdering treffer prosjektet også svært godt i 
forhold til flere sentrale kriterier for tildeling av midler. Prosjektet har stor regional relevans 
og vil også kunne ha stor verdi for innovasjon og næringsliv på Agder. Ved å få et 
kompetansesenter som kan veilede aktører i regionen knyttet til nettverk/ 
samarbeidspartnere, utforming av søknader mv. er målet at langt flere aktører både søker 
og når frem med sine søknader.  
 
Lykkes man blant annet via dette prosjektet med å få Agder opp på eller over 
landsgjennomsnittet i forhold til innvilgede søknader både nasjonalt og internasjonalt vil de 
midler som puttes inn i prosjektet gi en svært god «avkastning» for regionen.  
 
Det er videre positivt at prosjektet er et bredt samarbeid mellom sentrale aktører innenfor 
forskning, innovasjon mv på Agder.  
 
Prosjektet har videre et begrenset kostnadsomfang, og NOK 1.500.000,- for 
kompetansefondet over en periode på fire år vil slik administrasjonen vurderer dette kunne 
bli en god investering for regionen.  
 
Prosjektet er etter administrasjonens vurdering et prosjekt som kan bidra til å løse et av de 
større problemene regionen sliter med innenfor innovasjon og forskning – at man tiltrekker 
seg en for liten andel av midler til forskning og innovasjon nasjonalt og internasjonalt. EU 
har gjennom Horizon Europe iverksatt tidenes satsning innenfor bærekraftig omstilling og 
utvikling. Skal Norge og Agder henge med i denne utviklingen er det helt avgjørende at vi 
blir deltaker i en større andel av de internasjonale prosjektene som vil bli kjørt i årene 
fremover og som i stor grad vil være finansiert av EUs programmer.  
 
Prosjektet er vurdert opp mot statsstøtteregelverket og etter administrasjonens vurdering 
vil støtte som omsøkt ikke være i konflikt med dette regelverket. 
 
Av praktiske grunner foreslås at eventuell støtte for 2021 og 2022 slås sammen og 
innvilges nå, slik at det ikke blir nødvendig å behandle en ny søknad like over nyttår. 
Støtten føres i tilfelle opp for inneværende år og utgjør totalt NOK 600.000,-.  
 
 
Konklusjon: 
 
Administrasjonen innstiller på å innvilge støtte til prosjektet som omsøkt med NOK 
600.000,- for 2021 og 2022, og signalisere vilje til videre oppfølgning i resten av 
prosjektperioden forutsatt at man har tilstrekkelig med midler til utdeling også for de 
kommende år.  
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SØKNAD OM STØTTE FRA AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG 

KOMPETANSEFOND 
 

Denne søknaden ble sendt til Sørlandets kompetansefonds ekstrautlysning sommeren 2021 - 

tematisk emne «Etablering av et kompetansesenter for forskningssøknader i Agder» med frist 25.8. 

Prosjektsøkerne søker herved om medfinansiering fra Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond til 

prosjektet. 

Prosjekttittel 

«Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i Agder». 
 

Prosjektsøkere: 

NORCE Norwegian Research Centre AS (Prosjekteier) 

Universitetsveien 19 

4630 Kristiansand 

 

Universitetet i Agder 

Universitetsveien 25 

4630 Kristiansand 

Prosjektleder:  

Nabil Belbachir, Forskningsleder, nabe@norceresearch.no, tlf: 401 08 137 

NORCE Norwegian Research Centre AS  

Ansvarlig person (UiA):  

Ann Camilla Schulze-Krogh, Forsknings- og innovasjonsdirektør, ann.c.schulze-krogh@uia.no, tlf: 970 

78 592  

Samarbeidspartner: 

Agder fylkeskommune 

Tordenskjolds gate 65 

4614 Kristiansand 

Kontaktperson: 

Sissel Strickert, Avdelingsleder Samskaping og internasjonalisering, sissel.strickert@agderfk.no, tlf: 

992 97 689 
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Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i 

Agder  

Prosjektmål 
Et Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger, som et samarbeid mellom 

NORCE og UiA, vil bidra til utvikling av konkurransedyktige regionale forskningsmiljøer som både 

gjensidig forsterker hverandre, styrker kunnskapsmiljøene og bidrar til utvikling av regionen gjennom 

internasjonalt samarbeid.  

Hovedmål:  

Etablere og drive et virtuelt kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i Agder, 

med UiA og NORCE i spissen, med mål om å drastisk øke regional innflytelse og suksessrate ved 

søking av nasjonale og europeiske forsknings- og innovasjonsmidler. 

Delmål: 

1. Synliggjøre og posisjonere Agders forskningsmiljøer, ved UiA og NORCE, for økt 

gjennomslagskraft i europeiske programmer gjennom sentrale roller i relevante EU-nettverk, 

plattformer og tematiske forskningsklynger. 

2. Utvikle metodikk (metoder og prosesser) som kan utløse EU-midler og større nasjonale 

forskningsmidler. 

3. Bidra til å øke suksessraten på EU-søknader fra UiA, NORCE og andre aktører i Agder. 

Prosjektbeskrivelse 
Universitetet i Agder (UiA) og NORCE, med tilknyttede regionale økosystemer, har tydelige og høye 

ambisjoner om å øke tilslag på eksterne konkurransearenaer for forskningsfinansiering. Dessverre 

har måloppnåelsen de seneste årene vært begrenset, både i form av antall innvilgete prosjekter og 

den finansielle suksessraten. Et tverrfaglig og tverr-institusjonelt (UiA og NORCE) kompetansesenter 

skal bidra til å nå regionens høye ambisjoner og målsetting om å utvikle Agder til en miljømessig, 

sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår 

(Regionplan Agder 2030). Et kompetansesenter skal også bidra til å styrke og re-investere praktisk 

kompetanse, erfaring, kvalitet og relevans av forskningssøknader i forskningsmiljøene og hos 

relevante offentlige og private aktører i Agder. 

