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Møteprotokoll
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Dato:
Tid
Sted:

29.11.2019
12:00
Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår

Møtende medlemmer:
Navn
Bodil Slettebø
Kjetil Glimsdal
Sverre Valvik
Oddvar Espegren
Tormod Vågsnes
Anne Hestness Trommestad

Funksjon
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Vara for

Morten Kraft
Signe Sollien Haugå

Faste medlemmer med forfall
Navn
Morten Kraft
Signe Sollien Haugå
Bente Christensen

Stilling
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John G. Bergh
Dag Ole Teigen
Gunnar M. Ånonsen

Stilling
Daglig leder
Rådgiver
Rådgiver

Før møtet ga Jan Atle Knudsen og Frithjof Moy fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon
Flødevigen, en orientering om status og fremdrift i prosjektet «Blått Kompetansesenter Sør».
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Arendal, 29.11.2019

Bodil Slettebø
Styrets nestelder

Kjetil Glimsdal

Sverre Valvik

Oddvar Espegren

Tormod Vågsnes

Anne Hestness
Trommestad

John G. Bergh
Daglig leder
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Styresaker

57/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 01.11.2019.
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 01.11.2019 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

58/19 Oppfølging av tilskudd til 29.11.2019
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

59/19 Avkastning på fondets kapital per 31.10.19
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
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Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

60/19 Kapitalforvaltningsstrategi 2020 for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond for 2020 vedtas.
2. Daglig leder gis fullmakt til å oppdatere avsnitt 4.2 Bufferkapital og avsnitt 6.1
Aktivasammensetning når regnskapet for 2019 er godkjent.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:
Styreleder fremmet følgende forslag til punkt 2:
2. Daglig leder gis fullmakt til å oppdatere avsnitt 4.2 Bufferkapital og avsnitt 6.1
Aktivasammensetning når regnskapet for 2019 er godkjent, i tillegg til å gjøre andre
justeringer det var enighet om i møtet.
Sekretariatets forslag til vedtak i punkt 1 ble enstemmig vedtatt av styret.
Styreleders forslag til punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Dermed var følgende vedtatt:
1. Vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond for 2020 vedtas.
2. Daglig leder gis fullmakt til å oppdatere avsnitt 4.2 Bufferkapital og avsnitt 6.1
Aktivasammensetning når regnskapet for 2019 er godkjent, i tillegg til å gjøre andre
justeringer det var enighet om i møtet.
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61/19 Skifte av forvaltere i 2020
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret vedtar skifte av forvaltere og endring av porteføljen i 2020, slik det fremgår av
saken.
2. Daglig leder gis fullmakt til å investere i det globale aksjefondet Generation Global
Equity dersom det blir mulighet for det. Beholdningen i aksjefondet Ardevora Global
Equity reduseres tilsvarende.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

62/19 Sluttrapport fra Durapart AS vedr. prosjektet
"Minoritetsspråklige menn i arbeid".
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Durapart AS vedr. prosjektet «Minoritetsspråklige
menn i arbeid».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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63/19 Mottatte søknader og henvendelser
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

64/19 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet
"Helseklynge - struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode
liv"
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Østre Agder Regionråd 750 000
kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode
liv».
2. Med bakgrunn i samarbeidet med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, inviterer
styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sparebankstiftelsen til å
medfinansiere prosjektet. Dersom Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger
midler til prosjektet, blir tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
tilsvarende avkortet.
3. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner over tre
år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet tilsvarende
avkortet.
4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
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5. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Bodil Slettebø og Kjetil Glimsdal ble erklært inhabile ved behandling av søknaden.
Oddvar Espegren ble valgt som setteleder under behandling av saken.
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

65/19 Møte- og aktivitetsplan 2020
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2020.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

66/19 Eventuelt til 29.11.2019

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 29.11.2019:
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Daglig leder orienterte om samtaler med Sørlandets Kompetansefond om evt.
sammenslåing. Samtalene vil fortsette i 2019 og gjennom våren 2020.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-10
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Oppfølging av tilskudd til 28. februar 2020
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Vedlegg
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Saksopplysninger
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd skal det ved hvert styremøte
informeres om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene.
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
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2016.
Tilsagn gitt i 2017
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2017.
Tilsagn gitt i 2018
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2018.
Tilsagn gitt i 2019
Delutbetaling til FK Jerv / Blå Kors vedr. prosjektet «Innafor» (tidl. «Holdningskampanjer»)
med kroner 127411. Tilsagnsnummer 11/19.

Dokumentnr.: 20/01095-10
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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

2013/54 UIA - videreføring
UIA - videreføring
UIA/Senter for omsorgsforskn videref
UIA/Senter for ehelse og
omsorgstekn
Sørlandet sykehus 2013/55 videreføring
2013/56 Agderforskning - videreføring
2013/57 Arena Helse - videreføring
2013/58 Flumill AS - videreføring

Prosjektnavn

Smart Rescue
Marin forskning og faglig utvikl i
Agder
Regionale tilpasninger til nasjonale
utfordringer

Tilsagn

Tilsagn

(beløp)

max %

900 000
1 000 000
128 000

Etablering av eHelse testsenter

1 400 000

Forskningsaktiviteter

1 200 000

VRI Samhandling 2011-2013
Mobilisering innovasjon
velferdsteknologi
Kompetanseutvikling om
tidevannsenergi

300 000
700 000
1 000 000

Tilsagnet
utløper

01.01.2018

15.02.2016

Rest

Merknad

1 000 000

13.01.2016

0
0

12.03.2015

82 517
26.02.2018

0
0
0

01.01.2016

225 000

02.01.2014

01.01.2016

350 000

01.05.2014

31.12.2020

169 027

19.03.2014

105 000

02.02.2015

31.01.2016
01.01.2016

Ingeniørstudium innenfor fornybar
energi

250 000

2013/64 Agderforskning

Inndratt
dato

900 000

02.11.2015

195 000

700 000

45 483

kroner

1 400 000

660 000

2013/63 Risør kommune

dato

1 200 000

GRID - fremtidens læringsformer

560 000

kroner

01.01.2018

Trening, yrke og helse

Næringsnær barnehage og skole
Masterkurs i design og
entreprenørskap

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

01.01.2016

2013/60 Atletica
2013/61 Setesdal Regionråd

kroner

01.01.2016

2013/59 UIA

2013/62 Knutepunkt Sørlandet

Delutbetaling

01.01.2016

175 000

02.10.2014

75 000

06.10.2014

175 000

12.05.2015

0

830 973

19.09.2019

0 Gitt utsettelse til 31.12.2020 jf. s

660 000

20.01.2016

0

90 000

04.01.2016

0

01.01.2016

250 000

08.01.2016

0

01.01.2016

560 000

25.06.2015

0

175 000

01.11.2016

0

01.01.2018

525 000

13.11.2014

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
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10 028 000

1 794 510

550 000

7 600 973

0

82 517
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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

2015/1

UIA - videreføring

Etablering av eHelse testsenter

2015/2

UIA - videreføring

2015/3

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

utløper

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

02.03.2018

2015/6

SunSense AS

SunSense UV-sensor

600 000 01.01.2018

50 000

23.03.2015

2015/7

450 000

08.12.2015

2015/9

Contentio

Eyde - Zero waste
Kompetanse og infrastruktur
oppbygging
Contentio predikativ analyse
prosjekt

600 000 01.01.2018

2015/8

Eyde-nettverket
Bioforsk Øst,
Landvik

TeamIMS 2019
Uttesting og videreutvikling av
Cardialarm sensor og system
Analyse av
fabrikasjonsprosesser og

600 000

Sum totalt

Dokumentnr.: 20/01095-10

Inndratt

485 000
600 000
1 400 000

500 000
675 000

500 000
600 000
600 000

01.01.2018

363 750

01.01.2018

535 000

01.11.2016

1 400 000

02.05.2016

375 000

15.12.2015

275 000

12.03.2015

136 975

231 000

27.01.2016

243 430

03.08.2016

128 330

01.01.2018

300 000

02.01.2017/04.04.2017
113

29.11.2017

65 000

025

10.04.2018

0

10.11.2016

0

125 000

09.03.2016

30.03.2016

128 240

02.07.2018

600 000

29.08.2016

01.01.2018

300 000

12.03.2015

300 000

14.03.2016

01.01.2018

225 000

03.05.2016

75 000

02.12.2016

1 300 000

15.06.2015

########

Gitt adm. utsettelse

0
0
0

Gitt adm. utsettelse til 30.6.2018

0
Betalt på faktura.

0

300 000
1 300 000

200 000 utbet jan/100 000 utbet apr

0
169 000

600 000

Kr 65.000 inndratt jmf mail 1.11

0
0

150 000

20.01.2016

01.01.2018
01.01.2018

0
121 250

01.01.2018

01.01.2018

Merknad

0

12.02.2016

01.01.2019

Rest

dato
26.02.2018

Devoteam AS

2015/14 Teknova AS
UIS/Sørlandets
2015/15 Kompetansefond

kroner
40 000

2015/4

VRI 3 - Nye stier på Agder
Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains
pilotovn
Agderprosjektet - En god start
for alle

dato

1 400 000

2015/5

2015/12 AS Nymo
VRI Agder c/o
2015/13 Agderforskning

kroner

40 000 01.01.2018

UIA - videreføring
Sørlandsporten
næringshage -

2015/11 Cardialarm AS

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

1 400 000 01.01.2018

Stipendiatstilling i innovasjon
Regionale tilpasninger til
nasjonale utfordringer
Masterkurs i design og
entreprenørskap
e-helse: Continua Test- og
sertifiseringssenter

Team Tec AS/IMS
2015/10 Group AS

kroner

0
01.01.2018

2 282 180

496 305

6 766 265

0

234 000

121 250
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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

NIBIO (Bioforsk Øst) videreføring
Agderforskning 2016/9 videreføring
Teamtec AS/IMS Group AS 2016/11 videreføring
UIS/Sørlandets
2016/12 Kompetansefond 2016/8

Prosjektnavn
Kompetanse og infrastruktur oppbygging
innen resirkulerte systemer for
samproduksjon av fisk

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

utløper

500 000

10.05.2017

01.01.2019

300 000

300 000

26.03.2017

Team IMS 2019

675 000
2 100 000

2016/21 UiA - videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

250 000

01.01.2019

2016/21 UiA - videreføring

Regionale tilpasninger

500 000

01.01.2019

2016/33 Nymo AS

Lokal fundamentering av et SFF for marin
forskning i Agder
Effektivitet i verdiskapning med fokus på
kostnadseffektiv prosjektgjennomføring

2016/34 Visit Sørlandet

Digitalt innovasjonsprogram for USUS
bedrifter

500 000

2016/35 CDF Marine AS

Anvendelse av CFD for bygg og eiendom

250 000

01.01.2019

2016/36 MacGregor Pusnes AS

MacGregor Pusnes offshore wind
Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved
kraftig vekst og organisatoriske endringer

900 000

01.01.2019

500 000

01.01.2019

DataHeat
Forstudie og konsekvensutredning for
Jordøya

2016/41 GCE Node

SFI Mechatronics PhDs Kompetanseløft for
teknologiindustrien på Sørlandet

2016/44 Skild AS
Sørlandsporten
2016/44 Næringshage/Beyond Risør

Multi access tool
Innovation through design and
entrepreneurship

Sum totalt
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kroner

Inndratt

900 000
1 100 000

500 000
1 100 000
560 000
100 000
400 000
11 930 000

Rest

Merknad

dato

0

01.01.2019
01.01.2019

2016/40 SynSel Skandinavia

dato

01.01.2019

795 000

2016/38 Envirotech Solutions AS

kroner

0

Continua test- og sertifiseringssenter

2016/37 Panterra AS

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

01.01.2019

2016/49 Devoteam - videreføring

2016/32 UiA

kroner

500 000

VRI 3, Nye stier på Agder

Agderprosjektet - En god start for alle

Delutbetaling

763 688

675 000

19.04.2017

2 100 000

15.09.2016

0
0

08.05.2017

31 312
250 000

02.03.2018

0
500 000

01.01.2019

900 000

15.01.2019

01.01.2019

1 100 000

03.07.2019

0

01.01.2019

Gitt utsettelse til 30.6.19

0

01.01.2020

500 000
250 000
830 466

250 000

20.12.2018

17.04.2019

09.03.2016

0
69 534

125 000 02.09.2016

500 000

23.04.2019

125 000

05.04.2017

0
0
0

01.01.2021

1 100 000

01.01.2019

560 000

01.01.2020

Inndratt ref sak 16/41, ikke gjennomf

0
100 000

31.01.2019

265 000
2 644 154

125 000

6 165 000

15.04.2019

135 000

Tilskuddet overført til Biozin. Frist fo

Gitt adm. utsettelse til 01.01.2020

0

764 534 2 995 846
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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

(beløp)

utløper

Regionale tilpasninger til nasjonale 120 000

120 000
500 000

17/12

Egde Consulting AS - ViContinua test- og sertifiseringsse 1 400 000

01.01.2020

Envirotech Solution - Vi
Dataheat

500 000

01.01.2020

17/27

CIEM

KriseSIM, Virtuelt
Samhandling mot
barnefattigdom
Refugee
Home - Bedre
levekår gjennom raskere
integrering
livskvalitet og veien tilbake
til arbeid
Mangfold og økonomisk
utvikling

185 000
300 000

Integrering og sivilsamfunn
innvandrere og unge menn
en del av løsningen for
kommunens
Forprosjekt om
innvandrerkvinner og

170 000

17/33

KS Agder
Agderforskning

Rest

0

17/13

17/34

Inndratt

375 000
500 000
200 000

Merknad

dato

0

01.01.2020

Oxford Research

kroner

20.09.2017

500 000

17/32

Sluttutbetaling
dato

02.03.2018

USUS AS - VidereføringDigitalt Innovasjonsprogram for

Oxford Research

kroner

300 000

UIA - Videreføring

17/31

Delutbetaling
dato

1 600 000

17/11

Agderforskning

kroner

01.04.2020

17/10

Refugee AS

Delutbetaling
dato

01.01.2020

Stipendiatstilling i innovasjon

17/29

kroner

01.01.2020

Agderprosjektet

UIA - Videreføring

17/30

Delutbetaling
dato

300 000

UIS

17/10

Agderforskning

kroner

1 600 000

17/9

17/28

Delutbetaling

Adm. forlenget til
1.4.20

1 400 000
125 000

02.03.2017

125 000 05.07.2017

125 000

14.11.2017

125 000

06.03.2018

0

01.01.2020

185 000

15.10.2018

0

01.01.2020

300 000

07.03.2017

0

250 000

14.09.2018

01.01.2020

200 000

26.02.2018

01.01.2020

170 000

26.02.2018

100 000

19.08.2019

01.01.2020

95 000

13.05.2017

01.01.2020

250 000

06.03.2018

102 500 16.08.2017

67 000

13.10.2017

21 000

30.01.2018

Utbet 370.000
Refundert 185.000
Utbet 600.000
Refundert 300.000

89 500
0
0
0

Utbet 1.000.000
Refundert 500.000
Sparebanken
utbetaler direkte, jf.
e-post 7.2.19
Sparebanken
utbetaler direkte, jf.

