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Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 29.03.2019 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 29.03.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019 
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 29.03.2019  
Tid 12:00 
Sted: Fylkeshuset Arendal, møterom Vegår  
 
 
Møtende medlemmer: 
 
Navn Funksjon  

 
Møtte for 

Morten Kraft Styreleder   
Bodil Slettebø Nestleder    
Sverre Valvik Styremedlem   
Bente Christensen Styremedlem   
Oddvar Espegren Styremedlem   
Tormod Vågsnes Varamedlem  Kjetil Glimsdal 
 
 
Signe Sollien Haugå hadde også meldt forfall. Vara kunne ikke stille. 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Navn Stilling 
John G. Bergh Daglig leder 
Dag Ole Teigen Rådgiver 
Bent Sørensen Rådgiver 
Tine Mette Falck 
Lisbeth Ramsdal 

Rådgiver 
Konsulent 

 
 
 
Før møtet fikk styret en presentasjon av GCE NODES virksomhet og situasjonen innen olje- 
og gassleverandørindustrien på Sørlandet ved administrerende direktør Anne Grete 
Ellingsen og prosjektleder Thor Arne Håverstad. 
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Arendal, 29. mars 2019 
 
 
 
 
 
Morten Kraft    Bodil Slettebø    Oddvar Espegren 
Styreleder 
 
 
 
 
 
 
 
Sverre Valvik    Bente Christensen   Tormod Vågsnes 
          Varamedlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
John G. Bergh 
Daglig leder 
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Styresaker 

 
 
20/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 22.02.2019 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 22.02.2019 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019: 
 
 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
21/19 Oppfølging av tildelte tilskudd til 29.03.2019 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019: 
 
  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
22/19 Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2019 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til etterretning 
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019: 
 
 
  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
23/19 Veikart for bedre levekår 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Styret viser til prosjektet «Lekbasert læring», som skal ivareta, følge opp og 
implementere kompetansen fra Agderprosjektet. Styret oppfordrer kommunene til å 
bidra til at prosjektet kan realiseres. 
 

2. Styret viser til at arbeidet for gode levekår er i tråd med formålet til Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond. For øvrig tar styret saken til etterretning. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019: 
 
  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
24/19 Henvendelser om nye prosjekter 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Styret tar henvendelsene om nye prosjekter til orientering. 
 

2. Styret vil initiere kontakt med de aktuelle miljøene dersom det på et senere tidspunkt 
vil være aktuelt å gå i dialog med sikte på å utvikle prosjekter som kan tildeles støtte 
fra kompetansefondet. 
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019: 
 
 
  
Styreleder fremmet nytt forslag til punkt 3: Sekretariatet bes legge frem en sak på neste 
styremøte med en oversikt over mottatte henvendelser og forslag til kriterier for hvordan slike 
henvendelser kan følges opp. 
 
Sekretariatets forslag og styreleders forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Dermed ble følgende vedtatt: 
 

1. Styret tar henvendelsene om nye prosjekter til orientering. 
 

2. Styret vil initiere kontakt med de aktuelle miljøene dersom det på et senere tidspunkt 
vil være aktuelt å gå i dialog med sikte på å utvikle prosjekter som kan tildeles støtte 
fra kompetansefondet. 
 

3. Sekretariatet bes legge frem en sak på neste styremøte med en oversikt over 
mottatte henvendelser og forslag til kriterier for hvordan slike henvendelser kan 
følges opp. 

 
 
 
 
 
 
25/19 Møte om Blått Kompetansesenter Flødevigen 
 
   
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019: 
 
  
Styreleder og daglig leder orienterte om møtet vedrørende Blått Kompetansesenter Sør  
12. mars 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
26/19 Eventuelt til 29. mars 2019 
   
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.03.2019: 
 
 
Møteplan: 
Styret hadde en gjennomgang av møteplanen for resten av året  
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Følgende møteplan for 2019 ble vedtatt: 
 

• 23. mai 2019 
• 14. juni 2019 (Rådsforsamling) 
• 13. september 2019 (felles styremøte med Sørlandets Kompetansefond – 

heldagsmøte) 
• 25. oktober 2019 endres til 11. oktober 2019 
• 22. november 2019 

 
Studietur: 
Styret fikk utdelt foreløpig program for studietur til London i mai. 
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Oppfølging av tildelte tilskudd til 23.05.2019 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd skal det ved hvert styremøte informeres 
om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 
 
 
Tilsagn gitt i 2011 
 
Alle tilsagn utbetalt, tabellen er derfor ikke vedlagt. 
 
Tilsagn gitt i 2012 
 
Alle tilsagn utbetalt, tabellen er derfor ikke vedlagt. 
 
Tilsagn gitt i 2013 
 
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013. 
 
Tilsagn gitt i 2015 
 
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2015. 
 
Tilsagn gitt i 2016 
 
Sluttutbetaling til NORCE (tidligere Agderforskning AS) og prosjektet «VRI III – Nye stier på 
Agder år 3» med kroner 300.000. 
Tilsagnsnummer 16/9. 
 
Sluttutbetaling til MacGregor Norway AS og prosjektet «MacGregor Pusnes – offshore wind» 
med kroner 830.466. 
Tilsagnsnummer 2016/36. 
 
Sluttutbetaling til Risør kommune og prosjektet «Innovation through design and 
entrepreneurship» med kroner 265.000.  
Tilsagnsnummer 2016/44. 
 
Sluttutbetaling til Panterra AS og prosjektet «Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig 
vekst og organisatoriske endringer» med kroner 500.000. 
Tilsagnsnummer2016/37. 
 
Tilsagn gitt i 2017 
 
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2017. 
 
Tilsagn gitt i 2018 
 
Sluttutbetaling til Envirotech Solutions og prosjektet «Dataheat» med kroner 375.000. 
Tilsagnsnummer 08/2018. 
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Tilsagn gitt i 2019 
 
Delutbetaling til Blå Kors Norge og prosjektet «Holdningskampanjer – FK Jerv og Blåkors» 
med kroner 170.000. 
Tilsagnsnummer 11/19. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Regneark - tilsagn 2013; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2015; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2016; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2017; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2018; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2019; oversikt over utbetalinger 
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2013

Arkivert i arkivmappe: 2013/3148

 

Saksnr: Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn Tilsagn Tilsagnet Delutbetaling Inndratt Rest Merknad

(beløp) max % utløper kroner dato kroner dato kroner dato

2013/54 UIA - videreføring Smart Rescue 900 000 01.01.2016 900 000 15.02.2016 0

UIA - videreføring

Marin forskning og faglig utvikl i 

Agder 1 000 000
01.01.2016 1 000 000 13.01.2016 0

UIA/Senter for omsorgsforskn - 

videref

Regionale tilpasninger til nasjonale 

utfordringer 128 000
01.01.2018 45 483 12.03.2015 82 517

UIA/Senter for ehelse og 

omsorgstekn Etablering av eHelse testsenter 1 400 000
01.01.2018 1 400 000 26.02.2018 0

2013/55

Sørlandet sykehus - 

videreføring Forskningsaktiviteter 1 200 000
01.01.2016 1 200 000 02.11.2015 0

2013/56 Agderforskning - videreføring VRI Samhandling 2011-2013 300 000 01.01.2016 225 000 02.01.2014 75 000 06.10.2014 0

2013/57 Arena Helse - videreføring

Mobilisering innovasjon 

velferdsteknologi 700 000
01.01.2016 350 000 01.05.2014 175 000 02.10.2014 175 000 12.05.2015 0

2013/58 Flumill AS - videreføring

Kompetanseutvikling om 

tidevannsenergi 1 000 000
31.12.2020 169 027 19.03.2014 830 973 til 31.12.2020 jf. styresak 47/18

2013/59 UIA  GRID - fremtidens læringsformer 660 000 31.01.2016 660 000 20.01.2016 0

2013/60 Atletica Trening, yrke og helse 195 000 01.01.2016 105 000 02.02.2015 90 000 04.01.2016 0

2013/61 Setesdal Regionråd

Ingeniørstudium innenfor fornybar 

energi 250 000
01.01.2016 250 000 08.01.2016 0

2013/62 Knutepunkt Sørlandet Næringsnær barnehage og skole 560 000 01.01.2016 560 000 25.06.2015 0

2013/63 Risør kommune

Masterkurs i design og 

entreprenørskap 700 000
01.01.2018 525 000 13.11.2014 175 000 01.11.2016 0

2013/64 Agderforskning Kompetanse og rekruttering 335 000 01.01.2016 125 000 10.10.2014 125 000 13.02.2014 85 000 14.12.2015 0

Agderforskning Ung i Aust-Agder 350 000 01.01.2016 125 000 13.08.2014 125 000 10.10.2014 100 000 14.12.2015 0

Agderforskning Barn som strever 350 000 01.01.2016 125 000 10.10.2014 125 000 16.03.2015 100 000 10.02.2016 0

Sum totalt 10 028 000 1 794 510 550 000 6 770 000 0 913 490

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2015

Arkivert i arkivmappe: 2013/3937

 

Saksnr: Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn Tilsagn Tilsagnet Delutbetaling Delutbetaling Inndratt Rest Merknad

(beløp) max % utløper kroner dato kroner dato kroner dato kroner dato

2015/1 UIA - videreføring Etablering av eHelse testsenter 1 400 000 01.01.2018 1 400 000 26.02.2018 0

2015/2 UIA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 40 000 01.01.2018 40 000 02.03.2018 0

2015/3 UIA - videreføring

Regionale tilpasninger til nasjonale 

utfordringer 485 000
01.01.2018 363 750 12.02.2016

121 250

2015/4

Sørlandsporten 

næringshage - 

Masterkurs i design og 

entreprenørskap 600 000
01.01.2018 535 000 01.11.2016 65 000

0
Kr 65.000 inndratt jmf mail 1.11.2016 og Thom Simonstø,  fylkeskassa

2015/5 Devoteam AS

e-helse: Continua Test- og 

sertifiseringssenter 1 400 000
01.01.2018 1 400 000 02.05.2016

0

2015/6 SunSense AS SunSense UV-sensor 600 000 01.01.2018 50 000 23.03.2015 136 975 27.01.2016 300 000 02.01.2017/04.04 113 025 10.04.2018 0 200 000 utbet jan/100 000 utbet apr

2015/7 Eyde-nettverket Eyde - Zero waste 600 000 01.01.2018 450 000 08.12.2015 150 000 10.11.2016 0

2015/8

Bioforsk Øst, 

Landvik

Kompetanse og infrastruktur 

oppbygging 500 000
01.01.2018 375 000 15.12.2015 125 000 09.03.2016

0

2015/9 Contentio

Contentio predikativ analyse 

prosjekt 675 000
01.01.2019 275 000 12.03.2015 231 000 20.01.2016

169 000
Gitt adm. utsettelse

2015/10

Team Tec AS/IMS 

Group AS TeamIMS 2019 600 000
01.01.2018 600 000 30.03.2016

0

2015/11 Cardialarm AS

Uttesting og videreutvikling av 

Cardialarm sensor og system 500 000
01.01.2018 243 430 03.08.2016 128 330 29.11.2017 128 240 02.07.2018

0
itt adm. utsettelse til 30.6.2018

2015/12 AS Nymo

Analyse av fabrikasjonsprosesser og 

utvikling av ny maskinlinje 600 000
01.01.2018 600 000 29.08.2016

0

2015/13

VRI Agder c/o 

Agderforskning VRI 3 - Nye stier på Agder 600 000
01.01.2018 300 000 12.03.2015 300 000 14.03.2016

0
Betalt på faktura.

2015/14 Teknova AS

Test av høytemperatur-

måleteknikker i Saint Gobains 

pilotovn 300 000
01.01.2018 225 000 03.05.2016 75 000 02.12.2016

0

2015/15

UIS/Sørlandets 

Kompetansefond

Agderprosjektet - En god start for 

alle 1 300 000
01.01.2018 1 300 000 15.06.2015

0

Sum totalt 10 200 000 2 282 180 496 305 6 766 265 65 000 290 250

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2016

Arkivert i arkivmappe: 2015/2206

 

Saksnr: Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn Tilsagn Tilsagnet Delutbetaling Inndratt Rest Merknad

(beløp) max % utløper kroner dato kroner dato kroner dato

2016/8

NIBIO (Bioforsk Øst) - 

videreføring

Kompetanse og infrastruktur oppbygging 

innen resirkulerte systemer for 

samproduksjon av fisk 500 000
01.01.2019 500 000 10.05.2017

0

2016/9 Agderforskning - videreføring VRI 3, Nye stier på Agder 300 000
01.01.2019 300 000 26.03.2017

0

2016/11

Teamtec AS/IMS Group AS - 

videreføring Team IMS 2019 675 000
01.01.2019 675 000 19.04.2017

0

2016/12

UIS/Sørlandets 

Kompetansefond - Agderprosjektet - En god start for alle 2 100 000
01.01.2019 2 100 000 15.09.2016

0

2016/49 Devoteam - videreføring Continua test- og sertifiseringssenter 795 000 01.01.2019 763 688 08.05.2017 31 312

2016/21 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 250 000 01.01.2019 250 000 02.03.2018 0

2016/21 UiA - videreføring Regionale tilpasninger 500 000 01.01.2019 500 000

2016/32 UiA

Lokal fundamentering av et SFF for marin 

forskning i Agder 900 000
01.01.2019 900 000 15.01.2019

0

2016/33 Nymo AS

Effektivitet i verdiskapning med fokus på 

kostnadseffektiv prosjektgjennomføring 1 100 000
01.01.2019

1 100 000
Gitt utsettelse til 30.6.19

2016/34 Visit Sørlandet

Digitalt innovasjonsprogram for USUS 

bedrifter 500 000
01.01.2020

500 000

2016/35 CDF Marine AS Anvendelse av CFD for bygg og eiendom 250 000 01.01.2019 250 000 20.12.2018 0

2016/36 MacGregor Pusnes AS MacGregor Pusnes offshore wind 900 000 01.01.2019 830 466 17.04.2019 69 534 Rest kan inndras

2016/37 Panterra AS

Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved 

kraftig vekst og organisatoriske endringer 500 000
01.01.2019 500 000 23.04.2019

0

2016/38 Envirotech Solutions AS DataHeat 500 000 01.01.2019 250 000 09.03.2016 125 000 02.09.2016 125 000 05.04.2017 0

2016/40 SynSel Skandinavia

Forstudie og konsekvensutredning for 

Jordøya 1 100 000
01.01.2020

1 100 000
Tilskuddet overført til Biozin. Frist forlenget til 1.1.2020 jf. søknad og dialog mellom daglig leder og styreleder.

2016/41 GCE Node

SFI Mechatronics PhDs Kompetanseløft for 

teknologiindustrien på Sørlandet 560 000
01.01.2019 560 000

0
Inndratt ref sak 16/41, ikke gjennomført.

2016/44 Skild AS Multi access tool 100 000 01.01.2020 100 000 Gitt adm. utsettelse til 01.01.2020

2016/44

Sørlandsporten 

Næringshage/Beyond Risør

Innovation through design and 

entrepreneurship 400 000
31.01.2019 265 000 15.04.2019

135 000
Rest kan inndras

Sum totalt 11 930 000 2 644 154 125 000 5 065 000 560 000 4 095 846

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2017

Arkivert i arkivmappe: 16/11534

 

Saksnr: Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn Tilsagnet Delutbetaling Delutbetaling Delutbetaling Inndratt Rest Merknad

(beløp) utløper kroner dato kroner dato kroner dato kroner dato kroner dato

17/9 UIS Agderprosjektet 1 600 000 01.01.2020 1 600 000 20.09.2017 0

17/10 UIA - Videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 300 000 01.01.2020 300 000 02.03.2018 0

17/10 UIA - Videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfor 120 000 01.01.2020 120 000

17/11 USUS AS - Videreføring Digitalt Innovasjonsprogram for USUS be 500 000 01.01.2020 500 000

17/12 Egde Consulting AS - VideContinua test- og sertifiseringssenter 1 400 000 01.01.2020 1 400 000

17/13 Envirotech Solution - VidDataheat 500 000 01.01.2020 125 000 02.03.2017 125 000 05.07.2017 125 000 14.11.2017 125 000 06.03.2018 0

17/27 CIEM KriseSIM, Virtuelt 185 000 01.01.2020 185 000 15.10.2018 0
Utbet 370.000 

Refundert 185.000

17/28 Agderforskning Samhandling mot barnefattigdom 300 000 01.01.2020 300 000 07.03.2017 0
Utbet 600.000 

Refundert 300.000

17/29 Refugee AS

Refugee Home - Bedre levekår 

gjennom raskere integrering 375 000
01.01.2020 95 000 13.05.2017 102 500 16.08.2017 67 000      13.10.2017 21 000      30.01.2018

89 500

17/30 Agderforskning 

Aktiv på dagtid - økt livskvalitet og 

veien tilbake til arbeid 500 000
01.01.2020 250 000 06.03.2018 250 000 14.09.2018

0
Utbet 1.000.000 

Refundert 500.000

17/31 Oxford Research Mangfold og økonomisk utvikling 200 000
01.01.2020 200 000 26.02.2018

0

Sparebanken 

utbetaler direkte, jf. 

e-post 7.2.19

17/32 Oxford Research Integrering og sivilsamfunn 170 000 01.01.2020 170 000 26.02.2018 0
utbetaler direkte, jf. 

e-post 7.2.19

17/33 KS Agder

I jobb i Agderkommunene - 

innvandrere og unge menn en del av 

løsningen for kommunens 230 000

01.01.2020

230 000

17/34 Agderforskning 

Forprosjekt om innvandrerkvinner og 

arbeidsliv i Aust-Agder 150 000
01.01.2020 50 000 10.04.2017

100 000
Utbet 100.000 

Refundert 50.000

0

Sum totalt 6 530 000 395 000 102 500 1 105 000 0 2 439 500

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2018

Arkivert i arkivmappe: 17/9915

Saksnr: Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn Tilsagnet Delutbetaling Delutbetaling Delutbetaling Inndratt Rest Merknad

(beløp) utløper kroner dato kroner dato kroner dato kroner dato kroner dato

04/18 UIS Agderprosjektet 1 600 000
01.01.2021

1 600 000 10.12.2018 0

05/18
Edge consulting -
videreføring Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000

01.01.2021
1 400 000

06/18 UIA - Videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 61 500
01.01.2021

61 500 02.03.2018 0

06/18 UIA - Videreføring KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for k 250 000
01.01.2021

90 000 15.10.2018 160 000
Utbet 180.000 

Refundert 90.000

07/18
Agderforskning - 
videreføring

SAMBA SKOLE - Samhandling mot 
barnefattigdom 300 000

01.01.2021
300 000 12.06.2018 0

Utbet 300.000. SSS 

har også utbetalt 

300.000 direkte til 

08/18
Envirotech 
Solution - Dataheat 500 000

01.01.2021
125 000 06.03.2018 375 000 25.04.2019 0

09/18
KS Agder - 
videreføring

I jobb i Agderkommunene - 
innvandrere og unge menn en del av 
løsningen for kommunens 285 000

01.01.2021

285 000

10/18
Oxford Research -
videreføring Integrering og sivilsamfunn 175 000

01.01.2021
175 000

11/18

Oxford Research - 
videreføring

Integrering som virkemiddel for 
verdiskaping og innovasjon 250 000

01.01.2021
250 000

29/18 FK Jerv og Blåkors Holdningskampanjer 290 000
01.01.2021

130 000 19.10.2018 75 000 ######## 85 000
Utbet 260.000 

Refundert 130.000

Utbet 150.000 

Refundert 75.000

30/18 UIA   Innføring av velferdsteknologi, Agder 180 000
01.01.2021

180 000

31/18 UIA
Flyktningebarns møte med 
barnehager og lokalmiljøer på Agder 125 000

01.01.2021
125 000

Sparebanken gikk 

inn 6.4.18

33/18 Agderforskning  Våre strender - vår velferd 500 000
01.01.2021 250 000 07.11.2018

250 000

34/18 Evjeklinikken AS
Ny livsstil - Ung Folkehelse - 
Folkehøgskolen Helse 375 000

01.01.2021 280 000 04.01.2019
95 000

Utbet 560.000 

Refundert 280.000

35/18 Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320 000
01.01.2021

320 000

36/18 Fafo
Virksomheters samfunnsansvar og 
likestilt arbeidsliv 200 000

01.01.2021
200 000

Sparebanken gikk 

inn 6.4.18

37/18 Refugee AS Refugee 515 000
01.01.2021

515 000

Sum totalt 7 326 500 7 326 500

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2019

Arkivert i arkivmappe: 18/6427

Saksnr: Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn Tilsagnet Delutbetaling Delutbetaling Delutbetaling Inndratt Rest Merknad

(beløp) utløper kroner dato kroner dato kroner dato kroner dato kroner dato

10/19 CIEM - videreføring KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for k 86 000
01.01.2022

86 000

11/19 FK Jerv og Blåkors - Holdningskampanjer 340 000
01.01.2022

170 000 19.03.2019 170 000

12/19 KS - videreføring Drømmejobben 715 000
01.01.2022

715 000

13/19 Oxford Research AS - Integrering som virkemiddel og innovas 315 000
01.01.2022

315 000

14/19 UIA - videreføring
Flyktningebarns møter med 
barnehager og lokalmiljøer på Agder 250 000

01.01.2022
250 000

15/19 UIS - videreføring Agderprosjektet 200 000
01.01.2022

200 000

16/19 UIS  
Lekbasert læring - oppfølging av 
Agderprosjektet 800 000

01.01.2022

800 000

17/19
Havforskningsinstit
uttet Blått kompetansesenter Sør 3 000 000

01.01.2022
3 000 000

18/19 UIA 
Agder som mønsterregion innen e-
helse 3 000 000

01.01.2022
3 000 000

Sum totalt 8 706 000 8 536 000

SluttutbetalingDelutbetaling
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 18/6427-65 
Saksbehandler Bent Sørensen 

 
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019 

 
 
   

Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2019 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til etterretning 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Ved inngangen til 2019 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 445,2 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av april 2019 en 
markedsverdi på 475,9 mill. kroner.  
    
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2018, kjøp og salg av andeler, verdiendringer 
og markedsverdi av aktivaklassene per 30.4.2019 går fram av etterfølgende tabell. 
 
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2018, kjøp og salg siden 31.12.2018, 
verdiendring siden 31.12.2018 og markedsverdi per 30.4.2019. Beløp i mill. kroner. 

 
Markedsverdi 

31.12.2018 
Kjøp/ 
salg 

Verdiendring 
Markedsverdi 

30.4.2019 

Norske aksjer 28,0 0,0 3,6 31,6 

Globale aksjer 65,1 0,0 13,0 78,1 

Globale aksjer valutasikret 63,4 0,0 10,2 73,6 

Aksjer framvoksende markeder 11,6 0,0 1,9 13,5 

Eiendom 71,1 -1,8 1,1 70,3 

Bank 34,4 -31,9 0,0 2,3 

Norske obligasjoner 59,0 33,8 1,6 94,5 

Globale obligasjoner 112,6 -4,0 3,4 112,0 

Sum 445,2 -3,9 34,9 475,9 

. 

Salg av Landsdowne og kjøp av AKO ble foretatt i månedsskiftet des./jan. På grunn av dette 
er det et betydelig beløp på bankkonto 31.12.2018 fordi transaksjonen ikke var fullført på det 
tidspunkt. 33,8 mill. kroner ble reinvestert i DNB Obligasjon III i begynnelsen av januar. 
 

Styret vedtok i kapitalforvaltningsstrategien for 2019 følgende sammensetning av porteføljen: 

Aktivaklasse Andel Fond Andel av 
portefølje 

Norske aksjer 6 % Danske Invest Norske Aksjer Inst. II  
Solsten Norwegian Equities Fund  

3,0 % 
3,0 % 

Globale aksjer 31%  Ardevora Global Equity Fund (ikke valutasikret) 
AKO Global L/O H2N CF2 s 16 18 (valutasikret) 
Landsdowne Dev. Mkt. L/O SRI H2N (valutasikret) 

15,5 % 
7,75% 
7,75% 

Aksjer framvoksende 
markeder 

3 % TT Emerging Market Equity 3,0 % 

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

10 % 
5% 

Bank 1 % Sparebanken 1 (SR) 1 % 

Norske obligasjoner 20% DNB Obligasjon (III) 20% 

Globale obligasjoner 24 % Pimco Global IG Credit Bond Fund  
Templeton Global Bond Fund  
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund  

8,0 % 
8,0 % 
8,0 % 
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Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering.  
 
Porteføljen er nå sammensatt etter strategi for 2019. Rebalansering skal fra 2019 foretas 
etter følgende modell: 
 

Aktivaklasse 
Intervall % av portefølje Beholdning 

Minimum Normal Maksimum Per 30.4.2019 

Norske Aksjer 5,0 6,0 7,0 6,6 

Globale aksjer 14,0 15,5 17,0 16,4 

Globale aksjer valutasikret 14,0 15,5 17,0 15,5 

Aksjer framvoksende markeder 2,0 3,0 4,0 2,8 

Eiendomsfond 12,0 15,0 18,0 14,8 

Bankinnskudd 0,0 1,0 2,0 0,5 

Norske obligasjoner 18,0 20,0 22,0 19,9 

Utenlandske obligasjoner 22,0 24,0 26,0 23,5 

 
Ingen av aktivaklassene er utenfor vedtatt intervall per 30.4.2019. Det skal derfor ikke foretas 
rebalansering per 30.4.2019. 
 
 
 
3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN 
Følgende tabell viser at det er en samlet verdiendring på 8,8 mill. kroner i april måned. 
Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i april på 1,9 %. Referanseindeksen 
viser en gjennomsnittlig avkastning i april på 1,2 %. Dette gir en avkastning 0,7 % over 
indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 
Tabell viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, 
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til 
indeks for april måned. 
 

 
Avkastning 

(MNOK 
Avkastning        

(%) 
Indeks 

(%) 
Meravkastning 

(%) 

Norske aksjer 0,8 2,5 1,9 0,6 

Globale aksjer 3,2 4,2 3,4 0,8 

Globale aksjer valutasikret 3,3 4,7 3,6 1,1 

Aksjer framvoksende øk. 0,3 2,5 2,1 0,3 

Eiendom 0,2 0,2 0,2 0,0 

Pengemarked 0,0 0,2 0,1 0,1 

Norske obligasjoner 0,2 0,2 0,0 0,2 

Globale obligasjoner 0,9 0,8 -0,1 0,8 

Sum 8,8 1,9 1,2 0,7 
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Følgende tabell viser at det er en samlet verdiendring på 34,9 mill. kroner de fire første 
måneder i 2019. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning per 30.4.2019 på 7,9 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på 6,6 %. Dette gir en avkastning  
1,3 % over indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 
Tabell viser avkastning i millioner kroner per 30.4.2019, samt gjennomsnittlig avkastning i 
prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for 
porteføljen i forhold til indeks de fire første måneder. 
 

 
Avkastning 

(MNOK 
Avkastning        

(%) 
Indeks 

(%) 
Meravkastning 

(%) 

Norske aksjer 3,6 12,8 10,7 2,1 

Globale aksjer 13,0 20,0 15,8 4,2 

Globale aksjer valutasikret 10,2 16,0 16,3 -0,3 

Aksjer framvoksende øk. 1,9 16,3 12,1 4,2 

Eiendom 1,1 1,6 1,6 0,0 

Pengemarked 0,0 0,5 0,3 0,2 

Norske obligasjoner 1,6 1,7 0,8 0,9 

Globale obligasjoner 3,4 3,2 2,5 0,7 

Sum 34,9 7,9 6,6 1,3 

 
Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med april 2019 
en årlig avkastning på 6,4 % og en årlig meravkastning på 1,1 %.  
 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2019. Det er vanskelig å si noe 
om avkastningen i 2019 på bakgrunn av den meget gode utviklingen de fire første månedene 
i året. De fire første måneder har en samlet avkastning på 34,9 mill. kroner eller 7,9 %. Alle 
aktivaklasser unntatt Globale aksjer valutasikret og eiendom har meravkastning i forhold til 
indeks. Ser en på enkeltpapirer har Danske Invest (-0,3 %) og Landsdowne (-5,8 %) 
mindreavkastning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 



30/19 Regnskap for 2018 - 18/6427-63 Regnskap for 2018 : Regnskap for 2018

 
  

 
 

 

Dokumentnr.: 18/6427-63  side 1 av 3 
 

  
 
 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 18/6427-63 
Saksbehandler Bent Sørensen 

 
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019 
 

 
   

Regnskap for 2018 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Årsregnskap 2019 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et underskudd 
på 13 348 452 kroner godkjennes. 
 

2. Det gjøres følgende disponeringer: 
- 8 593 445 kroner tillegges tilleggskapitalen 
- 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2019/2020 

 
3. Bufferkapitalen reduseres med 31 268 397 kroner til 79 054 772 kroner 

 
4. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2018 følger 
som vedlegg til saken. 
 
Revisors foreløpige revisjonsberetning følger vedlagt. Etter at styret har behandlet og 
underskrevet regnskapet vil revisor utarbeide den endelige revisjonsberetningen slik at den 
kan forelegges rådsforsamlingen 14. juni 2019. 
 
Når det gjelder avkastning var 2018 et utfordrende år for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. Sum avkastning av kapital var på -12 538 157 og driftsresultatet endte på 
 -13 348 452 kroner etter overføring av -21 941 897 kroner fra bufferkapitalen og en 
avsetning på 8 593 445 kroner til tilleggskapitalen.  
 
I fondets kapitalforvaltningsstrategi for 2018 vedtatt 25. november 2017 heter det bl.a.: 
 

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

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

 
4.2 Bufferkapital 
Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi 
og muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning.  
Bufferkapitalen vil også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. 
Dette innebærer muligheter for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over 
tid.  Pr. 31. desember 2017 er det avsatt 110,3 mill.  kroner i bufferkapital. 
 
4.3 Bruk av avkastning 
Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn: 
 
1. Opprettholdelse av fondets realverdi. 
2. Utdeling av midler 
3. Oppbygging av bufferkapital. 
 
Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse 
av fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av 
midler og oppbygging av bufferkapital kan finne sted. 

 
Tilleggskapital 
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2018 var tilleggskapitalen på i alt 
74 275 743 kroner. 
 
For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen inklusive tilleggskapitalen må man avsette  
8 593 445 kroner til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på 
2,7 % fra 2017 til 2018. Tilleggskapitalen pr. 31.12.2018 vil da være 82 869 188 kroner.  
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Utdeling av midler 
Det ble i 2018 delt ut 7 651 500 kroner, 325 000 kroner av dette ble senere inndratt på grunn 
av at Sparebankstiftelsen bevilget til sammen 325 000 kroner etter styrets vedtak. 
 
Det reserveres 12 mill. kroner til utdeling i 19/20. Dette innebærer en økning av fri kapital 
med 2 mill. kroner fra 22 mill. kroner til 24 mill. kroner. 
 
Bufferkapital 
Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. 2018 var 
et år med dårlig avkastning og bufferkapitalen vil noe redusert i forhold til 31.12.2017. 
 
Tabellen viser utviklingen i bufferkapital gjennom 2018l. 
 

Beløp NOK Bufferkapital  

1.1.2018 110 323 169  
Vedtatte utdelinger i året -9 651 500 Utdelinger 2018  7 651 500 kroner og 2 mill. kroner til 

fri kapital  
Tilbakeførte midler 325 000 Utdelinger fra Sparebankstiftelsen som reduserte 

fondets utdelinger til 7 326 500 kroner 
Tilleggskapital -8 593 445 Justering av  fondets  kapital (grunnkapital og 

tilleggskapital) med 2,7 % 
Årets underskudd -13 348 452 Årets resultat 
31.12.2018 79 054 772  

 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet tilrår at regnskapet for 2018 godkjennes. Det forslås videre at 12 mill. kroner 
reserveres til utdeling i 2019/2020 og at tilleggskapitalen økes med 8 593 445 kroner. 
 
Bufferkapitalen vil ut fra ovenstående være 79 054 772 kroner per 31.12.2018. 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Regnskap før styrebehandling 
Utkast beretning AAUK-fond 18 
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Dato: xx.05.2019 

 Vår ref.: 19-0xxx 

 Saksbehandler: Ketil Raknes 

 Saksbeh. tlf: 41 32 07 33 

 Saksbeh. E-post: ketil@aarevisjon.no 

 Deres ref:  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post Foretaksregisteret 

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

Postboks 63 4836 Arendal    

4801 Arendal     

     
 

Til styret i stiftelsen Aust-Agder utviklings- og 
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 

Vi har revidert stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds årsregnskap som viser et underskudd 
på kr 13 348 452. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
 

Grunnlag for konklusjonen 

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

Øvrig informasjon  

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i stiftelsens 
årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide 
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og på 
tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  
 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 

https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/  
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

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

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

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

Konklusjon om utdeling og forvaltning 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. 
 
 
 
Ketil Raknes  
registrert revisor 
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Årsberetning 2018 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2018 godkjennes og 
oversendes rådsforsamlingen. 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2018 følger som vedlegg til 
saken.  
 
Beretningen følger i hovedsak den samme strukturen som tidligere års beretninger. I tillegg 
gis det en kort omtale av strategiarbeidet som styret innledet høsten 2017, og som resulterte 
i at styret høsten 2018 vedtok viktige endringer i fondets strategi for utdeling av midler. 
Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler sett i forhold til 
utfordringene som Aust-Agder står overfor. Konkret vil fondet gå inn i færre, men større og 
mer langsiktige prosjekter.  
 
I 2018 ble det gjennomført samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventuell 
sammenslåing av fondene. Årsberetningen gir også en kort omtale av arbeidet knyttet til 
dette.  
 
 
3. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet tilrår at årsberetningen godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. 
 
 
 
Vedlegg 
ÅRSBERETNING 2018 
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ÅRSBERETNING 2018 
 
 
1. Formål og bakgrunn  
 
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et 
resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står 
fylkets 15 kommuner. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. 
 