I Horisont 2020 (H2020) lykkes regionale aktører med 51 prosjektsøknader til et budsjett på €21,34 
mill. Suksessraten var 12,69% av totalt 402 søknader (nasjonalt var suksessraten på 15,32%). I tillegg 

var det 55 søknader som ikke passerte kvalifikasjonskravene. Næringslivet stod bak 73,7% av 

deltakelsene og har hentet ut størst returandel gjennom 32 av de 51 vellykkede deltakelser. UiA 

sendte inn 137 søknader og fikk 9 innvilgelser (6,6%), noe som utgjorde en finansiell suksessrate på 

3,6 % (€3,1 mill.). Gjennomsnittlig suksessrate for de norske universitetene var 15,1%. De ni andre 

universitetene har hatt en suksessrate på over 12,3%. NORCE sendte inn 117 søknader i perioden 

okt. 2018 – jan. 2021 (etter sammenslåingen) og har 46 prosjekter i sin H2020-portefølje (7 som 

koordinator), med en suksessrate på ca. 18% og en omsetning på ca. €29 mill. Forskningsgruppene 

tilknyttet NORCE i Agder stod imidlertid bak kun 5 av de 46 søknadene. Agder har således et 

uutnyttet potensial i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (HEU).  

Horisont Europa vil bli en meget viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid til et bærekraftig, 

herunder ressurseffektivt og konkurransedyktig, samfunn og industri – i samhandling med ledende 

internasjonale kompetansemiljøer. Det er strategisk viktig å utnytte EU-arenaene og EU-programmene 

for å utvikle forskningsmiljøene, samt få anerkjennelse, demonstrere og oppskalere områder med 

fremragende forskning og innovasjon. I samarbeid med de internasjonalt beste forskningsmiljøene vil 
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forskerne trekke med seg regionale aktører i felles kunnskapsbygging for en mer robust og bærekraftig 

region. Dette gjelder både innen grunnforskning, anvendt forskning- og utvikling og innovasjon. 

I vår bevilget Forskningsrådet midler til EU-nettverket Horizon South Norway 2021-27 ledet av 

Sørlandets Europakontor/Agder fylkeskommune. Dette nettverkets hovedfokus er mobilisering av 

regionale aktører til økt deltakelse i HEU. De regionale forskningsinstituttene NORCE, NIBIO, NIVA og 

UiA deltar også i dette nettverket. EU-nettverket vil spesielt jobbe med å 1) få bedre forståelse av 

hvordan man kan bruke EUs programmer til regional utvikling og satsinger, 2) øke den praktiske 

kompetansen, kvaliteten og relevansen av søknader, og 3) utforske mulighetsrommet for å utvikle 

deltakelser i internasjonale FoUoI-allianser og plattformer for å sikre større gjennomslag for FoUoI-

satsinger i Europa. Kompetansesenteret vil samarbeide med EU-nettverket på disse områdene og i 

tillegg jobbe for å 1) identifisere og tydeliggjøre regionale prioritering mot EU (regionale «missions») 

sammen med økosystemene regionalt og nasjonalt, 2) påvirke fremtidige utlysninger gjennom 

deltakelse i utvalgte påvirkningsarenaer, 3) etablere langvarige relasjoner med internasjonale 

nettverk i Europa og 4) utvikle metodikk for fremtidige konkurransedyktige forskningssøknader mot 

utvalgte EU-program i Horisont Europa.  

Gjennomføring  

Prosjektet er delt opp i fire arbeidspakker.  

Arbeidspakke 0: Etablering av kompetansesenteret 

Prosjektgruppen vil i samarbeid med EU-nettverket og Agder fylkeskommune bruke høsten 2021 til å 

etablere kompetansesenteret, de nødvendige strukturene og starte kartleggingsarbeidet internt i 

forskningsmiljøene. 

Aktiviteter: 

1. Utarbeide en handlingsplan for det første året. 

2. Identifisere forskningsmiljøer i NORCE og UiA som er WAR (willing - able- ready). 

• Identifisere finansieringsmuligheter som er av høy relevans for WAR-miljøene og promotere 

aktuelle utlysninger hos disse forskningsmiljøene. 

3. Identifisere forskere med relevant kompetanse for deltakelse i organisasjoner, nettverk, styrer 

og utvalg. 

• Lage en opptrappingsplan for forskere i ulike «modningsfaser». 

4. Starte kartlegging av (lobby)organisasjoner/styrer/klynger relevante for forskningsmiljøene og 

Agder. 

5. Etablere en nettside for kompetansesenteret. 

6. Tydeliggjøre hvilke tjenester kompetansesenteret skal levere til ulike målgrupper.  

Ønskede resultater og effekter: 

• Kompetansesenteret for store forsknings- og innovasjonssatsinger er etablert og i drift fra 

1.1.2022. 

Arbeidspakke 1: Posisjonering, lobbyvirksomhet og nettverksbygging 

Aktører fra Agder er lite synlige på EUs FoUoI-arenaer. Dette bør det jobbes med på flere plan. 

Gjennom dette prosjektet ønsker forskningspartnerne å spesielt fremme viktige regionale FoUoI-

satsinger på EUs arenaer. Effekten av økt synlighet av forskningsmiljøene med koblede regionale og 

nasjonale økosystemer, vil kunne øke attraktiviteten for samarbeid med andre aktører i Agder.  

Aktiviteter: 

1. Relasjonsbygging og påvirkning på EUs FoUoI-arenaer 

• Synliggjøre regionen, aktørene og deres kompetanser og forskningsinfrastrukturer gjennom 

deltakelse i styrer, arbeidsgrupper, og/eller organisasjoner. Dette er spesielt aktuelt innenfor 
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temaer som helse, kultur, samfunnssikkerhet, digitalisering, bærekraftig industri, fornybar 

energi, naturressurser med mer.  

2. Kartlegge organisasjoner, nettverk og klynger i EU som er relevante for Agder og arbeide aktivt 

for deltakelse fra Agder i disse. 