01.01.2020
230 000
150 000

230 000
01.01.2020

50 000

10.04.2017

0

Utbet 300.000
Refundert 150.000

0

Sum totalt
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6 530 000

395 000

102 500

1 205 000

0

2 339 500
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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

04/18

Agderprosjektet

05/18

UIS
Edge consulting videreføring

06/18
06/18

Tilsagn
(beløp)

07/18
08/18

Continua test- og sertifiseringssen 1 400 000

01.01.2021

UIA - Videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

61 500

01.01.2021

UIA - Videreføring

KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy

250 000

01.01.2021

Agderforskning videreføring
Envirotech Solution videreføring

SAMBA SKOLE - Samhandling
mot barnefattigdom

11/18
29/18

FK Jerv og Blåkors

30/18

UIA

10/18

utløper
01.01.2021

Dataheat
I jobb i Agderkommunene KS Agder - videreføring innvandrere og unge menn en
Oxford Research Integrering og sivilsamfunn
videreføring
Oxford Research Integrering som virkemiddel
videreføring
for verdiskaping og innovasjon

09/18

Tilsagnet

1 600 000

31/18

UIA

33/18

Agderforskning

34/18

Evjeklinikken AS

35/18

Durapart AS

36/18
37/18

Fafo
Refugee AS
Sum totalt

300 000
500 000
285 000

01.01.2021
01.01.2021

Holdningskampanjer
Innføring av velferdsteknologi,
Agder
Flyktningebarns
møte med
barnehager og lokalmiljøer på
Agder

290 000

Våre strender - vår velferd
Ny livsstil - Ung Folkehelse Folkehøgskolen Helse

500 000

Minoritetsspråklige menn i arbeid
Virksomheters samfunnsansvar
og likestilt arbeidsliv
Refugee
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180 000
125 000

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

kroner

dato

kroner

dato

1 600 000

10.12.2018

61 500
90 000

15.10.2018

Rest

0

125 000

06.03.2018

02.03.2018

0
160 000

300 000

12.06.2018

0

375 000

25.04.2019

0

175 000

14.05.2019

250 000

14.05.2019

285 000

130 000

19.10.2018

75 000

17.12.2018

85 000

0
0

15.08.2019

0

01.01.2021

180 000

01.01.2021

125 000

01.01.2021

250 000

07.11.2018

250 000

01.11.2019

01.01.2021

280 000

04.01.2019

95 000

30.10.2019

320 000

01.01.2021

137 717

18.11.2019

200 000
515 000
7 326 500

01.01.2021

375 000

Inndratt

1 400 000

01.01.2021
01.01.2021

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

01.01.2021
01.01.2021

175 000
250 000

Delutbetaling

0
0
182 283

01.01.2021
1 012 717

75 000

0
200 000
515 000
2 865 000

3 106 500
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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

(beløp)

utløper

Delutbetaling

Delutbetaling

Delutbetaling

Sluttutbetaling

Delutbetaling

kroner

dato

kroner

dato

kroner

dato

170 000

19.03.2019

35 000

15.08.2019

127411

05.12.2019

kroner

dato

kroner

Inndratt

Rest

dato

10/19

CIEM - videreføring

86 000

01.01.2022

11/19

FK Jerv og Blåkors - videre
Holdningskampanjer

340 000

01.01.2022

12/19

KS - videreføring

715 000

01.01.2022

13/19

Oxford Research AS - videIntegrering som virkemiddel og innovasjon
Flyktningebarns møter med
barnehager og lokalmiljøer på Agder
UIA - videreføring

315 000

14/19
15/19

UIS - videreføring

200 000

01.01.2022

200 000

16/19

UIS

800 000

01.01.2022

800 000

17/19
18/19

Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør
Agder som mønsterregion innen ehelse
UIA

39/19

NORCE/GCE NODE

Digital Innovation Hub - Ocean Technology

48/19

Innovasjonsmiljøet

Politikk for store samfunnsutfordringer

64/19

Østre Agder Regionråd

Etablering av Helseklynge

KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krise

Drømmejobben

Agderprosjektet
Lekbasert læring - oppfølging av
Agderprosjektet

Sum totalt

Dokumentnr.: 20/01095-10

250 000

3 000 000
3 000 000
120 000
2 000 000
750 000

86 000
7 589
715 000

01.01.2022

315 000

01.01.2022

250 000

01.01.2022

3 000 000

01.01.2022

3 000 000

01.01.2022

120 000

01.01.2023

2 000 000

01.01.2023

750 000

11 576 000

11 243 589
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-15
Gunnar Magne Ånonsen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Avkastning på fondets kapital i 2019
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar saken til etterretning.
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Saksopplysninger
Ved inngangen til 2019 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en
markedsverdi på 444,9 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av desember 2019 en
markedsverdi på 495,6 mill. kroner.
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2018, kjøp og salg av andeler, verdiendringer
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.12.2019 har vært slik:
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2018, kjøp og salg siden 31.12.2018,
verdiendring siden 31.12.2018 og markedsverdi per 31.12.2019.
Beløp i mill. kroner
Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende markeder
Eiendom
Bank
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Sum

Markedsverdi
31.12.2018

Kjøp/
salg

Verdiendring

Markedsverdi
31.12.2019

28,0
65,1
63,4
11,6
71,1
34,1
59,0
112,6
444,9

0,0
-3,0
0,0
-1,0
-2,6
-31,8
33,4
-4,0
-9,1

5,0
21,4
16,7
2,9
3,7
0,1
3,4
6,6
59,8

33,0
83,5
80,1
13,6
72,1
2,4
95,8
115,2
495,6

Salg av Lansdowne 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 tidspunktet. 33,7 mill. kroner ble reinvestert i DNB Obligasjon III i
begynnelsen av januar.
I begynnelsen av juli ble det solgt globale aksjer for 4,0 mill. kroner (Ardevora og TT), som
ble tillagt bankkontoen for å styrke likviditeten.
Styret vedtok 23.11.2018 kapitalforvaltningsstrategi for 2019 med følgende
sammensetning av porteføljen:
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Aktivaklasse

Andel

Fond

Andel av
portefølje
3,0 %
3,0 %

Norske aksjer

6%

Danske Invest Norske Aksjer Inst. II
Solsten Norwegian Equities Fund

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

10,0 %
5,0 %

Bank

1%

Sparebank 1 SR-Bank

Norske obligasjoner

20 %

DNB Obligasjon (III)

20,0 %

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 %

1%

Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuell rebalansering,
som i 2019 skulle foretas om nødvendig månedlig etter følgende modell:

Aktivaklasse
Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende markeder
Eiendomsfond
Bankinnskudd
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner

Dokumentnr.: 20/01095-15

Intervall % av portefølje
Beholdning %
Minimum
Normal
Maksimum Per 31.12.2019
5,0
6,0
7,0
6,7
14,0
15,5
17,0
16,8
14,0
15,5
17,0
16,2
2,0
3,0
4,0
2,7
12,0
15,0
18,0
14,5
0,0
1,0
2,0
0,5
18,0
20,0
22,0
19,3
22,0
24,0
26,0
23,2
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Ingen av aktivaklassene var utenfor vedtatt intervall per 31.12.2019. Etter
kapitalforvaltningsstrategien for 2019 skulle derfor ingen rebalanseringer foretas ved utgangen av
2019.
Nærmere om avkastningen i 2019
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på 5,1 mill. kroner i desember måned. Videre
er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i desember på 1,0 %. Referanseindeksen viser en
gjennomsnittlig avkastning i desember på 0,5 %. Dette gir en avkastning 0,5 %-poeng over indeks.
For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabellen viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen,
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning i forhold til indeks for desember
måned.

Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende øk.
Eiendom
Pengemarked
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Sum

Avkastning
(MNOK)

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

1,2
-1,0
2,6
0,5
0,9
0,0
0,0
0,9
5,1

3,7
-1,1
3,4
3,4
1,2
0,2
0,0
0,8
1,0

3,3
-1,4
2,7
2,3
1,2
0,2
0,0
-0,2
0,5

0,4
0,3
0,7
1,1
0,0
0,0
0,1
1,0
0,5

Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning for fondet på 59,8 mill. kroner i året 2019.
Videre er det en gjennomsnittlig avkastning i året på 13,6 %. Referanseindeksen viser en
gjennomsnittlig avkastning på 12,7 %. Dette gir en avkastning 0,8%-poeng over indeks. For hver
enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabellen viser avkastning i millioner kroner i 2019, samt gjennomsnittlig avkastning i prosent for
porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i
forhold til indeks for året 2019.
Avkastning
(MNOK)

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

5,0

17,9

19,2

-1,3

Globale aksjer

21,4

33,3

28,7

4,6

Globale aksjer valutasikret

16,7

26,3

26,2

0,0

Aksjer framvoksende øk.

2,9

26,2

20,4

5,8

Eiendom

3,7

5,3

5,3

0,0

Pengemarked

0,1

1,8

1,2

0,7

Norske obligasjoner

3,4

3,7

2,0

1,7

Globale obligasjoner

6,6

6,1

7,1

-1,0

59,8

13,6

12,7

0,8

Sum
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Alle aktivaklasser unntatt norske aksjer og globale obligasjoner har meravkastning i
forhold til indeks. Ser en på enkeltpapirer, har Danske Invest (-5,5 %), Lansdowne (-10,7
%) og Templeton (-5,5 %) mindreavkastning.
Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og fram til og med
desember 2019 en årlig avkastning på 6,5 % og en årlig meravkastning på 1,0 %.

Konklusjon
De globale aksjemarkedene steg også i desember, og bidro til et meget sterkt aksjeår.
Dette skjedde til tross for handelskrig og mye uro rundt Brexit. USA og Kina jobber nå for
en avtale som innebærer at USA skal redusere sine tollsatser, samtidig som Kina skal
forplikte seg til å øke importen av amerikanske varer. Storbritannia forlater EU 31.01.2020,
og skal så i gang med å forhandle om ny handelsavtale med EU.
Samlet har AAUKF en avkastning på 59,8 mill. kroner i 2019, eller 13,6 % avkastning mot
indeks 12,7 %. Tar en hensyn til bevegelser ut/inn, har markedsverdien av fondet steget
med 50,7 mill. kroner i 2019.
Et anslag på kostnader i 2019 på i størrelsesorden 1,5 mill. kroner vil gi et overskudd på
58,3 mill. kroner.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-16
Gunnar Magne Ånonsen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Avkastning på fondets kapital per 31.01.2020
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar saken til etterretning.
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Saksopplysninger
Ved inngangen til 2020 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en
markedsverdi på 495,6 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av januar 2020 en
markedsverdi på 498,9 mill. kroner.
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2019, kjøp og salg av andeler, verdiendringer
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.01.2020 har vært slik:
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2019, kjøp og salg siden 31.12.2019,
verdiendring siden 31.12.2019 og markedsverdi per 31.01.2020.
Beløp i mill. kroner
Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende markeder
Eiendom
Bank
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Sum

Markedsverdi
31.12.2019

Kjøp/
salg

Verdiendring

Markedsverdi
31.01.2020

33,0
83,5
80,1
13,6
72,1
2,4
95,8
115,2
495,6

-18,4
10,2
14,4
6,2
0,0
2,9
-19,0
3,8
0,1

0,1
3,8
-2,6
-0,2
0,2
0,0
1,0
0,8
3,1

14,7
97,5
91,9
19,6
72,3
5,3
77,8
119,8
498,9

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

Andel

Fond

Andel av
portefølje
3,0 %

Norske aksjer

3%

Arctic Norwegian Value Creation (tidl. Solsten)

Globale aksjer

38 %

Ardevora Global Equity SRI (ikke valutasikret)
AKO Global L/O H2N (valutasikret)
Landsdowne Dev. Mkt. L/O SRI H2N
(valutasikret)

Aksjer framvoksende
markeder

4%

TT Emerging Market Equity

4,0 %

Eiendom

15 %

DNB Scandinavian Prop Fund 4 KS
Aberdeen eiendom Norge

10,0 %
5,0 %

Bank

1%

Sparebank 1 SR-Bank

Norske obligasjoner

15 %

DNB Obligasjon (III)

15,0 %

Globale obligasjoner

24 %

Pimco Global Bond Fund ESG
Pimco Income Fund
Templeton Global Bond Fund
Bluebay IG Global Aggregate I

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

19,0 %
11,25 %
7,75 %

1%

Kjøps- og salgstransaksjoner for å tilpasse porteføljen til den nye strategien ble foretatt
10.01.2020. Etter dette er porteføljen i samsvar med ny strategi.
Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuell rebalansering,
som i 2020 skal foretas om nødvendig månedlig etter følgende modell:

Aktivaklasse
Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende markeder
Eiendomsfond
Bankinnskudd
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
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Intervall % av portefølje
Beholdning %
Minimum
Normal
Maksimum Per 31.01.2020
2,0
3,0
4,0
2,9
17,5
19,0
20,5
19,5
17,5
19,0
20,5
18,4
3,0
4,0
5,0
3,9
12,0
15,0
18,0
14,5
0,0
1,0
2,0
1,1
13,0
15,0
17,0
15,6
22,0
24,0
26,0
24,0
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Ingen av aktivaklassene var utenfor vedtatt intervall per 31.01.2020. Etter
kapitalforvaltningsstrategien for 2020 skal derfor ingen rebalanseringer foretas ved
utgangen av januar 2020.
Nærmere om avkastningen i 2020
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på 3,1 mill. kroner i januar måned.

Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i januar på 0,6 %.
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i januar på 1,2 %. Dette gir en
avkastning 0,6 %-poeng under indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabellen viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for
porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for
porteføljen i forhold til indeks for januar måned.

Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende øk.
Eiendom
Pengemarked
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Sum

Avkastning
(MNOK)

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

0,1
3,8
-2,6
-0,2
0,2
0,0
1,0
0,8
3,1

-1,5
4,6
-2,5
0,4
0,2
0,1
1,2
0,8
0,6

-1,8
3,6
-0,6
-0,2
0,2
0,0
1,2
1,9
1,2

0,3
1,0
-1,9
0,6
0,0
0,1
0,0
-1,1
-0,6

Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og fram til og med januar
2020 en årlig avkastning på 6,5 % og en årlig meravkastning på 0,9 %.

Konklusjon
Januar 2020 ble en litt urolig måned i aksjemarkedet. Corona-viruset skaper usikkerhet,
men foreløpig har dette mest hatt virkning for asiatiske markeder. Det gjenstår å se om
dette kan få større virkning for økonomien globalt. Ellers var det fall i rentene både
internasjonalt og i Norge. Oljeprisen falt, og norske kroner svekket seg.
AAUKF hadde en avkastning i januar på 3,1 mill. kroner eller 0,6 %, mot indeks 1,2 %,
altså en mindreavkastning på 0,6 prosentpoeng.
Alle aktivaklasser unntatt globale, valutasikrede aksjer og globale obligasjoner har
meravkastning i forhold til indeks. Ser en på enkeltpapirer, har Arctic Norwegian (-0,5 %),
Lansdowne (-6,3 %), BlueBay (-0,4 %), Pimco (-1,0 %) og Templeton (-2,3 %)
mindreavkastning.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-11
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av
oppstart
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endringene i prosjektet
«Blått kompetansesenter Sør», der Agder fylkeskommune får prosjekteierrollen og
oppstarten utsettes.
Vedlegg
Oppstart av Blått kompetansesenter sør
Blått notat med innspillene fra fellesmøtet datert 27. mars 2019
Anmodning om ny oppstartsdato BKS ferdig
Styringsdokument Blått kompetansesenter Sør 27.1.2020 ferdig
Overføring av ansvar for forvaltning av bevilgning til Blått Kompetansesenter Sør
Budsjett 2019 og 2020 inkl egeninnsats per 28 januar 2020
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Saksopplysninger
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjorde følgende vedtak i sak 17/2019:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Havforskningsinstituttet et
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 47,2 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 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond delegerer til daglig leder å velge
representant for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til styringsgruppen for
Blått kompetansesenter Sør.
Havforskningsinstituttet ønsker gjennom Blått kompetansesenter Sør å løfte fram de
sterke kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å påbegynne arbeidet med å nå
regjeringens mål om blå vekst på Agder. Sørlandet har innovative fagmiljøer med stor
evne til etablering, nyorientering og vekstvilje innenfor blå næringer. Med næringsrettede
kunnskapsprosjekter kan man bidra med ytterligere forsterkning av gode bedriftsklynger.
Sørlandet har også et livskraftig marint forskningsmiljø, representert ved Universitetet i
Agder (CCR), Havforskningsinstituttet, GRID-Arendal, NIVA og NIBIO. Regionen innehar i
tillegg aktører med betydelig kompetanse innen undervisning og formidling.
Forvaltningsmiljøene på Agder har høy kompetanse, og det er godt samarbeid mellom
kommuner, fylkeskommuner og regional stat.
Blått kompetansesenter Sør vil være en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på
Sørlandet som vil samle eksisterende kompetanse og legge til rette for et økt samarbeid
mellom institusjonene, forvaltningen og næringsaktørene i landsdelen. Hensikten er å
kunne realisere landsdelens potensiale for bærekraftig marin verdiskaping og positiv
kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor. Blått kompetansesenter Sør skal
fremme den regionale utviklingen innen de tre hovedtemaene forvaltning, verdiskaping og
kunnskap.
Planene for arbeidet med Blått kompetansesenter Sør ble ferdigstilt i mars 2019, og «Blå
rapport» av 27. mars 2019 følger som vedlegg til saken. Blått kompetansesenter Sør ble
tildelt 5 mill. kroner i statsbudsjettet for 2019 for å iverksette planene. Styringsgruppen
forvalter disse midlene og konsentrerer seg i henhold til «Blå rapport» på tre
arbeidspakker:
-