Stiftelsens arbeid er regulert av lov om stiftelser og av vedtektene vedtatt av innskyternes 
kommunestyrer. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-
Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å 
styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. 
kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital: 
 
 

Kommune Totalt (mill. kr) 

Bykle:     2,0 

Valle:     1,0 

Bygland:     0,5 

Evje og Hornnes:     1,0 

Iveland:     0,5 

Birkenes:     4,0 

Lillesand:   20,0 

Grimstad:   80,0 

Arendal: 120,0 

Froland:     4,5 

Åmli:     1,0 

Vegårshei     0,5 

Tvedestrand:     5,0 

Gjerstad:     2,0 

Risør:     2,0 

Sum:  244,0 
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Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Ifølge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunn-
kapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige av-
kastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som 
kan benyttes senere år. 
 
Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til 2018. Innskutt grunnkapital 
i 2003 var 244 mill. kroner. Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde 
i 2018 om lag 406 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 24 mill. kroner til utdeling 
for 2019 og 2020. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004-2018 til 
sammen 91,8 mill. kroner. 
 

 
 

2. Rådsforsamling, styre og administrasjon 
 
Ved rådsforsamlingens møte 15. juni 2018 ved fylkeshuset i Arendal møtte følgende 
representanter: 
 

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

 
Kommunene Lillesand, Bygland og Valle var ikke representert i rådsforsamlingen. 
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Gro-Anita Mykjåland ble gjenvalgt som leder for rådsforsamlingen for perioden 2018-2020. 
Ove Gundersen ble valgt som nestleder for rådsforsamlingen for samme periode.  
 
Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. I henhold til fondets vedtekter kan gjenvalg finne sted, dog således at ingen 
skal kunne sitte mer enn to perioder.  
 
Frem til 15. juni 2018 bestod styret av følgende medlemmer: 
 

 Morten Kraft (leder)  
 Terje Stalleland (nestleder)  
 Signe Sollien Haugå  
 Kjetil Glimsdal  
 Oddvar Espegren  
 Irene H. Aune  
 Marianne Landaas 

 
Videre hadde styret følgende varamedlemmer i rekke:  
 

1. Tormod Vågsnes  
2. Bodil Slettebø Lindestad  
3. Inger Vollstad  
4. Ingrid Skårmo  
5. Terje Eikin  
6. Camilla Saga  
7. Jon Rolf Næss 

 
Sverre Valvik, Bente Christensen og Bodil Slettebø ble valgt som styremedlemmer for 
perioden 2018-2022. Morten Kraft ble gjenvalgt som styreleder, mens Bodil Slettebø ble valgt 
som styrets nestleder. Fra 15. juni 2018 består styret dermed av følgende medlemmer: 
 

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

 
Videre har styret følgende varamedlemmer i rekke: 
 

1. Tormod Vågsnes 
2. Inger Vollstad 
3. Anne Hestness Trommestad 
4. Connie Barthold 
5. Sigbjørn Tønnesland 
6. Camilla Saga 
7. Harald Erlandsen 
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Styret er det øverste organet i stiftelsen. Det har i løpet av 2018 vært avholdt syv styremøter.  
 
Gjennom 2018 gjennomførte styret en strategidiskusjon, med målsetting om en mer målrettet 
bruk av fondets midler. I forbindelse med dette ble det arrangert et seminar i mars, hvor styret 
møtte flere miljøer som det var aktuelt å utvikle prosjekter sammen med. Strategiarbeidet 
omtales særskilt i avsnitt 3.4. 
 
I april deltok styret på en felles styresamling med styrene i Sørlandets Kompetansefond og 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Temaene for møtet var strategiarbeidet, videre arbeid 
knyttet til eventuell sammenslåing av kompetansefondene og samarbeidet mellom 
Sparebankstiftelsen og kompetansefondene.  
 
I mai deltok styret på et seminar i Malmø og København. I denne sammenheng besøkte styret 
Science Village Scandinavia AB i Lund, som ble stiftet i 2009 med sikte på å fremme 
forskningsanleggene European Spallation Source ESS og MAX IV Laboratory. Videre 
besøkte styret Innovationsfonden som skal løfte strategiske forsknings- og 
innovasjonsprosjekter i Danmark, og Danske Bank som gav en orientering om det 
makroøkonomiske bildet. Gabler Investment Consulting bidrog til seminaret blant annet 
gjennom informasjon om etikk i kapitalforvaltning og om kapitalforvaltning i stiftelser. 
 
Styret behandlet 79 saker i 2018. 
 
Aust-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen er forretningsfører og sekretariat for 
fondet. Fylkesrådmann John G. Bergh er daglig leder. 
 
Stiftelsen har ingen ansatte. 
 
Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljø. 
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3. Virksomheten  
 
3.1 Kapitalforvaltning 
 
Styret har i 2018 implementert kapitalforvaltningsstrategien for 2018 for Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond..  
 
Styret har i 2018 etter råd fra Gabler vedtatt å øke andelen av eiendomsfond med 5 
prosentpoeng mot en tilsvarende reduksjon av norske omløpsobligasjoner på 5 prosentpoeng. 
Ved utgangen av 2018 har en følgende forvaltere med følgende andeler av porteføljen: 
 

Aktivaklasse Fond Andel av 
portefølje 

Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Inst. II  
Arctic Norwegian Eq II*  

3,0 % 
3,3 % 

Globale aksjer  Ardevora Global SRI 14,6 % 
Gobale aksjer valutasikret AKO Global L/O H2N CF2 s16 18 

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 
7,6% 
6,6% 

Aksjer framvoksende markeder TT Emerging Markets Equite 2,6 % 
Eiendomsfond Aberdeen Eiendom Norge 

DNB Scand. Prop. Fund 4 KS 
5,2 % 
10,8 % 

Bankinnskudd*  7,7 % 
Norske obligasjoner* DNB Obligasjon III 13.3 % 
Globale obligasjoner Pimco Global IG Credit Bond Fund  

Templeton Global Bond Fund  
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund  

8,6 % 
8,1 % 
8,5 % 

* På grunn av fondsbytte innen Globale valutasikrede aksjer var det et stort beløp i banken 31.12. som 
ble reinvestert i Norske obligasjoner rett etter årsskiftet. 

 

Tabellen som følger viser aktivasammensetningen 1.1.2018-31.12.2018.  
 

 Aktivasammen-
setning mill. kr. 

Fordeling på aktivaklasser i 
% 

 1.1.2018 31.12.2018 1.1.2018 31.12.2018 Strategi 
2017 

Norske aksjer 28,3 28,0 6,1 6,3 6,0 
Globale aksjer 81,2 65,1 17,4 14,6 15,5 
Globale aksjer valutasikret 80,0 63,4 17,1 14,2 15,5 
Aksjer framvoksende 
markeder. 

15,9 11.6 3,4 2,6 3,0 

Eiendomsfond 46,3 71,1 9,9 16,0 15,0 
Bankinnskudd** 3,2 34,4 0,6 7,7 1,0 
Norske obligasjoner** 101,5 59,0 21,7 13,3 20,0 
Globale obligasjoner 111,2 112,6 23,8 25,3 24,0 
Venturefond* 0,4 0,6    
Sum       468,0         445,8 100,0 100,0 100,0 

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

31.12.2018 som ble reinvestert i Norske obligasjoner rett etter årsskiftet. 
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Ved inngangen til 2018 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser i samsvar med 
kapitalforvaltningsstrategien for 2017. Fondet har ved utgangen av 2018 i hovedsak en 
fordeling i henhold til strategien for 2018, men på grunn av fondsbytte er det avvik for 
bankkonto og norske obligasjoner. 

 

Når det gjelder avkastning var 2018 et utfordrende år med et kraftig fall i aksjemarket. 
Tabellen som følger gir en oversikt over avkastningen av fondets midler i 2018. 

 
 Avkastning i 

mill. kroner 
Avkastning i % 

Portefølje Referanse-
indeks 

Merav-
kastning 

Norske aksjer -0,3 -1,2 -2,2 1,0 
Globale aksjer -3,1 -4,4 -3,9 -0,5 
Globale aksjer valutasikret -9,6 -14,0 -8,3 -5,7 
Aksjer framvoksende 
markeder 

-2,3 -16,5 -10,0 -6,5 

Eiendomsfond 3,5 6,5 6,5 0,0 
Driftskontoen 0,0 1,2 0,5 0,6 
Norske obligasjoner 1,1 1.0 0,5 0,5 
Globale obligasjoner -0,6 -0,5 0,4 -0,9 
Venturefond 0,0 -1,2 -2,2 1,0 
Sum * -11,2 -2,5 -1,3 -1,2 

*Tallene i tabellen er tatt fra avkastningsrapporten for 2018. Avkastningen i 2018 er ifølge regnskapet på -12,5 
mill. kroner. Avviket har sammenheng med at kostnader verdipapirer trekkes fra før sum avkastning av kapital, 
samt at et depothonorar for 2017 er belastet 2018. I tillegg er det avrundinger til 1 desimal. 

 
Til sammenligning kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks som best 
gjenspeiler bankavkastning, for samme periode hadde en avkastning på 0,5%, samt fondets 
driftskonto som har en avkastning på 1,2 % i 2017. 
 
Av den samlede avkastning på -11.2 mill. kroner, har norske aksjer en avkastning på -0,3 mill. 
kroner. Globale aksjer uten valutasikring har en avkastning på -3,1 mill. kroner og globale 
aksjer med valutasikring har en avkastning på -9,6 mill. kroner. Aksjer i framvoksende 
markeder har en avkastning på- 2,3 mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en 
avkastning på 1,1 mill. kroner og globale obligasjoner bidrar med -0,6 mill. kroner. 
Eiendomsfond har gitt en avkastning på 3,5 mill. kroner, inklusiv utbetalt utbytte. 
 
I 2018 er det en avkastning på -2,5 %. Målt i forhold til referanseindeksene er det en 
mindreavkastning på 1,2 %. Norske aksjer har en avkastning på -1,2 % i 2018. Dette er 1,0 % 
over referanseindeksen. For globale aksjer uten valutasikring er avkastningen på -4,4 % %. 
Det er en mindreavkastning på 0,5 %.  Globale aksjer med valutasikring har en avkastning på 
-14,0 % som er 5,7 % under indeks. Aksjer i framvoksende markeder har en avkastning på 
 -16,5 % som er en mindreavkastning på 6,5 %. For norske obligasjoner er det en avkastning 
på 1,0 %, noe som gir en meravkastning på 0,5 %. Globale obligasjoner har en negativ 
avkastning på 0,5 % prosent. Dette er en mindreavkastning på 0,9 %. Når det gjelder 
eiendomsfond er det en avkastning på 6,5 % som er lik referanseindeksen. 
 
I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det at i 
forvaltningen av utenlandske aksjer og obligasjoner skal det så lang råd er tas etiske hensyn.  
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Utgangspunkt for slike vurderinger skal være Statens Pensjonsfond Utland eller UN Global 
Compact/UN-PRI. Dette skal vektlegges ved valg av kapitalforvaltere. 
 
I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har 
drevet med aktiv forvaltning, dvs. i perioden 1.5.2004- 31.12.2018. For aksjer framvoksende 
markeder, globale aksjer valutasikret, globale obligasjoner og eiendom er tidsperioden 
kortere. 
 
 

 Avkastning i 
mill. kroner 

Tidsvektet 
akkumulert 

avkastning i % 

Annualisert 
avkastning i 

% 
Norske aksjer 38,5 440,2 12,2 
Globale aksjer 67,1 175,2 7,1 
Globale aksjer valutasikret 15,8 28,7                9,0 
Aksjer framvoksende markeder 1,2 7,1 1,9 
Eiendom 22,2 83,3 7,0 
Driftskontoen 1,4 51,2 2,9 
Norske obligasjoner 110,4 85,8 4,3 
Globale obligasjoner 30,2 44,9 4,7 
Sum  287,1 136,4 6,0 

 
Samlet avkastning for denne perioden er på 136,4 %, eller 6,0 % i gjennomsnitt pr. år. En 
plassering i pengemarkedet ville gitt en avkastning på 34,4 % i perioden. Det betyr at det i 
perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en meravkastning i forhold til 
pengemarkedet. Målt i forhold til referanseindeksen, har Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond en årlig meravkastning på 1,0 %.  
 
Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at en foretar en årlig vurdering av strategien. Styret 
har i 2017 foretatt en ny gjennomgang av strategien for forvaltning av fondets midler for 
2018, og vedtok å øke andelen av eiendom med 5 prosentpoeng. Eiendom utgjør etter dette  
15 % av porteføljen. Styret vedtok videre å redusere andelen av norske obligasjoner med 5 
prosentpoeng. Etter dette utgjør norske obligasjoner 20 % av porteføljen.  
 
Gabler Investment Service har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i spørsmål 
knyttet til kapitalforvaltningen i 2018. 
 
3.2 Tildeling av midler 
 
I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det beskrevet fire 
hovedmålsettinger som søkes realisert gjennom fondets arbeid:  
 

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

 
Strategien for utdeling av midler gir retningslinjer for utdeling av midlene. Siden 2012 har 
utlysning av midler vært innrettet til sentrale temaer for regionen, fremfor en generell 
utlysning. 
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Fra 2014/15 har søknadsprosessen vært samordnet med Sørlandets Kompetansefond. Dette 
innebærer at innkomne søknader høsten 2017 ble behandlet vinteren 2018. 
 
Utlysning av midler til nye prosjekter i 2017 ble innrettet for prosjekter som benytter 
kunnskapsbasert kompetanse for å kunne bidra til gode levekår i Aust-Agder. Høsten 2017 
mottok fondet 28 nye søknader med et samlet søknadsbeløp på 12,9 mill. kroner. I tillegg kom 
ni søknader om videreføringer med et samlet søknadsbeløp på 5,2 mill. kroner. Vinteren 2018 
ble det bevilget 2,5 mill. kroner til nye prosjekter og 4,8 mill. kroner til oppfølging av 
prosjekter som går over flere år. Prosjektene som fikk innvilget tilskudd bør bidra til å nå 
fondets målsettinger på sikt. 
 
Utlysningene og bevilgningene i 2016/17 og 2017/18 må sees i sammenheng med at Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har etablert et 
samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og større prosjekter kan 
realiseres. En rekke av bevilgningene til de aktuelle prosjektene er delt i to like deler mellom 
stiftelsene – eller i tre like deler i de tilfeller hvor Sørlandets Kompetansefond også deltar. De 
samlede tildelingene til prosjektene er dermed vesentlig høyere enn det som fremgår i 
avsnittet over. Utlysningene i 2016/17 og 2017/18 har bidratt til å utvikle samarbeidet mellom 
kompetansefondet og sparebankstiftelsen. 
 

Tildelinger nye prosjekter 2017/18 
Organisasjon Prosjekt Beløp 
Universitetet i Agder Flyktningbarns møter med barnehager og 

lokalmiljøer på Agder 
125 000 

Universitetet i Agder Innføring av velferdsteknologi, Agder 180 000 
FK Jerv og Blå Kors  Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing 290 000 
Agderforskning AS Våre strender – vår velferd 500 000  
Evjeklinikken AS Ny livsstil – Ung folkehelse – Folkehøgskolen Helse 375 000 
Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320 000 
FAFO Virksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv 200 000 
Refugee+ AS Refufee + 515 000 
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Videreføringer 2017/2018 
Organisasjon Prosjekt Beløp 
Universitetet i 
Stavanger 

Agderprosjektet 1 600 000  

Centre for Integrated 
Emergency 

KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for 
krisehåndtering  

    250 000 

Egde Consulting AS Continua Test- og sertifiseringssenter 1 400 000  
Oxford Research Integrering som virkemiddel for verdiskaping og 

innovasjon  
250 000               

Envirotech Solutions 
AS 

DataHeat 500 000                

Universitetet i Agder Stipendiatstilling i innovasjon      61 500  
Agderforskning AS Samhandling mot barnefattigdom  300 000 
KS Agder I jobb i Agder kommunene  285 000  
Oxford Research og 
NIBR 

Integrering og sivilsamfunn     175 000  

 
Tildelinger totalt 7 326 500 

 
Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bør ha utløsende effekt med hensyn 
til igangsetting av prosjekter som på sikt vil ha betydning for sikring og etablering av 
arbeidsplasser i Aust-Agder. Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF og Agderforskning 
AS har de siste årene mottatt betydelig støtte fra kompetansefondet. Disse aktørene er tunge 
leverandører for utviklingsaktiviteter som kan bidra til økt kompetanse og styrke 
nyskapingsevnen i regionen.  
 
Til sammen har fondet delt ut over 90 mill. kroner i perioden 2004-2018. I tillegg har styret 
vedtatt å avsette inntil 12 mill. kroner til utdeling vinteren 2019. 
 
Ser en årene 2004-2018 under ett er Universitetet i Agder den største mottageren av støtte fra 
kompetansefondet. 28,3 prosent av midlene som er delt ut har kommet universitetet til gode, 
nærmere bestemt 26,0 mill. kroner av til sammen 91,8 mill. kroner når en tar hensyn til 
inndratte tilsagn. Beregningen inkluderer midler som er tildelt UiA i fellesskap med 
Havforskningsinstituttet og Senter for omsorgsforskning. I tillegg er UiA en viktig 
samarbeidspartner i flere andre prosjekter som har mottatt støtte fra fondet. 
 
Sørlandet sykehus har mottatt til sammen 7,9 mill. kroner fra fondet, hvilket tilsvarer 8,6 
prosent. Kommunesektoren – herunder kommunale, fylkeskommunale og interkommunale 
prosjekter – har til sammen mottatt 7,4 mill. kroner, eller 8,1 prosent. Prosjekter tilknyttet 
Agderforskning har mottatt 7,0 mill. kroner eller 7,6 prosent av midlene. 
 
Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som utvikler konkret kunnskap om 
barnehagens innhold – spesielt i overgangen mellom barnehage og skole. I 2018 gjennomførte 
prosjektet tredje runde med kartlegging. I denne runden var ikke barna lenger samlet i 
barnehagene som deltok i prosjektet, men gikk på skolen i første klasse. Våren 2018 lanserte 
Agderprosjektet førskoleopplegget Lekbasert læring. Boken Lekbasert læring er utgitt av 
GAN Aschehoug, og skal også oversettes til svensk og dansk. Nettsiden www.lekbasert.no 
ble lansert med støttemateriale.  
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Prosjektet drives av forskere ved Universitetet i Stavanger, i samarbeid med forskere ved 
Universitetet i Agder og internasjonale eksperter på området. Den samlede økonomiske 
rammen er 42 mill. kroner, og prosjektet finansieres av Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder 
fylkeskommune, i tillegg til midler fra Norges Forskningsråd. Agderprosjektet er det største 
enkeltprosjektet Aust-Agder utviklings- og kompetansefond medvirker til, og det eneste hvor 
kompetansefondet representeres i styringsgruppen. Til sammen er Agderprosjektet tildelt 6,6 
mill. kroner fra kompetansefondet. Dette tilsvarer 7,2 prosent av fondets utdelte midler sett 
under ett. 
 
Til sammen har de nevnte virksomhetene mottatt om lag 60 prosent av tilskuddene fra fondet.  
 
Øvrige tilskudd fordeler seg mellom en rekke prosjekter i bl.a. private virksomheter. I de 
senere år er denne andelen økt.  
 
Inndratte tilskudd i forbindelse med bl.a. prosjekter som ikke er realisert utgjør 3,3 mill. 
kroner. Dette beløpet er ikke regnet med i tabellen.  

Tildelinger 2004-2018 
 Tildelinger (mill. 

kr) 
Prosentandel 

Universitetet i Agder 26,0 28,3 
Sørlandet sykehus 7,9 8,6 
Kommunale, fylkeskommunale og 
interkommunale prosjekter 

7,4 8,1 

Agderforskning 7,0 7,6 
Agderprosjektet 6,6 7,2 
Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter 36,9 40,2 
Sum 91,8* 100,0 

* I tillegg kommer 3,3 mill. kroner i inndratte tilskudd. 

 

 
 

Utdelinger 2004-2018

UiA Sørlandet sykehus Kommunene Agderforskning Agderprosjektet Andre tilsagn
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3.3 Sluttrapporter 
 
Tilsagnene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er som hovedregel gyldige i tre år. 
Når prosjektene avsluttes, mottar kompetansefondet sluttrapportskjema og revisorgodkjent 
regnskap.  
 
Følgende prosjekter ble avsluttet i 2018: 
 

Avsluttede prosjekter i 2018 
Organisasjon Prosjekt Tilsagn 
Universitetet i Agder Etablering av eHelse testsenter 4 100 000 
Universitetet i Agder Stipendiatstilling i innovasjon 1 276 500 
SunSense AS SunSense UV-sensor 600 000 
Cardialarm AS Uttesting og videreutvikling av Cardialarm 

sensor og system 
500 000 

Agderforskning AS Aktiv på dagtid 500 000 
   
Sum tilsagn 6 976 500 

 
3.4 Ny strategi 
 
Høsten 2018 vedtok styret viktige endringer i fondets strategi for utdeling av midler. 
Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler sett i forhold til 
utfordringene som Aust-Agder står overfor. Konkret vil fondet gå inn i færre, men større og 
mer langsiktige prosjekter.  
 
I den nye strategiske tenkningen vil styret selv initiere kontakten med miljøer som er aktuelle 
for en tyngre satsing. Som en konsekvens av endringene ble det dermed ikke utlyst midler for 
2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge 
opp støtte til prosjektene som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre. 
 
Endringene som ble vedtatt høsten 2018 var et resultat av en strategidiskusjon i styret som ble 
initiert høsten 2017, og konkretisert gjennom styrebehandlinger i mai, september og oktober 
2018. 
 
Parallelt med strategiarbeidet møtte styret flere miljøer det var aktuelt å utvikle prosjekter 
sammen med. Styret valgte å gå i nærmere dialog med tre miljøer med sikte på å utvikle ett 
eller flere prosjekter som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål 
og målsettinger:  
 

 E-helsesatsing med UiA i Grimstad.  
 Etablering av et «Blått kompetansesenter Sør» i Flødevigen.  
 Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad. 

 
En naturlig konsekvens av den nye strategien vil være at søknadene i større grad utvikles i 
samarbeid med søkerne. Videre vil man prioritere kompetanseområder hvor fylket allerede 
står sterkt og kan hevde seg i en nasjonal og internasjonal sammenheng. På denne måten kan 
en bidra til å videreutvikle allerede gode miljøer. En slik strategi kan også virke utløsende 
med hensyn til midler fra nasjonale, internasjonale og regionale kilder. Det er vanskelig å 
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måle effekten av utdelingene, men intensjonen bør likevel være at midlene skal gi en 
betydelig virkning med vesentlige og langsiktige effekter.  
 
Samtidig vil det – også i den nye strategiske tenkningen – være viktig for fondet å kunne 
gripe tak i aktuelle utfordringer og muligheter undervegs, for eksempel innen levekår, 
klimaområdet eller universitetssykehussatsingen. Man vil dermed avsette økonomisk 
handlingsrom til å støtte nye prosjekter som kan være aktuelle. Miljøer som henvender seg vil 
få anledning til å presentere planer om prosjekter for styret. Slik har også styret anledning til å 
gå i videre dialog der dette kan være hensiktsmessig. 
 
3.5 Samtaler med Sørlandets Kompetansefond 
 
Stortinget vedtok 8. juni 2017 en regionreform som vil redusere antallet fylkeskommuner i 
Norge fra 18 til 10 i tillegg til Oslo. Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder 
fylkeskommune blir slått sammen fra 1. januar 2020. 
 
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet i 2003 av kommunene i 
Aust-Agder, mens stiftelsen Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av kommunene i 
Vest-Agder. Stiftelser er selveiende institusjoner. Regionreformen får dermed ingen direkte 
konsekvenser for kompetansefondenes aktiviteter og virkeområder.  
 
Med bakgrunn i sammenslåingen av Agder-fylkene vil det imidlertid være naturlig å vurdere 
en sammenslåing av kompetansefondene. En eventuell sammenslåing vil kunne øke fondenes 
økonomiske tyngde og forsterke mulighetene til å utvikle Agder ved at fondene vil kunne 
opptre som én styrende og samordnende aktør innenfor rammene av fondenes formål. 
 
I april deltok styret på en felles styresamling med styrene i Sørlandets Kompetansefond og 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. En eventuell sammenslåing av kompetansefondene var 
blant temaene som ble behandlet i møtet. I mai oppnevnte styret en arbeidsgruppe bestående 
av styrets leder, nestleder og daglig leder, med mandat til å føre samtaler med Sørlandets 
Kompetansefond om eventuell sammenslåing. Samtidig oppnevnte styret i Sørlandets 
Kompetansefond en tilsvarende arbeidsgruppe bestående av administrerende direktør og 
styrets nestleder. Videre vedtok styret i Sørlandets Kompetansefond at premisset for videre 
arbeid med fusjon var at en ny stiftelse har egen administrasjon, og at kapitalinnsatsen fra 
dagens eksisterende stiftelser er jevnbyrdig. 
 
Arbeidsgruppen gjennomførte ett møte høsten 2018 og ett møte i januar 2019. Det var enighet 
om at viktige forhold taler for en sammenslåing av fondene. Det var imidlertid krevende å 
finne løsninger med hensyn til organiseringen av et sammenslått fond og med hensyn til 
forventningen om jevnbyrdig kapital. Arbeidet ble derfor stilt i bero. 
 

4. Økonomi  
  
For 2018 er samlet avkastning på kapitalen på -12 538 157 kroner etter at depotkostnadene til 
Gabler er fratrukket. Driftskostnadene var på 810 295 kroner. Dette gir et resultat på  
-13 348 452 kroner. 
 
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For å opprettholde fondets realverdi avsettes  
8 593 445 kroner til tilleggskapitalen og 12 mill. kroner avsettes til utdeling av midler i 2019. 
For å får til ovennevnte avsetninger og dekke årets underskudd brukes det 31 268 397 kroner 
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av bufferkapitalen. Ved utgangen av året er dermed tilleggskapitalen på totalt 82 869 188 
kroner, og bufferkapitalen er på 79 054 772 kroner. 
 
I balanseregnskapet er det 24 mill. kroner i fri egenkapital. Det er avsatt 12 millioner kroner 
til utdeling av midler i 2019 og 12 mill. kroner til utdeling i 2020.  
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arendal, 23. mai 2019 
 
 
 
 
Morten Kraft    Bodil Slettebø   Signe Sollien Haugå 
styreleder     nestleder 
  
 
 
 
Kjetil Glimsdal   Oddvar Espegren  Sverre Valvik 
        
 
 
 
 
Bente Christensen       John G. Bergh 
         (daglig leder) 
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Sluttrapport fra NORCE Norwegian Research Centre AS vedr. 
prosjektet "VRI III Nye stier på Agder" 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra NORCE Norwegian Research Centre AS vedr. 
prosjektet «VRI III Nye stier på Agder». 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
2.1 Om VRI-programmet 
 
Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og 
innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI har vært forskningsrådets tiårige og særskilte 
program for innovasjon gjennom samhandling. VRI er Forskningsrådets særlige satsing på 
innovasjon gjennom samhandling. VRI skulle utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- 
og innovasjonsprosesser i regionene og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk 
nærings- og arbeidsliv. Dette skulle gjøres ved 
 

 å styrke samhandling for kunnskapsflyt mellom bedrifter, forskningsmiljøer og 
offentlige aktører 

 å mobilisere til og øke kvaliteten på forskningsbaserte utviklingsprosesser i 
bedrifter, offentlige virksomheter, nettverk og regioner  

 å gjennomføre innovasjonsfaglig forskning med regional betydning 
 
Programmet har bestått av to hoveddeler: 
 

 Regionale samhandlingsprosjekter 
 Innovasjonsforskning 

 
Samhandlingsprosjektene skulle sikre god kunnskapsflyt mellom bedrifter, 
forskningsmiljøer og offentlige aktører og slik styrke de regionale innovasjonssystemene. 
Innovasjonsforskningen bestod i at VRI finansierte innovasjonsfaglige forskningsprosjekter 
og den innovasjonsfaglige forskerskolen Norwegian Research School in Innovation (NORSI). 
Forskningsprosjektene skulle ha regional betydning og forbedre kunnskapsgrunnlaget for 
innovasjonsarbeidet. 
 
Programmet har vært et tiltak for å møte utfordringen om lav FoU-intensitet og 
forskningsbasert innovasjon: Gjennom å koble bedrifter med FoU-miljøer skulle VRI-
programmet bidra til økt innovasjon og verdiskapning i regionalt næringsliv. Norges 
Forskingsråd har i programmet «Regionsatsing» videreført erfaringer fra VRI-programmet. 
Det er fylkeskommunene som leder satsingen i regionene, og målsettingen er mobilisering 
av bedrifter til forskningsbasert innovasjon. 
 
2.2 Støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
I Agder har VRI vært et regionalt program siden 2007. Programmet har vært et bredt 
forankret samarbeid som har vært finansiert av Norges forskningsråd, de to 
fylkeskommunene, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets Kompetansefond 
og Innovasjon Norge. 
 
VRI-programmet har vært inndelt i tre deler; VRI1, VRI2 og VRI3. VRI3 har igjen vært 
organisert som et treårig prosjekt. Aktørene som har deltatt i VRI Agder har vært stabile 
bidragsytere gjennom både VRI1, VRI2 og VRI3. Hovedmålet med VRI3 var å bidra til å 
utvikle vedvarende samarbeidsarenaer i virkemiddelsystemet i Agder, og strategisk 
kunnskap i fylkeskommunene, slik at Agders næringsliv øker sin evne til forskningsbasert 
innovasjon i og etter VRI 3-perioden. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har til sammen støttet VRI Agder med totalt 1,7 
mill. kroner i perioden 2011-2016. Til VRI3-prosjektet har Aust-Agder utviklings- og 
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kompetansefond tildelt støtte på til sammen 900 000 kroner, fordelt med 600 000 kroner for 
2015 og 300 000 kroner for 2016. 
 
Sluttrapporten gjelder VRI3. Det siste vedtaket om støtte til dette prosjektene ble fattet av 
styret 5. februar 2016. I dette møtet ble det gjort følgende vedtak vedrørende det aktuelle 
prosjektet: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på 300 000 kroner for 
2016 til VRI Agders siste prosjektfase ”VRI 3, Nye stier på Agder”.  
 

2. Totalrammen for prosjektet i 2016 er på 11,8 mill. kroner. Ved avkorting av 
prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende 
avkortet.  
 

3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår 
av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  

 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilget tilskuddene til Agderforskning som 
prosjektansvarlig. Norwegian Research Centre AS (NORCE) ble stiftet i 2017, og etablert 
etter initiativ fra universitetene i Agder, Bergen og Stavanger. Agderforskning inngikk i denne 
sammenslåingen, og sluttrapporten er dermed utarbeidet av NORCE. 
 
 
3. PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT 
 
3.1 Måloppnåelse 
 
Hovedmålet med VRI3 var å bidra til å utvikle vedvarende samarbeidsarenaer i 
virkemiddelsystemet i Agder, og strategisk kunnskap i fylkeskommunene, slik at Agders 
næringsliv øker sin evne til forskningsbasert innovasjon i og etter VRI 3-perioden. 
 
Høsten 2013 tok VRI Agder i samarbeid med de to fylkeskommunene initiativ til å starte 
arbeidet med smart spesialisering i Agder gjennom formell dialog med en internasjonal 
læringsarena som ble arrangert i 2014 i regi av VRI Agder regionalt. Arbeidet med smart 
spesialisering i Agder ble i 2014/2015 koblet til arbeidet med Regional plan for Innovasjon og 
Bærekraftig Verdiskaping (VINN-planen), og regionen er registrert på EUs plattform 
(s3platform). Fylkeskommunene igangsatte i 2016 en analyse av Smart Spesialisering i 
regionen og tok arbeidet videre gjennom dette. 
 
I 2014 sikret man kunnskapsoverføring og strategisk kompetansebygging gjennom «VRI 
Agder Samhandlingsprosjekt». Dette sikret at kunnskap kom tilbake til fylkeskommunen etter 
det tiårige engasjementet i VRI Agder ble avsluttet i 2016.  
 
I 2014-2016 ble det igangsatt 110 VRI-prosjekter med utgangspunkt i næringslivets behov i 
Agder. Det er etablert samarbeid med nærmere femti ulike FoU-miljøer i perioden 2014-
2016, et fåtall av disse er regionale, mens hele 41 er nasjonale eller internasjonale 
universiteter og vitenskapelige institutter. 
 
Til sammen ble det gjennom VRI-programmets tiårige historie gjennomført om lag 360 
mindre prosjekter. Sammen med andre finansiører har VRI Agder for eksempel bidratt til å 
påvirke de fleste klyngeprosjektene i regionen i perioden. I tillegg bidrog en i tidlig fase til det 
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som i dag er blitt Mechatronics Innovation Lab («MIL-labben»), og en har hatt en større 
satsing på matopplevelser.   
 
NORCE vurderer måloppnåelsen som betydelig. 
 
3.2 Formidling 
 
Det har vært utadrettet kommunikasjons- og formidlingsaktivitet i prosjektet, rettet både til 
bedrifter i sentrale kommuner og i distriktskommuner. Denne aktiviteten er gjennomført i 
samarbeid med andre FoU-finansiører, bransjeforeninger eller arenaer.  
 
NORCE viser til at VRI Agder allerede i begynnelsen av prosjektet fikk nye og bedre 
tilrettelagte hjemmesider med hensyn til bedriftene som var hovedmålgruppe for prosjektet. 
Det ble utarbeidet en plan for kommunikasjon og formidling som også inneholdt strategier 
knyttet til sosiale medier. VRI Agders Facebook-side ble aktivt benyttet i prosjektperioden. 
Det har også blitt utarbeidet en regional kortversjon av VRI Agders årsrapport.  
 