3. Strategisk rekruttering av forskere (og næringslivsrepresentanter) til å delta som eksperter for 

EU-kommisjonen. 

Ønskede resultater og effekter: 

• Regionale forskningsmiljøer er etablert som attraktive samarbeidspartnere gjennom synliggjøring 

av regionens sterke sider og posisjonering i riktige EU-organisasjoner, nettverk og styrer. 

• Viktige allianser er etablert med de beste forskningsmiljøene i Europa. 

• Forskere ved UiA og NORCE er invitert inn som eksperter i styringsgrupper og fagpanel. 

• Forskere/forskningsmiljøene er attraktive som partnere i forskningssøknader som et resultat av 

økt synlighet på de «riktige» arenaene.  

• Forskningsmiljøene er blitt attraktive for rekruttering av de beste internasjonale «hodene». 

• Agders forskningsinfrastrukturer anerkjennes som ledende infrastrukturer og anses relevante for 

europeiske FoUoI-satsinger og tiltrekker seg forsknings- og innovasjonsprosjekter.  

Arbeidspakke 2: Utvikle metodikk (metode og prosess) 

Prosjektdeltakerne ønsker i fellesskap å utvikle metodikk (metode og prosesser) for å 

profesjonalisere det helhetlige arbeidet med å sikre at regionen når hovedmålet om å katalysere 

fremragende forskning og innovasjon som sikrer tilførsel av eksterne FoUoI-midler over 

landsgjennomsnittet. Dette inkluderer blant annet profesjonalisering av søknadsarbeidet i alle ledd, 

fra tidlig fase (posisjonering), søknadsfasen og post grant-fasen. Metodikken kan overføres til 

søknadsutforming mot nasjonale forskningsmidler. Målet er at denne metodikken vil gjøre 

forskningsmiljøene bedre rustet til å utløse store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter 

slik som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Senter for fremragende forskning (SFF), 

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), Kapasitetsløft og Grønn Plattform. Slike store 

forskningsprosjekt vil også bidra til å løfte regionen slik SFI Offshore Mechatronics har bidratt til ved 

å styrke forsknings- og innovasjonsaktiviteten i bedriftene innen offshore leverandørindustrien. 

 

Figur 1 Skisse over metodikk (metode og prosess) som skal operasjonaliseres i kompetansesenteret. 

Ønskede resultater og effekter: 

• Felles regional metodikk for koordinert EU-innsats i forskningsmiljøene og mellom 

samarbeidspartnerne. 

• Større forståelse av konteksten til nasjonale og europeiske utlysninger. 
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• Etablering av en underskog av prosjekter som kan danne grunnlag for etablering av større 

sentersatsinger ved UiA eller NORCE eller i samarbeid mellom forskningsinstitusjonene. 

• Lære av andre og erfaringsoverføring fra vellykkede regioner og institusjoner. 

• Grunnlag for sentersatsinger ved neste utlysninger av SFI (2024), SFF (2025) etc.  

Arbeidspakke 3: Kompetansebygging på søknadsutforming 

Grundig gjennomgang av evalueringsbrev for søknader innsendt til EU og Forskningsrådet fra UiA i 

2019-2020 peker på en rekke vanlige feil og svakheter med våre søknader. Dette inkluderer blant 

annet uklare målsettinger, mangelfull metodebeskrivelse og potensiale for å flytte forskningsfronten, 

mangelfull beskrivelse av risikoer og risikohåndtering, for å nevne noen. Tettere samarbeid mellom 

forskningsorganisasjonene og oppfølging fra profesjonelle konsulentselskaper som har spesialisert 

seg på EUs rammeprogrammer vil kunne være et meget effektivt og målrettet tiltak for å løfte 

søknadskvaliteten. Foreløpige erfaringer ved UiA er gode, med en demonstrerbar forbedring i 

tilbakemeldingene på søknadene.  

NORCE har stor ekspertise på EU-søknadsskriving og jobber systematisk med å dele ekspertisen 

internt i organisasjonen og øke kvaliteten av søknadsprosessen, fra identifisering av utlysninger til 

innlevering av søknader. Det er stort fokus på analysen av utlysninger i den EU-politiske konteksten 

og på utformingen av det beste søknadsinnhold og konsortium. I oppstarten av EUs nye 

rammeprogram for FoUoI (Horisont Europa), blir det viktig å ta lærdom fra evalueringen av de første 

søknader som sendes inn. Erfaringsmessig er det avgjørende å ha eksperter som stiller som evaluator 

for Europakommisjonen for å lære om evalueringsprosess og tilpasse søknadene til 

evalueringskriterier. NORCE sin ekspertise vil også bringes inn i dette kompetansesenteret for å 

bygge kapasitet i Agder-regionens forskningsmiljøer. NORCE i Agder har enkeltforskere som utmerker 

seg på den internasjonale konkurransearenaen, men det er en målsetting at flere forskere og 

forskningsgrupper skal etablere seg på et høyt internasjonalt nivå. Dette kan oppnås gjennom 

kapasitetsbygging i dette kompetansesenteret. 

Aktiviteter: 

1. Være kontaktpunktet i Agder for støtte til forskere og regionale aktører (i samarbeid med EU-

nettverket): 

• Organisere spesialiserte workshops i samarbeid med Forskningsrådet eller andre relevante 

aktører for deling av spisset informasjon om relevante finansieringsmuligheter og 

utlysninger. 

• Fasilitere kontakt med relevante europeiske aktører og ha oversikt over aktuelle lobby-

organisasjoner. 