være ledende region på kystforvaltning
økt innsats på verdiskapning og sysselsetting i blå sektor.
fremst på kunnskap, forskning og undervisning i kystsonen.
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Prosjektleder Jan Atle Knutsen, som til daglig er forskningssjef ved
Havforskningsinstituttet, gav 29. november 2019 en muntlig orientering til styret i AustAgder utviklings- og kompetansefond med gjennomgang av status og planlagt fremdrift i
prosjektet. I tråd med denne orienteringen har sekretariatet mottatt en skriftlig søknad
vedr. endringer i prosjektet. Søknaden danner bakgrunn for denne saken og følger som
vedlegg.
Havforskningsinstituttet har hatt behov for interne avklaringer knyttet til instituttets egen
rolle i prosjektet. Som en konsekvens av dette har Havforskningsinstituttet sagt fra seg
rollen som prosjekteier. Midlene via statsbudsjettet ble først tildelt Havforskningsinstituttet,
men etter drøfting med alle involverte parter besluttet Nærings- og fiskeridepartementet at
midlene ble utbetalt til Aust-Agder fylkeskommune som fikk ansvaret for forvaltning av
midlene (vedlagt brev fra NFD 16. august 2019). Agder fylkeskommune overtar
forvaltningsansvaret fra 2020, og fylkeskommunen har også blitt bedt om å ta rollen som
prosjekteier.
I sak til hovedutvalg for næring, klima og miljø 11. februar 2020 bad fylkesrådmannen om
tilslutning til at fylkeskommunen tar på seg ansvaret som prosjekteier. Dette ble begrunnet
i prosjektets brede samfunnsrolle, samt det forhold at fylkeskommunen har fått ansvar for
midlene som er tildelt over statsbudsjettet. Fylkesrådmannen anbefalte videre at
administrasjonen får i oppgave å utarbeide og å inngå kontrakter med de ansvarlige for
arbeidspakkene som er beskrevet i prosjektet, i den hensikt å sikre fremdriften i prosjektet.
Saksframlegget til hovedutvalget følger som vedlegg til denne saken.
Hovedutvalget gjorde følgende vedtak:
1. Agder fylkeskommune tar rollen som prosjekteier for prosjektet Blått
kompetansesenter sør.
2. Utarbeidelse og inngåelse av formelle kontrakter mellom Agder fylkeskommune og
leverandørene for de ulike arbeidspakkene beskrevet i «Blått notat» delegeres til
fylkesrådmannen.
3. Det rapporteres halvårlig til hovedutvalget for næring, klima og miljø og fylkestinget
om status og fremdrift i prosjektet.
4. Hovedutvalget for næring, klima og miljø ber om at Fagskolen i Agder og deres
marine utdanningstilbud inkluderes i arbeidet med delmål 3.3 i Blått notat.
5. 2 representanter henholdsvis en fra posisjonen og en fra opposisjonen fra Blått
forum deltar inn i styringsgruppa for Blått kompetansesenter.
6. 2 representanter fra Blått forum tiltrer referansegruppa til Blått kompetansesenter.
Det foreslås leder av Blått forum og en representant fra opposisjonen.
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Vurderinger
Gjennom utarbeidelsen av et styringsnotat for Blått kompetansesenter Sør har det vist seg
nødvendig å klargjøre de organisatoriske forholdene knyttet til rollen som prosjekteier og til
sammenslåingen av fylkeskommunene og etableringen av Agder fylkeskommune fra
1.1.2020. Havforskningsinstituttet har drøftet instituttets egen rolle i prosjektet, og
fylkeskommunen har blitt bedt om å overta rollen som prosjekteier. Dette har bidratt til at
den formelle oppstarten av prosjektet har blitt utsatt. En rekke aktiviteter har imidlertid vært
gjennomført i 2019, uten at midlene fra statsbudsjettet eller kompetansefondet foreløpig er
benyttet.
De administrative forholdene knyttet til prosjektet ble forankret og klarert i
fylkeskommunens administrative ledelse høsten 2019. Gjennom vedtaket i hovedutvalget
11. februar 2020 er disse forholdene også forankret politisk.
Blått kompetansesenter Sør blir dermed organisert som et FoU-prosjekt med Agder
fylkeskommune som prosjekteier, mens aktivitetene i prosjektet styres av en selvstendig
styringsgruppe oppnevnt av næringen, forvaltningen og akademia. I henhold til
hovedutvalgets vedtak skal også to politiske representanter delta i styringsgruppen.
Ansvaret for prosjektledelse ligger til Havforskningsinstituttet.
Etter sekretariatets vurdering ville det mest naturlige være at prosjekteierskapet ble lagt til
Havforskningsinstituttet. Sekretariatet er likevel av den oppfatning at løsningen knyttet til å
legge prosjekteierskapet til fylkeskommunen er akseptabel sett i lys av at fylkeskommunen
forvalter de statlige midlene til prosjektet.
Samtidig innebærer vedtaket i hovedutvalget at prosjektets styringsgruppe får tung politisk
representasjon fra fylkeskommunen. Etter sekretariatets oppfatning er dette uheldig, sett i
lys av at prosjektet i hovedsak finansieres av midler via statsbudsjettet og Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond. Under tvil tilrår sekretariatet likevel at styret godkjenner
endringene, slik at prosjektet kan startes opp i februar/mars 2020.
Konklusjon
Sekretariatet tilrår at styret godkjenner endringene i prosjektet «Blått kompetansesenter
sør». Endringene innebærer at Agder fylkeskommune overtar prosjekteierrollen, og at
oppstart utsettes til februar/mars 2020.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/00752-1
Berit Weiby Gregersen

Utvalg
Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Møtedato
11.02.2020

Blått kompetansesenter sør - Oppstart av prosjektet
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
1. Agder fylkeskommune tar rollen som prosjekteier for prosjektet Blått
kompetansesenter sør.
2. Utarbeidelse og inngåelse av formelle kontrakter mellom Agder fylkeskommune og
leverandørene for de ulike arbeidspakkene beskrevet i «Blått notat» delegeres til
fylkesrådmannen.
3. Det rapporteres årlig til hovedutvalg for næring, klima og miljø og fylkestinget om
status og fremdrift i prosjektet.
Vedlegg
Blått notat 27.03.2019
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Sammendrag
Blått kompetansesenter sør skal være en plattform for å fremme den regionale utviklingen
innen de tre hovedområdene forvaltning, næringsutvikling og kunnskap. Målet er å bidra til
at næringsliv, akademia, skole, forskningsinstitusjoner og forvaltning satser på
kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst.
Fylkesrådmannen anbefaler at Agder fylkeskommune tar rollen som prosjekteier, og at
fylkeskommunen utarbeider og inngår kontrakter med de ansvarlige for de ulike
arbeidspakkene under de tre hovedområdene.
Saksopplysninger
Sentrale aktører innen politikk, samfunnsliv, universiteter, forskningsinstitusjoner,
næringsliv og forvaltning møttes på Flødevigen høsten 2018 for å diskutere mulighetene
for blå verdiskaping på Sørlandet. Dette ble starten på arbeidet med å planlegge Blått
kompetansesenter sør. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra
de ulike fagmiljøene innen forskning, næring og forvaltning, ledet av Jan Atle Knutsen fra
Havforskningsinstituttet (HI). Arbeidsgruppen utarbeidet «Blått notat» (vedlegg) og
lanserte en felles overordnet visjon: Sørlandet – fremst i Norge på bærekraftig blå vekst i
kystsonen.
Målet med prosjektet er at Blått kompetansesenter sør skal være en plattform for å
fremme den regionale utviklingen innen tre hovedområder:
1. Forvaltning: være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene.
2. Næring og verdiskaping: øke verdiskaping og sysselsetting innen blå sektor.
3. Kunnskap: være fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen.
Gjennom satsingen på disse tre hovedområdene vil Blått kompetansesenter sør bidra til å
realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv,
kunnskapsbasert samfunnsutvikling innen marin sektor.
Blått kompetansesenter sør organiseres i en tradisjonell prosjektstruktur med en
prosjekteier, prosjektleder, styringsgruppe og ressursgruppe.
Havforskningsinstituttet Flødevigen stiller med prosjektleder og har arbeidsgiveransvar for
denne. Prosjektleder skal sørge for å igangsette arbeid og aktiviteter beskrevet i «Blått
notat». Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen.
Styringsgruppen er sammensatt av to representanter fra forskning/akademia, to
representanter fra næringslivet og to representanter fra forvaltning. Agder fylkeskommune
leder styringsgruppen. Følgende representanter er valgt inn i styringsgruppen:
Jan Atle Knutsen
Tove Gabrielsen
Wenche Fresvik
Kåre Andersen
Jan Sigurd Otterlei
Trond Rafoss

forskningssjef
professor
avdelingsleder
næringssjef
daglig leder
daglig leder

Havforskningsinstituttet
Universitetet i Agder
Agder fylkeskommune
Arendal kommune
NHO
oppdrettsnæringen på Lister

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev av 16.8.2019 besluttet at Aust-Agder
fylkeskommune får ansvaret for forvaltning av 5 millioner kroner som er gitt over
statsbudsjettet 2019 til Blått kompetansesenter sør. Agder fylkeskommune overtar
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forvaltningsansvaret fra 2020, og det er ønsket at Agder fylkeskommune tar rollen som
prosjekteier.
Vurderinger
Etableringen av Blått kompetansesenter sør er et svar på Regjeringens havstrategi, hvor
formålet er å oppnå økt bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. Blått
kompetansesenter sør vil bidra til at næringer, akademia, skole, forskningsinstitusjoner og
forvaltning på Sørlandet satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst.
Denne satsingen støtter også opp om målene i Regionplan Agder 2030, herunder:
«Verdiskaping basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og naturressurser».
Fylkesrådmannen anser at prosjektet har stort potensiale for å bli en god felles plattform
for samarbeidet mellom aktørene som jobber for blå vekst på Agder. Gjennom Blått
kompetansesenter sør vil vi sammen kunne utvikle kompetanse og innovasjon, bygge
nettverk og bidra til at næringer, akademia, skole, forskningsinstitusjoner og forvaltning
satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst.
Etter fylkesrådmannens vurdering er det naturlig at Agder fylkeskommune påtar seg rollen
som prosjekteier. Blått kompetansesenter sør har en bred samfunnsrolle, med
hovedsatsingsområdene fordelt på forskning, næringsutvikling og forvaltning. I tillegg har
Nærings- og fiskeridepartementet gitt fylkeskommunen i oppgave å forvalte tilskuddet som
er gitt over statsbudsjettet.
Det er stor utålmodighet, særlig i næringslivet, om å sette i gang prosjektet for fullt.
Fylkesrådmannen mener derfor det er viktig at administrasjonen i fylkeskommunen får i
oppdrag å utarbeide og å skrive kontrakter med ansvarlige for de ulike arbeidspakkene
med beskrivelse av innhold, gjennomføring og rapportering.
Fylkesrådmannen mener det vil være naturlig for fylkeskommunen å se på satsingen i
Blått kompetansesenter sør i sammenheng med etableringen av Blått forum.
Fylkesrådmannen foreslår at en representant fra Blått forum skal sitte i referansegruppen
til Blått kompetansesenter sør, slik at en sikrer god kontakt og forbindelse mellom
prosjekter i regionen.
Økonomiske konsekvenser
Nærings- og fiskeridepartementet har bevilget 5 millioner kroner i 2019 og 6 millioner
kroner i 2020. Videre har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilget 3 millioner
kroner i 2019 med føringer på ytterligere bevilgninger på 3 millioner kroner i 2020 og 2021
til satsing på Blått kompetansesenter sør. Fylkesrådmannens forslag til organisering av
Blått kompetansesenter sør legges fram for styret i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond i 28.2.2020.
Drift av Blått kompetansesenter sør er avhengig av årlige bevilgninger.

Finansiering:
NFD
AAUKF
Egenfinansiering
Sum finansiering:
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2019
5.000.000
3.000.000
850.000
8.850.000

2020
6.000.000
3.000.000
3.450.000
12.450.000
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Budsjettposter
AP1: Ledende region på bærekraftig forvaltning av
kystområdene
AP2: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor på
Agder
AP3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i
kystsonen
AP4: Samfunnskontakt og kommunikasjon
AP5: Administrasjon
Utbygging og etableringskostnader BKS
Overføring av udisponerte midler fra 2019
Sum utgifter/kostnader:

2019

2020
0

1.650.000

150.000

2.200.000

0

3.100.000

200.000
500.000
0

675.000
2.825.000
1.000.000
8.000.000
19.450.000

850.000

I tillegg til nevnte bevilgninger fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og
statsbudsjettet 2019 og 2020 er det gitt følgende økonomisk støtte til satsingen innen blå
sektor på Sørlandet:
➢ Aust-Agder fylkeskommune bevilget 5 millioner kr i 2018 øremerket utvikling og
investering i Flødevigen.
➢ Sørlandets Kompetansefond bevilget 1,5 millioner kr i 2018 øremerket Innakvaprosjektet i Lister-regionen.
➢ Vest-Agder fylkeskommune bevilget 6 millioner kr (2018+2019) til utvikling av
Akvalab Sør AS.
De sistnevnte bevilgningene disponeres av de respektive institusjoner etter vilkår gitt i
tilsagnsbrev. I tillegg bruker alle samarbeidspartnere egne midler og arbeidsinnsats til
utvikling av Blått kompetansesenter sør.
Fylkeskommunen bidrar inn i prosjektet med egeninnsats i styringsgruppen og i
prosjektgruppen samt at avdelingen for bærekraftig utvikling har ansvaret for
hovedområdet «Bærekraftig forvaltning av kystområdene».

Vurdering av klimakonsekvenser
Blått kompetansesenter sør har som mål at Sørlandet skal bli fremst på bærekraftig blå
vekst i kystsonen. Dette bør inngå som del av omstillingen av maritime næringer til å bidra
til utviklingen av klima- og miljøvennlige næringer.
Vurdering av konsekvenser for folkehelse
Blått kompetansesenter sør vil ikke ha vesentlige konsekvenser for folkehelse.
Vurdering av konsekvenser for likestilling
Blått kompetansesenter sør vil ikke ha vesentlige konsekvenser for likestilling.
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Konklusjon
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkesutvalget vedtar at fylkeskommunen tar på seg
ansvaret som prosjekteier. Dette med bakgrunn i prosjektets brede samfunnsrolle, samt at
fylkeskommunen har fått ansvar for midlene som er tildelt over statsbudsjettet.
Fylkesrådmannen anbefaler videre at for å sikre fremdriften i prosjektet får
administrasjonen i oppgave å utarbeide og å inngå kontrakter med de ansvarlige for
arbeidspakkene som er beskrevet i prosjektet.

Kristiansand, 13. januar 2020
Tine Sundtoft
Fylkesrådmann
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Anita Henriksen
fylkesdirektør Regionplan Agder 2030
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BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR
Oppdatert notat etter innspillsmøte 13.3.2019
Arendal 27.3.2019

Forord
Sørlandet har store muligheter for verdiskaping innen de blå næringene. Det forutsetter en klok og
kunnskapsbasert forvaltning av landsdelens samlede ressurser. Det var grunntonen da ledende
aktører innen politikk, samfunnsliv, universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning
gav klarsignal til arbeidet med å planlegge et «Blått kompetansesenter Sør», i et møte i Flødevigen 24.
september 2018. Her ble det bestemt å lokalisere hovedsenteret i Flødevigen, samt å planlegge et
marint feltlaboratorium i Listerregionen.
Møtet nedsatte en arbeidsgruppe med oppdrag å identifisere utfordringer og muligheter og foreslå
en arbeidsplan for å blå vekst i bred forstand på Sørlandet. Bestillingen omfattet også forslag til
organisering og finansiering av initiativet.
Arbeidsgruppen har bestått av Øystein Djupedal og Tove Gabrielsen (begge UiA), Trond Rafoss
(Innakva bedriftsklynge), Liv Birkeland (Lister Nyskaping), Berit Weiby Gregersen (Aust-Agder
fylkeskommune), Kåre Andersen (Arendal kommune), Thomas Kiland Langeland (Fylkesmannen i Austog Vest-Agder) og Jan Atle Knutsen (leder av arbeidsgruppen, Havforskningsinstituttet).
Gruppen har hatt flere møter, vært på studietur hos bedrifter i akvanæringen vest i Agder og lagt ned
mye arbeid i utveksling av tekstforslag og kommentarer til dette notatet. Sammen med Lister
Nyskaping hadde arbeidsgruppen et åpent innspills møte i Kvinesdal, der vi fikk mange gode
synspunkter fra ulike næringsaktører. På samme møte deltok fylkesmann Stein Ytterdal som
understreket myndighetenes ambisjoner om blå vekst og en samordnet, kunnskapsbasert forvaltning.
I arbeidet vårt har vi vektlagt styringssignaler fra møtet i Flødevigen 24. september. Gruppen har vært
opptatt av at planene som legges frem i dette notatet skal fremme blå vekst på hele Sørlandet innen
tre sentrale felt som gjensidig støtter opp om hverandre. Det er forskning, næring, forvaltning og
kunnskapsformidling.
Prosjektrapporten ble drøftet i et felles møte med aktuelle samarbeidsparter 13.3.2019, og innspill
derfra er innarbeidet i dette dokumentet.