NODE-klyngens etablering som GCE og Eyde-klyngens NCE-status er saker som fikk 
vesentlig medieoppmerksomhet. VRI var engasjert i NODE og Eyde siden VRI-programmets 
første fase. VRI Agder har i hele prosjektperioden besøkt arenaer og samlinger for å formidle 
programmet til ulike målgrupper som bedrifter, klynger og regionalt partnerskap, for 
eksempel med deltagelse på Den Store Pengedagen, Skattefunn – Åpen dag og Listers 
Store Hagefest. Videre har VRI vært deltagende i UiAs sentrale forskningsutvalg for å 
informere om aktiviteter, i næringshagene i regionen og i offentlige råd og utvalg. VRI har 
vært sentralt i flere fellesaktiviteter med hensyn til næringslivet med informasjon om 
muligheter for finansiering av innovative ideer. 
 
3.3 Organisering 
 
Prosjektet er gjennomført med aktiviteter i henhold til prosjektplan. VRI Agder har hatt fire 
innsatsområder:  
 

 IKT 
 Kultur og opplevelsesnæringene 
 Energi og teknologi 
 Fremvoksende næringer 

 
Deltagere har vært FoU-institusjonene Agderforskning, Teknova, Universitetet i Agder og 
Innoventus Sør AS.  
 
Det har ikke vært endringer i sammensetningen. NORCE poengterer også at kjønnsbalansen 
i organisasjonen (styringsgruppe, konsortie, prosjektadministrasjon og kompetansemeglere) 
har vært god, med 44 prosent kvinner i 2014, 66 prosent i 2015 og 56 prosent i 2016.  
 
Administrasjons- og kommunikasjonssjef Sissel Strickert har vært kontaktperson for 
prosjektet. Strickert er også senior prosjektleder i NORCE. 
 
3.4 Økonomi 
 
Samlede kostnader i 2016 var 17,6 mill. kroner. Dette inkluderte 5,8 mill. kroner i 
egenfinansiering. Om man ser bort fra egenfinansieringen viser regnskapet kostnader på 
11,8 mill. kroner som er i tråd med budsjettet. 
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Tilskuddene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond på 300 000 kroner i 2014 og 
600 000 kroner for 2015 ble utbetalt i henholdsvis 2014 og 2016. Ved en inkurie har ikke 
NORCE før i mars 2019 bedt om utbetaling av tilskuddet på 300 000 kroner som ble bevilget 
for 2016. Dette ble avdekket etter at sekretariatet i kompetansefondet varslet NORCE om at 
tilsagnet ville bli inndratt i løpet av første kvartal 2019, etter tilsagnets utløp 1.1.2019. 
 
Sekretariatet har mottatt en redegjørelse fra NORCE med hensyn til hvordan denne 
situasjonen oppstod. NORCE opplyser at det i 2016 ble innvilget 39 prosjekter i VRI Agder 
innenfor de fire innsatsområdene (IKT, Kultur, Energi og teknologi og Fremvoksende 
næringer). Den vedlagte prosjektrapporteringen dannet grunnlag for utbetaling av siste rate 
fra Norges forskningsråd som hovedfinansiør. Finansieringen fra Forskningsrådet inngikk i 
sin helhet forskuddsvis i rapporteringsgunnlaget, før de aktuelle utbetalingene til de 39 
prosjektene har funnet sted.  
 
Dette rapporteringsregimet ble utviklet av Forskningsrådet, som har godkjent den konkrete 
rapporteringen. På rapporteringstidspunktet ble det tatt utgangspunkt i den finansieringen 
som ble lagt til grunn for aktivitetene i prosjektet. Finansieringen la grunnlag for aktiviteter 
med finansiell virkning på 11,8 mill. inkludert 0,3 mill. kroner fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond.  
 
Med bakgrunn i dette har sekretariatet funnet det rimelig å utbetale det aktuelle tilskuddet til 
NORCE. 
 
3.5 Erfaringer 
 
Det regionale næringslivet på Agder styrker seg først og fremst der det allerede er sterkt. 
Dette var også grunnen til at VRI Agder i VRI3-perioden etablerte et nytt innsatsområde for 
fremvoksende næringer. Satsingen skulle bidra til næringsutvikling ved å tilby «lavterskel» 
FoU-bistand til bedrifter med utfordringer innenfor produkt og tjenesteområder som ikke ble 
omfattet av de andre innsatsområdene.  
 
Det har vært utfordrende å starte opp et nytt innsatsområde, men en har lykkes i å fylle opp 
porteføljen med prosjekter som NORCE mener gir riktige skritt i retning av fornyelse. En stor 
del av prosjektene har samarbeid med internasjonale FoU-miljøer. De andre 
innsatsområdene har hatt god tilgang på prosjekter og har hatt en mangfoldig og spennende 
portefølje. Det har vært flere samhandlingsprosjekter mellom innsatsområdene, og 
kompetansemeglere har bidratt i innsatsområdet fremvoksende næringer.  
 
I perioden har flere av bedriftene i klyngeorganisasjonen USUS blitt mer modne for FoU-
samarbeidsprosjekter. VRI Agder har også samarbeidet strategisk med denne 
klyngeorganisasjonen med mål om å løfte næringens evne til samarbeidsprosjekter mellom 
næringsliv og FoU.  
 
3.6 Vedlegg 
 
Prosjektrapporteringen for VRI Agder som er godkjent av Forskningsrådet følger som 
vedlegg til saken.  
 
Sluttrapporten, som også er godkjent av Forskningsrådet, følger også som vedlegg.  
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4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet tilrår at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning 
sluttrapporten fra NORCE Norwegian Research Centre AS vedr. prosjektet «VRI III Nye stier 
på Agder». 
 
 
Vedlegg 
2013_3148 Sluttrapport_ 16_9 VRI III Nye stier på Agder år 3_3 
VRI-Agder-tellekanter-NFR_2016 
Prosjektrapportering 2016 VRI Agder 
Prosjektregnskap AAukf 2016 pr 280319 
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Flag Status: Flagged 

 

Categories: Rød kategori 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 
16/9 VRI III Nye stier på Agder år 3/3  

Dato 
01.01.2014-31.12.2016  

Organisasjon/foretak/institusjon 
NORCE Norwegian Research Centre AS (tidl. Agderforskning AS tilsagnsmottager) 

Kontaktperson (obligatorisk) 
Sissel Strickert  

Telefon (obligatorisk) 
+47 99297689 

Adresse 
Universitetsveien 19  

Postnummer/sted 
4630 

E-post (obligatorisk) 
sstr@norceresearch.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 
1503.92.94297 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 
Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og 
innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing på 
innovasjon gjennom samhandling. VRI Agder Samhandlingsprosjekt har som hovedmål å 
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bidra til å utvikle vedvarende samarbeidsarenaer i virkemiddelsystemet i Agder, og strategisk 
kunnskap i fylkeskommunene, slik at Agders næringsliv øker sin evne til forskningsbasert 
innovasjon i og etter VRI-III-perioden. 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 
Prosjektet er gjennomført med aktiviteter i henhold til prosjektplan. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 
planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 
Hovedmål: VRI 3 skal bidra til å utvikle vedvarende samarbeidsarenaer i virkemiddelsystemet 
i Agder, og strategisk kunnskap i fylkeskommunene, slik at Agders næringsliv øker sin evne 
til forskningsbasert innovasjon i og etter VRI 3-perioden. Høsten 2013 tok VRI Agder i 
samarbeid med de to fylkeskommunene initiativ til å starte arbeidet med smart spesialisering i 
Agder gjennom formell dialog med Sp3 plattformen, en internasjonal læringsarena som ble 
arrangert i 2014 i regi av VRI Agder regionalt. Arbeidet med smart spesialisering på Agder 
ble i 2014/2015 koblet til arbeidet med Regional plan for Innovasjon og Bærekraftig 
Verdiskaping (VINN-planen), og regionen er registrert på EUs plattform (Ref.: s3platform). 
Fylkeskommunene har i 2016 igangsatt en analyse av Smart Spesialisering i regionen og tar 
arbeidet med SP3, som startet i VRI, videre gjennom dette. 
I 2014 sikret fylkeskommunene kunnskapsoverføring og strategisk kompetansebygging 
gjennom å lede VRI Agder Samhandlingsprosjekt. For Aust-Agder fylkeskommune var det 
strategisk viktig å ha dette vikariatet for å sikre at kunnskap kom tilbake til fylkeskommunen 
når deres 10-årige engasjement i VRI-Agder avsluttes i 2016. Som et ledd i dette søkte Aust-
Agder fylkeskommune et Offentlig Ph.d prosjekt med tema: Kompetanseutvikling og 
tjenesteinnovasjon under endrede rammevilkår: hvordan kan Aust-Agder fylkeskommune 
møte fremtidige utfordringer som regionalutviklingsaktør ved å lære av VRI? 
I 2014-2016 ble det igangsatt 110 VRI-prosjekter med utgangspunkt i næringslivets behov i 
Agder. Omkring halvparten (50) av disse prosjektene er bedriftsprosjekter, øvrige er dialog og 
mobilitet. Det er etablert samarbeid med nærmere femti ulike FoU-miljøer i perioden 2014-
2016, et fåtall av disse er regionale, og hele 41 er nasjonale eller internasjonale universiteter 
og vitenskapelige institutter. 
Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og 
innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing på 
innovasjon gjennom samhandling. VRI Agder Samhandlingsprosjekt har som hovedmål å 
bidra til å utvikle vedvarende samarbeidsarenaer i virkemiddelsystemet i Agder, og strategisk 
kunnskap i fylkeskommunene, slik at Agders næringsliv øker sin evne til forskningsbasert 
innovasjon i og etter VRI-III-perioden. 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 
Betydelig 
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3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de 
involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 
Henviser til vedlegg NFR tellekanter VRI. 

I begynnelsen av prosjektet fikk VRI Agder nye og bedre tilrettelagte hjemmesider med tanke 
på hovedmålgruppen bedrifter. Det ble utarbeidet en plan for kommunikasjon og formidling 
som også inneholder strategier knyttet til sosiale medier. VRI Agders facebook side ble 
benyttet i prosjektperioden. I 2015 og 2015 ble det laget regional kortversjon av VRI Agders 
årsrapport. NODE klyngens etablering som GCE og Eyde-klyngens NCE-status er saker som 
fikk stor stor oppmerksomhet i pressen. VRI har vært engasjert i NODE og Eyde siden VRI 
programmet første fase. VRI Agder har i alle årene vært ute på en rekke arenaer og samlinger 
for å formidle om programmet til ulike målgrupper som bedrifter, klynger, regionalt 
partnerskap mv. Eksempler på dette er deltagelse med stand og speed date konsept på Den 
Store Pengedagen, Skattefunn – Åpen dag 2015 og Listers Store Hagefest. Videre er VRI 
deltagende både i UiAs sentrale forskningsutvalg for å informere om aktiviteter, i 
næringshagene i regionen, i offentlige råd og utvalg og har vært sentral i flere fellesaktiviteter 
mot et kriserammet næringsliv med informasjon om muligheter for finansiering av innovative 
ideer. 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 
Samhandlingsprosjektet VRI Agder har hatt fire innsatsområder: IKT, Kultur og 
opplevelsesnæringene, Energi og teknologi, samt Fremvoksende næringer. Deltagere i 
konsortiet er FoU-institusjonene Agderforskning, Teknova, Universitetet i Agder, samt 
Innoventus Sør AS (tidl. Coventure AS). Finansiører i VRI Agder er Aust-Agder og Vest-
Agder fylkeskommuner, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, Innovasjon Norge, samt Forskningsrådet. 
Organisasjonen og de operative aktørene i VRI Agder er erfarne aktører i programmet. Det 
har ikke vært endringer i sammensetningen av konsortiet eller hos andre utførende aktører i 
VRI Agder perioden. Det er tydelig at VRI er kjent i Agder som et virkemiddel for kobling av 
næringsliv og FoU-miljøer i samhandling da det er mange bedrifter som ønsker å arbeide med 
forskningsbasert innovasjon. Kjønnsbalansen i organisasjonen (styringsgruppe, konsortie, 
prosjektadministrasjon og kompetansemeglere) har i hele prosjektperioden vært god med hhv. 
44 % kvinner (2014), 66 % (2015) og 56 % (2016). 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder 
fremdriftsplan.  
Henviser til korrespondanse i mars 2019. Vi ønsker å gjennomføre en grundigere 
gjennomgang av prosjektet før vi vil be om eventuell utbetaling av resterende midler. Vår 
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tidligere henvendelse bes settes på vent inntil vi kommer tilbake. Vi forventer å komme 
tilbake til dere i løpet av 2 uker. 
Prosjektregnskapsrapport ettersendes. 

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det 
noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 
Et overordnet mål for Agderregionen er å bidra til større fornyelse i næringsstrukturen. 
Bakgrunnen for dette er at deler av det regionale næringslivet på Agder styrker seg først og 
fremst der det allerede er sterkt. Dette var også grunnen til at VRI Agder i denne siste VRI-
perioden etablerte et nytt innsatsområde for Fremvoksende næringer. Satsingen skulle bidra til 
næringsutvikling ved å tilby «lavterskel» FoU-bistand til bedrifter med utfordringer innenfor 
produkt og tjenesteområder som ikke omfattes av de andre innsatsområdene. Erfaringer fra 
«Wild Card» i VRI II viste at det å starte noe nytt ikke nødvendigvis alltid er smertefritt. Det 
har vært utfordrende å starte opp et nytt innsatsområde, men vi har klart å fylle opp 
porteføljen med prosjekter vi mener er et skritt i retning av «fornyelse». En stor del av 
prosjektene har samarbeid med internasjonale FoU-miljøer. De andre innsatsområdene har 
hatt god tilgang på prosjekter og har en mangfoldig og spennende portefølje. Det har vært 
flere cross-over prosjekter mellom innsatsområdene, og alle kompetansemeglerne har bidratt i 
innsatsområdet fremvoksende næringer. I perioden har flere av bedriftene i 
klyngeorganisasjonen USUS utviklet en modenhet for samarbeidsprosjekter med FoU. VRI 
Agder har samarbeidet strategisk med denne klyngeorganisasjonen med mål om å løfte 
næringens evne til samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og FoU. 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 
Prosjektet har vært del av Forskningsrådets program «Virkemidler for regional FoU og 
innovasjon» i perioden 2014-2016. VRI-programmet er forskningsrådets 10-årige satsing på 
innovasjon gjennom samhandling. 
Norges Forskingsråd har i sitt program REGIONSATSING videreført erfaringer fra VRI 
programmet. Det er fylkeskommunene som leder satsingen i regionene, målsettingen er 
mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon. 

8. Vedlegg 

 Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- 
eller mer.) 

 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 
 Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 
Sissel Strickert  
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Prosjektansvarlig 
Agderforskning AS ved adm dir Roger Normann 
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VRI AGDER - tellekanter rapportering forskningsrådet  pr 31. mai 2016

Resultater 2014 2015 2016 2017 Akkumulert hittil

10 8 18

1 1

30 31 6 67

3 16 16

4 1 5

11 4 15

2 9 11

4 9 13

6 4 10

0

1 1

1 1

1 1

1 1

0

1 1

0

Publisert artikkel i periodika og serier

Publisert artikkel i antologi

Publiserte monografier

Næringsrettede FoU resultater

Ferdigstilte nye/forbedrede metoder/modeller/prototyper

Vitenskapelige utgivelser

Ny virksomhet

Nye foretak som følge av prosjektet

Nye forretningsområder i eksisterende bedrifter som følge av prosjektet

Ferdigstilte nye/forbedrede prosesser

Ferdigstilte nye/forbedrede tjenester

Søkte patenter (samme patent søkt i flere land teller som 1 patent)

Inngåtte lisensieringskontrakter (eksl. brukerlisenser for programvare)

Bedrifter utenfor prosjektet som har innført nye/forbedrede metoder/modeller/teknologi

Bedrifter i prosjektet som har innført nye/forbedrede arbeidsprosesser/forretningsmodeller

Ferdigstilte nye/forbedrede produkter

Allmennrettede formidlingstiltak

Populærvitenskaplige publikasjoner (artikler/bøker, debattbøker/-artikler, høringer, utstillinger, 

Oppslag i massemedia (aviser, radio, TV ..)

Kommersielle resultater med bidrag fra prosjektet

Brukerrettede formidlingstiltak

Rapporter, notater, artikler, foredrag på møter/konferanser rettet mot prosjektets målgrupper

Innføring av nye/forbedrede metoder/modeller/teknologi for økt verdiskaping

Bedrifter i prosjektet som har innført nye/forbedrede metoder/teknologi
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett

Personel og indirekte kostander 9533827,00 9533827,00

0,00 0,00

Andre driftskostnader 8110903,00 8110903,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SUM 17644730,00 17644730,00

Kilde Virkelig Planlagt

Norges Forskningsråd 5 321 800,00 5 900 800,00

Aust-Agder fylkeskommune 2 152 000,00 1 920 000,00

Vest-Agder fylkeskommune 3 227 000,00 2 880 000,00

Innovasjon Norge 500 000,00 500 000,00

Sørlandets Kompetansefond 300 000,00 300 000,00

Aust- Agder utvikling- og kompetansefond* ########## #################### 300 000,00

SUM 11800800,00 11800800,00

*Ihht redegjørelse prosjektregnskap.

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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Sluttrapport fra Contentio AS vedr. prosjektet "Predikativ analyse 
for markedsføringstiltak på sosiale og digitale media" 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Contentio AS vedr. prosjektet «Predikativ analyse 
for markedsføringstiltak på sosiale og digitale media». 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok 20. februar 2015 å støtte 
prosjektet «Predikativ analyse for markedsføringstiltak på sosiale og digitale media» med 
675 000 kroner.  
 
Det ble gjort følgende vedtak:  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Contentio et tilskudd på 675 000 
kroner i 2015 til prosjektet ”Predikativ analyse”.  

 
2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 7,2 mill. kroner for perioden 

2014–2017. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til 
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.  

 
3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår 

av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 
 
3. OM PROSJEKTET 
 
Private bedrifter har høye kostnader til salg og markedsføring, men ofte med store 
feilmarginer og påfølgende satsinger uten ønsket effekt. Målet med prosjektet var å utvikle et 
system som gir beslutningsstøtte for markedsføringsinvesteringer basert på predikativ 
analyse. Systemet skulle analysere data fra sosiale og digitale medier for å måle og forutsi 
effekten av markedsføringstiltak. 
 
Begrepet «predikativ analyse» benyttes blant annet i forbindelse med konstruksjon av 
systemer og algoritmer som med best mulig presisjon forutsier forventet effekt eller løsning. 
Dette prosjektet skulle samle inn store datamengder («Big Data») for å danne grunnlag for 
analyser, prediksjoner og beslutningsstøtte. Det har vært kritisk å identifisere, innhente å 
lagre riktige data på en måte som gjør dem anvendelige i disse sammenhengene. 
 
I henhold til sluttrapporten fra Contentio AS har prosjektet levert meget godt på flere 
måloppnåelser, i tillegg til å ha presentert en fungerende onlineløsning. Det har imidlertid vist 
seg å være mer utfordrende å fullføre ambisjonene på delmålet «prediksjon», og på dette 
området gjenstår det også fortsatt enkelte punkter før utvikleren regner systemet som 
ferdigstilt. 
 
Delmålet «dataaggregering» er ferdigstilt, og en har utviklet metoder for å identifisere, 
innhente og lagre riktige data på en måte som gjør dem anvendbare som datagrunnlag til 
analyser, prediksjoner og beslutningsstøtte. 
 
Delmålet «selvlærende algoritmer for dataanalyse» innebærer at man skulle utvikle 
algoritmer som fortolket datagrunnlaget, for å avdekke effekter av markedskommunikasjon 
og sammenhenger mellom markedsføringstiltak og forbrukeratferd. Contentio AS opplyser i 
sluttrapporten at dette delmålet ikke er realisert. 
 
Delmålet «predikativ analyse» skulle løse utfordringer knyttet til prediksjoner som viser 
forventet effekt av ulike markedsføringstiltak. Med bakgrunn i manglende progresjon i 
delmålet over, har heller ikke dette delmålet innfridd forventningene. 
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Contentio AS oppgir at progresjonen i prosjektet har vært «kraftig redusert», og at 
prosjektets fremtid er usikker på grunn av redusert FoU-kapasitet. 
 
Samtidig viser Contentio AS til at man gjennom prosjektet har fått utviklet en omfattende 
software-løsning for innsamling og presentasjon av bedriftsrelaterte data fra sosiale medier 
og statistikkplattformer som Facebook, Instagram, Mailchimp, LinkedIn, Google Analytics mv. 
Løsningen samler inn data fra de ulike plattformene og strukturerer disse for kanaleieren på 
en enkel og oversiktlig måte. Videre er det utviklet gode og brukervennlige løsninger for 
sammendrag av rapporter, grafiske fremstillinger mv. Prosjektet har også lagt til rette for en 
konsern- eller agentstruktur som gjør det oversiktlig og enkelt å administrere flere ulike 
bedrifter fra ett felles grensesnitt. Løsningen er også optimalisert for ulike flater som PC, 
mobil og nettbrett.  
 
Contentio AS har utført omfattende testing og dialog med de ulike plattformene, og det er blitt 
utført langsiktig testing av over 100 bedrifter som en del av piloten hvor innsamling av data, 
brukertester, feilretting og rapportering samt fokus på betalingsvilje og videreutvikling er 
undersøkt. Selskapet opplever at en sammen med de tekniske utviklingspartnerne har 
«levert et godt gjennomarbeidet produkt med en meget god brukeropplevelse som er nyttig 
for bedriftene i deres hverdag med digital markedsføring». Særlig oppleves løsningene med 
felles grensesnitt og struktur som noe som har oversteget forventningene. 
 
Prosjektet er åpent for testing via denne lenken: http://contentiomedia.no/, og neste fase for 
prosjektet er videreutvikling av løsningen. Som vedlegg følger bl.a. en presentasjon som 
viser løsningen på en enkel måte.  
 

Tilskuddet til Contentio AS ble bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 7,2 mill. kroner for 
perioden 2014–2017. Gyldigheten av tilsagnet utløp i utgangspunktet 1.1.2018, men ble 
forlenget til 31.12.2018 i samsvar med parallell forlengelse med Skattefunn. 
 
Selskapet er ikke revisorpliktig, men på forespørsel fra sekretariatet har selskapet fremlagt 
økonomiske rapporter som gir oversikt over prosjektets økonomiske omfang. Rapportene fra 
selskapet viser at kostnadene i prosjektet har vært til sammen 5 355 847 kroner i perioden 
2014-2018, det vil si 74,4 prosent av opprinnelig budsjett på 7,2 mill. kroner. I tråd med 
styrets vedtak om tilsagn skal dermed tilskuddet fra kompetansefondet avkortes tilsvarende 
avkortingen av prosjektets endelige totalkostnader. Et tilsagn på 74,4 prosent av rammen på 
675 000 kroner tilsvarer om lag 502 000 kroner. Det er tidligere foretatt delutbetalinger på til 
sammen 506 000 kroner. De resterende 169 000 kronene skal dermed inndras. Dette skjer i 
full forståelse med selskapet selv. 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Contentio vedr. prosjektet 
«Predikativ analyse for markedsføringstiltak på sosiale og digitale media». 
 
 
Vedlegg 
2013_3148 Sluttrapport_ Predikativ analyse for markedsføringstiltak på sosiale og digitale 
media 
Søknad-sluttubetaling-Prosjekt-Predikativ-Analyse-2018 
Contentio Development Report 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: 25. mars 2019 09:55 

To: Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole 

Subject: 2013/3148 Sluttrapport: Predikativ analyse for markedsføringstiltak 

på sosiale og digitale media 

Attachments: 271831-Contentio-Forlengelse-Predikativ-analyse-Sluttrapport-

utkast.pdf; Søknad-sluttubetaling-Prosjekt-Predikativ-Analyse-

2018.pdf 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 
Predikativ analyse for markedsføringstiltak på sosiale og digitale media  

Dato 
27.03.2019  

Organisasjon/foretak/institusjon 
Contentio AS 

Kontaktperson (obligatorisk) 
kristian osestad  

Telefon (obligatorisk) 
97870312 

Adresse 
RØYRVIKÅSEN BUSTADFELT  

Postnummer/sted 
4755 

E-post (obligatorisk) 
kristian@contentio.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 
2890.12.97772 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 
Prosjektet har levert meget bra på flere måloppnåelser og har presentert en fungerende online 
løsning 
Det har vist seg mer utfordrende å få fullført alle ambisjonene på delmål prediksjon- dette 
punktet gjenstår det fortsatt enkelte punkter på før utvikler vil si seg helt ferdig. 
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2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 
Prosjektet hadde som mål å utvikle et system som gir beslutningsstøtte for 
markedsføringsinvesteringer basert på predikativ analyse. Systemet skal analysere data 
fra sosiale og digitale medier for å måle og forutsi effekten 
av markedsføringstiltak. 

Første delmål, dataaggregering, ansees som ferdigstilt. Vi har utviklet metoder for å 
identifisere, innhente å lagre riktige data på en måte som gjør dem anvendbare som 
datagrunnlag til analyser, prediksjoner og beslutningsstøtte. 
Når det gjelder neste delmål, Selvlærende algoritmer for dataanalyse, var målet 
å utvikle algoritmer som fortolker datagrunnlaget for å avdekke effekter av 
markedskommunikasjon og sammenhenger mellom markedsføringstiltak og 

forbrukeratferd. Våre forventninger til dette kan ikke sies å være innfridd, da vi ikke har 
hatt kapasitet til å prioritere delmålet. 
Siste delmål, predikativ analyse og strategisk rådgivning, skulle løse utfordringer 
knyttet til prediksjoner som viser forventet effekt av ulike markedsføringstiltak. På 
grunn av fraværende progresjon i forrige delmål, har heller ikke dette delmålet innfridd 
forventningene. 
Progresjonen i dette prosjektet har vært kraftig redusert. Dette skyldes at nøkkelpersoner 
i selskapet ikke har hatt kapasitet til å drive det videre på grunn av behov for 
inntektsgivende arbeid og stor ordreinngang innenfor andre forretningsområder. 
Prosjektets fremtid er usikker på grunn av redusert kapasitet til FoU slik situasjonen er 
nå. 
Tidlig i prosjektet var SKatteFUNN avgjørende for å sikre progresjon. De siste to årene 
har vi ikke hatt kapasitet til å benytte godkjenningen i tilstrekkelig grad, vi kan dermed 
ikke si at betydning av SkatteFUNN har vært stor. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 
planlagt, og hvordan dette er etterprøvd.  

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 
Tilfredsstillende 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de 
involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 
Der er kommunisert på mail – via online software løsning og på nett 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 
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Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 
Se punkt 2 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder 
fremdriftsplan.  
Se punkt 2 

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det 
noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 
Sentral erfaring har vært at prosjektet har dratt for mye ut i tid. For å sikre løpende inntekter i 
selskapet/for de sentrale personer mens utviklingen har pågått – har fokuset dreiet seg over på 
nye prosjekter – dette har skapt en litt negativ sirkel hvor aktørene ikke har følt at vi har hatt 
økonomi nok til å fokusere tilstrekkelig på prosjektet 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 
Løsningen fungerer og har verdig og er testet av et antall aktører. Den er pt ikke helt i tråd 
med de store ambisjonene men overall mener vi at vi har levert et bra produkt som bør kunne 
ha en markeds og nytteverdi og som kan videreutvikles 

8. Vedlegg 

 Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- 
eller mer.) 

 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 
 Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 
kristian osestad  

Prosjektansvarlig 
kristian osestad 
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Søknad delutbetaling prosjekt Predikativ analyse 
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG 
KOMPETANSEFOND  

Søker  

Organisasjon/foretak/institusjon: Contentio AS Kontaktperson: Kristian Osestad      
Adresse: Hovden Postnummer/sted: 4755 Hovden E-post: kristian@contentio.no Telefon:        
978 70312  

Prosjektnavn og søknadsbeløp  

Prosjektnavn: Contentio Predikativ analyse prosjekt Søknadsbeløp: 690 000 
Totalkostnad: 7 500 000 Godkjent støtte 675 000 Prosjektperiode: 2014 -2017 - utvidet til 
2018 

Tilsagsnnummer 2015/9 Contentio AS Kontonnr. 2890.12.97772 Beløp delutbetaling 

for 2014 275 000  

Beløp delutbetaling for 2015 231 000  

Beløp sluttlutbetaling for 2018 1690000  

Dette betyr at utbetaling til Contentio AS har nådd 100% av tilsagsnbeløp.  

Sammendrag  

Contentio AS utvikler et datadrevet system som gir beslutningsstøtte for markedsføringsinvesteringer basert på 
predikativ analyse. Systemet skal analysere data fra sosiale og digitale medier for å måle og forutsi effekten av 
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markedsføringstiltak i den enkelte bedriften - prosessering av såkalte “Big Data”. Predikativ analyse hører inn 
under begrepet Business Intelligence og for brukere i SMB-segmentet vil dette føre til økt trygghet i investeringer, 
mer målrettet markedskommunikasjon og styrket konkurranseevne i markeder som domineres av tunge aktører. 
Systemet vil bli løst som en SaaS modell- dvs Service as a Software. Systemet vil kunne koble opp brukere, 
kanaler og betaling direkte online uten at det involverer personbaserte rutiner. Videre vil et slikt system kunne 
skaleres til et ubegrenset antall brukere uten at det  

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal, postmottak@austagderfk.no  
proporsjonalt øker kostnadene eller ressursbehovet. Et slik system har derfor internasjonalt potensiale og 
kan få et stort antall brukere på sikt.  

Sluttutbetaling  
Contentio AS søker med dette om sluttutbetaling stor kr 169 000,- for medgåtte kostnader til prosjektet i 
perioden 2016. Hovedandelen her er ekstern kompetanse og programvareutvikling. Se vedlegg for 
detaljer  

Økonomi  
Contentio sitt budsjett er både egne midler og tilskudd fra Innovasjon Norge, Setesdal Regionråd ,Bykle 
Kommune og Skattefunn, Det er pt bevilget midler fra alle disse instanser til prosjektet.  
Budsjett Kostnadsart (Hovedposter) NOK  
Ekstern prosjektstyring FOU prosjekte  
290000  
FOU direkte relaterte kostnader 400000 Ekstern kompetanse og programvareutvikling  
5200000  

Personal og indirekte kostnader 1200000 Øvrige kostnader 120000 SUM 7210000  
Finansieringsplan Kilde NOK Merknad  

Setesdal Regionråd 100000 Tildelt Innovasjon Norge 900000 Tildelt Skattefunn 1500000 Godkjent Egen innsats - 
investor midler 3730000 Dette er finansiert opp Aaukf 6150000 Godkjent SUM 7210000  

Status- Resultat  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal, postmottak@austagderfk.no  

- Contentio AS har siden oppstarten av prosjektet fått utviklet en omfattende software løsning for  

innsamling og presentasjon av bedriftsrelaterte data fra sosiale medie og statistikk plattformer som 
Facebook, Instagram, Mailchimp, Linkedin, Google analytics mv - Løsningen samler inn data fra de ulike 
plattformenes API - data tilganger - og strukturerer dette for  

kanaleier på en enkel og oversiktlig måte - Videre er det utviklet gode og brukervennlige løsninger for 
rapport sammendrag, grafiske fremstillinger  

,varsling/notification innstillinger mv - Prosjektet har også lagt til rette for at en konsern eller agent 
struktur som gjør det oversiktlig og enkelt  

å administrere flere ulike konti/bedrifter fra ETT felles grensesnitt - Videre er løsningen optimalisert 
for ulike flater som desktop,mobil og nettbrett - Contentio har utført omfattende testing og dialog med de ulike 
plattformene - datakildene - Det er blitt utført langsiktig testing av over 100 bedrifter som en del av piloten 
hvor innsamling av data, brukertester, feilretting og rapportering samt fokus på betalingsvilje og 
videreutvikling er undersøkt  
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- Vi opplever at vi sammen med våre tekniske utviklingspartner har levert et godt gjennomarbeidet  

produkt med en meget god brukeropplevelse som er nyttig for bedriftene i deres hverdag med digital 
markedsføring - Løsningene med flerkonti og agent struktur har vi opplevd som et stort pluss og noe som 
har  

oversteget de forventingene vi hadde til å få fullført dette - Prosjektet er lansert ut av 
beta og er åpent for alle å teste her : http://contentiomedia.no/ - Videre fase for prosjektet er nå 
videreutvikling av løsningen  

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal, postmottak@austagderfk.no  
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Video Walkthrough: https://www.screencast.com/t/5MJsM5Lc
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Arkivsak-dok. 18/6427-50 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019 

 
 
   

Sluttrapport fra Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør vedr. 
prosjektet "Innovation through design and entrepreneurship" 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør 
vedr. prosjektet "Innovation through design and entrepreneurship". 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2016 å støtte prosjektet 
«Innovation through design and entrepreneurship» med et tilskudd på 400 000 kroner. 
Tildelingen var et resultat av utlysningen i 2015 til prosjekter og piloter som kan bidra til 
forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket  
 
Vedtak om støtte ble fattet av styret 19. februar 2016, og styret gjorde følgende vedtak i sak 
16/43 (punkt 22 a-e): 

 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Sørlandsporten 

Næringshage/BeyondRisør et tilskudd på 400 000 kroner til prosjektet “Innovation 
through design and entrepreneurship”.  
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1 mill. kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2019. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte 
opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at 
støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i 
forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.  

 
Prosjektet “Innovation through design and entrepreneurship (IDE)” ønsket å koble 
designkompetanse med regionalt næringsliv for å øke innovasjonskraften i næringslivet. IDE 
var en videreføring av Masterkurs i design og entreprenørskap (MDE) som ble avsluttet i 
2016 og som ble tildelt til sammen 1,3 mill. kroner fra kompetansefondet i 2013 og 2015 
(dette beløpet ble senere avkortet til 1 235 000 kroner). 
 