2. Oppfølging og veiledning i søknadsprosesser.  

 

Eksempler på konsulentselskaper med ekspertise på relevante finansieringsinstrumenter: 

Konsulentfirma Aktuelle program i Horisont 

Europa 

Erfaring med bruk av konsulentselskapene 

PNO Consultants Global Challenges (Pilar 2) UiA: Har i samarbeid med Forskningsrådet ledet og gjennomført 

en rekke workshops rettet mot UiAs ledelse, samt bistått i 

søknadsutvikling ved en rekke fakultet 

NORCE: PNO har vært brukt spesielt for å løse 

kapasitetsutfordringer med EU-ekspertise, eller for å få tilgang 

til industripartner i EU (store bedrifter eller SMBer) 

Innovayt Marie Sklodowska-Curie 

Actions (Pilar 1) 

UiA: Bistår med evaluering av søknader til MSCA Postdoctoral 

Fellowships 

Yellow Research European Research Council 

(Pilar 1) 

UiA: Bistått med evaluering av søknader til blant annet ERC og 

SFF 

Trend 2000 Global Challenges, European 

Innovation Council (Pilar 2 og 3) 

UiA: Bistår med kurs og evaluering av søknader til blant annet 

Forskerprosjekt, SFF, EIC Pathfinder 

Tabell 1 Aktuelle konsulentselskaper.  
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Konsulentene vil bli engasjert til å holde spissede kurs for forskere, forskningsrådgivere og 

forskningsintensive bedrifter og offentlige aktører. Disse kursene vil supplere kursene som 

Forskningsrådet tilbyr. 

Ønskede resultater og effekter: 

• Øke antall innvilgede HEU-prosjekter til regionen, derav: 

o 2-4 Research and Innovation Actions/Innovation Actions-prosjekter koordinert av NORCE-

Agder/UiA  

o 6-10 Research and Innovation Actions/Innovation Actions prosjekter med NORCE/UiA som 

partner 

o 1-2 EIC Pathfinder prosjekter til UiA/NORCE 

o 5-10 EIC Accelerator prosjekter med NORCE-deltakelse 

o 5-10 MSCA Postdoctoral Fellowships til UiA, med hospitering hos NORCE og andre regionale 

aktører 

o 1-2 ERC prosjekter til UiA/NORCE 

• Demonstrerbar forbedring i tilbakemeldinger på søknader sendt til HEU, kontra H2020 

• Etablert varig og godt samarbeid mellom regionale aktører, samt med eksterne 

konsulentselskaper 

• Kompetansebygging hos forskerne og i forskningsorganisasjonene og hos utvalgte aktører i Agder 

på hvordan utforme EU-søknader innen utvalgte EU-programmer 

• Etablert hospiteringsordning i Brüssel for forskere og EU-rådgivere 

• Flere forskere fra Agder deltar som eksperter for EU-kommisjonen 

• Økt innvilgelsesrate og antall innvilgede prosjekter hos Forskningsrådet – herunder 

Forskerprosjekt, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt og andre større prosjekter. 

Organisering 

Kompetansesenteret vil være et virtuelt senter med NORCE som prosjektansvarlig og en 

kjernegruppe bestående av representanter fra UiA v/forsknings- og innovasjonsavdelingen, NORCE i 

Agder, NORCE’s EU-eksperter og Agder fylkeskommune (EU-nettverket). Representanter fra NORCE 

og UiA vil utgjøre kompetansesenterets sekretariat under ledelse av NORCE (tabell 2).  

Navn Tilhørighet Rolle Stilling 

STYRINGSGRUPPE 

Thor Arne Håverstad NORCE Styreleder Konserndirektør 

Ann Camilla Schulze-Krogh UiA Nestleder Forsknings- og 

innovasjonsdirektør 

Sissel Strickert Agder fylkeskommune  Avdelingsleder 

Dominique Durand NORCE  Strategisk rådgiver 

Petter Zahl Marki UiA  EU-rådgiver 

    

KJERNEGRUPPE og sekretariat 

Nabil Belbachir NORCE Prosjektleder Forskningsleder 

Siren M. Neset NORCE Administrativ 

koordinator 

Forretningsutvikler 

Christine Svarstad UiA  EU-rådgiver 

Lola Rodríguez  NORCE  Strategisk rådgiver - EU 

Stian Reiersen Agder fylkeskommune  Daglig leder Regionale 

forskningsfond Agder 

Stig Marthinsen Agder fylkeskommune/ 

Sørlandets Europakontor 

 Prosjektleder EU-nettverket 

    

RESSURSGRUPPE  

Kompetansesenteret vil benytte seg av EU-nettverkets ressursgruppe som bl.a. består av: 

EU-rådgivere i klyngene; Isabelle-Louise Aabel (GCE NODE) og Christophe Pinck (NCE EYDE) 

Internasjonal rådgiver i Kristiansand kommune; Øyvind L. Laderud 

Internasjonal rådgiver i Agder fylkeskommune; Lars Holmer-Hoven 

Observatører: Tor B. Hansen (Forskningsrådet) og Ida J. Hetland (Innovasjon Norge, EU-rådgiver) 

Tabell 2 Prosjektorganisering. 
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Personer i prosjektorganisasjonen vil etter hvert bli skiftet ut, og andre fagpersoner fra begge 

forskningsorganisasjoner og forskningsintensive regionale aktører vil bli invitert inn. 

Ved behov vil det trekkes på en rekke interne ressurser med kompetanse innen budsjettering og 

kommunikasjon. Videre vil vi også aktivt involvere eksterne konsulenter og Forskningsrådets og 

Innovasjon Norges støtteapparat. UiA vil i tillegg bygge videre på samarbeidet og kunnskapen 

etablert i forbindelse med en workshop-serie arrangert av Forskningsrådet og konsulentselskapet 

PNO Consultants våren 2021. 

Grenseflater, utnyttelse og samarbeid med andre virkemidler 

Figur 2 skisserer grenseflatene og viser hvordan kompetansesenteret og EU-nettverket kompletterer 

hverandre. Kompetansesenterets målgruppe er først og fremst forskningsmiljøene ved UiA og 

NORCE. Forskere har behov for en mer spisset oppfølging enn det EU-nettverket vil tilby den 

regionale målgruppen av bedrifter og offentlige aktører i Agder. Prosjektleder for EU-nettverket vil 

være en viktig ressurs i kompetansesenterets kjernegruppe og vil kunne bidra til å koordinere 

eventuelle sammenfallende interesser og aktiviteter. 