På vegne av arbeidsgruppen
Jan Atle Knutsen
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BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR - BKS
«SØRLANDET – FREMSTE REGION I NORGE PÅ
BÆREKRAFTIG BLÅ VEKST I KYSTSONEN»
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Sammendrag:
Norge har spesielt gode forutsetninger for å øke den marine verdiskapingen på grunn av rene
og rike vannforekomster langs kysten og i våre store havområder. I 2017 la regjeringen frem
Norges første havstrategi, hvor formålet er å oppnå bærekraftig vekst, verdiskaping og
sysselsetting i havnæringene. Med dette som bakteppe ønsker vi å løfte fram de sterke
kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å påbegynne arbeidet med å nå
regjeringens mål om blå vekst på Agder. Vi samler disse positive kreftene i et” Blått
kompetansesenter Sør”.
Sørlandet trenger et Blått kompetansesenter Sør
Sørlandet forvalter store vannressurser i sjø og vassdrag. Mest kjent er kraftproduksjonen
som gir ca. 15 TWh fornybar energi med en årlig verdi på rundt 4,5 milliarder kr. Mindre kjent
er det at akvakulturnæringen vest i Vest Agder fylke står for en verdiskaping på omkring til en
verdi av rundt 1.3 milliarder kr. Svært gode marine produksjonsforhold med friskt sjøvann,
gode dybde- og strømforhold, er en viktig årsak til dette. Her ligger det store muligheter for
fremtidig verdiskaping.
Landsdelens kystområder er svært attraktive. Boligbygging langs kysten og utvikling av nye
næringer rettet mot et økende antall turister, bidrar til sterkt press på kystområdene. Miljø
og ressurssituasjonen er i dag i mange områder ikke tilfredsstillende på Agderkysten, og
restaurering av kystmiljøet er et svært aktuelt tema.
Sørlandet har innovative fagmiljøer med stor evne til etablering, nyorientering og vekstvilje
innenfor blå næringer. Sørlandet har også et livskraftig marint forskningsmiljø, representert
ved Universitetet i Agder (CCR), Havforskningsinstituttet, GRID-A, NIVA og NIBIO. Regionen
innehar i tillegg betydelig kompetanse innen undervisning og formidling gjennom eksempelvis
Vitensenteret Sørlandet, Raet nasjonalpark, Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter, Risør
Akvarium, Restauranten Under med flere. Forvaltningsmiljøene på Agder har høy
kompetanse, og det er godt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og regional stat.
Blått kompetanser Sør, som vil ledes fra Havforskningsinstituttets forskningsstasjon
Flødevigen, skal være en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på Sørlandet. På et
møte i Flødevigen 24. september 2018 hvor ledende aktører innen politikk, samfunnsliv,
universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsaktører og forvaltningen var tilstede, var det
bred enighet om viktigheten av etablering av et «Blått kompetansesenter Sør». Samtidig må
det legges til rette for oppbygging av et marint feltlaboratorium i Listerregionen. Hensikten
med dette feltlaboratoriet er å kunne gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter i og
for bedriftene, i tyngdepunktet for marin produksjon i vår landsdel, og ta imot elever og
studenter fra skoler og UiA.
Blått kompetansesenter Sør skal bidra til at næringer, akademia, skole og
formidlingsinstitusjoner samt forvaltning satser på kompetanse-, og næringsutvikling knyttet
til hav og kyst. Hensikten er å kunne realisere landsdelens potensiale for bærekraftig marin
verdiskapning og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.
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Innledning
Fremtiden er blå
Norge har, på grunn av rene og rike
vannforekomster på kysten og i havet,
spesielt gode forutsetninger for å øke den
marine verdiskapingen. Vi kan både
etablere flere arbeidsplasser knyttet til
marine næringer i bred forstand og gi et
viktig bidrag til å løse de globale
utfordringene knyttet til matforsyning til
en voksende befolkning.
Nesten 3/4-deler av jorda er dekket av hav,
men den biologiske produksjonen er
relativt lik mellom land og hav, jordkloden
sett under ett. Imidlertid kommer kun 2 %
av kaloriinntaket og 15 % av
proteininntaket til befolkningen på
verdensbasis fra havet. FAOs fremtidsberegninger fra 2005 viste at vi må øke
produksjonen med 70 % i forhold til
produksjonen i 2005, for å kunne få nok
mat til jordas befolkning på anslagsvis 9,1
milliarder mennesker i 2050. ”Dyrking” av
havet vil være en viktig forutsetning for å
øke jordas matproduksjon.
Norge er i dag verdens nest største
eksportør av sjømat, og vi har en
internasjonalt anerkjent kompetanse
innen fiskeri, havbruk, marin næringsutvikling,
forskning,
teknologi
og
forvaltning. Skal vi lykkes med en fortsatt
positiv utvikling innen sjømatnæringene,
må alle fagmiljøene mobilisere. I dette
arbeidet vil det kreves godt samspill
mellom kompetansemiljøene.
En
organisering i et Blått kompetansesenter
Sør (BKS) vil kunne samle kompetansen,
utvikle nettverkene og være et viktig grep
for vekst og innovasjon på Sørlandet.
I 2017 publiserte EUROPEAN SCIENTIFIC
ADVICE MECHANISM (SAM) rapporten:
«Food from the Oceans”- how can more
food and biomass be obtained from the

oceans in a way that does not deprive
future generations of their benefits”.
Utredningen bestod i en vitenskapelig
rapport utarbeidet av Science Advice for
Policy by European Academies (SAPEA), og
en rapport fra SAM High Level Group (HLG)
med vitenskapelige forslag («evidencebased policy recommendations») for
beslutningstakere.

Figur 1 "Food from the Oceans" 2017

Rapporten viser hvordan det kan høstes
mer mat fra havet samtidig som en
opprettholder sunne økosystemer. Den
trekker særlig frem mulighetene innen
bærekraftig «lavtrofisk produksjon». Det
største og mest realistiske globale
potensiale ligger i marint oppdrett, særlig
av filtrerende plantespisere (herbivore) –
eksempelvis muslinger – for direkte
konsum. Rapporten peker også på dyrking
av makro- og mikroalger som høyeffektivt
fôrråstoff til produksjon av fisk og
krepsdyr.
SAPEA (Science advise for Policy by
European Academies) presenterte i 2017
en tilsvarende rapport som ser på
muligheter for mer mat og biomasse fra
verdenshavene. Her ble det identifisert fire
innsatsområder:
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1: Bedret forvaltning og bedre
utnyttelse i tradisjonelle fiskeri
2: Økt fiske etter nye arter
3: Dyrking av organismer som henter
næringen direkte fra vannmassene
4: Dyrking av organismer på fôr.

Innenfor disse fire områdene presenteres
igjen ti ulike muligheter med tilhørende
potensial for økt mat- og/eller
biomasseproduksjon.
Innen
marint
oppdrett anslår SAPEA at det biologiske
potensiale for fisk og reker til å ligge rundt
10 millioner tonn mat per år. For makro- og
mikroalger vurderer SAPEA tilsvarende
potensialet på over 100 millioner tonn per
år, halvparten som mat og resten som
biomasseproduksjon til fôr. Dyrking av
marine filtrerende organismer (muslinger)
vurderes til at ha et potensial på mer enn
100 millioner tonn mat per år. Det antas at
potensialet for marint oppdrett kan nås i
løpet av 20–30 år vurdert ut fra dagens
vekstrater for disse organismene.
Når det gjelder spørsmålet om hvordan vi
kan øke sjømatproduksjonen, peker
begge rapportene på at dyrking og
fangst på lavtrofiske nivåer er den mest
bærekraftige måte å øke global
matproduksjon på.

viktig omstillingsjobb å gjøre for sikre
fremtidige generasjoner retten til et sunt
og produktivt hav.

Naturressursene våre
Skagerrak er et produktivt havområde
med store marine ressurser. Samtidig er
kystområdene
tett
befolket
og
landområdene stedvis industrialisert.
Havområdet er også blant de mest
trafikkerte i verden. Skagerrakregionen er
med andre ord kraftig påvirket av
menneskelig aktivitet både på kysten og
ute i havet.
Skagerrak har global relevans som et
havområde med stor menneskelig
påvirkning og samtidig høy marin
produksjon. Havområdet har store
dybdeforskjeller, og det påvirkes av vann
som kommer fra både Østersjøen og
Nordsjøen, samt avrenning fra norske elver
og fjorder. Norskerenna, som strekker seg
fra Kosterøyene utenfor Strømstad i
Sverige til dyphavet utenfor Stad 900
kilometer lenger nord, skjærer gjennom
hele Skagerrak. På sitt dypeste, utenfor
Risør, er dybden ca. 700 meter.

Dette er viktige erkjennelser. Global
matproduksjonsstatistikk viser at dette er
en utvikling som allerede skjer, og har skutt
fart, spesielt etter årtusenskiftet (ref.
asiatisk akvakultur og norsk krilltråling i
Sørishavet 2018).
På hvilken måte skal Agder ta del i denne
utviklingen – hvordan skal vårt
næringsliv, forskning og forvaltning rigge
seg?
Det er vitenskapelig dokumentert at havet
både blir varmere og surere (IPCC). Det
globale samfunnet har derfor en stor og

Figur 2: Skagerrak og den dypeste delen av Norskerenna
(ca. 700 meter)

Skagerrak kan fungere som et
modellsystem med stor generisk verdi
både for forskning, undervisning og
næringsliv, nasjonalt og internasjonalt.
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Store muligheter på Sørlandet
Næringsvirksomhet basert på bærekraftig
bruk av vannressursene og økosystemene
som knytter seg til disse, har et stort
verdiskapingspotensial på Sørlandet. Vi har
store
vannressurser,
nærhet
til
kyststrømmen, et nedbørsrikt klima,
store ferskvannsmagasiner og landsdelen
er preget av variert topografi, både på
land og i havet.
Samtidig er området sårbart, og
naturforholdene har stor betydning for
mange menneskers livsgrunnlag.
Kystressursene er sterkt nedfisket over
store områder, bunnforholdene langs
kysten er nedslammet og vannmiljøet er
stedvis forurenset. En stor del av de
viktigste
gruntvannsområdene
langs
kysten er fylt ut og tatt i bruk til industri,
by- og havneområder. I tillegg er de
gjenværende grunne arealene i noen grad
blitt forurenset. Hvor stor reduksjon i
produksjon dette har medført for mange
viktige bestander er ukjent. Men det er
sikkert at slike områder tidligere var både
høyproduktive og særlig viktige for
rekruttering. Produksjon og rekruttering
kan gjenskapes gjennom restaurering og
reetablering av lystilgjengelige gruntvannsarealer fortrinnsvis i områder med stor
naturlig næringstilgang.
Restaurering av kystmiljøet, både med
hensyn til vannmiljø og ressurser, bør
derfor prioriteres fremover. Samtidig bør vi
tenke nytt med hensyn til hvordan
samfunnet innretter sine systemer for
produksjon av mat og energi. Disse må
være designet slik at vi produserer oss dit
vi vil med hensyn til miljøtilstand i
økosystemene. Ressursene i avfall og avløp
må brukes til produksjon, fordi vi
sannsynligvis i fremtiden ikke vil ha råd til å
drive kostbare rensesystemer, opprydningsaksjoner og restaureringstiltak.

Relevant kunnskap og kompetanse hos
både offentlige og næringsaktører er også
innenfor dette området avgjørende for å
kunne realisere landsdelens potensiale for
positiv samfunnsutvikling.

Politisk forankring
Siden ideen om et Blått kompetansesenter
Sør ble lansert av Havforskningsinstituttets
direktør Sissel Rogne høsten 2017 er
forslaget presentert bredt i aktuelle
sammenhenger. Det er vist stor interesse
for å følge opp forslaget politisk både på
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå!

Marine miljøer og næringer på
Sørlandet
Undervisning og forskning
Universitetet i Agder (UiA) har siden 2012
hatt et eget forskningssenter for kystsoneøkologi, Centre for Coastal Research (CCR).
Senteret ble etablert for å styrke
forsknings- og undervisningskompetansen
i Agder innen marin økologi, fiskeri- og
naturforvaltning. Etableringen innebar
formaliseringen av et utdanningssamarbeid mellom Universitetet i Agder,
Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt
for Vannforskning, Center for Evolutionary
and Ecological Synthesis (CEES) ved
Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark
(Universitetet i Sørøst-Norge) og GRIDArendal. I 2018 opprettet Universitetet i
Agder et helt nytt masterprogram i
kystsoneøkologi i samarbeid med CCR og
partnere. Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner bistår i finansieringen.
Satsingen innebærer en betydelig styrking
av universitetets kapasitet innen marin
økologi med 2 nye professorstillinger og 9
deltidsstillinger for undervisning og
veiledning.
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sammen med marine næringsaktører og
etablerere, kanalisert gjennom blant annet
UiA, hvor man er spesielt opptatt av å
koble marin forskning, næringsutvikling og
jobbskaping i landsdelen.

Figur 3: Havstrømmer inn i Skagerrak

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL)
eies av UiA og Norce AS og er et
verdensledende senter for innovasjon,
pilotering og teknologi-kvalifisering innen
mekatronikk og andre nærliggende
fagområder. MIL er plassert tett på UiA, og
plasseringen, utstyr og partnere bidrar til å
overkomme tradisjonelle innovasjonsbarrierer relatert til avstand til
forskningsmiljøene og tilgjengelighet til
testfasiliteter og teknologi.
Havforskningsinstituttet (HI), med hovedkontor i Bergen og ca. 1000 medarbeidere,
har i sitt samfunnsoppdrag å gi «Kunnskap
og råd for rene og rike kyst og
havområder». HI Flødevigen regnes i dag
som et kraftsenter for kystsoneforskning
innen Havforskningsinstituttet. Flødevigen
har nasjonalt og internasjonalt anerkjente
medarbeidere
med
spesialisert
kompetanse innenfor en rekke relevante
fagområder i kystsonen, og er høyt
etterspurt så vel i nasjonale som
internasjonale samarbeidsprosjektet.
Forskningsmiljøet
ved
Havforskningsinstituttet i Flødevigen har
hatt en meget positiv utvikling de siste
årene og nærmer seg nå 50 ansatte.
Flødevigen har et langt og godt samarbeid
med andre akademiske fagmiljøer i
regionen (UiA, UiO, CCR, NIVA, GRID m. fl)
og er involvert i en innovasjonsprosess