IDE-prosjektet skulle baseres på to konsepter: 
 

 Prosjektkonsept 1 var en “pop up Design camp” i Risør for studenter innen design og 
entreprenørskap 

 Prosjektkonsept 2 er et “IDE-designkontor” hvor nyutdannede studenter skal jobbe 
med oppdrag fra næringslivet ved strategisk anvendelse av design. 

 
I søknaden som styret behandlet i 2016 var det oppgitt en tydelig kobling mellom de to 
prosjektene (MDE og IDE), og IDE fremstod som en god måte å ta satsingen på bruk av 
designkompetanse videre.  
 
 
3. OM PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT 
 
IDE-prosjektet hadde som målsetting å videreutvikle masterkurset fra MDE-prosjektet. 
Søknaden inneholdt derfor både en videreutvikling av MDE (nå Risør Pop-Up Campus) og 
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utvikling og etablering av BeyondStudio – Innovation through Design and Entrepreneurship 
(IDE-kontoret). 
 
Målet med å etablere BeyondStudio var å koble akademia med regionalt næringsliv for å øke 
innovasjonskraften i Aust-Agder og etablere nyutdannede designere på Sørlandet over en 
lengre periode enn under Risør Pop-Up Campus (en uke). Basert på erfaringene fra arbeidet 
med MDE ønsket aktørene i Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør å utvikle et mer 
bevisst kompetansemiljø innen design og entreprenørskap i Risør og prosjektet søkte å 
utforske mulighetene for å etablere et designkontor med nyutdannede studenter, i etterkant 
og forlengelse av MDE. Tanken var at noen av studentene som hadde deltatt på Risør Pop-
Up Campus ville få tilbud om å drive egen praksis rettet mot regionalt næringsliv, etablert 
som en stipendordning. Etableringen ville være et viktig ledd i videreføringen av regionens 
satsning på design og innovasjon. 
 
Arbeidet med å etablere BeyondStudio, eller IDE-kontoret, viste seg å være svært 
utfordrende på flere områder, og det lyktes ikke samarbeidspartnerne å etablere et 
studentkontor høsten 2017. Det fremstod etter hvert som klart at man ikke ville kunne 
etablere IDE-kontoret i den hastigheten og på de betingelsene som man opprinnelig la til 
grunn. 
 
MDE ble derimot videreutviklet som en del av arbeidet, og er nå etablert som en modell som 
flere aktører over hele landet er interessert i å etablere. I etterkant er det også arbeidet mer 
med tanken om "Students in residence". 
 
Gjennom workshops våren 2015 ble det klart at det er utfordrende å «flytte» studenter fra 
sine respektive studiesteder for lengre perioder. MDE-satsingen som en ønsket å utvikle til å 
bli et masterkurs over flere måneder, tok derfor en ny retning. Basert på at det lokale og 
regionale næringslivet ble stadig mer modent og mottakelig for designmetodikk, samt det å 
inkludere studentressurser i sine utfordringer, ønsket en å se på mulighetene for å etablere 
et designkontor i Risør, i forlengelsen av MDE. I søknaden omtalte en dette som fase III i 
prosjektet. 
 
I tillegg til å videreutvikle MDE-satsingen, skulle det arbeides for å få opp et designkontor, 
IDE-kontoret. Studentene rapporterte at det var utfordrende å få jobb, og mer erfaring fra å 
jobbe med næringslivet ville styrke dem i kampen om jobbene. Dette arbeidet ble møtt 
positivt i næringslivet.  
 
Prosjektlederen for BeyondRisør / MDE fikk forlenget sin prosjektansettelse som et resultat 
av bevilgningen fra kompetansefondet. Det ble senere mer hensiktsmessig å legge 
prosjektansvaret til Risør kommune og BeyondRisør, ved næringssjefen i Risør kommune.  
 
Prosjektet lyktes ikke i å etablere et designkontor for nyutdannede i vår region. I 
sluttrapporten oppgis det at prosjektet fremdeles mener at det er rom for et slikt 
designkontor, og at en vil komme tilbake til muligheten for å bygge videre på erfaringene fra 
prosjektet for å få dette etablert.  
 
Prosjektet har nådd deler av målsettingene: 
 

1. Hvert år kunne en tilby lokalt og regionalt næringsliv tilgang på masterstudenter innen 
fagområder som regionen ellers mangler. 

2. Gjennom MDE / Risør Pop-Up Campus ble det etablert en læringsarena for høyere 
tverrfaglig og unik utdanning. 
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3. Hvert år synliggjør MDE / Risør Pop-Up Campus Sørlandet til mer enn 40 
internasjonale studenter, hvor bare et fåtall har vært i regionen før. MDE er etablert 
som en modell som også omsettes til andre deler av Distrikts-Norge. 

 
Etter en samlet vurdering oppgis det likevel i sluttrapporten at en vurderer egen 
måloppnåelse som svak. 
 
Prosjektresultatene er hovedsakelig kommunisert via lokale og regionale medier. I tillegg har 
prosjektet etablert flere kanaler i sosiale medier, hvor både arrangørene og deltakerne 
publiserer. Det er også skrevet et «paper» om det tverrfaglige samarbeidet som er presentert 
på en utdanningskompetanse i Barcelona, samt at UiA og AHO har trukket fram samarbeidet 
i flere presentasjoner som de har holdt gjennom året. 
 
I styrevedtaket fra 2016 heter det at tilskuddet på 400 000 kroner «…er bevilget med 
bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1 mill. kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige 
totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet». 
Prosjektregnskapet viser totale kostnader på 658 949 kroner, eller om lag 66 prosent av 
kostnadsoverslaget. I tråd med dette er tilsagnet redusert til 265 000 kroner ved utbetaling. 
Resterende midler trekkes inn. 
 
Det største avviket fra det opprinnelige budsjettet, er inntektene det var budsjettert med i 
forbindelse med drift av IDE-kontoret. Ettersom konseptet aldri kom i drift, kom det heller 
ingen inntekter.  
 
BeyondStudio måtte på sikt bli finansiert av det regionale næringslivet som kunder og 
gjennom workshops og intervjuer ble det igjen avdekket mangelfull betalingsvilje. Det ble 
også stilt kritiske spørsmål til hvorvidt BeyondStudio med studenter ble en konkurrent til 
bedrifter i samme bransje.  
 
Det er imidlertid fremdeles et ønske om å intensivere tilgangen til høyere og tverrfaglig 
kompetanse i regionen. MDE er etablert som et tverrfaglig samarbeid mellom design og 
business, og det er ønskelig å få frem flere retninger kombinert med design, f.eks. å 
kombinere design med innovasjon i offentlig sektor og helse. I tillegg arbeider nå 
samarbeidspartnerne om å etablere et tverrfaglig etter- og videreutdanningstilbud innen 
business og design, med utgangspunkt i UiA sin etter- og videreutdanningsavdeling. 
Kursrekken skal legges til Risør, og AHO vil være en sentral innholdsleverandør i tilbudet. 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Sørlandsporten 
Næringshage og BeyondRisør vedr. prosjektet «Innovation through design and 
entrepreneurship». 
 
 
 
Vedlegg 
2013_3148 Sluttrapport_ BeyondStudio_ Innovation through design and entrepreneurship - 
IDE kontoret 
Prosjektregnskap-IDE-kontoret 
Anmodning-om-sluttutbetaling 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: 29. mars 2019 12:16 

To: Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole 

Subject: 2013/3148 Sluttrapport: BeyondStudio: Innovation through design 

and entrepreneurship - IDE kontoret 

Attachments: Prosjektregnskap-IDE-kontoret.xlsx; Anmodning-om-

sluttutbetaling.docx 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 

BeyondStudio: Innovation through design and entrepreneurship – IDE kontoret  

Dato 

22.02.2016  

Organisasjon/foretak/institusjon 

Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør 

Kontaktperson (obligatorisk) 

Kamilla Solheim (Michel Esnault)  

Telefon (obligatorisk) 

98660483 

Adresse 

Furumoveien 1  

Postnummer/sted 

4951 Risør 

E-post (obligatorisk) 

kamilla.solheim@risor.kommune.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 

2801.22.04665 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 

Prosjektet Masterkurs i design- og entreprenørskap (MDE) ble tildelt forprosjektmidler i 2013 

og prosjektmidler i 2014. Prosjektet det her rapporteres på hadde som mål å videreutvikle 

masterkurset. Søknaden inneholdt derfor både en videreutvikling av MDE (nå Risør Pop-Up 

Campus) og utvikling og etablering av BeyondStudio – Innovation through Design and 

Entrepreneurship (IDE-kontoret). 

Målet med å etablere BeyondStudio var fortsatt å koble akademia med regionalt næringsliv 

for å øke innovasjonskraften i Aust-Agder og etablere nyutdannede designere på Sørlandet 



35/19 Sluttrapport fra Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør vedr. prosjektet "Innovation through design and entrepreneurship" - 18/6427-50 Sluttrapport fra Sørlandsporten Næringshage og BeyondRisør vedr. prosjektet "Innovation through design and entrepreneurship" : 2013_3148 Sluttrapport_ BeyondStudio_ Innovation through design and entrepreneurship - IDE kontoret

over en lengre periode enn under Risør Pop-Up Campus (en uke). 

Basert på erfaringene fra arbeidet med MDE ønsket aktørene i Sørlandsporten Næringshage 

og BeyondRisør å utvikle et mer bevisst kompetansemiljø innen design og entreprenørskap i 

Risør og prosjektet søkte å utforske mulighetene for å etablere et designkontor med 

nyutdannede studenter, i etterkant og forlengelse av MDE. Tanken var at noen av studentene 

som hadde deltatt på Risør Pop-Up Campus ville få tilbud om å drive egen praksis rettet mot 

regionalt næringsliv, etablert som en stipendordning. Etableringen ville være et viktig ledd i 

videreføringen av regionens satsning på design og innovasjon. 

Fase I – forprosjekt MDE 2014 

Fase II – pilot MDE 2015 

Fase III- Gjennomføring MDE og etablering pilot IDE kontor 2016 

1. Studenter som har deltatt i Risør Pop-Up Campus får tilbud om praksisplass hos 

designkontoret i Risør 

2. Bedrifter kan shoppe designkompetanse hos IDE kontoret / designkontoret 

3. Lokalt og regionalt næringsliv er engasjert og ønsker å delta som case 

4. IDE og Risør Pop-Up Campus etableres om en fast innovativ modell for høyere utdanning 

Arbeidet med å etablere BeyondStudio eller IDE kontoret viste seg å være svært utfordrende 

på flere områder, og det lyktes ikke samarbeidspartnerne å etablere et studentkontor høsten 

2017. 

MDE ble videreutviklet som en del av dette arbeidet, og er nå etablert som en modell som 

flere aktører over hele landet er interessert i å etablere. Det ble brukt både tid og penger på 

utvikling av konseptet IDE-kontoret før vi innså at det ikke ville kunne etableres i den 

hastigheten og på de vilkårene som vi hadde forestilt oss. Samarbeidspartene har høstet viktig 

kunnskap fra arbeidet. 

Blant annet ble det stilt viktige spørsmål om konkurransesituasjonen opp mot eksisterende 

næringsliv innenfor samme bransje og medvirkningsprosessene som ble kjørt i prosjektet, 

rettet mot studentene, viste også store utfordringer knyttet til å "flytte" studentene ut av deres 

omgivelser. 

I etterkant er det jobbet mer med tanken om "Students in residence". 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 

Gjennom workshops våren 2015 ble det klart at det er utfordrende å «flytte» studenter fra sine 

respektive studiesteder for lengre perioder. MDE satsingen som vi ønsket å utvikle til å bli et 

masterkurs over flere måneder, tok derfor en ny retning. Basert på at det lokale og regionale 

næringslivet ble stadig mer modent og mottakelig for designmetodikk, samt det å inkludere 

studentressurser i sine utfordringer, ønsket vi å se på mulighetene for å etablere et 

designkontor i Risør, i forlengelsen av MDE. 

I søknaden omtalte vi dette som fase III i prosjektet, og i tillegg til å videreutvikle MDE 

satsingen, skulle det arbeides for å få opp et designkontor, IDE-kontoret, i forlengelsen av 

MDE. Studentene rapporterte at det var utfordrende å få jobb, og mer erfaring fra å jobbe med 

næringslivet, ville styrke dem i kampen om jobbene. En utfordring i fase III, i etableringen av 

et designkontor, skulle vise seg å være og selge inn studentenes ressurser og hva de kan bidra 

til, samtidig som vi bearbeider næringslivets innstilling til både å åpne opp interne prosesser i 

tillegg til å utfordre etablerte tankesett i enda større grad. 

I utarbeidelse av modell og konsept ble det sett til Sommerdesignkontor 
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“Vi hadde ikke høye forventninger til hva studentene ville få til, men ble mektig imponerte 

over kompetansen og hvilke metoder de benyttet seg av. Dagens fjernkontroll som er i 

markedet, fikk sin form basert på arbeidet til Sommerdesignkontoret. Prisen vi betalte, var 

rimelig i forhold til avkastningen sett i ettertid.” Adm. dir i Picomed AS, Roger Pedersen 

Hva har vi gjort? 

Allerede før søknaden av innvilget av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble det 

avholdt flere workshoper med IDE-kontoret som tema. Som et resultat av at søknaden til 

Aauk ble innvilget, fikk prosjektlederen for BeyondRisør / MDE fikk forlenget sin 

prosjektansettelse, i første omgang til og med juni 2016. I denne perioden skulle hun, Hanne 

Fyrde Nilsen, samarbeide tett med Iselinn Kongsten. 

Sammen inviterte de til flere workshops og informasjonsøkter (se vedlegg), besøkte relevante 

aktører for å få mest mulig tilbakemeldinger fra næringslivet på om de ville komme til å 

benyttes seg av tilbudet som også ville ha en kostnad. 

Parallelt arbeidet prosjektlederen fra BeyondRisør med forberedelsene til MDE i uke 45 2016.  

Når det gjaldt organisering av prosjektet, så ble det raskt mer hensiktsmessig å legge 

prosjektansvaret til Risør kommune og BeyondRisør, ved næringssjefen i Risør kommune. 

Prosjektlederen som skulle ha hovedansvaret for å utvikle prosjektet var allerede ansatt i 100 

% prosjektstilling ved Risør kommune, hvor 50 % av tiden skulle gå til å utvikle IDE kontoret 

i 2016. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 

planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 

Prosjektets mål var å skape et grunnlag for vekst i regionen. 

1. Et kompetanseløft for næringslivet 

2. Tilføre regionen en aktuell og innovativ læringsarena for høyere tverrfaglig utdanning 

3. Skape attraktive arbeidsplasser (ved å etablere et designkontor for nyutdannede) og 

presentere regionen som en attraktiv region for fremtidige og nåværende innbyggere.  

Prosjektet lyktes ikke i å etablere et designkontor for nyutdannede i vår region. Vi som drev 

prosjektet mener fremdeles at det er rom for et slikt designkontor, og vil stadig komme tilbake 

til muligheten for å bygge videre på erfaringene fra dette prosjektet, for å få dette etablert.  

Prosjektet har nådd deler av sine mål. 

1. Via å hvert år kunne tilby lokalt og regionalt næringsliv tilgang på masterstudenter innen 

fagområder som regionen ellers mangler. 

2. Gjennom MDE / Risør Pop-Up Campus er det etablert en læringsarena for høyere 

tverrfaglig og unik utdanning. 

3. Det har ikke lykkes prosjektet å skape flere arbeidsplasser knyttet til etableringen av et 

designkontor, men MDE / Risør Pop-Up Campus synliggjør hvert år Sørlandet til mer enn 40 

internasjonale studenter, hvor bare et fåtall har vært i denne regionen før. MDE er etablert 

som en modell som omsettes til andre deler av distriktsnorge, der hvor man ikke har tilgang til 

høyere utdannelse for lokalt og regionalt næringsliv 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 

Svak 
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3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de 

involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 

Prosjektresultatene er hovedsakelig kommunisert via lokale og regionale medier. 

Se vedlegg fra Agderposten og NRK. 

I tillegg har prosjektet etablert flere kanaler i sosiale medier, hvor både arrangørene og 

deltakerne publiserer.  

Resultatene fra studentenes arbeid blir presentert for en kompetent jury ved ukens slutt.  

Det er også skrevet et «engelsk paper» om det tverrfaglige samarbeidet som er presentert på 

en utdanningskompetanse i Barcelona, samt at UiA og AHO har trukket fram samarbeidet i 

flere presentasjoner som de har holdt gjennom året. 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 

I prosjektsøknaden var det Sørlandsporten Næringshage ved daglig leder Michel Esnault som 

hadde det overordnede prosjektansvaret. Det viste seg allikevel raskt at det var mer 

hensiktsmessig å legge prosjektansvaret til Risør kommune / BeyondRisør ved næringssjef 

Kamilla Solheim. Ansvarlig prosjektleder for utvikling, oppstart og gjennomføring av både 

IDE-kontoret og Risør Pop-Up Campus 2016 var Hanne Fyrde Nilsen, som allerede var ansatt 

i en prosjektstilling i BeyondRisør, med utvikling av IDE kontoret som en av sine 

kjerneoppgaver. 

Hennes prosjektstilling ble utvidet fra 1. mars 2016 til og med 30. juni 2016, som følge av 

tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Deretter var det ressursene i 

Sørlandsporten Næringshage og Risør kommune som selv tok ansvaret for prosjektet ut 2016. 

Sørlandsporten Næringshage gikk inn som en hovedsamarbeidspartner sammen med UiA og 

AHO.  

Arbeidsgruppen bestående av prosjektleder for BeyondRisør, Hanne Fyrde Nilsen og Iselinn 

Kongsten fra Sørlandsporten Næringshage, samt prosjektansvarlig Kamilla Solheim, og 

daglig leder i Sørlandsporten, Michel Esnault.  

Hanne Fyrde Nilsen og Iselinn Kongsten arbeidet sammen i det daglige våren 2016. 

Michel og Kamilla deltok på arbeidsmøter hver 14. dag. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder 

fremdriftsplan.  

Det største avviket fra det opprinnelige budsjettet, er inntektene det var budsjettert med i 
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forbindelse med drift av IDE-kontoret – kr. 450.000,. 

Siden konseptet aldri ble satt i drift, kom det heller ingen inntekter. Utgiftene og 

kompensasjonen til samarbeidspartnerne var like store.  

Når det gjelder regnskap, så har ikke dette prosjektet et eget revisorgodkjent regnskap, men 

revideres sammen med hele kommunen sitt regnskap.  

Legger ved prosjektregnskap for MDE prosjektet og BeyondRisør 2016, da noen poster er satt 

på MDE og noen på BeyondRisør.  

Postene er trukket sammen i prosjektregnskapet. 

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det 

noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 

Bærekraftig forretningsmodell. 

BeyondStudio måtte på sikt bli finansiert av det regionale næringslivet som kunder og 

gjennom workshops og intervjuer ble det igjen avdekket mangelfull betalingsvilje. Det ble 

også stilt kritiske spm til hvorvidt BeyondStudio med studenter ble en konkurrent til bedrifter 

i samme bransje.  

Ettersender regnskap for IDE kontoret 2016 og BeyondRisør 2017 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 

Det er fremdeles et ønske å intensivere tilgangen til høyere og tverrfaglig kompetanse i 

regionen. MDE, nå Risør Pop-Up Campus er nå etablert som et tverrfaglig samarbeid mellom 

design og business, og det er ønskelig å få frem flere retninger kombinert med design. Blant 

annet er det et ønske å kombinere design med innovasjon i offentlig sektor og helse.  

I tillegg arbeider nå samarbeidspartnerne om å etablere et tverrfaglig etter- og 

videreutdanningstilbud innen business og design, med utgangspunkt i UiA sin etter- og 

videreutdanningsavdeling. Kursrekken skal legges til Risør og AHO vil være en sentral 

innholdsleverandør i tilbudet. 

8. Vedlegg 

 Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- 

eller mer.) 

 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 

 Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet. 

Se vedlegg. 
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Prosjektleder 

Kamilla Solheim  

Prosjektansvarlig 

Kamilla Solheim 
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett

Prosjektledelse 316619,00 400000,00

Pop Up Campus 312330,00 150000,00

Ide designkontor 30000,00 450000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SUM 658949,00 1000000,00

Kilde Virkelig Planlagt

Inntekter Ide designkontor 0,00 450000,00

Aaukf 400000,00 400000,00

Sponsor (bedrifters deltakelse i Risør Pop UP) 65000,00 150000,00

Egeninnsats 130000,00 0,00

0,00 0,00

SUM 595000,00 1000000,00

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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RISØR KOMMUNE 
Rådmannen 

 

    

 

    

 Besøksadresse: Postadresse: Dir.tlf.:   Org.nr.:       964 977 402 MVA 

 Furumoveien 1 

 4950  RISØR 

Postboks 158 

4952 Risør 

  

Tlf.:       37 14 96 00  

Fax.:      37 14 96 01   

Bankkonto: 2801.22.04665     

E-post: postmottak@risor.kommune.no 

www.risor.kommune.no 

 

John G Berg  

 

   
 

 

 

 

 

 
 Vår ref: Deres ref: Arkiv:        

Løpenr.:    
A75 Dato: 

 2009/1822 /KAS 

 

 Løpenr.:  5343/2019 29.03.2019 

 

 

Anmodning om sluttutbetaling - saksnummer 16/44 
 

Viser til tilsagn 16/44, Innovation through design and entrepreneurship – og ber om en 

sluttutbetaling at tilskuddet på kr. 400.000,-.  

 

Legger ved utfylt Sluttrapport fra Aust-Agder utvikling og kompetansefond sin nettside.  

 

 

Ber om at tilskuddet utbetales til Risør kommune, på kontonummer 2801.22.04665 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kamilla Solheim 

Kommunalsjef samfunnsutvikling 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 18/6427-58 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019 
 

 
   

Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Envirotech Solutions AS vedr. prosjektet 
«Dataheat». 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har støttet prosjektet «Dataheat» med til 
sammen 1,5 mill. kroner, fordelt med 500 000 kroner hvert år i perioden 2016-2018. 
Søknaden for 2018 ble behandlet av styret 2.2.2018. I dette møtet ble det fattet følgende 
vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Envirotech Solution et tilskudd på 
500 000 kroner til prosjektet «Dataheat».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på [7 mill.] kroner. Ved 

avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  

 
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 

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

 
4. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat og 

nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det for 
arbeidet med slik formidling.  

 
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 

(EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte 
opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at 
støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i 
forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.  

 
6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 

utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 
Bakgrunnen for prosjektet er den vesentlige økningen i datamengder, som gir et økende 
behov for datasentre hvor datamengden kan lagres. Som følge av høyt elektrisitetsforbruk, 
produserer datasentrene betydelige mengder varme. Dette skaper igjen behov for mer 
miljøvennlige løsninger. I prosjektet Dataheat har målet vært å utvikle nye teknologier for å 
optimalisere kjølekretsløpet av vann og luft i datasentre for slik å kunne redusere vann- og 
energiforbruket. 
 
Satsingen på grønne datasentre øker både nasjonalt og regionalt. Det aktuelle prosjektet er 
initiert med bakgrunn i kontakt mellom flere ressurser i Setesdal som til sammen har 
utfyllende kompetanse og interesser, og prosjektet kobler kompetanse innen industriell 
økologi, ingeniørvitenskap, internasjonal markedsføring og IT. Selskapet Envirotech 
Solutions AS ble stiftet i august 2015, og prosjektets inspirasjon kommer fra de fornybare 
naturressursene i Setesdal med tilgang på grønn kraft og rent vann. En fikk tidligere i 
oppdrag av Setesdal Regionråd å utrede regionens potensiale med hensyn til etablering av 
grønne datasentre. Gjennom dette arbeidet fremkom det bl.a. at overskuddsenergi fra 
datasentre gir et betydelig mulighetsrom som i liten grad er utforsket. Forretningsidéen har 
dette som grunnlag for oppgaven en vil bidra til å løse. 
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3. OM PROSJEKTET 
 
I sluttrapporten oppgir Envirotech Solutions AS at prosjektet har vært en «stor suksess». 
Envirotech har fått designet og levert en av verdens første vannkjølte datacontainere med 
inkludert gjenvinning av overskuddsvarme.  
 
Etter at prosjektet startet har interessen økt betydelig. Envirotech og deres tyske partner 
Cloud&Heat har begge hatt en meget positiv utvikling innen dette segmentet i 
datasenterindustrien, og det er blitt levert en rekke produkter til Norge, Tyskland, USA og 
Japan. Den teknologiske utviklingen har vært betydelig, og markedet har vist stor interesse 
for bedre og mer miljøvennlige datasentre. Etter selskapets vurdering har prosjektet vært en 
suksess både markedsmessig, økonomisk og teknologisk.  
 
Med hensyn til organisasjon og prosjektgjennomføring oppgir Envirotech at prosjektplanene 
er fulgt, og at en oppfatter at prosjektet har vært godt organisert. Ressursene har vært brukt 
som planlagt, og man opplever at målsettingene er nådd.  
 
Interessen for prosjektet har vært større internasjonalt enn i Norge, slik at 
demonstrasjonsproduktet («democontaineren») ble rekvirert tilbake til Tyskland for ytterligere 
prosjekter etter at den hadde vært testet i Norge.  
 
Envirotech oppgir at man har levert på teknisk målprodukt, at man har levert «over 
forventing» på salg og økonomi, at partnerne har levert «over all forventing» og at markedet 
nærmest har vært i vesentlig vekst i perioden. Kravene til mer miljøvennlige løsninger har 
økt, dette harmonerer med Envirotechs forretningside, og det forventes en enda sterkere 
vekst i markedet i årene som kommer. 
 
Etter selskapets egen vurdering har måloppnåelsen vært betydelig. 
 
Med hensyn til formidling er prosjektet beskrevet i en rekke medieartikler, på messer i flere 
land og gjennom internett. Prosjektet ble også presentert i kompetansefondets årsberetning 
for 2016. 
 
Selskapet oppgir at prosjektet vil leve videre, og Envirotech har gjennom prosessen bidratt til 
tre nye selskaper som har potensiale hver for seg samtidig som de inngår i en sirkulær plan. 
En fortsetter nå samarbeidet mellom selskapene og partnere og er fortsatt sterkt involvert i 
markedet både i Norge og Norden. Partnerskapet med Cloud&Heat fortsetter, og dette 
selskapet har parallelt etablert seg globalt. 
 
Selskapet oppgir at man ikke har hatt andre prosjekter eller oppdrag i perioden enn å utvikle 
containerløsningen som ble beskrevet i søknaden høsten 2015. Kostnadene i prosjektet er 
dermed dokumentert gjennom årsregnskapene for 2016, 2017 og 2018. De totale 
kostnadene har vært i overkant av 8 mill. kroner, mens kostnadsoverslaget var 7 mill. kroner. 
Årsregnskapene og bekreftelsene følger som vedlegg til saken. 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Envirotech Solutions AS 
vedr. prosjektet «Dataheat». 
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Vedlegg 
2013_3148 Sluttrapport_ Dataheat 
RIK-SetesdalTechnologypark.pptx (1) 
_Smart City Farm  (1) 
HPC Nordic (2) 
Årsregnskap 2016 Envirotech Solutions AS 
Bekreftelse årsregnskap 2016 Envirotech Solutions AS 
Årsregnskap 2017 Envirotech Solutions AS 
Bekreftelse årsregnskap 2017 Envirotech Solutions AS 
Årsregnskap 2018 Envirotech Solutions AS 
Bekreftelse på årsregnskap 2018 Envirotech Solutions AS 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: 6. april 2019 08:31 

To: Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole 

Subject: 2013/3148 Sluttrapport: Dataheat 

 

Follow Up Flag: Følg opp 

Flag Status: Flagged 

 

Categories: Rød kategori 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 
Dataheat  

Dato 
06.04.2019  

Organisasjon/foretak/institusjon 
Envirotech Solutions 

Kontaktperson (obligatorisk) 
kristian osestad  

Telefon (obligatorisk) 
97870312 

Adresse 
røyrvikåsen 48  

Postnummer/sted 
4755 

E-post (obligatorisk) 
kristian@contentio.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 
2890 1315 347 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 
Prosjektet har vært en meget stor suksess. Enviotech har fått designet og levert en av verdens 
første vannkjølte datacontainere med inkludert gjennvinning av overskuddsvarme. Etter at 
prosjektet startet har interessen skutt i været og vår tyske partner Cloud&Heat har sammen 
med Envirotech hatt en eventyrlig utvikling innen dette segmentet i datasenter industrien. Det 
er blitt levert en rekke containere til norge, tyskland, usa, japan. DEn teknologiske utviklingen 
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har vært ekstrem og markedet har hatt en enorm interesse og krav om bedre og mer 
miljøvennlige datasentere. Prosjektet har vært en suksess markedsmessig, økonomisk og 
teknologisk. Partnerskapet med Cloud&Heat fortsetter og de har parallelt etablert seg globalt 
med produktene 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 
Prosjektplanene er fulgt og faktisk overgått tids og økonomi forventning 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 
planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 
Vi opplevert at målene er nådd. Interessen har vært større internasjonalt enn pt i norge slik at 
vår democontainter faktisk ble rekvirert tilbake til tyskland for ytterligere prosjekter etter at 
den hadde vært testet i norge.  

– Envirotech har levert på teknisk mål- produkt 
– Envirotech har levert over forventing på salg og økonomi 
– PArtnere har levert over all forventing 
– Markedet har nærmest eksplodert i peroden og det er nå langt på vei et krav at løsninger 
skal være så miljøvennlige som mulig – noe vi leverer på 
– Det forvente en enda sterke vekst i markedet i årene som kommer 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 
Betydelig 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de 
involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 
De er kommunisert på: 
– gjennom brosjyre i Aaufk 
– Gjennom internett 
– PÅ messer i inn og utland 
– Et betydelig antall medie artikler 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 
Vi oppfatter at prosjektet har vært godt organisert. Ressursene har vært brukt som planlagt 

5. Kostnader og finansiering 
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Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder 
fremdriftsplan.  

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det 
noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 
Vi har lært en hel del i prosjektet 
a. Ved et internasjonalt produkt er det ikke alltid hjemmemarkedet som er det sentrale først. 
b. Partnermodeller og formaliteter på avtaler er sentralt 
c. Vi har lært mye om import, skatt og mva.. 
d. Viktigheten av nettverk og relasjoner i salg og markedsføring internasjonalt 
e. Hvor mye myndighetsbeslutninger på skatt, rammevilkår annet kan ha å si på et voksende 
marked 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 
Prosjektet lever videre i beste form. Envirotech har gjennom prosessen avlet 3 nye selskaper 
som har potensiale hver for seg men som også inngår i en klar sirkulær plan. Prosjektet har 
vært en enorm suksess. 
Det har blitt solgt/utviklet 5 vannkjølte containere og over 70 !_- luftkjølte i prosjektperioden. 
Alle har vært et resultat av den første democontainer vi fikk laget og alle salg har Envirotevch 
og våre søsterselskaper vært involvert i 
Vi fortsetter nå samarbeid mellom selskapene og partnere og er fortsatt sterkt involvert i 
Datasenger markdet både i Norge og Norden forøvrig 

8. Vedlegg 

 Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- 
eller mer.) 

 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 
 Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder  

Prosjektansvarlig  
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Key Metrics «Setesdal Technologypark»

● Power supply(Yearly production)

● Brokke Powerstation: 1400GWh

● Controlsenter for all of Agder 
Energis Powerstations.

● 400MW -800MW+ data center 
capacity

● Security measures

● Great availability of cold water 
and air for cooling

● Great availability of green 
renewable power

● Low risk of natural catastrophes

● Connectivity

● 2 Fiberpairs Dark Primary

● 2 Fiberpairs Light Backup

● Capacity: Unlimited

● To kristiansand by car : 100 min

● Cooling

● Unlimited access to free cold water

● Yearly average water temperature ca 4°C

● Yearly average air temperature ca 3,8°C

● Yearly rainfall 88mm
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Powerplant : 2000 MW 
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Brokke KjøleinformasjonPOWER PLANT
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4 levels available
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Hydropower plants -  Setesdal- Agder



36/19 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" - 18/6427-58 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" : RIK-SetesdalTechnologypark.pptx (1)



36/19 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" - 18/6427-58 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" : _Smart City Farm  (1)

MICRO DATACENTER + URBAN FARMING
            ..IN A BOX
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The smart cities 
of tomorrow 
has 2 big 
challenges
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we need to grow 70% more 
food in 2050 then 2020 to 
feed all
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○ The majority of the data of tomorrow 
will  be created  and used within cities - 
low latency is crucial  - max 0,1ms
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LIVE WORKING PILOT !



36/19 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" - 18/6427-58 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" : _Smart City Farm  (1)

- modular micro datacenters
- scalable and flexible
-  water cooled - to save 

energy and increase cooling 
efficency

- optimized for RE Using  the 
waste heat energy - 20-70 C

- For HEAT or COOL !