 

 

Figur 2 Grenseflater mellom kompetansesenteret og EU-nettverket. 

 

Forskningsrådet tilbyr ulike støtteordninger for å stimulere norske aktører til å ta del i EUs store 

forsknings- og innovasjonsprogram.  Forskningsorganisasjonene har spisskompetanse på hvilke 

ordninger som kan benyttes til ulike formål og vil utnytte disse ordningene når dette er relevant. 

Kompetansesenteret vil etterspørre og fasilitere kurstilbud fra Forskningsrådet slik at disse kursene 

regelmessig blir avholdt i Agder. Figur 3 nedenfor viser samspillet og grenseflatene mellom 

kompetansesenteret, Forskningsrådets støtteordninger, det regionale EU-nettverket og klyngenes 

EU-rådgivere. 
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Figur 3 Samspill og grenseflater mot andre virkemidler og EU-nettverk. 

Budsjett 

Initiativtakerne søker om 1 MNOK pr år i et 3-års-periode fra Sørlandets kompetansefond. Dette er 

en langsiktig satsing med intensjon om å vare hele perioden til Horisont Europa (2021-2027). Aust-

Agder Utviklings- og kompetansefond er også kontaktet, og fondet stiller seg positivt til å bidra med 

inntil 500 kNOK i støtte pr år.  

Høsten 2021 vil brukes til å utarbeide en handlingsplan for det første året med mer detaljerte 

aktiviteter og tilhørende budsjett.  

Alle samarbeidspartnerne vil bidra med egeninnsats: 

• UiA: en 30% stilling med utgangspunkt i oppstart 1. januar 2022. 

• NORCE: administrative ressurser (administrativ koordinator og styreleder), inntil 20% stilling. 

• Agder fylkeskommune: 100 timer pr år gjennom deltakelse i styringsgruppe, kjernegruppe og 

arrangementer 

• Ressursgruppen bidrar med egeninnsats i form av timer medgått til møtevirksomhet. 

Kostnads- og finansieringsplan:  

Kostnadsplan (kNOK) 

Prosjektperiode 2021 2022 2023 2024 Total 

NORCE 300 1200 1200 900 3600 

UiA 100 800 800 700 2400 

Agder fylkeskommune/EU-nettverket 20 100 100 80 300 

Total 420 2100 2100 1680 6300 

 
Finansieringsplan (kNOK) 

Prosjektperiode 2021 2022 2023 2024 Total 

Egenfinansiering 120 600 600 480 1800 

Annen finansiering (AAUKF) 100 500 500 400 1500 

Sørlandets kompetansefond 200 1000 1000 800 3000 

Total 420 2100 2100 1680 6300 
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Curriculum vitae with track record 
* ROLE IN THE PROJECT   Project manager ☒     Work package leader  ☐      Project partner ☐ 

* PERSONAL INFORMATION 

*Family name, First name: Belbachir, Ahmed Nabil 

*Date of birth:  24.03.1973 *Sex: Male  

*Nationality: Austrian 

Researcher unique identifier(s)  

(ORCID, ResearcherID, etc.): 

0000-0001-9233-3723 

URL for personal website:  http://www.belbachir.info 

* EDUCATION 

2005   PhD in Computer Science: Disputation date: 08.03.2005. 

Faculty of Informatics / Department of Computer-aided Automation, Vienna University of 

Technology, Austria 

2000 Master in Signal Processing 

Electrical Engineering Faculty / Electronics Department, Oran University, Algeria 

CURRENT AND PREVIOUS POSITIONS 

2018- 

present  

Research Director, Smart Instrumentation and Industrial Testing Group at the Technology 

Department, NORCE Norwegian Research Centre AS, Norway 

2014-2018 Chief Scientist, Smart Instrumentation Department, Teknova AS, Norway 

2005- 2018 Senior Scientist, ICT Department, University of Agder, Norway 

2009-2015 Senior Scientist, Digital Safety and Security Department, AIT Austrian Institute of 

Technology GmbH, Austria 

2006-2009 Senior Scientist, Information and Communication Technology Department, ARC- Austrian 

Research Centers GmbH, Austria 

2000-2006 Research Scientist, Computer Science Faculty, TU Vienna, Austria. 

PROJECT MANAGEMENT EXPERIENCE 

2000-2006 

 

 

2006-2010 

 

2009 –2010 

 

 

2009- 2011  

 

 

 

2010-2012 

 

 

2010-2013 

 

 

2012-2014 

 

 

2014-2016 

 

 

ESA-Herschel: “Herschel Infrared Space Observatory- PACS camera: On-board data 

compression”, European Space Agency project with co-funding from several Austrian 

Ministries, ~1,600,000€, Work package leader. 
VSoC: “Vision Systems on-Chip”, Project funded by the Austrian Council for Research and 
Innovation, 5,000,000€, coPI. 
SmartCountPlus: “Automated Counting and Classification of Pedestrians and Bicycles 
Using a Biologically-inspired Stereo Vision Sensor”, cooperative project funding from 
Austrian Ministry of Transport, Innovation & Technology, 300,000€, PI 
CARE: “Automated Fall Detection in Private Homes of Elderly Persons Using a Biologically-

inspired Stereo Vision Sensor”, EU Project on Ambient Assisted Living with 6 EU Partners 
co-funded by EC and Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology, 

3,200,000€, Coordinator and PI.  
SilverGame: “Multimedia Communication Platform Reducing Isolation of Elderly Persons 
Living Alone at home”, EU Project on Ambient Assisted Living with 7 EU Partners co-funded 

by EC and Austrian Ministry, 4,000,000€, Co-investigator 

SEAMOVES: “New Smart 360° Panorama Camera (biologically-inspired) for Situation 

Awareness”, EUREKA Project with 9 EU Partners funded by the Austrian Foundation for 
Research and Technology, 12,000,000€, PI and Patent Holder. 
BiCa360: “3D 360° Vision for Autonomous Robot Vision”, cooperative project funding from 
Austrian Ministry of Transport, Innovation and Technology, 400,000€, Project Coordinator 
and Patent Holder. 