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
er
Norges
ledende
vannfaglige
kompetansesenter
for
miljøog
ressursspørsmål knyttet til vann,
og
utfører forskning, overvåking, rådgivning,
innovasjons- og utviklingsarbeid. NIVA har
en viktig rolle innen vannforvaltning som
leverandør av forskningsbaserte tjenester
og rådgivning. De er sentrale bidragsytere
til
kunnskapsgrunnlaget
for
politikkutforming på vannområdet. Deres
bredde legger til rette for samarbeid på
tvers av disipliner. Stor tverrfaglig
vannkompetanse bidrar til å se
sammenhenger
og
trekke
nye
konklusjoner basert på eksisterende data.
Hvert år gjennomfører NIVAs forskere
rundt 700 prosjekter for sentral og lokal
forvaltning,
næringsliv,
Norges
forskningsråd, EU og internasjonale
miljøforvaltningsorganisasjoner.
NIVA Region Sør er lokalisert i Grimstad,
rett ved siden av Universitetet i Agder,
Campus Øst. Avdelingen består per i dag av
20 medarbeidere, hvorav de fleste er
forskere som jobber både lokalt, nasjonalt
og internasjonalt. De dekker fagfelt som
forsuring/kalking, land-hav interaksjoner,
marin biologi og biogeokjemi, blå
næringsutvikling, fiskefysiologi, marin
forurensning, miljøovervåking, sensorteknologi og vannutfordringer relatert til
industri, vei og urbane områder.
NIVA er organisert på tvers av geografi, noe
som betyr at regionavdelingene ikke er
egne administrative enheter, men er
sømløst integrert med hele NIVA.
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GRID-Arendal er en norsk stiftelse, som ble
opprettet av Klima- og miljødepartementet
i 1989. GRID-Arendal støtter FNs
Miljøprogram og andre FN-relaterte
miljøaktiviteter. Hovedoppgaven er å
organisere og popularisere vitenskapsbasert miljøinformasjon og kommunisere
denne til beslutningstagere og publikum.
GRID-Arendal har ca. 30 ansatte i Arendal,
og jobber med utviklingsland for å bygge
og utvikle deres kompetanse og kapasitet.
Fokus på det marine feltet startet med
kontinentalsokkelinitiativet der mer enn
70 utviklingsland ble støttet av GRID
Arendal og Utenriksdepartementet i Norge
i å avgrense sin kontinentalsokkel. Dette
arbeidet videreføres på flere marine felt
hvor flere er omtalt i Stortingsmelding 22
(2016-17) om hav i utenrikspolitikken.
Denne meldingen har belyser muligheter
og utfordringer som havet representerer
for landet vårt, og tydeliggjøre hvordan
utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte
opp under norske havinteresser og bidra til
å nå FNs bærekraftmål.
Regjeringen anbefaler også støtte til
internasjonal
deling
av
marine
forskningsresultater, som bidrag til
kunnskapsoppbygning og kapasitetsoverføring til utviklingsland.
Universitetet i Oslo (UiO) er det eldste og
høyest rangerte universitetet i Norge.
Universitetet har over 27 000 studenter og
6000 ansatte. Universitetet består av åtte
fakulteter som driver forskning og tilbyr
undervisning. Den største delen av
universitetet holder i dag til på Blinderncampusen, som ble utbygget fra 1930tallet.
Senter for økologisk og evolusjonær
syntese (Centre for Ecological and
Evolutionary Synthesis - CEES) ble
opprettet som Senter for Fremragende
Forskning i 2006 under ledelse av professor
Nils Christian Stenseth. CEES samler
forskere fra blant annet fagene

populasjonsbiologi, statistikk, matematisk
modellering og genomikk. Et av senterets
hovedmål er å forske på sammenhenger
mellom
miljø,
økologi
og
evolusjonsprosesser.
CEES administrerer og koordinerer det
nordiske forskningssenteret NorMER og
det internasjonale forskningskonsortiet
GreenMAR. CEES koordinerte også det
avsluttede
nordiske
forskningsprogrammet EcoClim ved universitetene i
Oslo, Lund og Helsingfors.
NIBIO
Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO),
som har en egen avd på landvik i Grimstad
kommune forsker og leverer kunnskap om
mat- og planteproduksjon. På NIBIO
Landvik
finnes
det
eneste
forskningsanlegget innen Aquaponics i
Europa. Dette er et helt lukket system for
samproduksjon av kaldtsvannsfisk og
grønnsaker.

Næring og innovasjon
På Sørlandet har det tradisjonelle fiskeriet
blitt redusert i de siste år. Samtidig har det
vært økende aktivitet innen marine
næringer og innovasjonsmiljøer som blir
presentert i det følgende.

Figur 4 Leppefisk er viktig for oppdrettsnæringen

Akvakultur
Sørlandet har et lite, men livskraftig og
variert bedriftsmiljø innen akvatiske
produksjoner, med et tyngdepunkt i
Listerregionen. Produksjonen av laks
dominerer og er fordelt på 4 produsenter.

8

5/20 Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av oppstart - 20/01095-11 Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av oppstart : Blått notat med innspillene fra fellesmøtet datert 27. mars 2019

Marine Harvest, verdens største produsent
av atlantisk laks, driver en av Norges mest
intensive produksjoner (tonn/arealenhet)
ved Hidra utenfor Flekkefjord. Samtidig er
det også her at selskapet nasjonalt kan vise
til de beste resultatene når det gjelder
arbeid med god fiskehelse.
Hellesund fiskeoppdrett i Lillesand
kommune har hatt konsesjon på laks siden
1973 og bevist at produksjon av laks også
er mulig så langt øst på Sørlandskysten.
Med det har Hellesund Fiskeoppdrett god
kompetanse
på
forholdene
på
Sørlandskysten.
Fjordservice
Flekkefjord
er
et
gründerselskap innenfor fiskeri- og
havbruksselskap med flere knoppskytinger, der rognkjeksprodusenten
Norsk Oppdrettsservice er den største.
Norsk Ørret AS er en annen nyetablering
som har startet med produksjon av
brunørret i ferskvann (Sirdalsvann).
Stolt Seafarm har i hele 30 år drevet en
landbasert produksjon av flyndrefisken
piggvar i oppvarmet sjøvann i tilknytning til
Eramets fabrikk i Kvinesdal.
NIBIO, NIVA og Feedback Aquaculture har
et aquaponics-anlegg som et FoU prosjekt
på Landvik. Aquaponics er produksjon av
fisk og grønnsaker (salat) i et lukket
resirkulert anlegg.
Flere aktører driver med skjellproduksjon
på Agder, og det er særlig interesse rundt
utnyttelse av stillehavsøsters.
Fiskeri
Fisket langs Skagerrakkysten kjennetegnes
av små kvanta, men et rikt mangfold av
arter. I motsetning til fiskeriene ellers i
landet går mesteparten av fangsten til
innenlandsk konsum. Rekefisket er
bærebjelken i fiskeriene langs Skagerrakkysten. Fiskemottakene er avhengig av
rekefisket, samt bifangsten av andre arter
fra dette fisket.
Fiske etter leppefisk har bygget seg opp til
å bli et svært viktig fiske i kystsonen, og er

det klart viktigste fiskeriet for de som ikke
driver med reketråling.
Fangstene landet i kommunene langs
Skagerrakkysten har siden år 2000 gått fra
ca. 16 000 tonn til vel 8 000 tonn i 2017.
Årsakene til dette er i hovedsak reduserte
landinger av sild og makrell. Fangstverdien
har i samme periode gått fra 188 mill.
kroner til 389 mill. kroner (løpende priser).
Leppefiskfangstene i Skagerrak utgjorde i
2017 ca. 5,3 millioner leppefisk (i hovedsak
bergnebb og grønngylt) til en verdi av i
overkant av 40 mill. kroner. For 2018 er
kvoten i Skagerrak redusert til 4 millioner
fisk.
Innakva
Gjennom det regionale næringsselskapet
Lister Nyskaping AS har en i de siste årene
arbeidet for å styrke og utvikle den blå
sektoren vest i Vest-Agder. Det handler om
tettere kontakt mellom næringsaktørene
og mellom disse og viktige kunnskapsmiljø
og offentlige virksomheter. Målet er å
utvikle et varig innovasjonsøkosystem for
den blå sektoren på Sørlandet. Hensikten
er økt verdiskaping hos nye (entreprenørskap) og eksisterende bedrifter samtidig
som produksjonsgrunnlaget forvaltes på
en bærekraftig måte.
Akvalab Lister
Flere bedrifter i Listerregionen har
etterlyst felles infrastruktur og ressurser
for å kunne teste ut nye produksjoner og
løsninger. Det er også et ønske om en felles
arena for næringsliv, studenter, forskere
og andre. Selskapet Akvalab Lister AS er
opprettet med mål om å tilby:
 Tilgang til teknisk utstyr, infrastruktur
og lokaliteter for forskning,
undervisning og utviklingsarbeid innen
akvatiske økosystem.
 Tjenester for gjennomføring av
forskning, undervisning og
utviklingsarbeid. Eksempler: design av
9

5/20 Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av oppstart - 20/01095-11 Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av oppstart : Blått notat med innspillene fra fellesmøtet datert 27. mars 2019

forsøk og forskningsopplegg,
søknadsskriving, prosjektledelse,
hospitering, nettverk og kobling av
samarbeidspartnere.
 Tilrettelegging for samarbeid mellom
næringsaktører og FoU-miljø, inkludert
studenter.
 Samlokalisering i et sterkt og tverrfaglig
kompetansemiljø. Attraktivt for
gründere, næringsdrivende, studenter,
forskere m.m.
 Formidling av kunnskap om akvatiske
økosystem og ressurser, og hvordan en
bærekraftig forvaltning av disse kan
bidra til økt produktivitet i systemene
og økonomisk verdiskaping.
Partnerskapet Blå vekst Agder
De 13 kystkommunene på Agder har gått
sammen i et felles partnerskap.
Partnerskapet er dannet for at de
deltagende kommuner på en best mulig
måte kan bidra til gjennomføring av den
nasjonale strategien for blå vekst på Agder.
Partnerskapet skal ha fokus på økt
verdiskaping og flere arbeidsplasser,
styrking av samarbeidet mellom næringsliv
og FOU- miljøer, samt utveksling av
kunnskap.

Bedriftsklyngene på Agder
Agder har i dag fem bedriftsklynger: GCE
Node (olje- og gassindustrien), NCE Eyde
(prosessindustrien), USUS AS (reiselivsnæringen), Digin (IKT- næringen) og
Innakva bedriftsklynge. Disse ivaretar ulike
roller på vegne av medlemsbedriftene,
men alle er involvert i kompetanseutvikling, utvikling av nye markeder og
produkter, samarbeid med forskning og
akademia,
arbeid
mot
politiske
myndigheter og profilering av landsdelen.
Klyngene bør inviteres til samarbeid med
Blått kompetansesenter Sør, og Innakvaklyngen vil særlig ha en viktig rolle for å
sikre forankring ut i næringslivet.

Formidling og reiseliv
Reiselivsbasert
turisme
gir
store
muligheter for økt verdiskaping på
Sørlandet. På formidlingsfronten satses
det sterkt i landsdelen. Sørnorsk
Laksesenter åpnet i Kvåsfossen i 2017 og
noterte seg mer enn 15 000 betalende
besøkende som ville studere oppgangen av
laks i elva Lygna. Dette er et offentlig-privat
samarbeid
innenfor
reiseliv
og
naturrestaurering. Et liknende initiativ,
Lista våtmarksenter, oppnådde status som
statlig autorisert naturinformasjonssenter
fra og med 2015.

Figur 5: Hummerfiske har lange tradisjoner

Risør Akvarium er Sørlandets eneste
saltvannsakvarium og har ca. 100 arter av
marine dyr å vise fram. Akvariet åpnet i
1996, og fornyer seg stadig med skiftende
utstillinger og læringsopplegg rettet mot
både besøkende og skoler. I 2018 åpnet de
en utstilling om marin forsøpling.
I Båly i Lindesnes ble det i mars 2019 åpnet
en undersjøisk restaurant med navnet
"Under" tegnet av arkitektkontoret
Snøhetta. "Under" tar mål av seg til å bli i
verdensklasse og medieinteressen har
vært overveldende – den største i
Snøhettas historie. Slike tiltak er
fantastiske arenaer med unike muligheter
for formidling i og med at de ligger i så tett
samspill med naturen.
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2018 til et forprosjekt for nasjonalparksenteret. I tillegg har Aust-Agder
fylkeskommune bevilget midler. Nasjonalparksenteret vil ha fokus på formidling av
nasjonalparkens naturkvaliteter. Målsettingen er at senteret skal stå ferdig i 2023.

Forvaltning

Figur 6: Skisse av den eksotiske restauranten «Under».

Vitensenteret og Raet Nasjonalparksenter
Vitensenteret Sørlandet er ett av landets 9
regionale vitensentre, med hovedkontor i
Arendal. De regionale vitensentrene i
Norge finansieres gjennom spleiselag
mellom Staten v/ Forskningsrådet,
fylkeskommunene, kommunene, ulike
fond, private bedrifter og inntekter fra
besøkende. Vitensenteret Sørlandet har
hele Sørlandet som nedslagsfelt, og har
tilbud til barn og unge i alle kommunene.
Senteret har tett samarbeid med
forskningsmiljøer, akademia og næringslivet i regionen, resten av landet og i
utlandet. Vitensenteret Sørlandet har
blant annet inngått egen avtale med UiA
om praksis for lærerstudenter.
Fra 2018 fokuserte Vitensenteret spesielt
på det marine, gjennom undervisningsopplegg, utstillinger, opplevelser og
formidling knyttet til Raet nasjonalpark.
Vertskommunene for nasjonalparken
(Grimstad, Arendal og Tvedestrand) har i
fellesskap besluttet å opprette ett
velkomstsenter i hver kommune. Det
første åpnet i Vitensenteret Sørlandet i
Arendal i august 2018, og de to andre
velkomstsentrene åpner sommeren 2019 i
henholdsvis Grimstad (Dømmesmoen) og i
Tvedestrand (Gjeving). Kommunene er
også enige om å etablere et felles
nasjonalparksenter på Hove i Arendal. Det
er satt av midler i revidert statsbudsjett for

Generelt om forvaltning av kysten
Forvaltningen av kystområdene i Norge
kan deles inn i arealforvaltning og
ressursforvaltning.
Arealforvaltningen
gjøres i medhold av plan- og bygningsloven
og angir et områdes arealbruk.
Arealforvaltningen skjer i hovedsak på
kommunalt nivå, men det lages også mer
overordnede arealplaner, enten som
regionale planer på fylkeskommunalt
nivåeller som statlig plan – eksempelvis for
større nasjonale samferdselsprosjekter.
Arealforvaltningen
etter
planog
bygningsloven gjelder for hele fastlandsNorge inkludert sjøarealene ut til 1 nm
utenfor grunnlinjene. Hver kommune skal
ha en overordnet plan for hele
kommunens areal (kommuneplan), som
skal avklare hovedtrekkene i arealbruken.
Arealbruken kan ytterligere detaljeres i
plantypene kommunedelplan, områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan.
Planer kan omfatte både sjø og landareal.
Planene fastsettes i henhold til lovens
prosessuelle bestemmelser, som blant
annet skal sikre bred medvirkning fra både
innbyggerne og øvrige myndigheter. Her
har særlig Fylkesmannen og fylkeskommunen, men også andre sektormyndigheter, en sentral rolle for å påse at
regjeringens politikk og vesentlige
regionale eller nasjonale hensyn blir
ivaretatt.
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Kystverket er forvaltningsmyndighet for
havne- og farvannsloven, de største
havnene våre samt hoved- og bi-ledene.
Kommunen har forvaltningsansvar og
myndighet etter loven innenfor området
hvor kommunen har planmyndighet etter
plan- og bygningsloven.

Figur 7: Frodig stortare-en del av den blå skogen.

En svært liten del av sjøarealene langs
kommunene ved Skagerrakkysten er
detaljplanlagt. I hovedsak er arealene
angitt med hovedformålet «bruk og vern
av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone». I en del tilfeller er det
imidlertid også listet opp hvilke
underformål som er tillatt, og her er ofte
akvakultur utelatt, mens de øvrige; ferdsel,
farleder, fiske, natur- og friluftsområder er
angitt. Bakgrunnen for dette er at
akvakultur ses på som en ekskluderende
arealbruk i motsetning til de andre. I
mange kommuner er det også begrenset
kunnskap om sjøområdenes egnethet for
akvakulturproduksjon. Det er adgang til å
angi ulikt arealformål for sjøbunn,
vannsøyle og overflaten, men dette er også
i liten grad brukt. I tillegg kan det i
nødvendig
utstrekning
angis
bestemmelser
til
arealformålene,
eksempelvis hvilken type akvakultur som
kan finne sted.
Ressursforvaltningen i sjøen skjer i
medhold av havressurslova. Denne loven
forvaltes av fiskerimyndighetene, enten
direkte fra Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet eller
Fiskeridirektoratets
regionkontorer.
Havressursloven omfatter all høsting av
viltlevende marine ressurser, samt
tilhørende genetisk materiale.

Uttak av skjellsand, sand og grus skjer på
grunnlag
av
tillatelse
gitt
av
fylkeskommunene i medhold av Lov om
vitenskapelig utforskning og undersøkelse
etter og utnyttelse av andre undersjøiske
naturforekomster
enn
petroleumsforekomster.

Mulighetsrom
Hav- og vannressurser vil i framtida ha en
enda mer sentral rolle i å løse store globale
problem innen matvareforsyning, klima,
miljø og helse. Nummer 14 av FNs 17 mål
for bærekraft, lyder:
«Bevare og bruke hav og marine ressurser
på en måte som fremmer bærekraftig
utvikling.»

Figur 8. FNs bærekraftsmål nr. 14 - Liv under vann

Gitt disse ressursenes viktighet, vil havet
også by på muligheter for nye
arbeidsplasser og økonomisk vekst. Her i
Norge blir det fra myndighetenes side
snakket om en 5-dobling av verdiskapingen
sammenlignet med dagens nivå.