IDEA FOR  DATA 
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- modular hydroponics farm - 
scalable

- uses water and LED lights
- maximising space 4-6 times more 

efficient then trad. farming
- no soil- no need for dayligth
- 3-4 harvest pr produce pr year
- Grow within the city
- Heat and warm water from the 

datacenter

IDEA FOR FOOD
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Kristian Osestad
CEO
Hovden

    

Ke

Kent Vorland
Sales
London

Sikander Lohte
Superfarmer 
Oslo
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- We re-use shippingcontainers
- We re-use the waste heat from the water cooled 

datacenters
- And we grow food the most sustainable and cost 

effective  way possible



36/19 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" - 18/6427-58 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" : _Smart City Farm  (1)

MICRO DATACENTER + URBAN FARMING
            ..IN A BOX
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saving the planet ..one                   at a time
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Enabling companies to grow HPC and Blockchain initiatives
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1. Follum HPC Datacenter - Oslo Datacenter Location - Hønefoss - Norway 40 
MW

-
-
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2. Viul Datacenter - Hønefoss
10 MW 01.01.2019 - 10 MW 01.08.2019 - 10 MW 01.01.2020
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4. Hensmoveien Datacenter - Hønefoss
8 MW
Plug and play ready. Joint with Nettservice- potencial to take over contract



36/19 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" - 18/6427-58 Sluttrapport fra Envirotech Solutions vedr. prosjektet "Dataheat" : HPC Nordic (2)

5. Setesdal Technology Park - Agder - Norway( 2 hours north of Kristiansand and 
Bulk)
400 000 m2 ( potencial 800 000m2)
200 MW + at site confirmed. Potencial 200M more - 
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6. Watercooled mining containers 20 feet plug and play. Cloud&Heat
From 200 KW - expected  capacity to as much as 1000 KW by2020. Runs 
Cpu/GPU- . Waste heat included. Eliminates dust,noice,vibration and building 
alterations!
Agent deal Nordic. Massive potencial to develop Edge and Cloud services
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7. Over 20 GPU containers 
- Located in Norway -Hønefoss
- Flexible solutions and usage
- Owner open for partner solutions- hosting etc
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8. BItHUB - accelerator and investor solution towards AI and Blockchain
- Central coworking in Oslo 200 m2
- Makerspace test lab in Hønefoss 2000m2 pluss 1000m2 offices
- Amibitou plan for internalisation
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9.  International datacenter sites
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John Kristian Osestad
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John Kristian Osestad
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Årsregnskap for 2018

ENVIROTECH SOLUTIONS AS
4755 HOVDEN

Innhold

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Årsberetning

Utarbeidet av:
Regnskapsavdeling 1 AS
Bygdøy Alle 21
0262 OSLO
Org.nr. 995011506

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør
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Resultatregnskap for 2018
ENVIROTECH SOLUTIONS AS

2018 2017Note

2 912 471 2 816 496Salgsinntekt
250 000 680 000Annen driftsinntekt

3 162 471 3 496 496Sum driftsinntekter

(58 733) 0Varekostnad
07 0Lønnskostnad

(2 873 791)1 (2 833 661)Annen driftskostnad
(2 932 525) (2 833 661)Sum driftskostnader

229 946 662 835Driftsresultat

1 867 54Annen renteinntekt
1 214 18 109Annen finansinntekt
3 082 18 163Sum finansinntekter

(301) (748)Annen rentekostnad
(49 543) (14 156)Annen finanskostnad
(49 844) (14 904)Sum finanskostnader

(46 763) 3 258Netto finans

183 184 666 094Ordinært resultat før skattekostnad

(43 596) (23 764)Skattekostnad på ordinært resultat
139 588 642 330Ordinært resultat

139 588 642 330Årsresultat

Overføringer
0 3 010Utbytte
0 639 319Udekket tap

139 588 0Annen egenkapital
139 588 642 330Sum
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Balanse pr. 31. desember 2018
ENVIROTECH SOLUTIONS AS

2018 2017Note

EIENDELER
Anleggsmidler
Finansielle anleggsmidler

545 0009 0Lån til foretak i samme konsern
545 000 0Sum finansielle anleggsmidler

545 000 0Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer

42 2508 626 058Kundefordringer
146 580 213 902Andre fordringer
188 830 839 960Sum fordringer

Investeringer
0 30 000Markedsbaserte aksjer
0 30 000Sum investeringer

142 6563 335 752Bankinnskudd, kontanter og lignende
142 656 335 752Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

331 486 1 205 712Sum omløpsmidler

876 486 1 205 712Sum eiendeler
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Balanse pr. 31. desember 2018
ENVIROTECH SOLUTIONS AS

2018 2017Note

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital

300 0004, 5, 6 300 000Aksjekapital (1 000 aksjer à kr 300,00)
300 000 300 000Sum innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital
139 588 0Annen egenkapital

06 0Udekket tap
139 588 0Sum opptjent egenkapital

439 5886 300 000Sum egenkapital

Gjeld
Annen langsiktig gjeld

29 213 0Langsiktig konserngjeld
16 065 120 000Øvrig langsiktig gjeld
45 278 120 000Sum annen langsiktig gjeld

45 278 120 000Sum langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
328 025 738 938Leverandørgjeld

43 596 23 764Betalbar skatt
20 000 0Kortsiktig konserngjeld

0 3 010Utbytte
0 20 000Annen kortsiktig gjeld

391 621 785 712Sum kortsiktig gjeld

436 899 905 712Sum gjeld

876 486 1 205 712Sum egenkapital og gjeld

Hovden, 12.04.2019

John Kristian Osestad
Styrets leder / Daglig leder
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Noter 2018
ENVIROTECH SOLUTIONS AS

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:
FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for
markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik
premien, pensjonsforpliktelser knyttet til  AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført,
langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er
verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet
selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at
beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den
overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. 

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt
er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og
skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2017 til 2018.

Note 1 - Revisjon
Selskapet oppfyller kravene til fravalg revisor, og dette er valgt.

Note 2 - Skatt
Grunnlag for beregning av skatt 2018 2017
Ordinært resultat før skattekostnad 183 183 666 094
+/- Permanente forskjeller 6 364 11 274
 - Fremførbart underskudd  / korreksjonsinntekt (578 350)
Årets skattegrunnlag 189 547 99 018

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 23% 43 596 23 764
Sum 43 596 23 764
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Skattekostnad i resultatregnskapet 43 596 23 764

Betalbar skatt i skattekostnad 43 596 23 764

Betalbar skatt i balansen 43 596 23 764

Note 3 - Bankinnskudd
Posten inneholder kun frie midler.

Note 4 - Aksjekapital
Foretaket har 1 000 aksjer, pålydende kr 300,00, noe som gir en samlet aksjekapital på kr 300 000.

Foretaket har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemme- og utbytterett.

Note 5 - Aksjonærer
Foretakets aksjonærer pr 31.12.2018
Foretaket har 2 aksjonærer. 
Aksjonærens navn Antall aksjer Eierandel
ELAB INVEST AS 800 80,00%
Nomeland Anlegg AS 200 20,00%
Sum 1 000 100,00%

Note 6 - Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Annen EK Sum
Egenkapital 01.01.2018 300 000 300 000
Årets resultat 139 587 139 587
Egenkapital 31.12.2018 300 000 139 587 439 587

Note 7 - Obligatorisk tjenestepensjon
Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 8 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2018.
Spesifikasjon kundefordringer 2018 2017
Kundefordringer til pålydende  42 250  626 058
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer  42 250  626 058

Note 9 - Konsern lån annet foretak
Konsern lån annet foretak
Type 2018 2017
Foretak i samme konsern 
Tilknyttet selskap Elab AS 545 000
Felles kontrollert virksomhet 
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Generalforsamlingsprotokoll
ENVIROTECH SOLUTIONS AS

1. ÅPNING

Ordinær generalforsamling i ENVIROTECH SOLUTIONS AS åpnet av styrets leder John Kristian Osestad den
12.04.2019 i Hovden.  Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært for
lovlig satt.

Følgende aksjonærer var til stede:

Elab AS ved John Kristian Osestad med 800 aksjer og 800 stemmer
80 % av aksjene var representert. 

2. VALG AV MØTELEDER M.M.

John Kristian Osestad ble valgt til protokollfører og til å undertegne protokollen.

3. Årsoppgjør
Selskapets regnskap for 2018 ble gjennomgått, likeledes styrets årsberetning og revisors beretning. Det fremlagte
resultatregnskap og balanse ble besluttet fastsatt som selskapets offisielle regnskap for 2018.  

5. Disponering av årsresultatet
Generalforsamlingen godkjente at årets overskudd Kr. 139 588, samt at det deles ut i kr. 0 i utbytte. 

6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 
Selskapet tilfredstiller vilkårene for fravalg av revisor, dette er valgt. 

7. Valg til styret
Det sittende styret ble gjenvalgt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

HOVDEN, 12.04.2019

____________________    

John Kristian Osestad                                            
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Fullstendighetserklæring

Regnskapsavdeling 1 AS
Bygdøy Alle 21
0262 OSLO

FULLSTENDIGHETSERKLÆRING/LEDELSESERKLÆRING

Bekreftelse til årsregnskapet i Envirotech Solutions AS:

Vi bekrefter herved etter beste evne og overbevisning at:
1. Selskapets bokførte driftsinntekter er fullstendige og uttrykker virkelig verdi av de varer og tjenester

virksomheten har levert til utenforstående i løpet av 2018.
2. Bokførte driftskostnader tilhører selskapet og uttrykker verdien av forbrukte varer og tjenester mottatt fra

utenforstående i løpet av 2018.
3. Selskapet har hjemmel til alle eiendeler i balansen, det er ingen pantsettelser av eller heftelser på selskapets

eiendeler, med unntak av dem som fremgår av note i årsregnskapet.
4. Vi kjenner ikke til gjeld utover hva som er medtatt i balansen. Vi kjenner heller ikke til garantiforpliktelser,

sikkerhetsstillelser, erstatningssøksmål eller pågående prosesser og lignende utover hva som fremgår av
årsoppgjøret.

5. Det har ikke skjedd viktige hendelser – eksempelvis oppsigelse av lån, kontraktsinngåelse, rettstvister med
mulig økonomisk ansvar, leieavtaler av betydning, vesentlige valuta- eller prisendringer, betydelige tap på
fordringer etc. – etter 31. desember 2018.

6. Vi erkjenner vårt ansvar for regnskaps- og internkontrollrutiner som er utformet for å forhindre og avdekke
misligheter og feil.

7. Vi bekrefter at det er gitt tilstrekkelige opplysninger i årsregnskapet om eventuelle transaksjoner med
nærstående parter.

Vi har gjennomgått det offisielle regnskapet som Regnskapsavdeling 1 AS
har bistått oss med å sette opp, og kjenner ikke til forhold som burde vært medtatt eller fremstilt på annen måte.

Ledelsen er ikke kjent med at det foreligger forhold eller situasjoner som ikke fremgår av
årsregnskapet/årsberetningen som kan vurderes å true selskapets fortsatte drift eller eksistens.

12.04.2019

Med hilsen
Envirotech Solutions AS

John Kristian Osestad
Daglig leder
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 18/6427-59 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019 

 
 
   

Sluttrapport fra Panterra AS vedr. prosjektet "Hvordan ivareta 
konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer" 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Panterra AS vedr. prosjektet «Hvordan ivareta 
konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer». 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2016 å støtte prosjektet 
«Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer» med 
500 000 kroner. Styret gjorde følgende vedtak 19. februar 2016: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Panterra AS et tilskudd på 500 
000 kroner til prosjektet “Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og 
organisatoriske endringer”.  
 

2. Tilskuddet gis som en engangsbevilgning under forutsetning av at prosjektet kan 
nedskaleres. Daglig leder bes avklare dette med bedriften.  
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2019. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de 
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til 
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle 
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i 
tildelingsbrevet. 

 
Panterra er en industriell aktør som produserer produkter som er ferdig testede, sertifiserte 
og dokumenterte i henhold til kundespesifikasjonene. Dette innebærer et bredt spekter av 
forskjellige prosjekter, med varierende kompleksitet, infrastruktur, dokumentasjonskrav og 
styringsbehov i verdikjeden. 
 
Virksomheten var i utgangspunktet organisert med en flat organisasjonsstruktur. Panterra 
regnet høy kompetanse, flat organisasjonsstruktur, fleksibilitet, faglige bånd mellom 
engineering og produksjon, nærhet til kunde og felles arbeidskultur som konkrete 
konkurransefortrinn. I tiden frem til prosjektstart økte imidlertid prosessene i virksomheten i 
kompleksitet, samtidig som antall ansatte økte fra 8 i 2011 til 25 i 2015. I denne forbindelse 
ønsket en å gjennomføre et innovasjonsprosjekt for å utvikle et forretningssystem som var 
tilpasset aktivitetene i verdikjeden, og som ivaretok eller forbedret konkurransefortrinnene. 
 
Panterra ville gjennomføre en fortløpende kartlegging av prosessene i bedriftens verdikjede, 
og analysere disse i lys av virksomhetens konkurransefortrinn. Med utgangspunkt i dette ville 
en implementere et nytt forretningssystem som ivaretok behovet for fleksibilitet, innsyn og 
kontroll, og som forsterket konkurransedrivende faktorer. Innovasjonen i prosjektet ligger i 
den merverdien prosjektet ville gi Panterra og andre sammenlignbare bedrifter regionalt. 
 
Universitetet i Agder (UiA) skulle tilknyttes prosjektet som ekstern FoU-aktør. UiA 
representerer sterke fagmiljøer innen både mekatronikk, verdikjedestyring og innovasjon. I 
tillegg er UiA en aktiv aktør i flere teknologinettverk. I det aktuelle prosjektet skulle UiA ha 
ansvaret for både metode, datainnsamling og analyse, i tillegg til å ville bidra bl.a. med å 
formidle resultatene fra prosjektet. 
 
Panterra skulle også knytte kontakt med andre lignende bedrifter. Dette ville sikre at 
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kartleggingen og analysen som fant sted i prosjektet ikke ble gjennomført bare med en 
isolert bedrifts vurderinger alene. De tilknyttede bedriftene lignet Panterra med hensyn til 
verdikjede, markedssituasjon og eksisterende utfordringer. 
 
Panterra søkte i utgangspunktet kompetansefondet om 1,5 mill. kroner i støtte i perioden 
2016-2018 under ett. Styret i kompetansefondet ønsket å nedskalere prosjektet. Det ble 
dermed gjort vedtak om å bidra med 500 000 kroner til et ettårig prosjekt.  
 
 
3. PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT 
 
Panterra oppgir at en hadde høye ambisjoner for prosjektet, men at man måtte nedskalere 
betydelig som følge av konsekvensene av oljeprisfallet. Petroleumssektoren var 
virksomhetens hovedmarked ved prosjektstart.  
 
Man har likevel fått det ønskede verktøyet på plass, både systemmessig og organisatorisk. 
Samtidig har Panterra gjennomført en omstilling til flere markeder. Resultatene av prosjektet 
og endringene som er gjort skal følges nøye opp og analyseres i tiden fremover med tanke 
på ytterligere optimalisering av driftsflyten. 
 
GAP-analysen (sammenligning av en virksomhets faktiske og mulige operasjoner og 
resultater) og kartleggingen av prosesser ble gjennomført som planlagt, og ga grunnlag for 
beslutning om implementering av en ny ERP-løsning for virksomheten med et tilknyttet 
planleggingsverktøy. ERP-løsningen var på plass i løpet av 2017, mens 
planleggingsverktøyet ble integrert i mars 2019.  
 
Til tross for nedskaleringen av prosjektet vurderer Panterra måloppnåelsen som 
tilfredsstillende. 
 
Resultatene er foreløpig ikke kommunisert utenfor egen virksomhet, men den nye 
driftsmodellen kommuniseres til kunder og øvrige samarbeidspartnere. Resultatene og 
erfaringene vil også bli delt blant annet gjennom NODE-nettverket.  
 
Det planlagte samarbeidet med fire andre bedrifter ble lagt til side som en konsekvens av 
nedskaleringen av prosjektet. Videre avventer en utviklingen i markedet før eventuell 
gjennomføring av samarbeidet med UiA. GAP-analyse og implementering ble som planlagt 
gjennomført i samarbeid med henholdsvis Necon og Hatteland Computer. 
 
I henhold til opprinnelig prosjektbudsjett skulle prosjektet ha en samlet kostnad på 2 032 000 
kroner første år. Dersom prosjektet hadde blitt tildelt støtte over tre år, skulle den samlede 
kostnaden vært i overkant av 4,5 mill. kroner, det vil si om lag 1,5 mill. kroner per år.  
 
Prosjektregnskapet viser en samlet kostnad i underkant av 2 mill. kroner, som er noe lavere 
enn forventet kostnad første år, men i overkant av forventet gjennomsnittskostnad for et 
treårig prosjekt. Styret gjorde ikke vedtak om eventuell avkorting av tilskuddet. I samsvar 
med dette har sekretariatet utbetalt tilskuddet på 500 000 kroner i sin helhet. 
 
Panterra oppgir at prosjektet har styrket virksomheten vesentlig. At markedet sviktet ved 
prosjektstart kan også ha vært en fordel i den forstand at det bidrog til nytenkning og 
tilpasning til andre markeder. Det oppgis at resultatene vil bli fulgt nøye opp og analysert i 
tiden fremover, med tanke på muligheten for ytterligere optimalisering. 
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4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Panterra AS vedr. 
prosjektet «Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske 
endringer». 
 
 
 
 
Vedlegg 
2013_3148 Sluttrapport_ Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og 
organisatoriske endringer 
Prosjektregnskap 
Vedlegg 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: 12. april 2019 16:03 

To: Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole 

Subject: 2013/3148 Sluttrapport: Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved 

kraftig vekst og organisatoriske endringer 

Attachments: Prosjektregnskap.xlsx; Vedlegg.pdf 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 

Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer  

Dato 

12.04.2019  

Organisasjon/foretak/institusjon 

Panterra AS – Org nr 912 572 536 

Kontaktperson (obligatorisk) 

Preben Guttormsen  

Telefon (obligatorisk) 

481 23 906 

Adresse 

Bedriftsveien 16  

Postnummer/sted 

4841 Arendal 

E-post (obligatorisk) 

preben@panterra.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 

1503.15.65852 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 

Panterra AS har i tidsrommet 2016-2019 gjennomført utviklingsprosjektet "Hvordan ivareta 

konkurransefortrinn ved kraftig vekst og organisatoriske endringer?" Vi hadde store 

ambisjoner for prosjektet, men måtte nedskalere betydelig som følge av tilbakegangen 

innenfor olje & gass som var vårt hovedmarked ved prosjektstart. Vi fikk heller ikke på plass 

ønsket finansiering og ressursbruk og fremdrift måtte tilpasses dette. Imidlertid står vi nå ved 

en viktig milepæl og da fått det ønskede verktøyet på plass, både systemmessig og 

organisatorisk. Samtidig har vi omstilt oss til flere markeder og fått styrket vår finansielle 
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situasjon. Resultatene av prosjektet og endringene som er gjort vil bli fulgt nøye opp og 

analysert i tiden fremover med tanke på ytterligere optimalisering av driftsflyten. 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 

Nedgangen innenfor olje og gass rammet Panterra hardt og som følge av dette var det 

nødvendig å skalere ned dette prosjektet. Vi oppnådde heller ikke den finansieringen som lå 

til grunn, hvilket også nødvendiggjorde justeringer i planen både med tanke på innhold og 

fremdrift. GAP analyse / kartlegging av prosesser ble dog fortatt som planlagt og ga grunnlag 

for beslutning om implementering av en nytt ERP-løsning for virksomheten med et tilknyttet 

planleggingsverktøy. ERP løsningen (Rambase) var på plass i løpet av 2017, mens 

planleggingsverktøyet (Robex) ble integrert i mars 2019. Dette betyr at vi fortsatt er i en 

innkjøringsfase, men at hovedaktivitet 1 og 2 er gjennomført i samsvar med plan. Resterende 

aktiviteter er samlet i en felles hovedaktivitet for resultatmåling, analyse og integrasjon og 

ligger frem i tid.. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 

planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 

Selv om planene måtte justeres og prosjektet ble nedskalert mener vi at målet med prosjektet 

vil nås. Vi har allerede sett positive effekter, og dette vil nøye fulgt opp i fortsettelsen. 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 

Tilfredsstillende 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de 

involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 

Resultatene er foreløpig ikke kommunisert utenfor egen virksomhet, men den nye 

driftsmodellen kommuniseres til våre kunder og øvrige samarbeidspartnere. Resultatene og 

erfaringene vil også bli delt gjennom blant annet NODE nettverket. Vi viser også til vedlagte 

skisser som viser utviklingen fra tidligere driftsmodell til dagens strømlinjeformede driftsflyt. 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 

Som opplyst ovenfor ble ressursbruken nedskalert som følge av nedgangen i markedet og at vi 

ikke fikk på plass planlagt finansiering. Planlagt samarbeid med fire andre bedrifter ble på 

bakgrunn av dette også skrinlagt. Det var videre planlagt samarbeid med med UIA i 

tilknytning til hovedaktivitetene 3-5. Dette er som nevnt ovenfor skjøvet ut i tid, og via 

avventer utviklingen i markedet før eventuell gjennomføring. GAP-analyse og 
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implementering ble for øvrig gjennomført i samarbeid med henholdsvis Necon og Hatteland 

Computer som planlagt. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder 

fremdriftsplan.  

Prosjektregnskapet viser en totalkost på i underkant av 2 MNOK, som var 2,6 MNOK lavere 

enn budsjett. Dette må ses i sammenheng med nedskalering som beskrevet ovenfor. 

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det 

noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 

Da vi startet prosjektet tok vi utgangspunkt i at ERP-løsningen måtte tilpasses eksisterende 

organisering og prosesser i vår virksomhet. Vi erfarte at dette ble feil og underveis måtte vi 

innse at det var nødvendig å tilpasse vår drift til systemet for å få full effekt utav ERP 

satsingen. 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 

Vi har en klar oppfatning av at prosjektet har styrket oss vesentlig: På mange måter tror vi 

også det var en fordel at markedet, som for vår del var nærmere 100% olje og gass relatert, 

sviktet ved prosjektstart. Dette gjorde det nødvendig å tenke nytt og få en driftsflyt som passet 

inn også med tanke på andre markeder. I dag har vi en organisering av virksomheten med 

klare ansvarsforhold hvor de prosjektansvarlige følger gjennomføringen fra a til å. Imidlertid 

er vi også fullt klar over at det kan være aktuelt med justeringer i tiden fremover og 

resultatene vil bli nøye fulgt opp og analysert med tanke på ytterligere mulig optimalisering. 

8. Vedlegg 

 Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- 

eller mer.) 

 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 

 Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 

Preben Guttormsen  
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Prosjektansvarlig 

Preben Guttormsen 
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett

HOVEDAKTIVITET 1 (analyse) 260 156,00 520 000,00

HOVEDAKTIVITET 2 (design og implementering) 1 300 003,75 992 000,00

HOVEDAKTIVITET 3 (undersøkelse og justering start) 394 800,80 1 040 000,00

HOVEDAKTIVITET 4 (undesøkelse og justering midt) 0,00 1 040 000,00

HOVEDAKTIVITET 5 (undersøkelse og justering slutt) 0,00 960 000,00

SUM 1 954 960,55 4 552 000,00

Kilde Virkelig Planlagt

BIO midler (NAV) 0,00 730 000,00

VRI midler 0,00 200 000,00

Egenfinansiering/Egeninnsats 1 454 960,55 2 122 000,00

AAKUF 500 000,00 1 500 000,00

0,00

SUM 1 954 960,55 4 552 000,00

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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Panterra AS 

Bedriftsveien 16            Tel :       + 47 37 02 52 36 ORG.No:  NO 912 572 536 VAT 

N-4841 ARENDAL  NORWAY E-post:  post@panterra.no www.panterra.no 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, 

Postboks 788 Stoa  

4809 Arendal 

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 

2013/3937-116 Preben Guttormsen 12.04.2019 

Anmodning om utbetaling av tilskudd. 

Vi viser til tilsagn om tilskudd, saksnummer 16/37, datert 22.02.2016. 

På bakgrunn av innsendt dokumentasjon anmoder vi om utbetaling av tilskuddet, totalt kr 500 000. 

Kontonummer for betaling:  1503.15.65852 

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke fondet imøtekommenhet og velvilje i tilknytning til så 

vel vår bedrift som det aktuelle prosjektet. 

Med vennlig hilsen 

Panterra AS 

Preben Guttormsen 

Daglig leder 
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 18/6427-64 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.05.2019 

 
 
   

Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering 
og sivilsamfunn" 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Oxford Research AS vedr. prosjektet «Integrering 
og sivilsamfunn». 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2017 og 2018 å støtte prosjektet 
«Integrering og sivilsamfunn» med et tilskudd på til sammen 345 000 kroner, fordelt med 
170 000 kroner i 2017 og 175 000 kroner i 2018.  
 
Bevilgningen var et resultat av utlysningen i 2016 til prosjekter som kan bidra til gode 
levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i 
arbeidslivet. 
 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har gjort tilsvarende vedtak om støtte. Den samlede 
støtten til prosjektet har dermed vært 690 000 kroner fordelt med 50 prosent på hver av de to 
stiftelsene. 
 
Det siste vedtaket om støtte ble fattet av styret 02.02.2018. I dette møtet ble det fattet 
følgende vedtak vedrørende dette: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research AS et tilskudd 
på 175 000 kroner til prosjektet «Integrering og sivilsamfunn». Det forutsettes at 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 175 000 kroner.  
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 700 000 kroner i 2018. 
Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  
 

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

4. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat og 
nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det for 
arbeidet med slik formidling.  
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

6. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de 
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til 
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle 
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i 
tildelingsbrevet. 

 
Tilskuddet i 2017 ble bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 685 000 kroner i 2017. 
 
Oxford Research ville i utgangspunktet undersøke introduksjonsprogrammets bidrag til 
overgangen til arbeidsliv i fire kommuner i Aust-Agder, gjennom fire casestudier 
av kommunene Grimstad, Arendal, Lillesand og Risør. Casestudiene skulle supplere  
kunnskapshull etter tidligere evalueringer relatert til introduksjonsordningen for flyktninger. 
Prosjektet var derfor å anse som en videre analyse av faktorer som bidrar til suksess i 
introduksjonsprogrammet med spesiell vekt på flyktningers overgang til arbeid. 
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Hovedmålet med prosjektet var å skape bedre levekår for personer med flyktningbakgrunn 
gjennom bedre integrering og stabil tilknytning til arbeidslivet. 
 
I søknaden om videreføring i 2018 ble prosjektet presentert med det nye navnet «Integrering 
og sivilsamfunn», som en spisset videreføring av prosjektet. Selv om fokuset ble betydelig 
spisset, ble prosjektet ikke kvalitativt endret.  
 
 

3. PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT 
 
Prosjektet bidrog gjennom 2017 til å identifisere hvordan forvaltning og sivilsamfunn kan 
spille på lag i integreringsøyemed. Dette ble gjort gjennom felles arbeidsverksted med de fire 
kystkommunene Risør, Arendal, Grimstad og Lillesand. Arbeidsverkstedet ble muliggjort 
gjennom konstruktiv dialog med KS og grundig forankring hos kommunene. Denne 
prosessen gav Oxford Research og NIBR innpass i KS sitt effektiviseringsnettverk. 
 
Tre av funnene som delvis kom ut ifra arbeidsverkstedet i prosjektet gjennom 2017 var: 
 

- Mange innvandrere er selv ildsjelene som bidrar på mange arenaer. Kommunene 
som samarbeider med disse får unik innsikt i innvandreres behov, utfordringer og 
ønsker. Slik kan kommunene lettere få tilgang til kunnskapen. 

- Direkte møter mellom mennesker bygger ned sosiale barrierer, og kan legges til rette 
av kommunen. Innvandrere som får kontakt med naboer og/eller deltar i frivilligheten 
har større muligheter for å være i jobb. 

- Samarbeidet mellom NAV og Voksenopplæringen er av spesielt stor betydning, og 
disse koblingene må prioriteres og forankres på ledernivå. 

 
Funn underveis i prosjektet resulterte i endringer i prosjektplanen, som også dannet 
grunnlaget for søknaden om videreføring av prosjektet i 2018. Prosjektet siktet seg mer inn 
på sivilsamfunn/frivillighet og forvaltning, og gjorde arbeidsverksted med de fire største 
kystkommunene til primærkilde for datainnhenting. Tematikken ble spisset, men befant seg 
fortsatt innenfor rammene av det som ble forespeilet i søknaden. Økt skreddersøm gjennom 
brukermedvirkning i selve introduksjonsprogrammet var et tema som allerede var under 
arbeid innen KS, og for å unngå parallelle løp overfor de samme kommunene ble denne 
delen av prosjektet tatt ut. 
 
Grunnet endringer hos KS fant Oxford Research nye samarbeidspartnere i Grimstad 
Kvalifiseringstjeneste og den frivillige organisasjonen LUNAR (likestilling, utvikling nettverk, 
aktivitet og relasjon). En ny prosjektskisse ble tilsendt kompetansefondets sekretariat 20. juni 
2018, og sekretariatet godkjente skissen uken etter. Den videre gjennomføringen av 
prosjektet har gått som planlagt, uten nevneverdige endringer eller utsettelser. Oxford 
Research har primært disponert to ressurser til prosjektet; en senioranalytiker (prosjektleder), 
og en analytiker. Utover møtevirksomhet og arbeidsverksted, har ressursene gått til å følge 
seks undervisningsdeler i Grimstad, samt rapportskriving og kvalitetssikring av 
sluttleveransen. 
 
Gjennom høsten 2018 fulgte Oxford Research piloteringen av Prosjekt Frihet ved Grimstad 
Voksenopplæring. Prosjektet er et forebyggende tiltak mot mobbing og negativ sosial 
kontroll. I sluttrapporten fremheves det at dette prosjektarbeidet er relevant for AAUKFs 
fokus på levekår, med hensyn til målene «god tilgang til arbeid og utdanningsmuligheter», 
«lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper» og «økt 
trygghet og redusert kriminalitet». Formålet med prosjektarbeidet var å foreta en 
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førevaluering i piloteringen av Prosjekt Frihet, og utviklingen og gjennomføringen av 
prosjektet var et resultat av samarbeid mellom LUNAR og Kvalifiseringstjenesten i Grimstad. 
Målgruppen var altså primært deltakere ved introduksjonsprogrammet. 
 
Prosjekt Frihet har gode utsikter til oppskalering, og Oxford Research sitt arbeid har i så 
henseende vært instrumentelt. Arbeidet har også hevet kvaliteten i Prosjekt Frihet. Oxford 
Research sin førevaluering har som planlagt: 
 

- Forankret Prosjekt Frihet i offentlige strategier og handlingsplaner. 
- Beskrevet progresjonen i delene av undervisningsopplegget. 
- Foreslått et programteoretisk rammeverk for prosjektet. 
- Gitt innspill til forbedring og videreutvikling. 

 
Det oppgis at relasjonene og samarbeidet mellom Oxford Research, LUNAR og Grimstad 
Voksenopplæring har vært positivt på alle måter, og det er muligheter for at Oxford Research 
blir med i en følgeevaluering med finansiering fra IMDi idet prosjektet spres til flere 
kommuner nasjonalt. 
 
Oxford Research vurderer at prosjektet hadde «tilfredsstillende» måloppnåelse i 2017 og 
«betydelig» måloppnåelse i 2018. 
 
Med hensyn til formidling valgte Oxford Research i kjølvannet av arbeidsverkstedet på 
Eureka i Arendal å rapportere hovedfunnene i form av en kronikk i Agderposten, heller enn 
gjennom en rapport som ville fått et begrenset publikum. Presentasjonene som ble holdt på 
seminaret ble også delt med de deltakende kommunene i etterkant. Videre er resultatene 
kommunisert gjennom førevalueringen av piloteringen ved Grimstad Voksenopplæring. Det 
oppgis at arbeidsverkstedet og samarbeidspartnerne har gitt positive tilbakemeldinger om 
nytten av arbeidet. Oxford Research sitt arbeid har tilført viktige bidrag til den videre 
utvidelsen og spredningen av Prosjekt Frihet til andre kommuner, og førevalueringen vil også 
gi Prosjekt Frihet bedre utsikter til finansiering. 
 
Den planlagte prosjektkostnaden var til sammen 1 385 000 kroner, i tråd med de faktiske 
kostnadene på til sammen 1 385 392 kroner, slik det fremgår av prosjektregnskapene for 
2017 og 2018. 
 
Oxford Research har valgt å utarbeide to sluttrapporter, en for 2017 og en for 2018. Begge 
sluttrapportene følger som vedlegg til saken, med respektive prosjektregnskaper og 
revisorrapporter. Kronikken i Agderposten og førevalueringen av piloteringen ved Grimstad 
Voksenopplæring følger også som vedlegg. 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Oxford Research AS vedr. 
prosjektet «Integrering og sivilsamfunn». 
 