SECURESCUE: “Multi-sensing Fusion for Situation Awareness in Security Applications”, 
cooperative project funding from Austrian Ministry of Transport, Innovation and 

Technology, 600,000€, PI and former coordinator. 
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2014-

(2018) 

2016 

 

 

2014 -2016 

 

2016- 2017 

 

2017 -2018 

 

 

2016 –2019 

 

 

2018 -2022

  

2019-2022 

 

2019-2023 

 

2020-2021 

 

2021-2024 

2021-2024 

 

2021-2024 

  

MANTIS: “Cyber Physical System based Proactive Collaborative Maintenance”, cooperative 
ECSEL project with co-funding EU and several European ministries, 36,000,000€, coPI. 
AutoDeb: “Real-time 3D Vision for Accurate Robot Guidance in Deburring of Industrial 

Offshore Castings”, cooperative project funding from Industry, 50,000€, Project 
coordination and PI. 

ARIS: “Intelligent Sensing for Energy-Efficient Building”, cooperative project funding from 
Austrian Ministry of Transport, Innovation, Technology, 500,000€, PI. 
OffshoreLift: “Real-time Vision for Automated Offshore Lifting and Handling”, cooperative 
project funding from Industry and Regional funding, 500,000 €, PI. 
DigiProcess: “Real-time 3D Vision and Industrial Robotics for Automated Manufacturing 

and Quality Control of Nickel Project”, cooperative project funding from Industry and 
Regional Funding, 450,000 €, PI. 

iTrack: “Integrated system for real-time TRACKing and collective intelligence in civilian 

humanitarian missions”, cooperative project funding from Horizon2020 programme, 
3,900,000 €, coPI. 
RIWUP: “Remote Inspection of Wooden Utility Poles”, cooperative project funding from 

Industry & Research Council of Norway, 1,000,000 €, PI and project coordinator.2019 – 

ALSPIN: “Automation of Field Inspection in Large Scale Solar Farms”, cooperative project 
funding from Industry & Research Council of Norway, 2,100,000 €. 
Deep3D: “Spacetime Vision – Towards Unsupervised Learning in the 4D World”, 
cooperative project with funding from EEA/Norway Grants, 1,500,000 €, PI. 
MONCOVID-19: “Technologies for Monitoring COVID-19 Epidemiological Development”, 
Research Council of Norway 400,000 €, PI and project coordinator. 

ULEARN: “Unsupervised Lifelong Learning”, Research Council of Norway 1,200,000 €, PI. 
SMARTCAM: “Smart 3D Vision with Embedded Intelligence”, Research Council of Norway 

1,300,000 €, PI and project coordinator 

REMON-SO2: “Remote SO2 detection and monitoring system in real-time for maritime 

applications”, EUROSTARS Project with 4 Partners (2 Norway, 1 Canada and 1 Japan) co-

funded by the EU and the Research Council of Norway 1,700,000 €, PI. 

SUPERVISION OF GRADUATE STUDENTS AND RESEARCH FELLOWS   

2002-now 12 

5 

2 

Master’s 

PhDs 

Postdocs 

University of Applied Science, Vienna 

UiB/NMBU / Vienna University of Technology 

NMBU / Vienna University of Technology 

TEACHING ACTIVITIES  

2015 

2014 

 

2003-2005 

1996-1998 

Lecturer – Smart Cameras / University of Naples “Parthenope” / Italy. 
Guest lecturer – Dynamic Vision Imaging Sensors: Taking Smart Cameras to the Next Level 

Smart Cameras / Huawei University / China. 

Lecturer assistant – Digital Image Processing / Vienna University of Tech. / Austria 

Lecturer – Introduction to Computer Science / University of Oran / Algeria 

ORGANISATION OF MEETINGS    

2020 

2016 

 

2012 

2011 

2010 

2009 

General chair of IEEE Embedded Vision Workshop / UK (Online Workshop) 

Workshop with GCE NODE cluster companies on embedded sensing (30 persons) 

General chair of IEEE Embedded Vision Workshop / USA (150 persons) 

General chair of IEEE Embedded Vision Workshop / USA (200 persons) 

General chair of IEEE Embedded Computer Vision Workshop / USA (100 persons) 

Program chair of IEEE Embedded Computer Vision Workshop / Japan (50 persons) 

INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES 

2021-now 

2015-2018 

2014 

2012-now 

2009-2010 

Board of Directors at euRobotics AISBL 

Management board member, TEKNOVA AS/ Norway 

Jury member of a PhD defense, University of Verona, Italy, 2014 

Member of the steering committee of the IEEE Embedded Vision. 

Member of the advisory board on image compression for the British library, UK. 
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COMMISSIONS OF TRUST IN ACADEMIC, PUBLIC OR PRIVATE ORGANISATIONS (if applicable) 

2006-now Independent expert evaluator for the EC framework programs FP6, FP7 and EUREKA as 

well as reviewers for several IEEE and Elsevier journals 

 

MEMBERSHIPS OF ACADEMIES / SCIENTIFIC SOCIETIES / NETWORKS 

2015-now 

2018-now 

2019-now 

2012-now 

2002-2013 

 

2010-now 

Member of euRobotics cluster 

Member of EPIC (European Photonics Cluster) 

Member of CLAIRE.AI (European AI cluster) 

Steering Committee Member, “IEEE Embedded Vision Committee” 

Member of the Technical Committee 13 "Pattern Recognition for Astronomy and 

Astrophysics" - IAPR-TC13 - 

Member of Technical Committee for Pattern Analysis and Machine Intelligence. 

MAJOR COLLABORATIONS 

Prof. Marius Leordeanu (U. Bucharest, RO):  

Prof. Rene Vidal (John Hopkins U., USA): 

Prof. Tobi Delbrück (ETH Zürich, CH): 

Dr. Albrecht Poglitsch (Max Planck Institute, Germany): 

Machine Learning, Computer Vision. 

Machine Learning, Computer Vision. 