Visjon
For å få dette til, må vi videreutvikle det
gode samarbeidet mellom aktørene og
12
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skape en felles faglig plattform som
landsdelen kan bruke for å realisere en
felles visjon:

behandles. Det vil også vurderes å
kartlegge
kunnskapsgrunnlag
og
muligheter i havet utenfor grunnlinja.

Sørlandet – fremst i Norge på
bærekraftig blå vekst i kystsonen.
Målsettinger
Blått kompetansesenter Sør (BKS) skal
fremme den regionale utviklingen innen 3
hovedområder- se aktivitetsplan i vedlegg
2.
1: forvaltning
2: næring og verdiskaping
3: kunnskap
Hovedmål 1: Være ledende i Norge på
bærekraftig forvaltning av kystområdene
Aktivitet 1.1: Utarbeide faggrunnlag for å
sikre marine næringsarealer på Agder
Bistå kommunene i planleggingen av
sjøarealene og sette dem i stand til å
tilrettelegge for etablering av nye marine
næringer basert på kunnskap om
sjøområdenes
egnethet
for
ulike
virksomheter.
Målsetningen er å tilgjengelige områder
for næringsutvikling for ulike arter,
innenfor kommunenes område som
planmyndighet (ut til 1 nm utenfor
grunnlinja). Det tas utgangspunkt i
minimum 2 aktuelle arealer i hver
kommune (kystkommuner i Aust- og VestAgder). Kartleggingen vil ta utgangspunkt i
tilgjengelig kartmateriale og data i forhold
til hydrografi, meteorologi osv. samtidig
som behov for kunnskap synliggjøres.
Fylkeskommunen vil samarbeide med
kommunene om kartleggingen, og statlige
etater må medvirke i arbeidet og bidra til
at alle relevante hensyn belyses og

Figur 9. Ålegrasenger er viktige oppvekst- og leveområder
for mange marine skapninger

Aktivitet 1.2: Styrke kompetanse og
samarbeid innen forvaltningen
Gjennom aktivitet 1.2 styrkes regionens
kompetanse
og
kapasitet
innen
forvaltningen av de kystnære sjøarealene.
Grunnlaget for tettere samarbeid på tvers
av forvaltningsnivåer og fagområder vil
styrkes. Arbeidet vil også avdekke hvor det
er behov for mer kunnskap.
Blått kompetansesenter Sør vil sammen
med Fylkesmannen ta initiativ og benytte
Fylkesmannens samordningsrolle for å
styrke
kunnskapsgrunnlaget
og
samarbeidet mellom kommunene og
regionale etater om tilrettelegging for
bærekraftig blå næringsutvikling. I
Regional plan for innovasjon og
bærekraftig verdiskaping Agder 20152030, er ett av hovedmålene å Øke
verdiskapingen i marine næringer på Agder
gjennom
satsing
på
bærekraftig
næringsliv, kunnskapsutvikling, forskning
og innovasjon. Fylkeskommunen vil
gjennom sin rolle som samfunnsutvikler
samarbeide med Blått kompetansesenter
Sør om å nå disse målene. Fremfor å
etablere nye, foreslås det å benytte
eksisterende
arenaer,
eksempelvis
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planfaglig
nettverk,
ordførerog
rådmannsmøter og statlige etatsjefsmøter
for å forankre og styrke samordningen av
statens forvaltningsansvar vedrørende
verdiskaping i kystsonen.
Aktivitet 1.3: Årlig konferanse knyttet til
forvaltning av marine kystområder i
Skagerrak
Kystsonen langs Skagerrakkysten er utsatt
for et stor press. Miljøforhold og
kystressurser har i store områder et klart
behov for restaurering. Samtidig finnes det
også områder som egner seg for marin
verdiskapning. Det foreslås å arrangere en
årlig kystkonferanse på Agder, som skal
sikre god informasjonsflyt og oppdatert
kunnskap hos alle relevante aktører
knyttet til Blå vekst på Sørlandet.
Aktivitet 1.4:
Igangsette forskningsprosjekter som
fokuserer
på
forvaltningsrelatert
kunnskap
Forvaltningsutfordringene er mange for
kystsonen på Agder. Bevaring av marint
biologisk mangfold, bedret vannkvalitet,
forurensning av havbunnen og nedfiskede
kystressurser er blant de viktigste. Det
foreslås å
legge
til
rette
for
forskningsprosjekter som kan bygge
forvaltningsrelevant
kunnskap
(se
søknadsmuligheter i vedlegg 1).
Hovedmål 2: Øke verdiskaping
sysselsetting i blå sektor

og

Med visjonen om bærekraftige blå vekst,
menes også vekst i næringslivet. Det betyr:
 etablering av flere bedrifter og
produksjoner (entreprenørskap).
 vekst i eksisterende virksomheter.
Blått kompetansesenter Sør vil bidra til å
utvikle og bygge videre på arbeidet i

Innakva-prosjektet.
Det
regionale
næringsselskapet Lister Nyskaping AS skal
ha et hovedansvar i hele regionen for
temaområde næringsliv, entreprenørskap
og vekst. Gjennom Blått kompetansesenter Sør skal kunnskap og kompetanse
bidra til å styrke utviklingen på hele
Sørlandet.
Aktivitet 2.1: Etablere ei sterk
bedriftsklynge i Agder
Blått kompetansesenter Sør vil ta
utgangspunkt i den nylig etablerte Innakva
bedriftsklynge
og
ellers
benytte
nettverksmetodikk og erfaringer som
finnes på Sørlandet (jf. NODE, Eyde, USUS
og Digin). Hensikten er å styrke bedriftene
gjennom tettere samarbeid mellom dem
og resten av innovasjons-økosystemet
(forskningsmiljø, myndigheter, kapitalmiljø
og annet næringsliv).
Innakva bedriftsklynge har en profil som
gjenspeiler Blått kompetansesenter Sør sin
visjon om bærekraftig blå vekst. Det vil si
vekst og verdiskaping i landsdelens
akvatiske økosystem, og at disse forvaltes
på en slik måte at produktivitet og
stabilitet (resilience) øker.
Innakva bedriftsklynge vil ha en særlig
viktig rolle for å sikre kompetansesenterets
forankring og samarbeid ut i næringslivet
på ulike tema. Disse bestemmes ut fra
bedriftenes interesser og overordnet
profil. Aktuelle tema er:
 Sirkulær økonomi
 Rensefisk
 Landbasert produksjon – åpne og lukka
anlegg
 Havbaserte anlegg
 Dyrehelse og -velferd i akvakultur
 Markedstilpasning
 Levende lagring og transport
 Skånsomme fangstmetoder for bedre
dyrevelferd og økt lønnsomhet
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 Landfase/sjøfase, for bedre velferd,
helse og utnyttelse av
produksjonspotensial.
 Utnyttelse av lite utnyttede arter
For å styrke næringsfokuset i satsingen vil
Blått Kompetansesenter Sør trekke til seg
kompetanse fra sentrale næringsaktører i
landsdelen og fra resten av landet, med
sikte på erfaringsoverføring fra andre
bransjer, og økte private investeringer i de
blå næringer.
Aktivitet 2.2: Etablere infrastruktur for
innovasjon
Erfaring fra oppstart av oppdrett på nye
arter, slik som rognkjeks hos Norsk
oppdrettsservice AS i Flekkefjord, viser at
den viktigste økonomiske og praktiske
flaskehalsen handler om tilgang til
nødvendig teknisk infrastruktur og
tillatelser.
Blått kompetansesenter Sør skal derfor
arbeide for at teknisk infrastruktur, teknisk
utstyr og nødvendige tillatelser og
kompetanse er tilgjengelig for bedrifter,
gründere, studenter, forskere og andre.
Dette vil stimulere til mer forskning og
utvikling for verdiskaping knyttet til nye
marine arter og forvaltning av produktive
økosystem knyttet til regionens rike saltog ferskvannsressurser.
For utvikling av fremtidens produksjoner
og næringsliv er det behov for felles
arenaer der ansatte i forskjellige
virksomheter, gründere, studenter og
forskere kan møtes for kunnskapsutveksling
og
kompetansebygging.
Etableringen av Universitetet i Agders
masterprogram
i
kystsoneøkologi
aktualiserer særlig dette.
Arbeidet med å gjøre teknisk infrastruktur
og utstyr tilgjengelig for viktige grupper,
handler om bedre utnyttelse og

tilgjengelighet av eksisterende ressurser
samt utvikling av ny infrastruktur.
Gjennom etablering av et akvatisk
feltlaboratorium i Farsund, der selskapet
Akvalab Lister AS er en sannsynlig
samarbeidspartner og lokal operatør, vil en
særlig styrke innovasjonskapasiteten i de
marine næringene i Listerregionen.
Det finnes flere mindre aktører i regionen,
også i de østlige deler av fylket, som har
spennende ideer/planer. Dette gjelder
f.eks. taredyrking, østersmottak, rydding
av stillehavsøsters, landbasert oppdrett
(inkludert akvaponi), oppdrett av nye arter
osv. Det er initiert flere samarbeid med
utstyrsleverandører i regionen.
Nye forretningsideer og prosjekter skapes
ved samarbeid mellom mennesker på tvers
av fagfelt og profesjoner. Dette skjer bl.a. i
ulike former for arbeidsfellesskap/
coworkingmiljøer.
Som en del av Blått kompetansesenter Sør
vil Arendal kommune ta ansvar for et
gründermiljø/inkubator knyttet til de
marine næringer, lokalisert i Flødevigen.
Dette miljøet vil være en del av det
offentlige tilbudet til nyetablerere, spesielt
innen marin sektor. I tillegg vil det kunne
være en inspirasjonsarena for forskere til
kommersialisering av forskningsresultater.
Aktivitet 2.3: Igangsette prosjekter, inkl.
masteroppgaver, som fokuserer på
næringsrelevant kunnskap
Det er foreslått å gi mulighet for å søke
støtte til forskningsprosjekter som tar sikte
på å styrke næringsrelevant kunnskap (se
søknadsmuligheter i vedlegg 1).
Aktivitet 2.4: Gi kunnskapsstøtte til
etablerere, veilede off. søknader mv.
Innholdet i denne aktiviteten er nærmere
beskrevet i aktivitet 2.2, men vi har valgt å
skille dette ut som en egen aktivitet, da
15
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aktivitetene skal ivaretas av ulike aktører,
jf. forslag til aktivitetsplan for 2019-2021.
Hovedmål 3: Fremst på kunnskap,
undervisning og forskning i kystsonen
Hovedmål 3 er satt opp med to delmål.
Delmål 3.1: Være internasjonalt anerkjent
kompetanseregion på kyst
Skagerrak har global relevans som et
havområde med stor menneskelig
påvirkning og samtidig høy marin
produksjon. Området har omfattende
skipstrafikk. Havområdet er karakterisert
med store dybdeforskjeller, og påvirkes av
vann som kommer fra både Østersjøen og
Nordsjøen, samt avrenning fra norske elver
og fjorder og har miljøutfordringer langs
kysten. Havområdet kan derfor fungere
som et modellsystem med stor generisk
verdi både for forskning, undervisning og
næringsliv, nasjonalt og internasjonalt.

Kystsonen på Agder er også en
spennende arena for både forskning og
undervisning. Her finnes fortsatt mange
uløste forskningsoppgaver knyttet til
miljø og ressursspørsmål som våre
marine fagmiljøer arbeider med, og som
eksempelvis nye mastergradsstudenter
ved UIA i kystøkologi kan bli introdusert
til. Oppbygging av kompetanse i
forvaltningen vil også være en sentral
oppgave
for
å
sikre
effektiv
saksbehandling og godt samspill mellom
næringsaktører, forskningsmiljøene og
forvaltning.
Raet
nasjonalpark,
bevaringsområder for marine arter i
Flødevigen, Tvedestrand og snart
Flekkefjord med flere vil kunne
representere marine laboratorier med
spennende muligheter både i forhold til
forskning og i forhold til undervisning.
Aktivitet 3.1.1:
Støtte forskning (etter søknad) knyttet til
miljø- og ressursspørsmål på kysten - med
publ. potensiale. (se søknadsmuligheter i
vedlegg 1).
Aktivitet 3.1.2:
Stimulere til internasjonal publisering av
forskningsresultater - studenter og
forskere (skrivestipend).

Fig 10. Dyreplankton

Aktivitet 3.1.3:
Årlig kontaktmøte mellom nordiske
forskere med fokus på marine kystområder
i Skagerrak.
Aktivitet 3.1.4:
Tilby studenter eller elever mulighet til å
være "forsker for en uke" i felt, lab eller i
bedrift. Etter søknad.
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Delmål 3.2: Etablere og videreutvikle gode
læringsarenaer med fokus på opplevelse
Blått
kompetansesenter
Sør
skal
samarbeide og kunne yte kunnskapsstøtte
til skoler og andre formidlingsinstitusjoner. Hensikten er et økt
kunnskapsnivå om de muligheter havet og
våre kystområder har for bærekraftig
verdiskapning og samfunnsutvikling innen
blå sektor.
Aktivitet 3.2.1:
Legge til rette for at Vitensenter Sørlandet
kan gjennomføre skoleprosjekter knyttet
til marine problemstillinger i Aust- og VestAgder for et klassetrinn av elever.

Administrativt vil Blått kompetansesenter
Sør legges til Havforskningsinstituttets
forskningstasjon i Flødevigen. Akvalab
Lister gis et særlig oppfølgingsansvar som
feltlaboratorium for prosjekter rettet mot
blå næringer vest i Agder, og for å betjene
UiAs behov knyttet til undervisning og
veiledning
av
studenter
innen
akvakulturrelaterte fag.

Fig 11. Havforskningsinstituttets Stasjon i Flødevigen

Aktivitet 3.2.2:
Etablere program for "Flødevigen Summer
School-Skagerrak"-an introduction to
marine ecology in Skagerrak".

Blått kompetansesenter Sør organiseres i
en tradisjonell prosjektstruktur, med
styringsgruppe,
ressursgruppe
og
prosjektleder.

Aktivitet 3.2.3.
Bistå Flekkefjord videregående skole med
å utvikle blått naturbruk. Bistå andre
videregående
skoler
hvor
Agder
fylkeskommune vedtar å opprette
tilsvarende tilbud.

Prosjekteier vil være HI. Styringsgruppen
settes sammen slik:
2 representanter for forskning/akademia
2 representanter for forvaltning
2 representanter for næringslivet. Den ene
utpekes av Innakva bedriftsklynge, den
andre av NHO.
Styringsgruppen utpeker selv leder.

Aktivitet 3.2.4.
Igangsette marine prosjekter som
fokuserer på læring og opplevelse. For
eksempel Kvås Sørnorsk Laksesenter,
Under, Vitensenteret Sørlandet, Risør
Akvarium, Raet nasjonalparksenter.
Aktivitet 3.2.5:
Forskning og formidling av naturverdier i
Norges
marine
nasjonalparker
forskningsprosjekter og studentoppgaver.

Organisering av Blått
kompetansesenter Sør

Styringsgruppen må gis de nødvendige
fullmakter fra deltagende institusjoner,
etater, næringsaktører og organisasjoner
for å sikre fremdrift i prosjektet.
Det opprettes i tillegg en bredt
sammensatt ressursgruppe. Hensikten
med denne gruppa er å gi Blått
kompetansesenter Sør en bred faglig og
politisk forankring og sikre at initiativet kan
høste innspill og være lydhør for råd og
synspunkt fra et stort omland av interesser.
Gruppa møtes 1 gang i året (gir innspill til
budsjett), og får da forelagt informasjon
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om aktiviteter i prosjektet og inviteres til å
komme med innspill og synspunkter.
Deltakere i ressursgruppen:
• Fylkesmannen
• Fylkeskommunen, politisk og
administrativt
• Kommuner, politisk og
administrativt
• Forskningsinstitusjoner
• Utdanningsinstitusjoner
• Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond
• Sørlandets kompetansefond
• Statlige sektormyndigheter
• Næringsaktører (må gjenspeile
bredden i næringslivet)
• Næringsklynger
• Interesseorganisasjoner
Styringsgruppen tar endelig stilling til
størrelse og hvem som inviteres inn i
ressursgruppen, og kan endre listen over
etter behov.
Rammeverket for arbeidet med Blått
kompetansesenter Sør reguleres gjennom
en egen samarbeidsavtale mellom
partene. I avtalen fastslås hvordan
styringsgruppen skal sammensettes.
Ledelsen i HI er ansvarlig for å engasjere
prosjektleder og vil ha arbeidsgiveransvar
for denne.
Styringsgruppens rolle
Styringsgruppen skal utarbeide og vedta en
arbeidsplan for senterets virksomhet med
utgangspunkt i gjeldende økonomiske
rammer og skisserte visjoner og mål. I
løpet av første driftsår skal behovet for
investering i infrastruktur/bygg bli
nærmere kartlagt både for senteret i
Flødevigen og for laboratoriet i Lister.
Styringsgruppen skal utarbeide konkrete
måltall for å måle effekter av senterets
virksomhet.