 
Vedlegg 
2013_3148 Sluttrapport_ Integrering og sivilsamfunn 
2013_3148 Sluttrapport_ Integrering og sivilsamfunn - saksnummer 10_18 
Prosjektregnskap-1 
Prosjektregnskap-AAUKF-11497 
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Vedlegg-rapprt-11497 
Vedlegg rapport AAUKF 
Agderposten 6.10.2017 
Rapport Prosjekt Frihet 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: 21. februar 2018 14:02 

To: Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole 

Subject: 2013/3148 Sluttrapport: Integrering og sivilsamfunn 

Attachments: Prosjektregnskap-1.xlsx; Regnskap-p-11018.pdf 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 
Integrering og sivilsamfunn  

Dato 
21.02.2018  

Organisasjon/foretak/institusjon 
Oxford Research AS 

Kontaktperson (obligatorisk) 
Hilda Borthen  

Telefon (obligatorisk) 
99691858 

Adresse 
Østre Strandgate 1  

Postnummer/sted 
4610 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 
post@oxford.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 
3126 29 05333 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 
Prosjektet har bidratt til å identifisere hvordan forvaltning og sivilsamfunn kan spille på lag i 
integreringsøyemed. Dette har blitt gjort gjennom felles arbeidsverksted med de fire 
kystkommunene Risør, Arendal, Grimstad og Lillesand. Arbeidsverkstedet ble muliggjort 
gjennom grundig forankring hos kommunene, og konstruktiv dialog med KS. Denne 
prosessen har gitt Oxford Research og NIBR innpass i KS sitt effektiviseringsnettverk, og en 
eventuell videreføring av prosjektet vil skje innenfor sistnevntes samlinger (det vises til 
vedlegg om avtale, samt korrespondanse med AAUKF fra 21.12.2017). 
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2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 
Det ble foretatt endringer i prosjektplanene (se vedlagt revidert prosjektdokument). 
Bakgrunnen for disse endringene var funn underveis i prosjektet. Dette har også dannet 
grunnlaget for søknaden på videreføring av prosjektet i 2018. 
Prosjektet siktet seg mer inn på sivilsamfunn / frivillighet og forvaltning, og satte 
arbeidsverksted med de fire største kystkommunene som primærkilde for datainnhenting. 
Tematikken ble slik spisset i betydelig grad, men befinner seg tydelig innen rammene av det 
som ble forespeilet i søknaden. Økt skreddersøm gjennom brukermedvirkning i selve 
introduksjonsprogrammet var et tema som allerede var under arbeid innen KS. For å unngå 
forvirrende parallelle løp overfor de samme kommunene ble derfor denne delen av prosjektet 
tatt ut. 
For å sikre at en hensiktsmessig utførelse av prosjektet inneværende år – og videre fremover, 
har vi derfor gått inn på et samarbeid med KS, og sistnevnte var deltakende observatør på 
arbeidsverkstedet i september. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 
planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 
Organiseringen, og prosessene som understøtter god integrering på kommunenivå må 
undersøkes kvalitativt. Dette støttes på mange måter av FAFOs nyeste evaluering av 
introduksjonsloven (2017), hvor det i svært begrenset grad er mulig å si hva som fungerer og 
ikke fungerer m.h.t integrering. Det er meget stor variasjon mellom kommuner, uten at man 
kan slå fast hva dette skyldes. Dette betyr at integrering må undersøkes kvalitativt for å kunne 
forstå hvordan organisering på forvaltningsnivå kan spille på lag med sivilsamfunn og 
frivillighet. 
Denne typen undersøkelser krever imidlertid utstrakt kontakt de sentrale aktørene, og følgelig 
også solid forankringsarbeid. Dette er tidkrevende. Prosjektet har i betydelig grad lykkes med 
forankringsarbeidet, og greide å samle de største kystkommunene (Risør, Arendal, Grimstad, 
Lillesand) i Aust Agder til et felles seminar og erfaringsutveksling. Deltakere var både på 
leder- og fagnivå. (se vedlagt deltakerliste, og plan for arbeidsverkstedet). 
Seminaret satte flere viktige sider ved integreringsarbeid og frivillighet på kartet. Variasjonen 
er stor mellom kommuner når det gjelder erfaring og innretning av integreringsarbeidet. Det 
var derfor særskilt nyttig for de mindre kommunene å få innsikt i hvordan Arendal organiserer 
seg mellom Voksenopplæring og NAV, og hvordan disse tar til seg elementer av 
frivilligheten. 
Av 24 deltakende fra 4 kommuner deltok 12 personer i en evaluering hvorpå samtlige fant at 
seminarets innhold og utbytte var «bra» eller «veldig bra» (se vedlegg «Evaluering av 
arbeidsverksted»). 
Prosjektet også gitt Oxford Research og NIBR innpass i KS sitt effektiviseringsnettverk på en 
måte som er hensiktsmessig for alle parter. Oppsummert har prosjektet slik bidratt til målet 
om: 
– Å identifisere forvaltningskonstellasjoner som underbygger god integrering og deltakelse i 
sivilsamfunn og frivillighet. 
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3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 
Tilfredsstillende 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de 
involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 
I kjølvannet av arbeidsverkstedet på Eureka i Arendal valgte vi å rapportere hovedfunnene i 
form av en kronikk i Agderposten (vedlagt), heller enn en rapport som ville ha et meget 
begrenset publikum. Presentasjonene som ble holdt på seminaret ble også delt med de 
deltakende kommunene i etterkant. 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 
I etterkant av endringene (j.fr. vedlagt revidert prosjektskisse) har det ikke vært store avvik. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder 
fremdriftsplan.  
Se vedlagte dokumenter for dokumentasjon på timer og utgifter 

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det 
noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 
Forankringsprosessen med kommunene har vært vellykket, og prosjektet har en konstruktiv 
dialog med KS både nasjonalt og regionalt. I en eventuell videreføring av prosjektet vil det bli 
mindre organisatoriske oppgaver for Oxford research og NIBR, ettersom dette nå vil skje 
innenfor KS sine rammer for effektiviseringsnettverket. 
Tre destillerte funn, som vi tar med oss videre, og som delvis utkommer av arbeidsverkstedet i 
dette prosjektet er at: 
• Mange innvandrere er selv ildsjelene som bidrar på mange arenaer. De kommunene som 
samarbeider med disse får unik innsikt i innvandreres behov, utfordringer og ønsker. Denne 
kunnskapen kan slik lettere tilflyte de instansene som virkelig trenger det. 
• Folk-til-folk møter bygger ned sosiale barrierer, og kan legges til rette for av kommunen. De 
innvandrere som får kontakt med sine naboer og/eller deltar i frivilligheten har større sjanser 
for å være i jobb. 
• Samarbeidet mellom NAV og Voksenopplæring er av særskilt stor betydning, og disse 
koplingene må prioriteres og forankres på ledernivå. 
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7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 
Det er søkt om videreføring av prosjektet innen KS’ sitt effektiviseringsnettverk. Med 
potensiell støtte fra AAUKF, blir Oxford Research og NIBR blir faglige innspillere til deres 
samlinger på Sørlandet i 2018. Det vises her til korrespondanse fra 21.12.2017som informerer 
om at KS ønsker å erstatte planlagte samlinger med én større fagsamling. Det foreligger ikke 
videre informasjon fra KS sin side per dags dato. 

8. Vedlegg 

 Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- 
eller mer.) 

 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 
 Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 
Kristian Boysen  

Prosjektansvarlig 
Rune Stiberg-Jamt 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: 10. mai 2019 08:26 

To: Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole 

Subject: 2013/3148 Sluttrapport: Integrering og sivilsamfunn - saksnummer 

10/18 

Attachments: Prosjektregnskap-AAUKF-11497.xlsx; Vedlegg-rapprt-11497.pdf 

 

Follow Up Flag: Følg opp 

Flag Status: Flagged 

 

Categories: Rød kategori 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 

Integrering og sivilsamfunn – saksnummer 10/18  

Dato 

10.05.2019  

Organisasjon/foretak/institusjon 

Oxford Reseach AS 

Kontaktperson (obligatorisk) 

Hilda Borthen  

Telefon (obligatorisk) 

996 91 858 

Adresse 

Østre Strandgate 1  

Postnummer/sted 

4610 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 

hilda.borthen@oxford.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 

3126 29 05333 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 

Oxford Research har fulgt piloteringen av Prosjekt Frihet ved Grimstad Voksenopplæring 

gjennom høsten 2018. Prosjekt Frihet er et forebyggende tiltak mot mobbing og negativ sosial 



38/19 Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering og sivilsamfunn" - 18/6427-64 Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering og sivilsamfunn" : 2013_3148 Sluttrapport_ Integrering og sivilsamfunn - saksnummer 10_18

kontroll. 

Prosjektarbeidet er her relevant for AAUKFs fokus på levekår, herunder målene ”god tilgang 
til arbeid og utdanningsmuligheter”, ”lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse 
samfunn og etniske grupper”, samt ”økt trygghet og redusert kriminalitet”. Vurderingen er at 
prosjektet har hatt betydelig måloppnåelse. 

Prosjekt Frihet har gode utsikter til oppskalering og spredning, og Oxford Research sitt arbeid 

har vært instrumentelt i så henseende. Arbeidet har hevet kvaliteten på Prosjekt Frihet. 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 

Det opprinnelige prosjektet ble skrinlagt grunnet endringer hos samarbeidspartner, KS. 

Oxford Research informerte AAUKF v/ Dag Ole Teigen den 21.12.2017. 

Oxford Research fant en nye samarbeidspartnere i den frivillige organisasjonen, LUNAR, 

samt Grimstad Kvalifiseringstjeneste. En ny prosjektskisse ble sendt AAUKF den 20 juni 

2018, og denne ble formelt godtatt 26 juni 2018 per e-post. Gjennomføringen av prosjektet 

har etter dette gått som planlagt, uten nevneverdige endringer eller utsettelser. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 

planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 

Formålet med prosjektarbeidet har vært å foreta en førevaluering i piloteringen av Prosjekt 

Frihet. Sistnevnte er et forebyggende tiltak mot mobbing og negativ sosial kontroll. 

Utviklingen og gjennomføringen av prosjektet er et resultat av samarbeid mellom den 

frivillige organisasjonen LUNAR, og Kvalifiseringstjenesten i Grimstad. Målgruppen er altså 

primært deltakere ved introduksjonsprogrammet. 

Prosjektet er relevant for AAUKFs fokus på levekår, herunder målene ”god tilgang til arbeid 
og utdanningsmuligheter”, ”lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og 

etniske grupper”, samt ”økt trygghet og redusert kriminalitet”. 
Oxford Research sin førevaluering har som planlagt: 

➢ forankret Prosjekt Frihet i offentlige strategier og handlingsplaner; 

➢ beskrevet progresjonen i delene av undervisningsopplegget; 

➢ foreslått et programteoretisk rammeverk for prosjektet; 

➢ gitt innspill til forbedring og videreutvikling 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 

Betydelig 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de 

involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 

Resultatene er primært kommunisert gjennom sluttrapporten (se vedlegg). Arbeidsverkstedet 

og samarbeidspartnere har gitt svært positive tilbakemeldinger på nytten av arbeidet. Oxford 

Research sitt arbeid har tilført viktige bidrag til den videre oppskaleringen og spredningen av 

Prosjekt Frihet til andre kommuner. Førevalueringen vil også gi Prosjekt Frihet bedre utsikter 

til finansiering i så måte. 
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4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 

Etter de godkjente endringene i prosjektet har det ikke vært avvik i forhold til prosjektplan. 

Oxford Research har primært hatt to ressurser på prosjektet; en senioranalytiker 

(prosjektleder), og en analytiker. Disse ressursene har forholdt seg til underviserne ved 

Voksenopplæringen i Grimstad, deriblant prosjektlederen for Prosjekt Frihet. 

Utover møtevirksomhet og arbeidsverksted, har ressursene gått til å følge seks 

undervisningsdeler i Grimstad, samt rapportskriving og kvalitetssikring av sluttleveransen. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder 

fremdriftsplan.  

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det 

noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 

Oxford Research har gjort en vurdering av utrullingen av Prosjekt Frihet. Rapporten gir blant 

annet anbefalinger og kritiske innspill til videreutvikling og forbedring av prosjektet. Disse 

punktene omhandler både undervisningsoppleggets form, innretning og innhold. Det vises her 

til kapittel 5 i rapporten. 

På generelt plan er imidlertid erfaringen at samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og 

det offentlige har svært mye for seg. Prosjekt Frihet er et godt eksempel i så måte. 

Relasjonene og samarbeidet mellom Oxford Research, LUNAR og Grimstad 

Voksenopplæring har vært positivt på alle måter. 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 

Prosjekt Frihet har utsikter til finansiering gjennom IMDi. Det er muligheter for at Oxford 

Research blir med i en følgeevaluering idet prosjektet spres til flere kommuner nasjonalt – da 

med finansiering fra IMDi. 

På det nåværende tidspunkt er ikke dette i tilstrekkelig grad avklart. Følgelig er det ikke søkt 

om en videreføring av dette prosjektet med AAUKF-midler. 

8. Vedlegg 
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 Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- 

eller mer.) 

 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 

 Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 

Kristian Rostoft Boysen  

Prosjektansvarlig 

Rune Stiberg-Jamt 
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett

Timer - alle poster 563490,00

Ekstern partner samt utlegg (se bilag) 120101,90 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

(budsjett - timer og utlegg) 0,00 685000,00

SUM 683591,90 685000,00

Kilde Virkelig Planlagt

AAUKF 170000,00 400 000                               

Sparebankstiftelsen 170000,00 -                                        

Egen finansiering 343591,90 285000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SUM 683591,90 685000,00

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett

Timer/arbeid 701800,00 700000,00

701800,00 700000,00

Kilde Virkelig Planlagt

Støtte fra AAUKF 175000,00 175000,00

Støtte fra Sparebankstiftelsen 175000,00 175000,00

Egenfinansiering 351800,00 350000,00

0,00 0,00

SUM 701800,00 700000,00

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering

Prosjekt 11497 - Integrering og sivilsamfunn - saksnummer 10/18
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10. mai 2019 

 

Oxford Research AS 

Østre Strandgate 1 

4610 Kristiansand 

Norge 

Tlf: (+47) 40 00 57 93 

www.oxford.no 

post@oxford.no 

Org.nr: 986 950 389 

 

Aust-Agder utvikligs- og kompetansefond 
Att.: Dag Ole Teigen 
Postboks 788, Stoa,  
4809 Arendal 

UTBETALINGSANMODNING – PROSJEKT INTEGRERING OG 
SIVILSAMFUNN – SAKSNUMMER 10/18 
 
Vi anmoder om at støttebeløp fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, 

kr. 175 000,- og fra Sparebankstiftelsen kr. 175 000,- utbetales i henhold til 

avtale 10/18. 

Bankkontonummer: 3126 29 05333 

 

 

Vennlig hilsen, 

Hilda Borthen 

Administarsjonssjef, Oxford Research AS 
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Budsjett

Innvilget beløp fra AAUF/Sparebankstiftelsen 340 000,00   

Egenandel 345 000,00   

Budsjett 685 000,00   

Regnskap

Kostnad timer 563 490,00      (376 timer)

Kostnad utlegg 120 101,90      

Kostnad totalt 683 591,90      

Reell egenandel 50 %

Tilskudd - prosent av total 50 %

Innvilget tilskudd - prosent inntil 50 %

Totalt forhåndsutbetalt -                   

Totalt - anmodet ved slutt 340 000,00     

Totalt finansiering AAUF/Sparebankstiftelsen 340 000,00     

Prosjektregnskap - p 11018 - Integrering og sivilsamfunn
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Utbetalingsanmodning 

 

Oxford Research anmoder om utbetaling av støttebeløp til prosjektet Integrering og sivilsamfunn i henhold 
til tilsagn om støtte – deres ref. 32/17 

Beløp: 

Sparebankstiftelsen:  kr. 170 000,- 

AAUKF:  kr. 170 000,- 

Beløpet utbetales til konto: 3126 29 05333 

 

 

Dato 21/2-2018 

 

 

 

Rune Stiberg-Jamt 

Administrerende direktør 
Oxford Research AS 

 

 

 

 

 

 

 



38/19 Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering og sivilsamfunn" - 18/6427-64 Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering og sivilsamfunn" : Agderposten 6.10.2017

MENINGER

18 Fredag 6. oktober 2017

Flyktninger som kommer til 
Norge må finne seg til rette i 
norske kommuner og bli en 
akseptert del av samfunnet. 
Sørlandskommunene har 
kommet langt i integrerings-
arbeidet, men fremdeles er 
det mye å lære av hverandre.

I 
løpet av de siste ti årene har 
Norge hatt rekordhøy inn-
vandring sammenlignet med 

andre europeiske land. Denne 
høye innvandringen bekymrer 
og engasjerer. 

På kort sikt er det klart at 
bosetting og integrering av 
nyankomne flyktninger blir 
kostbart, og med den høyeste 
arbeidsledigheten på 20 år er 
utsiktene til at innvandrere skal 
komme ut i jobb vanskeligere 
enn før. 

På lengre sikt er konsekvense-
ne av høy innvandring mer usi-
kre. På den ene siden argumen-
teres det for at økt innvandring 
kan føre til press på dagens nor-
ske velferdsordninger. 

På den annen side argumenteres 
det for at økt innvandring av 
unge i arbeidsdyktig alder kan 
bidra til dempe eldrebølgen og 
fraflyttingen fra norske dis-
triktskommuner. 

Integrering av flyktninger og 
andre innvandrere blir dermed 

både brukt som en trussel mot, 
men også som en forutsetning 
for opprettholdelse av velferds-
staten.  

I løpet av de siste tre årene har 
nesten 1.100 flyktninger blitt 
bosatt i kommuner i Aust-Ag-
der. Dette innebærer en dobling 
av bosettingen i løpet av få år. 

Kommunene har ansvaret 
for å tilby flyktningene norsk-
opplæring og kvalifisering til 
arbeidsmarkedet ved hjelp av et 
toårig introduksjonsprogram. 

Kommunene står imidlertid 
relativt fritt til å velge hvordan 
den vil organisere dette arbei-
det, og hvordan det gjøres vari-
erer fra kommune til kommune. 

For å undersøke hvordan kom-
munene i Agder arbeider med 
dette, har NIBR og Oxford Rese-
arch på oppdrag fra Aust-Agder 
kompetansefond, samlet fire av 
de største kommunene, Aren-
dal, Grimstad, Lillesand og Ri-
sør, for å lytte til deres erfaring 
med å integrere innvandrere og 
hvordan de samarbeider med 
frivillig sektor for å hjelpe inn-
vandrerne med å komme i jobb, 
lære norsk, skape møteplasser 
og nettverk. 

15. september samlet vi repre-
sentanter fra frivillig sektor og 
kommunene til et arbeidsvekt-

sted på Eureka kompetansesen-
ter i Arendal. Denne samlingen 
illustrerte at det skjer mye po-
sitivt i samspillet mellom kom-
munal og privat sektor. 

Mange flyktninger har erfaring 
fra frivillig arbeid og deltakelse 
i organisasjoner fra hjemlan-
det, men mange er overrasket 
over hvor organisert fritiden er 
i Norge. 

Forskning gjennomført av 
By- og regionforskningsinsti-
tuttet viser at innvandrere som 
deltar i lokale foreninger og har 
kontakt med naboer, har mye 
større sjanse for å være i jobb, 
sammenlignet med innvandre-
re uten nettverk. 

På Eureka i forrige måned ble 
dette godt illustrert av Hilde 
Mjøs ved Voksenopplæringen 
i Arendal. Ifølge Mjøs, handler 
mye av integreringsarbeidet om 
koblinger. Koblinger på eksiste-
rende møteplasser, der det fin-
nes nordmenn. Kort sagt, folk 
møter folk. 

I slike sammenhenger blir det 
fremmede mindre skummelt, 
relasjoner og nettverk oppstår. 
Det handler med andre ord om 
å få mennesker til å møtes. Sette 
kontaktene og skjøteledningene 
sammen, men den enkelte må 
selv skru på bryteren. 

Integreringsarbeidet er også pre-
get av ildsjeler. Dyktige og enga-
sjerte enkeltpersoner i kommu-
nal og frivillig sektor er viktige 
for å skape møteplasser. 

Erfaringene fra arbeidsverk-
stedet viste oss også at tett sam-
arbeid mellom kommunale en-
heter sånn som Nav og voksen-
opplæring, er av stor betydning. 
Samarbeidet må prioriteres og 
forankres på ledernivå. 

Mange innvandrere er selv de 
viktige ildsjelene som bidrar på 
mange arenaer. Samarbeidet 
med disse bidrar til at kommu-
nene får unik innsikt i innvan-
dreres behov, utfordringer og 
ønsker. 

Innvandreres egne erfaringer 
kan ofte utfordre og nyansere 
etablerte forestillinger om inn-
vandrergrupper. 

Dette gjør at viktig kunnskap, 
ideer og initiativer tilflyter de 
instansene som virkelig trenger 
dem – nedenfra og opp.  

Helt ferske tall fra Integrerings- 
og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) viser at kommunene i 
Aust-Agder, sammen med kom-
muner i Akershus og Trøndelag, 
er de som lykkes best med å få 
flyktningene i jobb eller videre 
utdanning. 

Kommunene i Vest-Agder 

og Telemark var på den annen 
side blant de kommunene som 
hadde de dårligste resultatene. 

Ingen av flyktningene som boset-
ter seg i Norge, snakker norsk 
når de kommer. I løpet av kort 
tid skal de kvalifisere seg til det 
norske arbeidsmarkedet, hvor 
terskelen for å komme inn er 
høy. 

For å lykkes med integrering 
av nyankomne er det offent-
lige avhengig av å spille på lag 
med frivillige organisasjoner, 
idrettslag, menigheter og be-
drifter. 

Det er rundt om i norske kom-
muner at folk bor, jobber og går 
på skole, og det er også i lokal-
samfunnet at nyankomne inn-
vandrere må finne seg til rette 
og bli en akseptert del av sam-
funnet. 

Kommunene på Sørlandet, 
og ikke minst Aust-Agder, har 
kommet langt i dette arbeidet, 
men fremdeles er det mye å læ-
re av hverandre.

Kristian Rose Tronstad

By- og regionforskningsinstituttet 

(NIBR)

Kristian Boysen

Tor Egil Viblemo

Oxford Research

SYNSPUNKT: Integrering av flyktninger skjer i lokalsamfunnet

Når folk møter folk blir det gode koblinger

INTEGRERING: Integreringsarbeid handler om å få mennesker til å møtes, sette kontaktene og skjøteledningene sammen, men den enkelte må selv skru på bryteren, skriver artikkelforfat-
terne. Bildet er av Tromøy frivilligsentral under Bynatt-arrangementet tidligere i år, der Mulugieta Gebregergesh Gidry og Solomun Tesfay Kifle lager pizza i vedfyrt bakerovn til glede for 
sultne forbipasserende. FOTO: HILDE MJØS
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Forord 

Oxford Research har fulgt piloteringen av Prosjekt Frihet ved Grimstad Voksenopplæring gjennom 
høsten 2018. Prosjektet er et forebyggende tiltak mot mobbing og negativ sosial kontroll. Utviklingen 
og gjennomføringen av prosjektet er et resultat av samarbeid mellom den frivillige organisasjonen 
LUNAR, og Kvalifiseringstjenesten i Grimstad v/ Flyktningkonsulent, Linn Iren Engemyr Knutsen. 
Prosjekt Frihet har vært finansiert av Intergrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDi). 

Oxford Research sitt arbeid har vært støttet av Aust Agder Utviklings- og kompetansefond (AAUKF). 
Prosjektetarbeidet er her relevant for AAUKFs fokus på levekår, herunder målene ”god tilgang til arbeid 
og utdanningsmuligheter”, ”lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper”, samt ”økt 
trygghet og redusert kriminalitet”.  

Formålet med prosjektarbeidet har vært å foreta en førevaluering i piloteringen av Prosjekt Frihet, og 
dette notatet:  

➢ forankrer Prosjekt Frihet i offentlige strategier og handlingsplaner; 
➢ beskriver progresjonen i delene av undervisningsopplegget; 
➢ foreslår et tentativt programteoretisk rammeverk for prosjektet; 
➢ gir innspill til forbedring og videreutvikling  

Den metodiske tilnærmingen har bestått i diskusjoner og arbeidsverksted med prosjekteier, samt 
observasjon av til sammen seks undervisningsdeler ved Grimstad Voksenopplæring.  

Vi vil rette en stor takk til Linn Iren Engemyr Knutsen og Tchomba Papy Kanda-Kanda for et 
utmerket samarbeid, og givende diskusjoner underveis. Vi håper rapporten vil være nyttig i det videre.   

 

Med  vennlig hilsen, 

 

Kristian Rostoft Boysen 
Prosjektleder  
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1. Innledning og oppsummering 

I denne rapporten gis oppsummerende inntrykk, vurderinger og observasjoner av Prosjekt Frihet. 
Hensikten med Prosjektet Frihet: Forebygging av negativ sosial kontroll i hverdagen – på skole og i hjem for foreldre 
og barn er nettopp å forebygge negativ sosial kontroll, ved å gi kunnskap, skape selvrefleksjon og endre 
adferd blant voksne innvandrere på voksenopplæringen.  

Prosjektet er et samarbeid mellom den frivillige organisasjonen Lunar og Grimstad kommune. 
Inngangen til prosjektet er å styrke læringsmiljøet på voksenopplæringen. Et hovedmål med kurset er 
at deltakerne blir trygge og selvstendige i eget liv, og ikke bøyer av for, eller bidrar til, det sosiale presset 
som kan utspille seg i form av mobbing og ryktespredning.  

I kurset får deltakere – gjennom undervisning, diskusjon og øvelser i plenum – et høyere 
bevissthetsnivå rundt de gitte tematikkene. Gjennom dette er det langsiktige målet at de endrer 
holdninger og atferd til gode for skolemiljøet, hjemmet og i ytterste konsekvens sin inngripen og møte 
med samfunnet.   

I det videre gis først en oppsummert vurdering av Prosjekt Frihet. I kapittel 2 vurdering av hvordan 
prosjektet er forankret i offentlige styringsdokumenter. I kapittel 3 følger en presentasjon og vurdering 
av hvordan prosjektet er blitt rullet ut ved voksenopplæringen i Grimstad. I kapittel 4 presenteres en 
programteoretisk tilnærming til Prosjekt Frihet, hvor de grunnleggende sekvensene i prosjektet 
skisseres og utdypes. I kapittel 5 gir Oxford Research til slutt sine anbefalinger til hvordan Prosjekt 
Frihet kan videreutvikles i en fremtidig spredning og oppskalering av prosjektet til andre kommuner. 

1.1 Oppsummert vurdering av Prosjekt Frihet 

Vår overordnede vurdering av Prosjekt Frihet er at kursrekken i all hovedsak utgjør et meget bra 
pedagogisk tilbud om en tematikk som er høyt oppe på den politiske agendaen. Foreleserne hadde 
synlig gehør hos deltakerne og god kontakt med dem gjennom hele kursrekken. Den interaktive 
forelesningsformen, hvor foreleser gjennomgående er i dialog med deltakerne og inviterer dem til å 
sette ord på, og reflektere over, de ulike konseptene som gjennomgås, er godt egnet til å skape 
engasjement hos deltakerne. Foreleserne gjorde også god bruk av eksempler og personlige opplevelser, 
noe som også er med på å holde deltakernes interesse og oppmerksomhet oppe.  

Videre dekker kurset mange sentrale og komplekse forhold knyttet til negativ sosial kontroll, som 
formidles på en enkel måte. Vår vurdering er at deltakerne i det store og hele «henger godt med» og 
forstår mekanismene som gjennomgås. I tillegg til bruk av konkrete situasjonene og eksempler, 
benyttet foreleser illustrasjoner som gir en intuitiv forståelse av ulike situasjoner. Dette fungerer bra 
som et utgangspunkt for videre refleksjon og diskusjon, og som en introduksjon til mer komplekse 
begreper og lovbestemmelser. 

I undervisningen har man også en god fremstilling av grunnleggende sorteringer; det blir benyttet 
hensiktsmessige konsepter og illustrasjoner som forenkler komplekse forhold. Et pedagogisk grep 
som fungerer i formidlingen av noen kulturelle hovedforskjeller er eksempelvis skillet mellom «jeg-
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kultur» og «vi-kultur». Disse kategoriene er egnet til å se mange av konseptene i sammenheng, 
eksempelvis hvordan forhold som frihetsforståelse, mobbing og ryktespredning er kulturelt betinget.  

I tillegg er det en hensiktsmessig progresjon i kursets innholdsmessige struktur. Undervisningen starter 
med bilder, eksempler og begreper som i stor grad er kjent for deltakerne, før deltakerne gradvis 
introduseres for mer komplekse begreper og sammenhenger. Det gis også en del gjentakelser og små 
oppsummeringer av hovedkonseptene underveis. En slik disposisjon bidrar til at deltakerne forstår 
substansen som gjennomgås. 

Det er hensiktsmessig å tenke på Prosjekt Frihet i en programteoretisk sammenheng (se kapittel 4). 
Resultatene som ønskes oppnådd går på mange måter fra deltakernes kunnskapservervelse til 
holdningsendring, og derfra videre til atferdsendring. Disse endringsteoretiske stegene gir økt 
presisjon i viderutviklingen av Prosjekt Frihet.   

Endelig kan det også pekes på utviklingspotensialer og kritiske innspill (se kapittel 5). Disse er knyttet 
til justeringer på kursets form, struktur og innhold:  

 Kursholder kan med fordel benytte færre slides for å unngå et til tider springende fokus på 
ulike situasjoner og begrepsformuleringer. Det hadde også vært ønskelig med færre deltakere 
i klasseromsundervisningen.  

 Tolkenes rolle i undervisningssituasjonen bør klargjøres, og de bør tildeles sentral terminologi 
i forkant av kurset.  

 Det vil også være nyttig for underviserne på Prosjekt Frihet å etterspørre en anonym 
tilbakemelding fra deltakerne når de har vært gjennom hele kursrekken. Dette kan gi viktige 
innspill til videre utvikling av kurset direkte fra målgruppen.  

 Kurset har flere krevende balanseganger og pragmatiske avveininger. Enkelte pedagogiske 
grep kan virke mot sin hensikt. Dette gjelder blant annet bruken av de stiliserte kategoriene 
«jeg-kultur» og «vi-kultur», og tidvis hvordan Norge fremstilles. Videre er eksemplene som 
benyttes svært viktige for kurset, og det er her flere relevante vinklinger å hente ut. Dette 
gjelder blant annet refleksjoner rundt krysspress, sosial kontroll på samfunnsnivå, og forholdet 
til majoritetsbefolkningen.   
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2. Prosjekt Frihet: forankring i offentlige strategier 
og handlingsplaner 

 

2.1 Økende offentlig fokus på forebygging av negativ sosial kontroll 

Regjeringen har hatt en rekke satsinger de senere årene for å styrke kunnskapen om ulike former for 
vold, og man har i særlig grad hatt fokus på utsatte gruppers behov for hjelp. Blant annet har fem 
handlingsplaner blitt lansert i løpet av de siste 20 årene, som alle har dreid seg om tematikken vold og 
ofte tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse. Det påpekes i Meld. St. 30 (2015-2016) «Fra mottak til 
arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk» at alle utsatte barn, kvinner og menn skal få koordinert og 
helhetlig hjelp.  

Nylig har begrepet negativ sosial kontroll fått stort fokus i offentlige styringsdokumenter. Den siste av de 
omtalte handlingsplanene har tittelen «Retten til å bestemme over eget liv – handlingsplan mot negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)». I handlingsplanen blir negativ sosial 
kontroll forstått som: 

«ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at 
enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens normer. Kontrollen 
kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i 
henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.» 

Som det framgår i definisjonen ovenfor av negativ sosial kontroll – hvor det henvises til brudd på 
blant annet barnekonvensjonen – er foreldres begrensninger av friheten til sine barn en sentral 
utfordring. I handlingsplanen blir særlig negativ sosial kontroll over unge jenter fremhevet som et 
kjent problem, men både gutter og jenter, kvinner og menn kan være utsatt. Felles for alle som utsettes 
for negativ sosial kontroll er at det handler om frihetsbegrensninger som bryter med rettighetene deres 
og norsk lov. Flere av de som rammes lever med langvarige belastninger som begrenser livsutfoldelse 
og deltakelse i samfunnet (Kunnskapsdepartementet 2018). 

Nylig ble også regjeringens integreringsstrategi (2019-2022) lansert, hvor det å fremme «Retten til et 
fritt liv» utgjør én av fire hovedmålsetninger. Innenfor denne målsetningen fremheves det at 
handlingsplanen «Retten til å bestemme over eget liv» skal følges opp og forsterkes.  

Den siste handlingsplanen og den nye integreringsstrategien markerer en vridning i fokus i løpet av de 
siste årene, fra at man før særlig la innsatsen inn mot å forhindre de mest alvorlige sakene, som 
tvangekteskap og vold, til at man fokuserer mer på den mer vide betegnelsen negativ sosial kontroll. 
Dette fokuset innebærer at oppmerksomheten nå i stor grad utvides til å fange inn også andre, mindre 
alvorlige og gjerne skulte former for begrensinger på folks frihet. Som det påpekes i 
integreringsstrategien rammes ofte ikke de sistnevnte formene for negativ sosial kontroll av lovverket, 
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men utgjør like fullt alvorlige begrensninger for den enkeltes liv og frihet. Videre er det naturlig å se 
for seg at de mindre alvorlige sakene i flere tilfeller kan utvikle seg til meget alvorlige tilfeller på sikt. 

 

2.2 Forebygging gjennom godt læringsmiljø  

Hensikten med Prosjektet Frihet: Forebygging av negativ sosial kontroll i hverdagen – på skole og i hjem for foreldre 
og barn er nettopp å forebygge negativ sosial kontroll, ved å gi kunnskap, skape selvrefleksjon og endre 
adferd blant voksne innvandrere på voksenopplæringen. Prosjektet er et samarbeid mellom den 
frivillige organisasjonen Lunar og Grimstad kommune. Inngangen til prosjektet er å styrke 
læringsmiljøet på voksenopplæringen, hvor negativ sosial kontroll i form av mobbing og 
ryktespredning har vært et økende problem. Et hovedmål med kurset er at deltakerne blir trygge og 
selvstendige i eget liv, og ikke bøyer av for, eller bidrar til, det sosiale presset som kan utspille seg i 
form av mobbing og ryktespredning.  

Prosjektets aktiviteter består av gjennomføring av en kursrekke på til sammen 6 timers undervisning i 
ulike kommuners voksenopplæring. En sentral tilnærming i undervisningen er at man går fra det kjente 
til det ukjente. Nærmere bestemt tar man utgangspunkt i fenomener som gir mening og er kjente for 
deltakerne, bygger videre på disse og derifra nærmer seg relaterte begreper og forhold som er ukjente. 
Mens negativ sosial kontroll gjerne er et ukjent begrep for mange innvandrere, er fenomenet – gjennom 
konkrete beskrivelser av hendelser og eksempler – kjent. Baksnakking/ryktespredning er kjente 
begreper og fenomen, og anses i prosjektet å være forbundet med, eller kan være en form for, negativ 
sosial kontroll. Undervisningsopplegget starter derfor med de kjente fenomenene og begrepene før 
man går inn på de mer ukjente aspektene ved negativ sosial kontroll, som lover og rettigheter.  