Neuroinformatics, Dynamic Vision Sensors. 

Infrared Image Compression. 

Track record ~130 publications, H-index 22. 

More than 20 years research and high-ranked contributions in the field of computer vision, pattern 

recognition and artificial intelligence. I published the single-source reference “Smart Cameras” as editor 
(2009) covering large research spectrum from disparate scientific, technological and application fields. A 

Chinese translation of this English book appeared in 2014. In total, I contributed with more than 130 high-

ranked publications incl. 2 books, 15 peer-reviewed journals and more than 100 conference papers. 

Furthermore, I have articles in French, Austrian, Norwegian and European newspapers and Euronews TV 

documentary on smart cameras for elderly care. Moreover, I succeeded with more than 400 MNOK awards 

as national grants (Austria and Norway) and EU grants for funding projects that realize my own (patented) 

ideas dealing with application-driven research. 

1) Springer New York (Dec. 2009) / China Machine Press (Jan. 2014), “Smart Cameras”, Ahmed Nabil 
Belbachir as editor and contributor with two chapters. 

This reference provides the first unified single definition of smart cameras with content from different 

research fields for an interdisciplinary audience of professionals, practitioners and academia. The book 

integrates coverage of hardware electronics, signal processing, embedded computing, computer vision, 

camera networks, smart cameras applications and market analysis 

2) IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 58, issue 3, pp. 770-783, (March, 2011), “High Speed 
Embedded Object Analysis Using a Dual-Line Timed-Address-Event Temporal Contrast Vision Sensor”, 
Ahmed Nabil Belbachir, Michael Hofstätter and Peter Schön. 

The event-driven dynamic vision line sensor has the great advantage to provide ultra-high temporal 

resolution, wide dynamic range and low data rate. In this paper, we have presented for the first time 

the real-time concept and application of this unique sensor in high-speed vision 

3) IEEE CVPR workshops, pp. 425-432, (June 2014), “A Novel HDR Depth Camera for Real-time 3D 360° 

Panoramic Vision”, Ahmed Nabil Belbachir, Stephan Schraml, Manfred Mayerhofer, Michael Hofstätter 
(Best paper Award). 

This paper presents a novel High Dynamic Range camera for real-time 3D 360° panoramic computer 

vision. The design includes a pair of dynamic vision line sensors, a high-speed mechanical device rotating 

at 10 revolutions per second and on-board processing for detector configuration and fine-tuning. This 

camera system was a basis for several subsequent works with panoramic imaging in natural environment 

4) IEEE Transactions on Industrial Electronics, issue 99, (Jan. 2016), “An Event-Driven Stereo System for 

Real-Time 3D 360° Panoramic Vision”, Stephan Schraml, Ahmed Nabil Belbachir, Horst Bischof. 

In this paper, we presented the first multi-perspective stereo concept using event-driven sensors for real-

time 3D 360⁰ panoramic vision. 



62/21 Søknad til behandling - NORCE - kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder - 21/19463-2 Søknad til behandling - NORCE - kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder : CV_Nabil Belbachir_NORCE

A.N. Belbachir Curriculum vitae (CV), researchers 31.01.2021  side 4/4 

5) 3D Vision Workshop in CVPR (Jun. 2010), “A Spatiotemporal Clustering Method Using Real-time Motion 

Analysis on Event-based 3D Vision”, Stephan Schraml and Ahmed Nabil Belbachir. 
This reference marked a turning point in event-driven vision by providing a theoretical approach on 

asynchronous stereo vision in a spatiotemporal representation beyond state of the art. 

6) Measurement & Technology Journal (2014), “Cooperative and Asynchronous stereo vision for Dynamic 
Vision Sensors,” Ewa Piatkowska, Ahmed Nabil Belbachir and Margit Gelautz. 

This paper is one of first references for 4D vision using event-driven stereo sensors and artificial vision. 

It introduces adaptive cooperative network concept for asynchronous stereo matching. 

7) IEEE Conference on Distributed Smart Cameras (2010) “A Neuromorphic Smart Camera for Real-time 

360° Distortion-free Panoramas”, Ahmed Nabil Belbachir, Roman Pflugfelder and Roman Gmeiner. 
This paper introduces a new bio-inspired camera making use of event-driven vision sensor rotating at 

high-speed to realize distortion-free panoramic views. 

8) IEEE CVPR workshops, pp. 53-60, (2017), “Improved Cooperative Stereo Matching for Dynamic Vision 
Sensors with Ground Truth Evaluation,”. E. Piatkowska, J. Kogler, A.N. Belbachir and M. Gelautz. 

This paper is an extension of paper 4 that aims to reduce ambiguity when doing asynchronous stereo 

matching of single events by adding time and space constraints. 

9) IEEE In. con. Pattern Recognition (2018), “Real-Time Vehicle Localization and Tracking Using Monocular 

Panomorph Panoramic Vision,” Ahmed Nabil Belbachir, Lisa Maria Svendsen and Benyamin Akdemir 

This paper is an example of artificial vision for vehicle navigation by simultaneous localization and 

tracking of visual features. 

10) IEEE ICCV workshops (2019) “Real-time vehicle localization using on-board visual SLAM for detection 

and tracking”, Ahmed Nabil Belbachir, Nadia Saad Noori and Benyamin Akdemir 

This work aims to improve the accuracy of the work of 9 by adding new sensor modalities to the artificial 

vision (e.g. Gyros, compass and accelerometer) to improve the accuracy of the visual SLAM. 

Granted Patents (4 granted out of 7 filed) 

1) Austrian Patent: AT507.543 (15.05.2010), European application pending: EP 2182720A2, “Visual 360° 
Panorama Scanner”, A.N. Belbachir and R. Pflugfelder. 
The idea of realizing a new event-driven camera for distortion-free 360° panoramic views in real-time 

was granted as Austrian patent (European patent pending). The camera was realized (Belbachir2014). 