Til å bistå styringsgruppen kan det
nedsettes en prosjektgruppe/arbeidsutvalg, bestående av ressurspersoner for
de
mest
involverte
partnerne.
Arbeidsutvalgets mandat fastsettes av
styringsgruppen
Prosjektgruppen/arbeidsutvalget kan selv
knytte til seg ressurspersoner til videre
arbeid med utvikling av innholdet i
senteret.
Premisser for etablering av Blått
kompetansesenter Sør
 Verdiskaping innenfor den blå
økonomien skal ha betydelig plass i
senterets aktiviteter. Deltagelse fra
næringsliv og institusjoner med
relevant kompetanse er derfor viktig (f.
eks. Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO,
Innakva bedriftsklynge, Fylkesmannen i
Aust- og Vest-Agder, andre regionale
statlige myndigheter)
 Senteret skal samarbeide med og yte
kunnskapsstøtte til skoler og andre
formidlingsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og forvaltning. Hensikten
er et økt kunnskapsnivå om de
muligheter havet og våre kystområder
har for bærekraftig verdiskapning og
samfunnsutvikling.
 Senteret skal samarbeide med
relevante aktører, men ikke konkurrere
med eksisterende institusjoner eller
duplisere arbeid i andre etablerte
fagprosesser eller eksisterende
institusjoner. Senteret har et
allmennyttig formål, og skal ikke drive
næringsvirksomhet.
 Senteret skal samarbeide tett med
eiere av eksisterende infrastruktur på
Sørlandet (f. eks. MIL-laben), og skal
ikke bygge opp nye funksjoner der
disse allerede finnes.
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Økonomi
Etablering
Flere offentlige aktører har allerede
bevilget eller signalisert økonomisk støtte
til Blått kompetansesenter Sør - satsingen:
Aust-Agder fylkeskommune har bevilget
5 millioner kr i 2018. Midlene er øremerket
utvikling og investering i Flødevigen. I
statsbudsjettet for 2019 er det bevilget
5 millioner kr til etablering og utvikling av
BKS. Det må arbeides for å sikre langsiktig
økonomisk støtte i denne størrelsesorden
fremover.

forvaltning, næring og formidling/
forskning. Det blir styringsgruppens ansvar
å fremme forslag om dette.
Som vedlegg til denne rapporten ligger et
mer detaljert forslag eller skisse til
disponering av midlene for 2019 - 2021 (se
vedlegg 3).
Investering
Investeringsbehovene fremover vil i første
omgang være knyttet til ny bygningsmasse
og utstyr i Flødevigen og et feltlaboratorium og lager i Lister.

Aust Agder utviklings- og Kompetansefond
har signalisert at BKS- satsingen vil være en
prioritert oppgave i de neste årene. Det vil
bli søkt om 3-4 millioner kr per år i
prosjektperioden.

HI vil i 2019 igangsette prosessen med
prosjektering av ny bygningsmasse i
Flødevigen, i samarbeid med Statsbygg.
Aktuelle leietakere vil da måtte avklare
eget leiebehov og ambisjonsnivå.

Sørlandets Kompetansefond har bevilget
1,5 millioner kr i 2018, øremerket Innakvaprosjektet. Vest-Agder fylkeskommune har
bevilget 4 + 2 millioner kr til utvikling av
Akvalab Lister og investering i dette
selskapet.
HI bruker selv midler og arbeidsinnsats på
utvikling av Blått kompetansesenter Sør.
Løpende driftskostnader i BKS vil i
hovedsak være lønnskostnader, leie av
areal, formidling og markedsføring.
Lønnskostnader første driftsår vil i
hovedsak være en 100% stilling som
prosjektleder i Flødevigen og en 50 %
deltidsstilling i Listerregionen.

I samarbeid med Akvalab Lister AS,
fortsetter Lister Nyskaping AS gjennom
prosjektet Innakva arbeidet med å etablere
et
feltlaboratorie
og
nødvendig
infrastruktur i vestre del av fylket.

Fig 12. Behov for et laboratorium i Lister

I tillegg foreslås det at det settes av
prosjektmidler som forsknings-, næringsog formidlingsaktører kan søke på. Som
vedlegg til denne rapporten ligger forslag
til søkekriterier (vedlegg 1).
Etter hvert som arbeidet vokser og
økonomien i Blått kompetansesenter Sør
styrkes, bør det vurderes ansatt egne
fagledere for de tre hovedområdene

Måloppnåelse for Blått
Kompetansesenter Sør
Samarbeid
for hovedmål 1-3 for BKS bør vurderes på
hvorvidt samarbeidet fungerer gjennom:
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 løpende tall for pågående prosjektportefølje og studentsamarbeid PhDog MSc-studier, der det kun telles den
aktivitet som involverer minst to BKS
samarbeidsparter.
Samfunnsendring
og
økosystemproduktivitet
 Forvaltningen kan måles på antall
regel- eller forskriftsendringer, antall
vedtak om areal-disponeringer i
kommunene og tilhørende
arealstatistikk.
 Fangstvolumer og fangstverdi i
fiskeriene.
 Produksjonstall og salgsverdi for
akvakultur.
 Bestandsutvikling i offisielle måleserier
Miljøpåvirkning
 Opptak av plantenæringsstoff (N, P) og
CO2 fra dyrking av alger og skjell fra
hav til land
 Utslipp til luft og vann fra
produksjonssystemet
Kunnskapsproduksjon
Tall fra CRISTIN inneholder informasjon om
publikasjoner i kanaler fra register over
vitenskapelige publiseringskanaler (NSD).
Imidlertid vil ikke bare tidsskrift-artikler og
medieoppslag være viktige. Også møter
mellom befolkning og samarbeidspartene i
BKS vil kunne ha stor betydning.
Formidling
 Skolearrangementer
 Medieoppslag
 Informasjons- og kontaktmøter mot
politikere

Infrastruktur
 Nytt bygg Flødevigen
 Feltlaboratorie Lister
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Uformelt notat: Anmodning om oppstart av prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» til 2020

v/ Ole Dag Teigen
Aust Agder utvikling og kompetansefond
5. januar 2020

SAMARBEIDSPROSJEKTET BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR ANMODNING OM AT OPPSTART AV PROSJEKTET UTSETTES TIL 2020
BAKGRUNN
Norge har de beste forutsetninger for å øke den marine verdiskapingen i våre rene og rike kyst- og
havområder. I 2017 la regjeringen frem Norges første havstrategi, hvor formålet er å oppnå økt
bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. Derfor etablerer Havforskningsinstituttet nå
et Blått kompetansesenter Sør. Blått kompetansesenter Sør skal bidra til at næringer, akademia, skole,
forsknings-institusjoner og forvaltning på Sørlandet satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet
til hav og kyst.
Blått kompetansesenter Sør er nå organisert som et FoU-prosjekt under Agder Fylkeskommune.
Rammer og aktiviteter ved Blått kompetansesenter Sør styres av en selvstendig styringsgruppe
oppnevnt fra næringen, forvaltningen, akademia og forskning. Havforskningsinstituttet er gitt
prosjektlederoppgaven.

ØKONOMI OG PLANER
Planene for arbeidet med Blått kompetansesenter Sør ble ferdigstilt mars 2019 (Blå rapport av 27. mars
2019 vedlagt). Blått kompetansesenter Sør (BKS) ble tildelt 5 mill på statsbudsjettet i 2019 for å
iverksette planene. Målet for BKS er å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin
verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor. Styringsgruppen
forvalter disse midlene og har i hht til «Blå rapport» fokus på tre arbeidspakker:
1. være ledende region på kystforvaltning
2. økt innsats på verdiskapning og sysselsetting i blå sektor.
3. fremst på kunnskap, forskning og undervisning i kystsonen.
Blått kompetansesenter Sør v/ Havforskningsinstituttet ble også tildelt 3 mill pr. år fra Aust Agder
utvikling og kompetansefond for perioden 2019-2021, med mulighet for 2 års videreføring.
Havforskningsinstituttet rapporterer på disse midlene til AAUKF i henhold til beskrivelser i søknad,
men midlene skal brukes for å støtte opp om satsinger i «Blå rapport».
STATUS FOR PROSJEKTET.
Det vises til møte med AAUKF 29. november 2019 der status ble gjennomgått og spørsmål besvart.
Planene for arbeidet med Blått kompetansesenter Sør forelå som nevnt mars 2019, og prosjektet fikk 5
mill i støtte på statsbudsjettet for 2019. Midlene ble først tildelt Havforskningsinstituttet, men etter en
runde med alle involverte parter besluttet Nærings- og fiskeridepartementet ut ifra en helhetlig
vurdering at Agder Fylkeskommune skulle tildeles midlene og være prosjekteier (vedlagt brev fra NFD
16. aug 2019).
Da Agder Fylkeskommune ble prosjekteier og fikk tildelt pengene har det ved utarbeidelse av et
styringsnotat for Blått kompetansesenter Sør vist seg nødvendig å klargjøre noen administrative forhold
knyttet til fylkeskommunens rolle som prosjekteier i prosjektet, dvs i det nye Agder fra 2020. Dette har
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Uformelt notat: Anmodning om oppstart av prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» til 2020
bidratt til at formell prosjektoppstart for BKS har blitt noe utsatt. Imidlertid har en rekke aktiviteter
pågått i 2019, uten at midlene fra statsbudsjettet / AAUKF er brukt.
Disse administrative forholdene knyttet til BKS prosjektet er blitt forankret og klarert i
fylkeskommunens administrative ledelse høsten 2019. Da gjenstår det å forankre dette politisk.
Fylkesrådmannen i Agder fylkeskommune vil legge frem en politisk sak i fylkesutvalget 28. januar
2020 hvor Agder fylkeskommune foreslås som prosjekteier for BKS. Det legges opp til at
Havforskningsinstituttet leder styringsgruppen samt at det utarbeides en samarbeidsavtale med
Havforskningsinstituttet for å sikre gode bidrag i prosjektet. Etter dette kan styringsgruppa igangsette
arbeidet med Blått kompetansesenter Sør i hht til de nevnte arbeidsplanene.
Havforskningsinstituttet har nå ansatt en kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for Blått
kompetansesenter sør slik at alle forutsetninger ligger til stede for en god videre utvikling.
På vegne av Havforskningsinstituttet og styringsgruppen for BKS:
Jan Atle Knutsen
Prosjektleder
I Vedlegg 2 er det laget en oversikt over et utvalg av de marine prosjektene som samarbeidsaktørene i
Blått Kompetansesenter Sør har vært involvert i de siste 5-7 årene. Utviklingen har vært svært positiv.

Vedlegg 1: Blått notat, datert 27.3.2019
Vedlegg 2: Oversikt over marint samarbeid på Sørlandet de siste 5 årene
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Uformelt notat: Anmodning om oppstart av prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» til 2020
Vedlegg 2:
Historien: Hva har skjedd på det marine området på Agder de siste 5 -7 årene :
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

UIA- har etablert Center for Coastal Research (fra 2012) som akkurat har fått
toppforskningsstatus ved UIA og fått øremerkede midler til satsing - herunder en stor satsing
mot næringsliv i vest. Samarbeidsmøte med næring ble gjennomført 16. nov 2019.
UIA har etablert et masterstudium i Kystøkologi med betydelig økonomisk støtte fra
fylkeskommunalt hold (10 mill). Meget god søkerinteresse de 2 første årene (51 i 2018 og 43
i 2019).
Det er ansatt 2 kvinnelige professorer som begge legger vekt på samarbeid med næringer i
vest, med bl.a. feltkurs og undervisning-studentoppgaver.
Næringssjefen i Arendal kommune har ledet arbeidet med Blått partnerskap for
kystkommunene på Agder, for å sikre at kommunene har økt fokus på og kunnskap om blå
vekst.
HI Flødevigen har fått betydelig infrastrukturstøtte fra kompetansefondet i Aust-Agder (5
mill til Flødevigen og 3 mill. til fellesprosjekter dvs BKS).
Lister Nyskaping har siden 2017 fått støtte fra Sørlandets kompetansefond til Innakvaprosjektet, for å støtte opp om Innakva-bedriftsklynge og legge til rette for etablering av
FoU-infrastruktur.
Innakva bedriftsklynge ble stiftet i august 2018. Det er nå 36 deltakende virksomheter. De
representerer ei næring i stor vekst. Bare i Listerregionen er total verdiskaping anslått å
være mer enn 1 mrd NOK pr. år.
Sammen med næringsaktører har Lister Nyskaping etablert Akvalab SØR, et selskap som skal
tilby FoU-infrastruktur for innovasjon og kunnskapsutvikling. Vest-Agder fylkeskommune har
bevilget kr 4 mill for 2019 og kr 2 mill for 2020 til samme formål.
Bedrifter i Lister har initiert flere forskningsprosjekt der ressurser fra HI bidrar. (Leppefisk,
Ørret-genetikk og Under-formidling). Omfanget av denne typen samarbeid vil øke i
framtida..
HI Flødevigen er i dag et kraftsenter for kystforskning i Norge.
UIO, HI, UIA, NMBU, Met Inst, NIVA m fl lanserte under Arendalsuka i 2019 et forslag til
felles forskning og undervisningsplan for Skagerrak-Oslofjorden - Kattegat. Her settes
landsdelens utfordringer på dagsorden.
Ideen om Blått Kompetansesenter Sør (BKS) ble lansert og fikk sin tilslutning tidlig i 2018. En
arbeidsgruppe med repr. fra næring, forvaltning og forskning har laget en faglig plan (Blått
notat). Det ble bevilget kr. 5 mill på Statsbudsjettet til arbeidet i 2019, og ytterligere kr. 6
mill. i 2020.
Den faglige planen ble presentert tidlig i 2019. Her foreslås tre arbeidspakker: 1) ledende
region på kystforvaltning. 2) Økt innsats på verdiskapning og sysselsetting i blå sektor. 3)
fremst på kunnskap forskning og undervisning i kystsonen.
BKS: det er nedsatt en styringsgruppe som styrer bevilgningen med deltagelse fra næring
(utpekt av Innakva bedriftsklynge og NHO), forvaltning (Agder fylkeskommune og
Partnerskapet Blå vekst Agder) og forskning/akademia (UiA og HI). HI er spurt om å lede
prosjektet, men midlene skal styres av styringsgruppa.

5/20 Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av oppstart - 20/01095-11 Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse av oppstart : Styringsdokument Blått kompetansesenter Sør 27.1.2020 ferdig

27. JANUAR 2020
STYRINGSDOKUMENT

BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR – BKS
1. Bakgrunn og begrunnelse for prosjektet
På invitasjon fra Havforskningsinstituttet v/ direktør Sissel Rogne møttes sentrale aktører
innen politikk, samfunnsliv, universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning i
Flødevigen 24. september 2018 for å diskutere muligheter for blå verdiskaping på Sørlandet.
Møtet ble startskuddet for arbeidet med å planlegge et «Blått Kompetansesenter Sør». Dette
styringsdokumentet bygger på «Blått notat» (revidert 27. mars 2019), et notat som er
utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av representanter fra fagmiljøene omtalt
nedenfor. Arbeidsgruppen ble ledet av Jan Atle Knutsen.
Blått Kompetansesenter Sør skal samle kompetansen, utvikle nettverk og bidra til at Agder
kan nå regjeringens mål om blå vekst for vår region. Fagmiljøene har lansert en felles
overordnet visjon:
Sørlandet – fremst i Norge på bærekraftig blå vekst i kystsonen.
Agder har innovative fagmiljøer med stor evne til etablering, nyorientering og vekstvilje
innenfor blå næringer. For å oppnå god verdiskaping og økt sysselsetting er det nødvendig å
legge til rette for god infrastruktur for forskning og utvikling. Med næringsrettede
kunnskapsprosjekter kan man bidra med ytterligere forsterkning av gode bedriftsklynger.
Agder har livskraftige marine forskningsmiljø, representert ved Universitetet i Agder (CCR),
Havforskningsinstituttet, GRID-A, NIVA og NIBIO. Regionen innehar i tillegg betydelig
kompetanse innen undervisning og formidling gjennom eksempelvis Vitensenteret Sørlandet,
Raet nasjonalpark, Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter, Risør Akvarium, Restauranten Under
med flere. Forvaltningsmiljøene på Agder har høy kompetanse, og det er godt samarbeid
mellom kommuner, fylkeskommunen og regional stat.