Men hovedfokuset i undervisningen er på forebygging og forhindring av negativ sosial kontroll på 
voksenopplæringen, er også en viktig tanke at holdningsarbeidet i kurset vil kunne stimulere til et 
bedre miljø i hjemmene. Mange av deltakerne er foreldre, eller kan blir det på sikt – og en sentral 
tematikk i kurset er barns og unges rettigheter i Norge, og deltakerne stimuleres til refleksjon rundt 
det å håndtere foreldrerollen.  

Et viktig grunnlag for refleksjonen i undervisningen er sentralt lovverk som opplæringsloven, 
straffeloven, barneloven og sentrale artikler i menneskerettighetene. Eksempelvis viser man til hva 
straffeloven sier om tvangsekteskap og frihetsberøvelse, samt hvordan læringsmiljø og mobbing 
tematiseres i opplæringsloven. Alle disse rettighetene og lovbestemmelsene er sentrale temaer i 
handlingsplanen. Også ytringsfriheten er et sentralt tema for diskusjon i kursrekken. 

 

2.3 Prosjektets forankring i regjeringens strategier og i handlingsplanen 

Målsetningen til Prosjekt Frihet om å forebygge negativ sosial kontroll, og inngangen til dette – 
ryktespredning og mobbing – er på flere måter klart forankret i både handlingsplanen «Retten til å 
bestemme over eget liv» og i regjeringens nye integreringsstrategi.  Nettopp fenomenet ryktespredning 
blir i handlingsplanen fremhevet som et sentralt element ved negativ sosial kontroll. Blant annet settes 
det i sammenheng med problemet med foreldres urimelige begrensninger i barneoppdragelsen. Ifølge 
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handlingsplanen kan negativ sosial kontroll over barn ofte bunne i om frykt for at familien skal tape 
ære ved at barna ikke oppfører seg «ordentlig» og blir utsatt for ryktespredning. Som vi har sett er 
Prosjekt Frihet et tiltak som skal bidra til at deltakerne blir så bevisste, trygge og selvstendige i eget liv 
at de verken bøyer av for kollektivt press, eller bidrar til dette presset gjennom selv å bidra til mobbing 
og ryktespredning. I forlengelsen av dette kan en tenke seg at økt bevissthet om de uheldige aspektene 
ved negativ sosial kontroll, i neste rekke kan bidra til at kursdeltakerne i mindre grad vil øve press og 
tvang mot egne barn.  

Vildere fremheves frivillige organisasjoners sentrale rolle både i handlingsplanen og i 
integreringsstrategien – det vises til at disse har et unikt utgangspunkt for å drive holdningsskapende 
arbeid.  I så måte er også organisasjonen LUNAR sin sentrale rolle i Prosjekt Frihet relevant. 

Prosjekt Frihet kan særlig sies å være forankret i innsatsområde 3 i handlingsplanen1: «Endring av 
holdninger og praksis i berørte miljøer». Her fremheves viktigheten av at innvandrere får informasjon 
om normer og regler i det norske samfunnet – blant annet at relevant undervisning sikres i skolen og 
i opplæringstilbud for voksne. Det fremheves at foreldre skal få relevant informasjon som skal bidra 
til godt foreldreskap og trygge familierelasjoner. Videre er det ifølge planen meget hensiktsmessig at 
denne informasjonen gis til flyktninger så tidlig som mulig, samt at den gjentas og utdypes. I så måte 
er Prosjekt Frihet svært relevant, da kursets refleksjon rundt disse aspektene i stor grad vil være en 
gjentakelse og utdypning av tematikk mange av deltakerne på introduksjonsprogrammet allerede har 
vært innom i den obligatoriske samfunnskunnskaps- og norskopplæringen.  

Videre imøtekommer kursinnholdet i Prosjekt Frihet flere av satsingsområdene i 
integreringsstrategien, da særlig kapittel 4 om Retten til å leve et fritt liv. Som i handlingsplanen er 
også et hovedgrep her å «endre holdninger og praksis i berørte miljøer», som har andre tilnærminger 
til likestilling og barns rettigheter. Ikke minst blir introduksjonsprogrammet trukket frem som en helt 
sentral arena for informasjon og veiledning til innvandrere. 

Endelig er både handlingsplanen og integreringsstrategien tydelig på regjeringens ønske om å støtte 
opp om den nye generasjonen unge med innvandrerbakgrunn som tar stemmen sin i bruk og kjemper 
for rettighetene sine i det norske samfunnet. Det påpekes at et sentralt problem for disse er at flere 
utsettes for trakassering fordi de våger å ta ordet. Integreringsstrategien fremhever viktigheten av å 
fremme ytringsfriheten, som er i menneskerettighetenes kjerneområde. Også denne rettigheten blir 
som nevnt tydelig adressert i Prosjekt Frihet. Vi har sett at et hovedmål for kurset er at deltakerne på 
voksenopplæringen blir bevisste på egne rettigheter, og så trygge og selvstendige i eget liv at de ikke 
bøyer av for kollektivt press. I tillegg drøftes ulike sider ved ytringsfriheten, samt det å tørre å stå opp 
for seg selv og sine rettigheter. 

 

                                                 
1 I tillegg til å fokusere på «holdninger og praksis i berørte miljøer» har handlingsplanen tre andre innsatsområder, hver 
med en rekke tiltak knyttet til seg: «styrke rettsvernet og hjelpen til de som rammes», «styrke kunnskapen i tjenestetilbudet» 
samt «styrke forskning og øke kunnskapsdeling». 
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2.4 Et av få tiltak som konkret forebygger negativ sosial kontroll i 
voksenopplæringen 

Gjennomgangen ovenfor viser at undervisningsopplegget i Prosjekt Frihet er meget relevant for en 
rekke av målsetningene og satsingene i handlingsplanen og regjeringens integreringsstrategi. Dette 
kurset til nyankomne flyktninger på introduksjonsprogrammet bidrar blant annet til å oppfylle 
målsetningen om å gi innvandrere tidlig, gjentagende og utfyllende informasjon om grunnleggende 
verdier og rettigheter i Norge. Ikke minst støtter kurset opp under det som fremstilles som et 
hovedpoeng i integreringsstrategien – den enkeltes ansvar for å bidra til at alle kan leve et fritt liv. Som 
vi har sett oppfordres kursdeltakerne til å ikke delta i utøvelsen av negativ sosial kontroll på skolen, 
men tvert imot selv bidra til, og ta ansvar for at det blir et godt læringsmiljø. 

Ellers lister handlingsplanen opp en rekke mer eller mindre konkrete tiltak som i stor grad dreier seg 
om å oppdatere og endre regelverket og retningslinjer for å styrke rettsvernet til utsatte personer, 
styrke forskningen på tematikken samt kunnskapen i tjenestetilbudet. Det er imidlertid få konkrete, 
holdningsskapende tiltak som skal forebygge negativ sosial kontroll, og som retter seg direkte mot 
målgruppa2. Videre er det er det ingen andre tiltak som knytter sammen forholdene læringsmiljø og 
negativ sosial kontroll, på tross av at integreringsstrategien fremhever introduksjonsprogrammet som 
en sentral arena for å gi tidlig informasjon og veiledning til innvandrere. Slik sett kan Prosjekt Frihet 
sees på som et ganske unikt tiltak som på en konkret måte kan forebygge negativ sosial kontroll – 
først og fremst på voksenopplæringen, men også potensielt i hjemmene og på andre samfunnsarenaer. 

 

  

                                                 
2 Av konkrete tiltak med mål om å forebygge negativ sosial kontroll, kan imidlertid foreldreveiledningsprogrammet ICDP 
nevnes, samt satsingen på flere minoritetsrådgivere på skolen. 
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3. Undervisningsopplegget i Prosjekt Frihet 

Dette kapittelet gir vurderinger og observasjoner av Prosjekt Frihet slik det ble rullet ut ved 
voksenopplæringen i Grimstad. Oxford Research har fulgt tre sesjoner for en gruppe for menn og en 
for kvinner i perioden 23. oktober – 15. november 2018. 

I kurset får deltakere – gjennom undervisning, diskusjon og øvelser i plenum – et høyere 
bevissthetsnivå rundt de gitte tematikkene. Gjennom dette er det langsiktige målet at de endrer 
holdninger og atferd til gode for skolemiljøet, hjemmet og i ytterste konsekvens sin inngripen og møte 
med samfunnet.   

I det videre følger en kort deskriptiv gjennomgang av undervisningsformen og -metoden i prosjektet. 
Detter gjennomgås progresjonen i prosjektet – altså hvordan kurset innholdsmessige er lagt opp med 
fokus på tematiske hovedbolker.  

 

3.1 Form og metode på Prosjekt Frihet 
Prosjekt Frihet foregår i konteksten av et klasserom hvor underviseren gjennomgår en rekke 
vidtrekkende tematikker. Undervisningen er oppbygd som en blanding av dosering om faktiske 
forhold ved samfunn og lover i Norge, og diskusjon rundt hverdagslige situasjoner og 
mellommenneskelig atferd.   

Utførelsen av sesjonene i Grimstad hadde følgende karakteristikker hva gjelder form og metode:  

 Bruk av visuelle inntrykk og humor  

 Gradvis introduksjon av begreper og eksemplifiseringer 

 Bruk av undervisers egne observasjoner og personlige erfaringer 

Undervisningen foregår med tolk alt etter hvor mange språkgrupper elevene har, og hva nivået på 
norskkunnskapene er. Undervisningsopplegget har en dynamikk som preges av at foreleser bekrefter 
og oppsummerer svarene til gruppene, og så stiller oppfølgingsspørsmål, samt doserer kunnskap om 
faktiske forhold, for eksempel hva gjelder lover og reglement, samt trekk ved norske samfunnsforhold. 

3.2 Substans og progresjon i forelesningene 
I hovedsak er begreper og konsepter en nøkkel til å forstå undervisningsopplegget i Prosjekt Frihet. 
Disse skal lede til forståelse, erkjennelse og innsikt når det gjelder individets rettigheter i Norge og 
hvordan disse skiller seg fra praksis i deltakernes opprinnelsesland.  

Undervisningsdelene starter med at det vises bilder eller at deltakerne introduseres for illustrerende 
eksempler som gir en intuitiv forståelse og/eller fremkaller en gjenkjennelse av ulike situasjoner. Dette 
er i tråd med kurses pedagogiske tilnærming som innebærer å gå fra kjent til ukjent. Gjennom 
diskusjon med deltakerne rundt de visuelle inntrykkene, introduserer foreleser deretter de ulike 



38/19 Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering og sivilsamfunn" - 18/6427-64 Sluttrapport fra Oxford Research AS vedr. prosjektet "Integrering og sivilsamfunn" : Rapport Prosjekt Frihet

Prosjekt Frihet: En førevaluering av piloteringen ved Grimstad Voksenopplæring  
  

8 
 

begrepene – eksempelvis baktaling, ryktespredning og mobbing. Begrepene utforskes med en rekke 
eksempler. Snarere enn at deltakere gis definisjoner på begreper, legge man til rette for å forstå 
innholdet i dem gjennom diskusjon og situasjonsbeskrivelser og illustrasjoner. I det følgende ser vi 
nærmere på den innholdsmessige progresjonen i prosjektet i de tre delene av undervisningen. 

3.2.1 Nærmere om progresjonen i Del 1 

Figur 1 nedenfor skisserer de viktigste bestanddelene i kursets del 1, slik ekstern observator har vurdert 
det. Progresjonen er illustrert som trappe-trinn deltakerne skal gå opp for å få kunnskap og innsikt i 
forholdene som gjennomgås.  

Figur 1: Innholdsmessige hovedbolker i Del 1 av Prosjekt Frihet. 

  

 

Som figuren ovenfor viser starter kursets del 1 med en gjennomgåelse av de sentrale begrepene, 
mobbing, ryktespredning og baktaling. Snarere enn at deltakerne skal huske definisjoner, stimuleres 
deltakerne først og fremst til å gjenkjenne disse kjente fenomenene intuitivt ved at illustrerende bilder 
vises. De visuelle virkemidlene er virkningsfulle; det vises bilder av personer – både barn og voksne – 
som opplever noe vanskelig, og dette får deltakerne til å reagere og bli engasjerte. Foreleser inviterer 
deltakerne til å sette ord på disse fenomenene som et utgangspunkt for videre refleksjon og diskusjon, 
og spiller videre på det deltakerne sier. 

Videre består neste trinn av å definere «skolemiljø» og orientere deltakerne om relevant regelverk. Når 
regelverket gjennomgås har foreleser en mer doserende tilnærming; undervisningen har større innslag 
av ren «informasjon» og gjengivelse av hva som faktisk står i loven. Foreleser leser blant annet opp 
opplæringslovens § 9A, og forklarer hva dette innebærer. Like fullt har undervisningen stadig en 
dialogbasert eller reflekterende tilnærming, hvor ballen stadig spilles over til deltakerne som setter ord 
på relevante begreper (eksempelvis «hva betyr trygghet, hva betyr respekt, osv»). 

I tredje hovedbolk stimuleres deltakerne til refleksjon og erkjennelse rundt ulike roller en kan ha i 
situasjoner forbundet med mobbing og baktaling. Foreleser viser også til at alle de store 
verdensreligionene, samt humanismen, opererer med en eller annen versjon av den gyldne regel. Dette 
indikerer, ifølge foreleser, at det å snakke stygt om andre ikke anses å være greit i noen kulturer. 

Kilde: Oxford Research 

AS 
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Det fjerde og siste trinnet deltakerne skal opp på i kursets del 1 innebærer en refleksjon over 
muligheter og ansvar som deltakerne har selv for å bidra til et godt skolemiljø; «hva kan jeg gjøre, hva 
er mitt ansvar?». Nettopp tanken om å «feie for egen dør» er et sentralt og gjennomgående fokus i 
kurset. Men det generelt i den offentlige diskusjonen er mye gruppetenkning på innvandringsfeltet, er 
man i Prosjekt Frihet i stor grad nede på individnivå, og har fokus på hva enkeltpersonen selv kan 
gjøre for å forebygge og motvirke negativ sosial kontroll. 

 

3.2.2 Progresjon i Del 2 

Som figur 2 under viser, består trinn én, i andre del av kurset, i at deltakerne inviteres til å reflektere 
rundt hvordan mobbing kan arte seg i form av kroppsspråk. Foreleser peker også på at ulike former 
for mobbing er kulturelt betinget – mens en bevegelse/type kroppsspråk kan bety én ting i en kultur 
kan andre kulturer tolke dette på helt andre måter. Igjen benytter foreleser seg av bilder som skaper 
en intuitiv forståelse og gjenkjennelse av situasjonene. I stedet for å vise bilder på PowerPoint brukte 
foreleser her seg selv og tolken. Forleser mimet ulike fiktive mobbesituasjoner – som det å snu seg 
bort fra en person (tolken). Dette er også eksempler som vekket mye engasjement hos deltakerne, 
som stilte spørsmål som foreleser spilte videre på. 

Figur 2: Innholdsmessige hovedbolker i Del 2 av Prosjekt Frihet. 

 

 

 

Som andre trinn i forelesningen etableres begrepet «negativ sosial kontroll». Undervisningen om 
begrepet er til dels doserende med informasjon om definisjoner og faktiske forhold, men med flere 
innslag av interaktiv refleksjon sammen med deltakerne. Foreleser starter med en positiv versjon av 
begrepet ved å vise til at barneoppdragelse kan være en form for «positiv sosial kontroll». Foreleser 
spør deltakerne hvorfor foreldrene kontroller barna sine, og deretter hvorfor voksne av og til 
kontrollerer andre voksne. Hovedfokus er på «negativ sosial kontroll», hvor det er snakk om voksne 
som kontrollerer andre voksne (eller unge som nærmer seg myndighetsalder), i form av oppsyn, press, 
trusler og tvang for å sikre at de lever i tråd med familiens eller gruppens normer.  

Kilde: Oxford Research 

AS 
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Fenomenet negativ sosial kontroll sees blant annet i sammenheng med ryktespredning og redsel for 
tap av ære; foreleser forklarer at en far eksempelvis kan føle seg tvunget til å få dattera til å gifte seg 
med «rett» person, for å unngå at familien taper ære. Foreleser informerer også om at det finnes 
krisesenter-tilbud til personer som utsettes for alvorlige former for negativ sosial kontroll. 

Foreleser forklarer også hvordan barn i Norge i økende grad får medbestemmelse og uavhengighet 
når de nærmer seg myndighetsalder, mens det motsatte på mange måter er tilfellet i en del andre 
kulturer. Denne kontrasten i tilnærmingen til barneoppdragelse og frihet illustreres ved hjelp av to 
motsatte trekanter som tegnes på tavla av foreleser.  

Jf. det tredje trinnet i trappemodellen ovenfor handler den neste hovedbolken om «kultur og 
sorteringer». Foreleser presentere flere fiktive situasjoner som illustrerer kulturelle forskjeller i måten 
å gå kledt på, oppføre seg på etc. Deretter oppfordres deltakerne til å kunne skille mellom hva som er 
riktig eller vanlig for en selv, og hva som er riktig eller vanlig for andre. Men andre ord kan en la andres 
problem være andres problem, uten å legge seg opp i dette ved å mobbe eller baktale/spre rykter. 

Nest øverste trinn består av en dosering av «hva man har rett til» ifølge flere sentrale lovbestemmelser. 
Blant annet informeres det om hva barneloven og straffeloven sier om tvangsekteskap og 
frihetsberøvelse.  

Siste bolk i kursets del 2 består av flere refleksjonsøvelser, hvor deltakerne skal ha en preferanse eller 
ta et handlingsvalg, og på grunnlag av dette stille seg på en bestemt plass i klasserommet. Vi kommer 
tilbake til disse øvelsene i siste delkapittel om «Anbefalinger». 

 

3.2.3 Progresjon i Del 3 
 
Denne tredje og siste undervisningsdelen starter med etablering av to begreper som er konstruert for 
å kommunisere typiske hovedforskjeller mellom majoritetskulturen i Norge og kulturer mange av 
deltakerne opprinnelig kommer fra: hhv. «jeg-kultur» og «vi-kultur». Foreleser har en doserende 
fremstilling, og peker på at forskjellene mellom kultur-typene i stor grad handler om identitet; mens 
fellesskapet er det viktigste i «vi-kulturen» er identiteten i «jeg-kulturen» i hovedsak knyttet til 
enkeltindividet.  
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Figur 3: Innholdsmessige hovedbolker i Del 3 av Prosjekt Frihet.  

   

 

 

Det stimuleres til mye refleksjon rundt de to kultur-typenes ulike reaksjoner på en situasjon hvor én 
av jentene i familien blir gravid uten å være gift; «Hva vil folk si?». Det framgår av diskusjonen at dette 
kan være svært problematisk for jenta i en «vi-familie» da familien kan «tape ære», mens det er 
grunnleggende uproblematisk for en norsk jente, som i tillegg beskyttes av lovverket. Endelig påpeker 
foreleser at refleksjonene rundt mobbing og baksnakking må forstås i lys de reglene og lovene gjelder 
i en «jeg-kultur». 

Som det andre «trinnet» i siste forelesning, etableres begrepet frihet, ved at foreleser tar utgangspunkt 
i Simone de Beavoirs perspektiv. I korte trekk oppsummeres hennes perspektiv med at alle har frihet, 
og det eneste stedet ens egen frihet stopper er der den begrenser andres frihet. Foreleser peker på at 
det er vanskeligere å være fri til å være seg selv i en «vi-kultur» enn i en «jeg-kultur», selv om det heller 
ikke alltid er lett i sistnevnte kultur. 

I neste siste hovedbolk doserer foreleser om sentrale rettigheter rundt frihet, med henvisning til blant 
annet menneskerettighetene (for eksempel Artikkel #1 og #6 om at «alle mennesker er født frie…» 
og «ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke…»). Også retten til ytringsfrihet som er 
hjemlet i Grunnlovens §100 blir det referert til, og foreleser inviterer deltakerne til refleksjon rundt 
hvor langt denne friheten strekker seg.  

På det siste trinnet i «innsiktstrappen» deltakerne skal gå opp i kurset, stimuleres deltakerne til å 
reflektere over hvordan man skal forholde seg til hverandre (og hverandres forskjeller) på en 
respektfull måte – en kjernetematikk i Prosjekt Frihet. Foreleser benyttet seg da av et reelt eksempel 
med en muslimsk foregangsperson. Eksempelet er godt egnet til å diskutere flere ulike sider ved «vi-» 
og «jeg-kulturen» - inkludert å nyansere forskjellene mellom disse.  

Kilde: Oxford Research AS 
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Foreleser refererer til den unge muslimske kvinnen Faten Mahdi Al-Hussaini, og hennes tv-program 
på NRK «Faten tar valget». I etterkant av programmet kom det en storm av klager mot programmet 
fra både muslimer og nordmenn, som dreide seg om hvordan Faten gikk kledt. Eksempelet vakte stort 
engasjement hos deltakerne, og en av dem stilte spørsmålet om hvorfor nordmenn klaget når de 
befinner seg i et «jeg-samfunn». Refleksjonen over dette spørsmålet nyanserte forskjellene mellom de 
stiliserte kultur-kategoriene. Det framgikk av refleksjonen at negativ sosial kontroll er et anleggende 
som også majoritetssamfunnet gjør seg skyldig i, om ikke i samme grad som spesielle kulturelle miljøer 
som kan betegnes som «vi-kultur». 

Ytterligere ett eksempel med Faten blir dosert til deltakerne; Faten og flere andre muslimer var med 
på å arrangere en forsonings-samling utenfor synagogen i Oslo der en jøde var blitt drept i en 
skuddveksling. Som det ble trukket fram av foreleser, var samlingen en markering av det å respektere 
hverandre og ha fellesskap på tvers av religioner. Videre pekte foreleser på at Faten ikke bare kommer 
med ord, men også handler.  
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4. En programteoretisk tilnærming til Prosjekt Frihet 

De grunnleggende endringsteoretiske sekvensene i Prosjekt Frihet kan sies å være at deltakernes 
gjenkjennelse, refleksjon, erkjennelse og innsikt skal føre til holdningsendringer, og deretter 
atferdsendringer.  

Figur 4: Overordnet endringsteoretisk sekvens 

 

Gjennom atferdsendringer vil dette bidra til et bedre miljø både på voksenopplæringen, men også 
«hjemme og ute». I denne sammenhengen er det hensiktsmessig å benytte en virkningskjede med 
resultatnivåer etter DFØs standard, illustrert i figuren under: 

Figur 5: Generisk virkningskjede  

  

Kilde: Veileder for Mål- og resultatstyring i staten, Senter for statlig økonomistyring 

I kontekst av de endringsteoretiske sekvensene er det som sentralt for foreleseren å stille seg følgende 
spørsmål:  

 Hva er innenfor min kontroll? 

 Hva er utenfor min kontroll?  

 Hva ligger i grenseland?  

 Hva kan jeg påvirke direkte?  

 Hva kan jeg påvirke indirekte?  

Foreleser har i stor grad kontroll på form, innhold og gjennomføringen av klasseundervisningen. Men 
deltakernes ervervelse av kunnskap og innsikt er strengt tatt brukereffekter – noe foreleser kan påvirke 
direkte, men som man ikke har kontroll over. Likeledes er det ingen automatikk i at 
kunnskapservervelse fører til holdningsendringer, og videre til atferdsendringer. En virkningskjede må 
reflektere dette. Dette er nødvendig for å tilegne seg en mest mulig presis forståelse av prosjektets 
progresjon, resultater og mål.  

Prosjekt Frihet kan settes inn i denne typen virksomhetslogikk. Tabellen på neste side viser de samme 
resultatnivåene fra aktiviteter til produkt/tjenester, brukereffekter og samfunnseffekter, sammen med 

Kunnskapservervelse Holdningsendring Atferdsendring
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tentative indikatorer og kilder til verifikasjon. Her har vi også splittet brukereffekter i «kort sikt» og 
«lengre sikt», der hvor førstnevnte er uttrykk for kunnskapservervelse, holdningsendring og 
atferdsendring på VO-arenaen – altså det umiddelbare skolemiljøet som deltakerne befinner seg i.  

Tabell 1: Virkningskjede for Prosjekt Frihet 

 Mål Tentative indikatorer / kilder for ve-
rifikasjon 

Samfunns-               
effekter 

Flere deltar, utfolder seg, og finner seg til 
rette på ulike arenaer i lokalsamfunnet. 

 

Større evalueringer, og følgeforskning 
Brukereffekter 
(lang sikt) 

«Vi kan påvirke indi-
rekte» 

Flere mennesker står frie til å bestemme 
over eget liv.  

Færre barn og voksne utsatt for negativ 
sosial kontroll både ute og hjemme. 

Brukereeffekter 
(kort sikt)  

«Vi kan påvirke di-
rekte» 

VO har fått et mer positivt utviklings- og 
læringsmiljø for elevene. 

Negativ sosial kontroll reduseres og fo-
rebygges på VO-arenaen. 

Flere elever endrer atferd.  

Flere elever endrer holdninger. 

Elever får større bevissthet rundt negativ 
sosial kontroll.  

# antall mobbesaker rapportert 

# læreres observasjoner i undervis-
ningen på tvers av klasser og fag / læ-
reres vurdering av utbytte av  

# elevers egenevaluering av skolemiljø  

# deltakeres tilbakemelding på Pro-
sjekt Frihet (anonymt eller i plenum) 

Produkt 

«Vi har kontroll /    
vi er i grenseland» 

Gjennomføring av kurset:  

 del 1,  

 del 2  

 del 3.  

# deltakere og oppmøte på samtlige de-
ler 

# lærerens vurdering av vurdering av 
engasjement og respons  

Aktivitet 

«Vi har kontroll» 

Strukturering og forberedelser av læ-
ringsopplegget og tolkenes rolle. Juste-
ring av kursinnhold etter gruppens stør-
relse, bakgrunn og sammensetning. 

Kjernedokumenter og planverket for 
Prosjekt Frihet.  
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5. Anbefalinger til videreutvikling av Prosjekt Frihet 

Her presenteres anbefalinger, innspill til diskusjon og forbedringer. Noen av disse går på form og 
innretning, mens andre går på innhold og substans.  

5.1 Form 

Antall slides kan reduseres. Dette vil også gjøre spredningen av prosjektet enklere. Det er lettere for 
utenforstående som skal implementere kurset og forholde seg til en fast struktur hvor visse slides 
underbygger bestemte poeng i progresjonen.  

5.2 Forelesers rolle og sammensetningen av deltakere 

Kurset stiller store krav til foreleser. Mange spørsmål kan tvinge seg på for deltakerne, og det er mange 
situasjoner hvor diskusjonen kan ta andre retninger enn det som er intendert – ikke minst fordi 
foreleser ofte trekker på personlige historier og anekdoter. Hvordan skal utenforstående som skal 
holde kurset andre steder forholde seg til dette, og hvordan sikrer man at Prosjekt Frihet holde stø 
kurs på tvers av flere ulike kommuner i fortsettelsen? Kjernedokumentene i Prosjekt Frihet bør gi 
retningslinjer for dette.  

Klassesituasjonen vil i stor grad preges av antall språkgrupper og antall elever. Hva er en optimal 
sammensetning for Prosjekt Frihet under hvilke omstendigheter? Dette er også problemstillinger som 
det bør gis pekepinner på for dem som tar prosjektet videre andre steder.   

5.3 Klargjøre tolkens rolle 

Det er viktig at tolkens rolle klargjøres. Etter vår vurdering finnes det her to ytterpunkter. Det første 
ytterpunktet er at tolkene delvis tas inn i prosjektet og blir mer fasilitatorer innad i språkgruppene i 
undervisningssituasjonen. I herregruppen var dette allerede delvis tilfelle. Ulempen her er imidlertid 
at det øker kostnadene for prosjektet, idet tolker må forklares mer om prosjektets form og innhold.  

Det andre ytterpunktet er at tolkene forholder seg fullt og helt til tolkerollen - og oversetter kun det 
som blir sagt. Dette endrer dynamikken i klasserommet, og kan også heve terskelen for å ta ordet blant 
deltakerne. Det kan tenkelig også redusere hastigheten – muligheten til å dekke alt stoffet.  

Uansett bør man utvikle et kort én-sides notat på kursets terminologi, og at dette oversendes tolken i 
forkant. Det er svært viktig at tolkene på forhånd har funnet gode ekvivalenter til begreper som 
«baktaling», «mobbing» og «negativ sosial kontroll». Det er ingen selvfølge at kommuner vil ha 
tilgjengelige, kompetente tolker som kan skjelne mellom de mer finmaskede nyansene som kurset 
tidvis berører. Dette bør man diskutere i spredningen av prosjektet. Man kan vurdere å stille krav om 
ToSpoT- testen iht nasjonalt tolkeregister.  
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5.4 Scenarioer 

Noen av scenarioene kan utarbeides bedre. Handlingsalternativene på ett av scenarioene var ikke 
gjensidig utelukkende, og situasjonsbeskrivelsen kan ha vært vanskelig for deltakerne og fullt ut 
relatere seg til.    

5.5 Feedback loop – den viktige tilbakemeldingen fra deltakerne 

Det er viktig at deltakere får muligheten til å gi tilbakemeldinger på undervisningsopplegget – 
umiddelbart eller kort tid etter undervisningen. Dette kan gjøres anonymt eller i plenum. Det vil på 
sikt gi mulighet for inkrementell forbedring av kursets form og innhold.  

5.6 Balanse: Hvilket bilde tegnes av Norge? Hvilket bilde tegnes av andre 
kulturer?  

Det er sentralt i Prosjekt Frihet at undervisningen skal markere visse rettigheter barn og voksne har i 
det norske samfunnet. Det legges særlig vekt på å illustrere hvordan barn i økende grad får tiltakende 
medbestemmelsesrett og uavhengighet frem mot myndighetsalder.  

I kurset foretar man her et pedagogisk grep i inndelingen mellom jeg- og vi-kulturer. Det er et 
pedagogisk grep for å kommunisere avanserte sammenhenger til et bredt spekter av deltakere. Det er 
imidlertid en krevende balansegang å skulle bruke en slik dikotomi. Man løper en risiko for å 
utelukkende illustrere vi-kulturer som bærere av negative trekk som står i kontrast til norske normer, 
kultur og rettssystem. Da blir både utgangspunktet for integrering mer krevende.  

Endringsteorien til Prosjekt Frihet ligger i at innsikt og erkjennelse skal føre til holdningsendring og 
atferdsendring. Dette fordrer at man tar eksempler som resonnerer med deltakerne, og legger veien 
åpen for nettopp holdnings- og atferdsendringer. Andre igjen, har kanskje allerede disse holdningene, 
og trenger ikke overtales; disse vil tenkelig kunne reagere negativt på at deres kulturelle ballast 
reduseres til en vi-kultur som står i et motsetningsforhold til det som presumptivt er norsk jeg-kultur. 

Man bør derfor spørre seg om hvilket utgangspunkt som er det mest hensiktsmessige og 
overbevisende for å gå fra innsikt til holdnings- og atferdsendring. I denne sammenhengen er det 
nyttig å tenke på viktigheten av prospeksjon – deltakeres mulighet til å se seg selv i fremtiden, i en positiv 
situasjon, i Norge.  Det fordrer at deltakere føler at de kan finne seg til rette i Norge, at de kan tilføre 
samfunnet noe; at de har noe å bidra med. Uansett om kurset primært skal ta for seg negativ sosial 
kontroll, kan man ikke miste av syne rammen til Voksenopplæringen, og integreringsformålet som 
ligger til grunn. Mer nyansering i forholdet vi- og jeg-kultur kunne derfor vært formålstjenlig i kurset.  

5.7 De gode eksemplene: Kan det sies mer om «krysspress» / «kulturell 
skvis»? 

For deltakerne kan det være mange spørsmål som presser seg frem i Prosjekt Frihet. I piloteringen 
tok man som eksempel TV-programmet på NRK, «Faten tar valget». I etterkant av programmet kom 
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det en storm av klager mot programmet fra både muslimer og nordmenn, som dreide seg om hvordan 
Faten gikk kledt. Hun befant seg altså i krysspress mellom to (eller flere) sider i samfunnet som alle 
hadde klare idéer om hvem hun var, og hvordan hun burde oppføre seg. Hennes frihet til utfoldelse 
var under press.  

Det omtalte Faten-eksempelet er spesielt interessant ettersom det har en rekke «lag» med kompleksitet, 
og også fordi det også omhandler majoritetssamfunnet. Det er i tillegg et eksempel som er godt kjent 
fra media, og som vil kunne brukes på tvers av forelesere i ulike kommuner – det kan altså være en 
fast del av Prosjekt Frihet - uavhengig av forelesers egen bakgrunn.  

I piloteringen kom det spørsmål fra en av deltakerne om hvorfor noen nordmenn i 
majoritetssamfunnet hadde problemer med Faten på tross av at de jo befinner seg i en jeg-kultur. Dette 
er et sentralt poeng. Hvis ikke Prosjekt Frihet kan reflektere over sosial kontroll utøvd både fra 
majoritetssamfunnet og minoritetsmiljø, kan prosjektets hovedbudskap bli mindre troverdig for en 
del deltakere – det vil da fremstå som en konstruksjon med dobbelt bunn.  

Selv om negativ sosial kontroll berører enkelt-tematikker som primært er anliggender i enkelte kulturelle 
miljø, er kjernen i begrepet å begrense andres utfoldelse. I Faten-eksempelet er det helt naturlig for 
deltakerne å hefte seg ved at også nordmenn i majoritetssamfunnet kan utøve negativ sosial kontroll.  
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Mottatte henvendelser og forslag til kriterier for oppfølging 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Henvendelser om nye prosjekter følges opp i tråd med strategien for utdeling av 
midler, som ble vedtatt av styret høsten 2018. 
 

2. Søknader og/eller henvendelser om nye prosjekter vurderes etter kriteriene som 
fremgår av saken. Søknadene/henvendelsene oppsummeres for styret en gang hvert 
halvår med en anbefaling fra sekretariatet knyttet til hvilke henvendelser man 
eventuelt bør gå videre med. 
 