2) Austrian Patent: AT507.687 (15.07.2010), “A New Approach for Inspecting Moving Objects”, A.N. 
Belbachir, M. Hofstätter & P. Schön. 

To improve the spatial sensitivity of the event-driven dynamic vision sensor to moving objects, a new 

approach has been designed and patented in Austria. The results of the new approach on spatiotemporal 

information processing were a turning point for industrial vision and high-speed object inspection. 

3) Austrian Patent: AT160/2009 (15.07.2010), “An Event-driven Approach for Classification of Pedestrian 

and Bicycles”, A.N. Belbachir, M. Litzenberger, N. Brändle, S. Schraml, P. Schön and B. Kohn. 

A pioneering event-driven stereo vision concept for the spatiotemporal classification and counting of 

pedestrian and bicycles has been patented in Austria. Publications (e.g. Piatkowska2014, Schraml2010 

and innovations (product smart-eye UCOS) resulted from this patent. 

4) Austrian Patent: AT507.764 (12.12.2012), “An Event-driven Approach for Space-time Processing”, A.N. 
Belbachir, M. Litzenberger, R. Pflugfelder, C. Beleznai & N. Brändle. 

A new concept was introduced for the analysis of the visual code from event-driven sensors using joint 

detection, segmentation and tracking in the spatiotemporal data space.  

Selected Research Works 

▪ Artificial Vision:   Link  

▪ High-speed Vision   http://belbachir.info/Videos/IVS_HighSpeed_Vision.wmv  

▪ Bio-inspired Stereo Vision  http://belbachir.info/Videos/Event_Based_Stereo_Vision.wmv  

▪ 360° Panoramic Vision http://www.belbachir.info/Videos/BICA360.wmv 

Invited talks          More than 20 invited talks, keynotes and lectures at workshops and companies 

Examples of leadership in industrial innovation 

Leadership experience in Austria and Norway of a team of scientists and engineers for development of 

innovative systems for industrial and societal deployment, mainly dealing with automation services. 



63/21 Agder kunstfagskole - forprosjekt - ny behandling

 
 

Dokumentnr.: 21/19793-8  side 1 av 2 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/19793-8 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021 

 
   

Agder kunstfagskole - forprosjekt - ny behandling 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til 
forprosjektet for Agder kunstfagskole  
 
 
Vedlegg 
 
         
Saksopplysninger 
 
Det vises til saksfremlegget slik dette forelå til styremøtet 10. september 2021. Saken ble 
utsatt i forrige møte, og administrasjonen har i samsvar med styrets ønske hatt et møte 
med søker og bedt om ytterligere dokumentasjon og redegjørelse på flere punkter. I møte 
var man enige om at søker skulle sende en redegjørelse innen 5. oktober. Ytterligere 
redegjørelse er ikke mottatt innen fristen.  
 
Under møtet fremkom det at søker håper å få landet et avtale med Arendal kommune 
knyttet til lokaler. Slik avtale foreligger ikke pr. dato, og kostnadsomfang mv. er ikke 
avklart. Søker har heller ikke landet andre mer sentrale avtaler enda, men har til intensjon 
å få det meste på plass i tiden fremover. Søker opplyst at hun har god støtte og hjelp blant 
annet fra kultur- og næringsavdelingene i Arendal kommune. 
 
Søker er kjent med at de utdanningsretninger som man planlegger å undervise i kan være 
utdanninger som det vil kunne være vanskelig å få arbeid/levebrød av. Søker har på 
denne bakgrunn «entreprenørskap» som en vesentlig del av undervisningen. Tanken er at 
de som gjennomfører studier også skal få god innsikt i og kunnskap om det å for eksempel 
starte opp og drive en virksomhet eller et enkeltmannsforetak selv. Søker har for øvrig 
ambisjoner om å få mer gehør for at kunsten hører hjemme på langt flere arenaer og i 
langt flere settinger enn det man tradisjonelt tenker på. Tanker og ideer rundt dette vil 
også bli formidlet til studenter ved skolen.  
 
Søker mener det er gode muligheter for å få godkjennelse for flere studielinjer, jfr. 
søknaden. Søker mener at de linjer man har valgt å satse på, og måten disse er lagt opp 
på, ikke eksisterer i dag, slik at dette vil være nye tilbud som etter søkers vurdering vil 
treffe dagens samfunn og de utfordringer utøvende kunstnere står over for på en langt 
bedre måte enn mer tradisjonelle skoler og linjer.  
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Søker har ingen intensjoner om å foreta noen endringer i øvrige konsept hvor daglig leder 
er involvert, herunder i Tvedestrand.  
 
 
Vurderinger 
 
Administrasjonen innstilte i forrige runde på å gi en engangsstøtte til forprosjektet basert 
på at dette fremstod som et nytt og annerledes tilbud både for studenter og arbeidsliv, som 
kunne gi rom for flere og alternative arbeidsplasser og studieplasser i regionen.  
 
Etter forrige styremøte, og etterfølgende møte med søker, har administrasjonen funnet å 
ville innstille på at prosjektet ikke får støtte. Dette henger først og fremst sammen med de 
signaler styret gav, og at søker, etter en konkret gjennomgang i møte, ikke synes å ha 
kommet så langt med prosjektet som administrasjonen opprinnelig la til grunn. Det hefter 
således større usikkerhet ved prosjektet enn det administrasjonen baserte sin opprinnelige 
innstilling på. 
 
 
Konklusjon 
 
Administrasjonen innstiller ut fra ovennevnte på at søknaden avslås.  
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Orientering - Status vedtektsendring 
 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Statusoppdateringen tas til orientering  
 
 
Vedlegg 
 
         
 
Saksopplysninger 
 
Samtlige opprettere har nå avgitt erklæring og en ny sak vedrørende vedtektsendringen 
sendes til tilsynet i løpet av kort tid. Det burde nå ligge til rette for at de nye vedtektene kan 
endelig godkjennes før årsskiftet. 
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Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15. 
oktober 2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sakene til orientering 
 
 
Vedlegg 
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Saksopplysninger 
 
Innkommende saker:  
 