3. Digital InnovationHub Ocean Technology Agder: 
 
a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NORCE / GCE NODE et 

tilskudd på 120 000 kroner til forprosjektet «Digital InnovationHub Ocean 
Technology Agder». Det forutsettes at prosjektet også støttes av andre regionale 
aktører, slik det er beskrevet i søknaden.  

 
b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1,0 mill. kroner. 

Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende 
avkortet.  

 
c) Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 

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

 
d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 
 

4. Mottatte henvendelser frem til og med april 2019, avslås. 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Høsten 2018 vedtok styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond endringer i strategien 
for utdeling av midler. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets 
midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter. 
 
I forbindelse med styrets vedtak i sak 64/18 om endringer i strategien, ble det drøftet hvordan 
man bør følge opp forespørsler om støtte fra ulike miljøer som selv tar kontakt med fondet. 
Tidligere har disse som hovedregel blitt henvist til den årlige søknadsfristen i midten av 
oktober måned.  
 
I den nye strategiske tenkningen vil det som hovedregel bare være aktuelt å støtte prosjekter 
som i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og målsettinger. 
Samtidig kan det være av betydning at miljøer som ønsker å presentere prosjekter og 
satsinger, får anledning til å presentere disse planene for styret. Slik har også styret 
anledning til å gå i videre dialog der dette er hensiktsmessig.  
 
I sak 64/18 ble det derfor lagt til grunn at miljøer som ønsker å presentere prosjekter 
anmodes om å utarbeide en kort prosjektbeskrivelse, og at sekretariatet fortløpende vil legge 
frem disse beskrivelsene for styret, som tar stilling til om det vil være aktuelt å legge til rette 
for videre dialog med de enkelte aktørene.  
 
Ved behandlingen av sak 24/2019 vedr. henvendelser om nye prosjekter gjorde styret 
følgende vedtak: 
 

1. Styret tar henvendelsene om nye prosjekter til orientering.  
 

2. Styret vil initiere kontakt med de aktuelle miljøene dersom det på et senere tidspunkt 
vil være aktuelt å gå i dialog med sikte på å utvikle prosjekter som kan tildeles støtte 
fra kompetansefondet.  

 
3. Sekretariatet bes legge frem en sak på neste styremøte med en oversikt over 

mottatte henvendelser og forslag til kriterier for hvordan slike henvendelser kan 
følges opp. 

 
Hensikten med denne saken er å skape et grunnlag for en diskusjon om hvordan man 
sammen kan finne en god arbeidsform knyttet til vurdering av potensielle prosjekter som 
foreslås undervegs, jf. punkt 3 i vedtaket som refereres over. 
 
 
3. FORSLAG TIL KRITERIER 
 
3.1 Økonomisk handlingsrom 
 
Som en naturlig konsekvens av den nye strategien vil søknadene i større grad utvikles i 
samarbeid med søkerne. Videre vil man prioritere kompetanseområder hvor fylket allerede 
står sterkt og kan hevde seg i en nasjonal og internasjonal sammenheng. På denne måten 
kan en bidra til å videreutvikle allerede gode miljøer. En slik strategi kan også virke 
utløsende med hensyn til midler fra nasjonale, internasjonale og regionale kilder. Intensjonen 
bør være at midlene skal gi en betydelig virkning med vesentlige og langsiktige effekter.  
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Samtidig vil det – også i den nye strategiske tenkningen – være viktig for fondet å kunne 
gripe tak i aktuelle utfordringer og muligheter undervegs. Man vil dermed avsette økonomisk 
handlingsrom til å støtte nye prosjekter som kan være aktuelle. Miljøer som henvender seg 
skal ha anledning til å presentere planer om prosjekter for styret. Slik har også styret 
anledning til å gå i videre dialog der dette kan være hensiktsmessig. 
 
I sak 64/2018 om endringer i strategien skrev sekretariatet at spørsmålet om hvor stor andel 
av midlene som skal «holdes tilbake» bør vurderes konkret i forbindelse med den enkelte 
utdeling. Som et utgangspunkt foreslo sekretariatet likevel at om lag 2/3 av de årlige midlene 
blir delt ut til nye, større satsinger, mens om lag 1/3 av midlene holdes tilbake for å skape 
økonomisk handlingsrom til nye satsinger undervegs.  
 
I 2019 har styret gjort vedtak om bevilgninger på til sammen 8,7 mill. kroner, fordelt mellom 
ni ulike prosjekter. I tillegg har man vedtatt å gå i videre dialog med innovasjonsmiljøet ved 
UiA i Grimstad med sikte på å utvikle et nytt prosjekt som i vesentlig grad vil bidra til å 
understøtte kompetansefondets formål og målsettinger. Med 12 mill. kroner avsatt til utdeling 
i 2019 gjenstår dermed 3,3 mill. kroner hvis man inkluderer den eventuelle satsingen i 
samarbeid med innovasjonsmiljøet. 
 
Styret har stilt seg positiv til oppfølging av fem av de ni prosjektene i 2020, under forutsetning 
av at prosjektene har en tilfredsstillende fremdrift. De to største satsingene – knyttet til Blått 
kompetansesenter Sør og Senter for e-helse – forutsettes også videreført ut over 2020. Om 
man tar utgangspunkt i en fast årlig avsetning til utdeling på 12 mill. kroner, gjenstår dermed 
4,8 mill. kroner til utdeling i 2020 og 6 mill. kroner i 2021. Et eventuelt vedtak om satsing i 
samarbeid med innovasjonsmiljøet må finansieres innenfor disse økonomiske rammene. 
 
Tabellen gir oversikt over bevilgninger for 2019 og ønskede videreføringer i perioden 2020-
2023. Det er ikke gjort vedtak om støtte til innovasjonsmiljøet, så i tabellen har en tatt 
utgangspunkt i en tenkt bevilgning på 2 mill. kroner: 
 

 
 
I prosjektet «I jobb i Agder-kommunene», som i tabellen er oppført med en bevilgning på 
715 000 kroner i 2019 og en forventning om tilsvarende bevilgning i 2020, har det som 
varslet i sak 12/2019 skjedd en del endringer i prosjektets innhold og økonomi, og søkeren 
har varslet at det kan være aktuelt å fortsette med prosjektet ut over 2020. 

Bevilgning

Organisasjon Prosjektnavn 2019 2020 2021 2022 2023

Videreføringer

Universitetet i Stavanger Agderprosjektet 200 000              -                 -                 -                 -                 

Centre for Integrated Emergency KriseSIM 86 000               -                 -                 -                 -                 

Oxford Research Integrering som virkemiddel 315 000              -                 -                 -                 -                 

KS Agder I jobb i Agder kommunene 715 000              715 000          -                 -                 -                 

FK Jerv Holdningskampanjer 340 000              360 000          -                 -                 -                 

Universitetet i Agder Flyktningbarn 250 000              125 000          -                 -                 -                 

Sum videreføringer 1 906 000           1 200 000        -                 -                 -                 

Nye prosjekter

Havforskningsinstituttet Blått Kompetansesenter Sør 3 000 000           3 000 000       3 000 000       -                 -                 

Senter for e-helse ved UiA e-helse 3 000 000           3 000 000       3 000 000       3 000 000       3 000 000       

UiA Innovasjon 2 000 000           2 000 000       2 000 000       

Universitetet i Stavanger Lekbasert læring 800 000              -                 -                 -                 -                 

Sum nye prosjekter 8 800 000           8 000 000       8 000 000       3 000 000       3 000 000       

Totale søknadsbeløp 10 706 000    9 200 000   8 000 000   3 000 000   3 000 000   

Ønskes videreført
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Kompetansefondet vil behandle en eventuell søknad om forlengning på lik linje med andre 
søknader. 
 
3.2 Aktuelle satsinger 
 
Sekretariatet har tidligere pekt på at det i et 3-5-årsperspektiv kan være aktuelt å støtte 
prosjekter for eksempel innen levekår, klimaområdet eller universitetssykehussatsingen. 
 
Dersom helseforetaket velger å gå inn for en ambisjon om å utvikle et universitetssykehus, 
kan det være naturlig for kompetansefondet å bidra økonomisk som del av en regional 
dugnad.  
 
SSHFs muligheter for å bli et universitetssykehus ble utredet i en egen kartlegging i perioden 
2017–2018. Rapporten viser at forskning er svært viktig for rekruttering generelt. De formelle 
prosedyrene innebærer imidlertid at det er det regionale helseforetaket som søker om status 
som universitetssykehus, mens Helse- og omsorgsdepartementet fatter endelig vedtak. 
Helse Sør-Øst RHF mener at det per i dag ikke er aktuelt med flere universitetssykehus i 
regionen, men er likevel opptatt av å øke satsingen på forskning og utvikling. Samtidig er 
idéen positivt mottatt av politikere på regionalt nivå, noe som har ført til dannelsen av 
Universitetssykehuskomitéen, som arbeider for å nå målet på lang sikt.  
 
En utvikling i retning av etablering av et universitetssykehus vil omfatte alle lokasjoner og alle 
fagområder i Sørlandet sykehus – samt primærhelsetjenesten – og kan dermed bli en 
satsing som binder landsdelen sammen. Universitetssykehusene samarbeider med ett eller 
flere universiteter som uteksaminerer medisinere og annet helsepersonell, blant annet ved å 
bidra vesentlig i forskningsbasert utdanning i medisin og annen helsefaglig utdanning og ved 
at kandidatene har det vesentlige av sin praktiske og teoretiske undervisning ved sykehuset. 
Å gi helsepersonell utdanning i regionen øker mulighetene for at flere blir værende etter endt 
utdanning. En slik utvikling kan bedre helsetjenestene til pasientene i Agder, og dermed 
være et viktig bidrag til å håndtere levekårsutfordringene i regionen. Kompetansen i regionen 
vil øke, og rekrutteringen vil bli bedre. Det akademiske miljøet i regionen generelt – og i de 
tre vertskapskommunene spesielt – vil bli sterkere. Samtidig kan en slik satsing kreve så 
store ressurser at det på kort sikt kan få konsekvenser for pasientbehandlingen.  
 
Dersom kompetansefondet skal bidra i prosjektet kan det være aktuelt med finansiering til 
økt forskning i oppbyggingsfasen, forskningssamarbeid med kommunene og finansiering av 
øvrig infrastruktur for forskning og utdanning. Det kan være aktuelt å inngå et samarbeid om 
finansiering mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets Kompetansefond, 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, det private næringslivet og eksterne 
finansieringskilder innen forskning. For øvrig må prosjektet finansieres gjennom intern 
effektivisering og omdisponeringer, økte inntekter knyttet til forskning og industristudier og 
overføringer fra utdanningssektoren. 
 
Regionplan Agder 2030 vil være sentral på levekårs- og klimaområdet. I denne sammenheng 
kan kompetansefondet eventuelt bidra for eksempel med følgeforskning som ser på effekten 
av de ulike tiltakene, for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag for den videre innretningen av 
disse satsingene. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har 
etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og større 
prosjekter kan realiseres. En rekke bevilgninger er delt i to like deler mellom stiftelsene – 
eller i tre like deler i de tilfeller hvor Sørlandets Kompetansefond også deltar. 
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Sparebankstiftelsen har konsentrert sin strategi om levekårsområdet. Kompetansefondets 
utlysninger knyttet til levekår i 2016/17 og 2017/18 har dermed bidratt til å utvikle 
samarbeidet mellom kompetansefondet og sparebankstiftelsen. Sekretariatet for 
kompetansefondet er i dialog med sekretariatet for sparebankstiftelsen for å drøfte ulike 
måter å videreutvikle samarbeidet på i lys av kompetansefondets nye strategiske tenkning. 
Den strategien kompetansefondet nå har valgt, kan gjøre det mer krevende å finne naturlige 
samarbeidsprosjekter med sparebankstiftelsen. 
 
3.3 Kriterier for tildelinger 
 
Punkt 5 i strategien omtaler fondets kriterier for tildelinger til nye prosjekter. Punktet omtaler 
tre kategorier av kriterier:  
 

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

 
Følgende kriterier skal vektlegges i forbindelse med vurderingen av prosjektene: 
 

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

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

 
3.4 Sekretariatets vurderinger 
 
I tillegg til de formelle kriteriene som refereres over vil sekretariatet peke på følgende forhold 
som bør drøftes med hensyn til prioritering av henvendelser om nye prosjekter undervegs: 
 

 For det første bør kompetansefondet ha en forsiktig tilnærming til å gå inn i prosjekter 
med store og langsiktige økonomiske konsekvenser. Hovedprioriteringen bør være å 
realisere den nye strategien hvor styret støtter færre, men større satsinger som styret 
selv bidrar til å initiere. De økonomiske bindingene bør ikke være større enn at fondet 
fortsatt har handlingsrom til å støtte aktuelle satsinger undervegs. Finanskrisen, 
eurokrisen og oljekrisen er eksempler på såkalte sjokk med vesentlige 
samfunnsøkonomiske konsekvenser. Denne typen endringer vil gjerne kreve raske 
omstillinger og et fleksibelt virkemiddelapparat. 

 
 For det andre bør man velge en strategisk tilnærming som understøtter de satsingene 

styret allerede har valgt og/eller harmonerer med Regionplan Agder 2030. Dette 
innebærer at man bør prioritere kompetanseområder hvor fylket allerede står sterkt 
og kan hevde seg i en nasjonal/internasjonal sammenheng. Prosjektene som støttes 
bør bidra til å styrke eksisterende satsinger. På denne måten kan en bidra til å 
videreutvikle allerede gode miljøer. Dette vil også være i tråd med politisk behandlede 
regionale planer og strategier. 
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 For det tredje viser sekretariatet til at kompetansefondets formål er å bidra til økt 

kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og etablering av 
arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle 
Universitetet i Agder. Med færre og mer langsiktige satsinger må man sikre at hele 
fondets formål ivaretas i et lengre tidsperspektiv. Det kan dermed også være aktuelt å 
benytte deler av det økonomiske handlingsrommet til å sørge for å ivareta de delene 
av formålet som til enhver tid er minst ivaretatt. Per i dag kan det for eksempel være 
aktuelt å prioritere enkelte prosjekter knyttet til verdiskaping, innovasjon og 
nyskapingsevne. Å bidra til å styrke og videreutvikle næringsklyngene vil også være i 
tråd med VINN-planen (Agder-regionens plan for innovasjon og bærekraftig 
verdiskaping) som vektlegger økt samhandling og kunnskapsdeling.  

 
Sekretariatet ser at det andre og tredje hensynet i noen grad kan stå i motsetning til 
hverandre. Her må fondet finne en riktig balanse mellom de ulike hensynene. 
 
I sak 64/18 ble det lagt til grunn at miljøer som ønsker å presentere prosjekter anmodes om 
å utarbeide en kort prosjektbeskrivelse, og at sekretariatet fortløpende vil legge frem disse 
beskrivelsene for styret, som tar stilling til om det vil være aktuelt å legge til rette for videre 
dialog med de enkelte aktørene.  
 
Etter sekretariatets vurdering tilsier erfaringene så langt at slike prosjektbeskrivelser bør 
samles opp over noe tid, slik at styret får anledning til å vurdere flere henvendelser under ett. 
Erfaringene så langt tilsier også at det kan være krevende å vurdere de ulike henvendelsene 
i forhold til hverandre, ettersom henvendelsene i sin natur er mangslungne i form og innhold. 
Sekretariatet foreslår derfor følgende: 
 

 For at henvendelser om nye prosjekter skal kunne vurderes av styret, må 
henvendelsene som et minimum beskrive  
 

a) formålet med det aktuelle prosjektet 
b) hvilke samarbeider man ser for seg mellom relevante kompetansemiljøer i 

regionen 
c) en skissering av økonomiske forhold knyttet til prosjektets totale omfang og 

ønskede bidrag fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og andre 
finansiører 

 
Hvis disse opplysningene ikke foreligger, går sekretariatet i dialog med de aktuelle 
miljøene for å sikre at opplysningene fremkommer innen henvendelsen eventuelt 
legges frem for styret. 
 

 Sekretariatet oppsummerer søknader/henvendelser for styret en gang hvert halvår, 
med en anbefaling knyttet til hvilke henvendelser man eventuelt bør gå videre med i 
den hensikt å utvikle prosjekter. 

 
 
4. MOTTATTE HENVENDELSER VEDRØRENDE PROSJEKTSTØTTE 
 
I 2019 har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond mottatt henvendelser fra Moment, 
Node, Norce og EVN vedrørende mulig støtte til deres prosjekter.  
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Nedenfor følger en kort beskrivelse av de prosjektene sekretariatet har mottatt henvendelser 
fra. Det gjøres oppmerksom på at henvendelsene ikke er kommet i form av søknader, men 
kun korte beskrivelser av prosjektene i form av presentasjoner eller korte skriv. En eventuell 
søknad vil være et naturlig neste steg dersom styret mener at en bør gå videre med en eller 
flere av prosjekthenvendelsene.  
 
Per 1. mai 2019 er det kommet henvendelser fra fire ulike virksomheter vedrørende støtte til 
nye prosjekter: 
 
4.1 Moment-Programmet 10*10*2019 
 
Tech Ranch som er en inkubator i Austin i Texas har i mange år arbeidet globalt med å 
trekke gründerbedrifter til USA og bistå amerikanske gründere med å etablere seg 
internasjonalt. Nettverket som er etablert gjennom dette arbeidet ønsker en nå å benytte til å 
skape et globalt entreprenørskapsprogram. Moment Holding har etablert samarbeid med 
Tech Ranch, og ønsker å gå inn som partner i dette programmet for å trekke gründere fra 
regionen ut i verden.  
 
I programmet 10*10*2019 vil Tech Ranch trekke til seg regionale ledere fra 10 regioner 
(f.eks. Mexico, Litauen, Italia, Sør-Korea, Nigeria og Australia), som igjen stiller med 10 
gründerbedrifter inn i programmet. På denne måten skal det bygges broer mellom øko-
systemer for entreprenørskap globalt, og gründerne som deltar skal få kunnskap og tilgang til 
nye markeder. Programmet er delt opp i tre deler: 
 

 Fellowship: bygge digitalt nettverk mellom regionale ledere og en årlig samling 
rullerende mellom deltakerne i nettverket.  

 Activate: Besøk hos deltakende regioner med fokus på felles løsninger av utfordringer 
i de enkelte regionene, markedsføring av regionens beste entreprenører og 
muligheter for å møte potensielle kunder og markeder for deltakende gründere.  

 Accelerate: 10 ukers akseleratorprogram i USA med fokus på maksimering av nytte 
av et globalt nettverk for den enkelte gründerbedrift. 

 
4.2 EVN AS – tre prosjektmuligheter innen miljøvennlig matforsyning 
 
EVN AS arbeider med tre områder som de ønsker å konkretisere videre i samarbeid med 
kompetansefondet. Alle tre områdene går ut på å sikre matforsyning til en stigende 
verdensbefolkning på en miljøvennlig måte. 
 

 "Wave Master"; et havgående oppdrettsfartøy som takler vær og vind bedre og til en 
lavere kostnad enn konkurrentene.  

 "Skagerak Modellen" - oppdrett av akvatiske organismer i kalde farvann. 
 "Krabba"; som er en ny fangstteknikk for tare og akvatiske næringsstoffer, som igjen 

kan bli et tilskudd til fôr. 
 

Styret behandlet denne henvendelsen 26.10.2018 og gjorde følgende vedtak:  
 

1. Styret tar henvendelsene om nye prosjekter til orientering.  
2. Styret vil initiere kontakt med de aktuelle miljøene dersom det på et senere tidspunkt 

vil være aktuelt å gå i dialog med sikte på å utvikle prosjekter som kan tildeles støtte 
fra kompetansefondet. 
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Sekretariatet har ikke vært i videre dialog med søker og det foreligger ingen konkrete 
søknadssummer eller prosjektkostnader.  
 
4.3 NORCE/NODE – Forprosjekt; Digital InnovationHub Ocean Technology Agder 
 
Digital Innovation hub (DIH) ble lansert av Europakommisjonen i 2016. Det er allerede 
etablert flere DIHer i Europa. Disse støtter digitaliseringsprosesser i sine regionale 
økosystemer for innovasjon og entreprenørskap. Videre skal en DIH utvikle små og 
mellomstore bedrifter (SMBer) samt være et koblingspunkt mot andre DIHer som skal gi flyt 
av informasjon, kunnskap og forretningsmuligheter i Europa. 
 
NORCE/NODE ser en mulighet i at Agder blir en aktiv og operativ Digital Innovation Hub 
Ocean Technology i EUs nye program 2021-2027. NODE ønsker derfor å opprette DIH 
Ocean Technology Agder og videre søke om å få EU-støtte gjennom DIH-programmet til EU.  
 
For å oppnå målet om å etablere DIH Ocean Technology Agder søker NODE om midler til å 
etablere et forprosjekt for å sikre regionalt eierskap, finansiering og levere en god EU-
søknad. NORCE leder dette arbeidet på vegne av GCE Node, UiA og Sørlandets 
Europakontor 
 
NODE presenterte dette prosjektet for styret på deres møte 29. mars 2019. NORCE har på 
vegne av partnerskapet send tinn en søknad til kompetansefondet i etterkant av styremøtet. 
Søknaden ligger vedlagt. Det ble opprinnelig søkt om 300 000 kroner fra hvert av de to 
kompetansefondene. 
 
Med hensyn til finansieringsplanen har sekretariatet vært i dialog med Sørlandets 
Kompetansefond og med NORCE/NODE, og som et resultat av denne dialogen er det 
fremlagt en revidert finansieringsplan der det blir søkt om 300 000 kroner fra de to 
kompetansefondene til sammen. Samtidig er den samlede økonomiske rammen i prosjektet 
redusert til 1,0 mill. kroner. I forståelse med NORCE/NODE og Sørlandets Kompetansefond 
foreslår dermed sekretariatet at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 
120 000 kroner til prosjektet. Sekretariatet er kjent med at sekretariatet for Sørlandets 
Kompetansefond vil innstille på å bevilge 180 000 kroner til prosjektet. Slik ivaretas en 40/60-
fordeling mellom fondene. 
 
4.4 NORCE - to ulike prosjektmuligheter 
 
NORCE presenterte to mulige prosjekter for styret på styremøtet 22. februar 2019.  
 
Entreprenørskap på Agder 
NORCE ønsker å gjennomføre en studie av det entreprenørielle økosystemet på Agder.  
Hovedspørsmålene i studien vil være:  
 

1) I hvilken grad gir entreprenørskapsopplæringen på Agder målbar effekt på elevers og 
studenters kunnskap om entreprenørskap og evne til entreprenørskap? 

2) Hva kjennetegner det entreprenørielle økosystemet på Agder, og hva slags type 
entreprenørskap stimuleres? 

3) I hvor stor grad samspiller entreprenørskapsopplæringen på Agder med relevante 
systemaktører og det generelle økosystemet? 

Prosjektet er treårig og har en kostnadsramme på 1,6 mill. kroner. Det søkes om 300 000 
kroner i støtte fra hver av kompetansefondene tillegg søkes det støtte fra Aust-Agder og 
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Vest-Agder fylkeskommuner samt Universitetet i Agder. NODE og NORCE bidrar med 
200 000 kroner hver i form av arbeidsinnsats.  
 
Modellering av regionale politikkutforminger 
Det foreslås et treårig forskningsprosjekt der målet er å lage en operativ og verifisert modell 
klar til bruk på nett innen modellering av et sentral politikkområde eksempelvis innenfor 
levekårsutfordringer og utenforskap. Dersom en gjennomfører prosjektet vil Agder bli den 
første regionen som tar i bruk av modellering i offentlig styring og politikk utforming.  
Prosjektet har en kostnadsramme på 1,5 mill. kroner.  
 
4.5 Sekretariatets vurderinger  
 
Sekretariatet viser til at målsettingen med den nye strategien er en mer målrettet bruk av 
kompetansefondets midler, der en går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter. 
Videre viser sekretariatet til at det som hovedregel bare vil være aktuelt å støtte prosjekter 
som i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og målsettinger. 
 
I perioden 2019-2021 har kompetansefondet bundet opp om lag 28 mill. kroner til allerede 
igangsatte prosjekter, av til sammen 36 mill. kroner som er tilgjengelig i perioden under 
forutsetning av at styret viderefører et nivå på 12 mill. kroner til utdeling hvert år. 
 
Sekretariatet har tidligere pekt på at det i et 3-5-årsperspektiv kan være aktuelt å støtte 
prosjekter for eksempel innen levekår, klimaområdet eller universitetssykehussatsingen. Med 
bakgrunn i dette vil det uansett være nødvendig å holde av midler slik at nye, større 
satsinger kan igangsettes før 2022. 
 
Med bakgrunn i vurderingene knyttet til ny strategi og økonomiske forhold vurderer 
sekretariatet at kompetansefondet bør være varsomme med å gå inn i nye prosjekter som 
binder opp midler over tid på nåværende tidspunkt. Sekretariatet vurderer derfor at  
det vil være vanskelig å gå videre med de fleste av prosjektene beskrevet ovenfor. 
 
Det prosjektet som imidlertid skiller seg ut i denne sammenhengen er søknaden fra 
NORCE/NODE om å etablere et forprosjekt for Digital InnovationHub Ocean Technology 
Agder. Dette forprosjektet er godt forankret i regionen samtidig som det er tidsavgrenset. Ut 
fra en helhetsvurdering foreslår dermed sekretariatet at styret stiller seg positive til å tildele et 
tilskudd til forprosjektet Digital InnovationHub Ocean Technology Agder i 2019, under 
forutsetning av at prosjektet også støttes av de andre regionale aktørene beskrevet i 
søknaden, herunder Sørlandets Kompetansefond, fylkeskommunene og UiA. Det 
understrekes at kompetansefondet på grunn av den økonomiske situasjonen som følger av 
endringer i strategien ikke kan gi noen signaler om støtte til et eventuell hovedprosjekt eller 
etableringsfase.  
 
Utfra en helhetlig vurdering foreslår sekretariatet dermed at henvendelsene om støtte til 
prosjekter fra Moment, EVN og NORCE avslås i denne omgang. Videre er sekretariatet 
positive til å følge opp forprosjektet Digital InnovationHub Ocean Technology Agder i 2019 i 
regi av NORCE/NODE.  
 
 
5. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet foreslår at henvendelser om nye prosjekter følges opp i tråd med strategien for 
utdeling av midler, som ble vedtatt av styret høsten 2018. Søknader og/eller henvendelser 
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om nye prosjekter vurderes etter kriteriene som fremgår av saken, og oppsummeres for 
styret en gang hvert halvår med en anbefaling fra sekretariatet knyttet til hvilke henvendelser 
man eventuelt bør gå videre med. 
 
Videre foreslår sekretariatet at styret bevilger NORCE / GCE NODE et tilskudd på 120 000 
kroner til forprosjektet «Digital InnovationHub Ocean Technology Agder». Det forutsettes at 
prosjektet også støttes av andre regionale aktører, slik det er beskrevet i søknaden.  
 
Øvrige mottatte henvendelser frem til og med april 2019, avslås. 
 
 
Vedlegg 
LOI-UiA-DIH-001-190408 
Notat til Inger Holen - DIH-OT 8 april 2019 
Søknad fra NORCE til AAUKF 
Arendal 29 mars 2019 -  Digital Innovation Hub - Ocean Technology 
LOI-NCE EYDE-DIH-001-130519 
DIH-OT Finansieringsplan 
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Felles mulighet og mål for Agder!

Bli en aktiv og operativ  
Digital Innovation Hub (DIH) Ocean Technology 

i EUs nye program 2021-2027?

DIH Ocean Technology 



39/19 Mottatte henvendelser og forslag til kriterier for oppfølging - 18/6427-62 Mottatte henvendelser og forslag til kriterier for oppfølging : Arendal 29 mars 2019 -  Digital Innovation Hub - Ocean Technology

What is a Digital 
Innovation Hub (DIH)?

• One of the important pillars of the Digitize European Industry effort 
is the activity to develop a  network of Digital Innovation Hubs (DIH). 

Source: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs

• A group of organisations with complementary expertise and a non-

profit objective, offering a set of services to companies – especially 
SMEs (incl. Start-ups) and mid-caps – to support their digital 

transformation through a one-stop-shop.

DIH Ocean Technology 
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Norske DIHer - 3 har fått status “fully operational” 

Source: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool

DIH Ocean Technology 

EU godkjente DIHer:
• Digital Norway – Oslo/Oslo Cancer Cluster

• Digital Norway – Sintef/Trondheim

• DIH Ocean Technology 

Andre mulige norske DIH’er under 

forberedelse:
• BigInsight – UiO

• Ocean Innovation Norwegian Catapult

Center – Bergen

• Sirius Centre for Scalable Data Access – UiO

• Subsea Valley.

Flere aktører er forventet å søke.

Kun 1 DIH med tema Ocean Technology på EU 

kartet i dag. Registrert av GCENODE og godkjent 

av EU som «fully operational» DIH i 2018. GCE 

NODE har midlertidig sekretariat for DIHen.
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Hvorfor satser EU tungt på DIHer?

• Et viktig verktøy for å bistå SMBer med 
det digitale skiftet.

• EU Kommisjonen har investert EUR 100 
million gjennom DIHer pr år fra 2016 til 
2020. 

• Status i dag - SMBene henger etter med 
hensyn til det digitale skiftet (EU og 
Norge)

• Forsterket fokus og forslag om økte 
midler til DIHer i neste  program periode 
(2021-2027). NOK 90mrd er antydet.

DIH Ocean Technology 
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Hvorfor Agder?

DIH Ocean Technology 
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DIH Ocean Technology – Mulige “spillere” på Agder

SkagerakMaturo

Equinor Technology Ventures

DIH Ocean Technology 

BDLab

Region Agder
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Hvordan lykkes med DIH Ocean Technology Agder?

• Et betydelig løft – samspill mellom det offentlige, akademia og næringslivet 

• Må samle oss om en felles søknad i regionen – dette kan vi!

• Synliggjøre digital satsning i Agder sin Region Plan 2030

• Nå fram i den nasjonale konkurransen og sikre at Regjeringen anbefaler DIH OT til EU 
Kommisjonen

• Sikre regionalt eierskap, budsjett og levere en god søknad

• Følge opp Kommisjonen og sikre at DIH OT får toppklassifisering i DIH programmet for 
2021-2027.

• Etablere en god og effektiv struktur, styringsmodell og bredde i samarbeidet

• Pr mars/2019 har NORCE, Sørlandets EU kontor og GCE NODE bekreftet deltagelse 

• Flere andre viktige aktører som sikrer bredden er på veg inn 

DIH Ocean Technology 
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Blå vekst og Agder 

• Agder har det store muligheter innen blå vekst - lang kystlinje - store uutnyttede havområder. 

• Sterke kompetanse- og teknologimiljøer, særlig innen offshore og maritim leverandørindustri. 

• Ledende klyngemiljøer med sterke eksportbedrifter til maritim og havenergi

• Ledende nasjonale forskningsmiljøer ;

• UiA med MIL og CAIR

• NORCE med sin nasjonale infrastruktur og bred kompetanse (fra Nord til Sør) 

• Havforskningsinstituttet i Flødevigen i Arendal.

• 3 hovedmål: 

• Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene

• Øke verdiskapingen og sysselsettingen i blå sektor

• Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen.

Utdrag av fylkesordfører Terje Damanns svar på interpellasjon fra representanten Steinar Bergstøl Andersen vedr strategi- og handlingsplan for fiskeri og maritime næringer i Agder

Havnæringene anslås å utgjøre 25 % av verdiskapingen i Vest-Agder, og rundt 9000 personer er sysselsatt i havnæringene her 
i fylket vårt alene (NFD og OED 2017:16). Fant dessverre ikke tall for Aust Agder men i Menon rapport 2018 er det 
hovedsakelig leverandører innen havbaserte næringer som er representert i eksportoversikten ( APL Norway, Nymo, Gard, 
Norsafe, Saint Gorbain, Kitron, MacGregor, Telenor Maritime, Ugland Shipping, Voss Production)

DIH Ocean Technology 
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Digital Innovation Hub – Ocean 
Technologies
Status finansieringsplan per 14.5.2019

1 4 .  M AI  2 0 1 9
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Bakgrunn

NORCE sendte før påske søknader til Aust-Agder fylkeskommune, Vest-
Agder fylkeskommune, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 
Sørlandets kompetansefond for å finansiere søknadsarbeid knyttet til 
etablering av Digital Innovation Hub – Ocean Technologies. 
GCE NODE og NORCE har bekreftet å delta med vesentlig in-kind bidrag 
til dette arbeidet.
På bakgrunn av dialog med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
14.5.19 ettersender vi en oppdatert status for finansieringsplan til 
mottakerne av søknaden. 
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Finansieringsplan per 12. april 2019
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Institusjon Søkt beløp Status

Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond

120 000 Søknad sendt

Sørlandets kompetansefond 180 000 Søknad sendt

Aust-Agder fylkeskommune 120 000 Søknad sendt

Vest-Agder fylkeskommune 180 000 Bevilget

GCE NODE 200 000 Bekreftet (in-kind)

NORCE 200 000 Bekreftet (in-kind)

SUM 1 000 000

Samlet søknadsbeløp til fondene er redusert fra 
600k til 300k
60/40 fordeling mellom SKF og AAUKF. 
Antatt bevilget støtte for arbeidet er foreløpig 
redusert fra 1,6MNOK til 1,0 MNOK
Prosjektgruppen arbeider med å sikre estimert 
finansieringsgap
Den foreløpige prosjektgruppen ledes av NORCE 
og består p.t. av representanter fra GCE NODE, 
Universitetet i Agder, Sørlandets Europakontor og 
NORCE
Satsningen er forankret med skriftlig støtte fra 
Universitetet i Agder og NCE EYDE (LoI vedlagt)

Status finansiering per 14. mai 2019
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