2. Prosjektets mål
Blått kompetansesenter Sør (BKS) skal være en plattform for å fremme den regionale
utviklingen innen 3 hovedområder (se aktivitetsplan i vedlegg 2).
1. Forvaltning: Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene
2. Næring og verdiskaping: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor
3. Kunnskap: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen
Målet er å bidra til at næringer, akademia, skole, forskningsinstitusjoner og forvaltning satser
på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst. På denne måten kan en bidra til å
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realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv,
kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.
Målene er i tråd med strategisk tenkning som kom til uttrykk i det første møtet om Blått
Kompetansesenter Sør i Flødevigen 24. september 2018 (jfr «Blått notat» vedlegg 1).
Følgende mål er satt med bakgrunn i «Blått notat»:
Nivå
Virksomhetsmål

Resultatmål

Effektmål

Mål
Blått Kompetansesenter Sør
- skal bidra til samarbeid om
blå vekst i regionen
- skal fremme bærekraft,
verdiskaping og
kunnskapsformidling
- Plattform for samarbeid
mellom næringer, akademia,
skole, forskningsinstitusjoner og forvaltning
- Regional samhandling og
nyskaping
- God samhandling mellom
sektormyndigheter
- Økt sysselsetning og
verdiskaping innen blå
næringer
- Bred kunnskapsformidling på
mange plan

Suksesskriterier
- Velutviklet samarbeid mellom
forvaltningsetater,
næringsaktører og
kunnskapsbedrifter
- Regional satsning på blå vekst
-

-

-

-

BK-Sør er en aktiv arena for
deling av kunnskap og
innovative ideer
Et kompetansesenter for
innovasjon og formidling
Kunnskapsbaserte
forvaltningsplaner for
sjøområdene som
tilrettelegger for blå vekst
Etablering av ny produksjon/
produkter/næringsvirksomhet
Nå ut til fagmiljø, forvaltning,
allmennheten, spesielt barn og
unge med «blå kunnskap»

3.ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR
Blått kompetansesenter Sør er et prosjekt initiert av Havforskningsinstituttet. Det er oppnevnt
en styringsgruppe som har ansvar for gjennomføring av prosjektet. På bakgrunn av prosjektets
brede samfunnsrolle; med forskning, næringsutvikling og forvaltning, er en kommet til at det
er mest naturlig at Agder fylkeskommune tar rollen som prosjekteier
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3.1Prosjektorganisering
Blått kompetansesenter Sør organiseres i en tradisjonell prosjektstruktur med en
prosjekteier, prosjektleder, styringsgruppe og ressursgruppe.

Prosjekteier (Agder fylkeskommune)
• Rapportering sentrale myndigheter
• Utarbeide kontrakter for delprosjekter vedtatt av styringsgruppe (pkt 6.1)
• Overordnet ansvar for fremdrift av prosjektet i samarbeid med prosjektleder
Prosjektleder
Havforskningsinstituttet, Flødevigen stiller med prosjektleder og har arbeidsgiveransvaret for
denne. Prosjektleder skal sørge for å igangsette arbeid og aktiviteter beskrevet i «Blått notat»
(Vedlegg 1). En sentral arbeidsoppgave er nettverksbygging på tvers av forskning, næring,
utdanning og forvaltning i marin sektor for å skape en felles tverrfaglig marin arena for
utveksling av kunnskap, ideer, muligheter og utfordringer. Prosjektleder skal utføre sine
oppgaver i nært samarbeid med prosjektmedarbeider som ansettes hos Lister Nyskaping AS i
Lister-regionen. Lister Nyskaping AS har en sekretariatsfunksjon for Innakva bedriftsklynge
som er en forening med 35 deltakerbedrifter. Disse inviteres til å inngå i prosjektgruppen for
BKS.
Prosjektleder (PL) ansettes i en 3-årig prosjektstilling som opprettes for BKS med kontorplass
i Flødevigen, Havforskningsinstituttets kraftsenter for kystsoneforskning. Prosjektleder skal
ha hele Agder som virkeområde. Styringsgruppen skal vurdere og innstille søkere til
stillingen. Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen for BKS.
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Styringsgruppen
Styringsgruppen er satt sammen slik:
2 representanter for forskning/akademia, hvor HI har en fast plass som leder av
styringsgruppen
2 representanter for forvaltning
2 representanter for næringslivet
Ved etablering av styringsgruppen er de valgte representanter (se under) utpekt for
prosjektperioden av HI, UiA, fylkeskommunen, kystkommunene, Innakva bedriftsklynge og
NHO.
Jan Atle Knutsen fra HI er utpekt til å lede styringsgruppen – prosjektansvarlig (PA):
Navn

e-post

Tittel

Rolle

Jan Atle Knutsen

jan.atle.knutsen@hi.no

HI, Leder for
Kystprogrammet

Styringsgruppeleder

Tove Grabrielsen

tove.m.gabrielsen@uia.no

UiA, professor

Styremedlem,
akademia

Wenche Fresvik

Wenche.Fresvik@austagderfk.no

Aust-Agder
fylkeskommune,
Næringssjef
/Agder
fylkeskommune
2020

Styremedlem,
forvaltning

Kåre Anderssen

Kare.Andersen@arendal.kommune.no

Arendal
kommune,
Næringssjef

Styremedlem,
forvaltning

Jan Sigurd Otterlei

jsigurdo@online.no

Daglig leder,
styreleder i NHO
Agder

Styremedlem,
næringsliv

Trond Rafoss

trond@fjordservice.no

Daglig leder

Styremedlem,
næringsliv

Styringsgruppens ansvar er å utvikle Blått Kompetansesenter Sør i henhold til dette
styringsdokumentet og intensjonene og prinsippene beskrevet i vedlegg 1 «Blått notat».
Styringsgruppen skal:
•
•
•
•
•

vedta et budsjett for tilskuddsmidler som kanaliseres til BKS
vedta årlige arbeidsplaner for prosjektets virksomhet med utgangspunkt i
gjeldende økonomiske rammer og skisserte visjoner og mål
utarbeide konkrete mål for å måle effekter av prosjektets virksomhet.
etablere en bredt sammensatt ressursgruppe som sikrer at Blått
kompetansesenter Sør arbeider på hele det marine Agder
Styringsgruppen rapporterer årlig til prosjekteier Agder fylkeskommune.

Prosjektgruppe
Styringsgruppen oppnevner medlemmer til prosjektgruppen.
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Ressursgruppe
Det opprettes en bredt sammensatt ressursgruppe for Blått kompetansesenter Sør.
Deltakere i ressursgruppen kan være:
•
Fylkesmannen
•
fylkeskommunen,
•
kommuner,
•
forskningsinstitusjoner
•
utdanningsinstitusjoner
•
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
•
Sørlandets kompetansefond
•
andre statlige sektormyndigheter (Kystverket, Mattilsynet f.eks)
•
næringsaktører
•
næringsklynger
•
interesseorganisasjoner (NHO).

4. Beskrivelse av prosjektet
4.1 Beskrivelse av satsningsområder
Hovedprodukter

Beskrivelse

Felles plattform for
samarbeid mellom ”blå
vekst” aktører i Agderregionen

«Blått Kompetansesenter Sør» skal bidra til å fremme den regionale
marine utviklingen innen tre hovedområder: 1. Forvaltning; 2. Næring
og verdiskaping; 3. Marin kunnskap og formidling
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4.2 Prosjektstruktur
Blått kompetansesenter Sør
Sørlandet – fremst i Norge på bærekraftig blå vekst i kystsonen
Forvaltning:

5.
Budsjett
og på
Være
ledende i Norge
bærekraftig forvaltning av
kystområdene

1.1 Faggrunnlag for å sikre
marine næringsarealer på
Agder
1.2 Styrket tverrfaglig
kystsoneforvaltning
1.3 Årlige konferanser
1.4 Forvaltningsrelaterte
forskningsprosjekter

Næring og verdiskaping:
Verdiskaping og sysselsetting i blå sektor

2.1 En sterk bedriftsklynge
2.2 Infrastruktur for
innovasjon
2.3 Næringsrelevante
kunnskapsprosjekter
2.4 Kunnskapsstøtte til
etablering av nye bedrifter

Kunnskap:
Kystsoneforskning og
undervisning

3.1 Være internasjonalt
anerkjent
kompetanseregion på kyst
3.2 Etablere og
videreutvikle gode
læringsarenaer med fokus
på opplevelse

Blått Kompetansesenter Sør organiseres som et prosjekt som starter opp i full skala fra 2020.
Nærings- og fiskeridepartementet har i brev av 16.8.2019 besluttet at Aust-Agder
fylkeskommune får ansvar for forvaltning av 5 millioner kroner som er gitt over statsbudsjettet
2019 til Blått Kompetansesenter Sør. Fra 2020 overtar Agder fylkeskommune
forvaltningsansvaret. Videre har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilget 3
millioner kroner til Havforskningsinstituttet i 2019 og med føring på ytterligere bevilgninger
på 3 millioner kroner i 2020 og 2021 til satsing på Blått kompetansesenter Sør. Drift av BK-Sør
er avhengig av årlige bevilgninger. Det er bevilget ytterligere kr. 6 mill. i Statsbudsjettet for
2020.
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Finansiering:

2019
0
0
850.000
850.000

NFD
AAUKF
Egenfinansiering
Sum finansiering:

Utgifter/kostnader:
AP1: Ledende region på bærekraftig forvaltning av
kystområdene
AP2: Øke verdiskapning og sysselsetting i blå sektor på Agder
AP3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i
kystsonen
AP4: Samfunnskontakt og kommunikasjon
AP5: Administrasjon/prosjektledelse
Utbygging og etableringskostnader BKS
Sum utgifter/kostnader:

2020

2019

5.000.000
3.000.000
3.450.000
11.450.000

2020
0

1.650.000

150.000
0

2.200.000
3.100.000

200.000
500.000
0
850.000

675.000
2.825.000
1.000.000
11.450.000

NB: De statlige midlene i statsbudsjettet for 2020 (kr. 6 mill) er enda ikke fordelt, da
tildelingsbrev ikke foreligger.
For detaljer se vedlegg 1!
I tillegg til nevnte bevilgninger fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og
statsbudsjettet 2019, er det gitt følgende økonomisk støtte til satsingen innen blå sektor på
Sørlandet:
➢ Aust-Agder fylkeskommune har bevilget 5 millioner kr i 2018 øremerket
utvikling og investering i Flødevigen
➢ Sørlandets Kompetansefond bevilget 1,5 millioner kr i 2018 øremerket Innakvaprosjektet i Lister-regionen
➢ Vest-Agder fylkeskommune bevilget 6 millioner kr (2018+2019) til utvikling av
Akvalab Sør AS.
De sistnevnte bevilgningene disponeres av de respektive institusjoner etter vilkår gitt i
tilsagnsbrev. I tillegg bruker alle samarbeidspartnere egne midler og arbeidsinnsats til
utvikling av Blått Kompetansesenter Sør.

5.1

•
•
•
•

Andre føringer for prosjektet

Verdiskaping innenfor den blå økonomien skal ha betydelig plass i prosjektets
aktiviteter. Det er viktig med deltagelse både fra næringsliv og institusjoner med
relevant kompetanse
BKS skal samarbeide med og yte kunnskapsstøtte til skoler og andre
formidlingsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og forvaltning
BKS skal samarbeide med relevante aktører
BKS har et allmennyttig formål, og skal ikke drive næringsvirksomhet
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6 Prosjektplan
Styringsgruppen skal i samarbeid med prosjektleder utarbeide en gjennomføringsplan for
prosjektets virksomhet med utgangspunkt i gjeldende økonomiske rammer, prinsipper i dette
styringsdokumentet og visjoner og mål skissert i «Blått notat».

6.1

Gjennomføringsplan

Gjennomføringsplan med budsjett for 2019 legges til grunn for drift i 2019/2020. Det
utarbeides en samarbeidsavtale mellom Havforskningsinstituttet Flødevigen og Agder
fylkeskommune. Videre utarbeides det kontrakter med ansvarlige for de ulike arbeidspakker
med beskrivelse av innhold, gjennomføring og rapportering. Leverandørene for de ulike
arbeidspakkene har formell kontrakt med prosjekteier Agder fylkeskommune.

6.2

Økonomi og rapportering

Prosjektleder utarbeider rutiner for utbetaling og regnskapsrapportering i tråd med
retningslinjer i Agder fylkeskommune. Videre rapporterer prosjektleder prosjekt- og
økonomistatus til styringsgruppen og Havforskningsinstituttet.
Styringsgruppen rapporterer på prosjektets fremdrift og bruk av midler til Agder
fylkeskommune og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i hht regler gitt i tilsagnsbrev.
Utlysning av søknadsmidler til eksterne prosjekter skjer gjennom søknadsportalen
www.regionalforvaltning.no
.

6.3

Forutsetninger som er lagt til grunn

Det legges opp til videre finansiering av Blått Kompetansesenter Sør.

6.4

Prosjektstyring og rapporteringsmekanismer

Under ledelse av styringsgruppen skal det etableres rutiner for informasjonsflyt og
rapportering mellom partnere i Blått Kompetansesenter Sør. I tillegg bør det utarbeides en
kommunikasjonsstrategi for Blått Kompetansesenter Sør.
Arendal, ……………….

For Agder fylkeskommune (prosjekteier)

For Havforskningsinstituttet (prosjektleder)
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Vedlegg
Vedlegg 1: Exceloversikt budsjett 2019-2020 (behandlet styringsgruppe 12. juni 2019
Vedlegg 2: Blått notat av 27.03.2019
Vedlegg 3: Brev fra NFD av 16/8-2019
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Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
Sam Eydes plass 2
4809 ARENDAL

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4632-7

19/3421-5

16. august 2019

Overføring av ansvar for forvaltning av bevilgning til Blått
Kompetansesenter Sør til Aust-Agder fylkeskommune
Vi viser til deres brev 1. juli 2019. I brevet vises det til at de viktigste partnerne i Blått
Kompetansesenter Sør på møte 24. juni 2019 ble enige om å anmode Nærings- og
fiskeridepartementet om å overføre ansvaret for forvaltningen av midlene til Aust-Agder
fylkeskommune.
Nærings- og fiskeridepartementet er enig i at det er hensiktsmessig at Aust-Agder
fylkeskommune overtar ansvaret for forvaltningen av midlene, og vil sende eget
tilskuddsbrev til fylkeskommunen.
Med hilsen

Stine Hammer (e.f.)
avdelingsdirektør
Leif Kjetil Tviberg
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
912 660 680

Avdeling
Forsknings- og
innovasjonsavdelingen

Saksbehandler
Leif Kjetil Tviberg
22 24 64 65
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Plan disponering av midler 2019 og 2020 Blått kompetansesenter sør
ARBEIDSPAKKE 1 : LEDENDE REGION PÅ BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV KYSTOMRÅDENE
Aktivitet 1.1 Utarbeide faggrunnlag for å sikre marine næringsarealer på Agder
Aktivitet 1.2: Styrke kompetanse og samarbeid innen forvaltningen
Aktivitet 1.3: Årlig konferanse knyttet til forvaltning av marine kystområder i Skagerrak
Aktivitet 1.4: Forskningsprosjekter *
ARBEIDSPAKKE 2: ØKE VERDISKAPING OG SYSSELSETTING I BLÅ SEKTOR PÅ AGDER
Aktivitet 2.1: Etablere ei sterk bedriftsklynge i Agder
Aktivitet 2.2: Etablere infrastruktur for innovasjon
Aktivitet 2.3: Gi kunnskapsstøtte til etablerere
Aktivitet 2.4: Næringsprosjekter*

Ansvar
AAFK
FM
HI
Styringsgruppa
Delsum
LN
LN og AK
LN og AK
Styringsgruppa
Delsum

2019
Egeninnsats

2020
NFD

2020
AAUKF

100

0

600
100
0
500
1200

100
50
150

200
200
400
1000
1800

2020
Egeninnsats

2020
Sum

100

350
350

600
100
100
850
1650

0
0

100
100
100
100
400

300
300
500
1100
2200

700
100

700
800
100
200
0
1000
200
100
3100

ARBEIDSPAKKE 3: FREMST PÅ KUNNSKAP, UNDERVISNING OG FORSKNING I KYSTSONEN
Delmål 3.1: Være internasjonalt anerkjent kompetanseregion på kyst
Aktivitet 3.1.1: Stimulere til internasjonal publisering av forskningsresultater - studenter og forskere (skrivestipend)*
Aktivitet 3.1.2: Årlig kontaktmøte mellom nordiske forskere med fokus på marine kystområder i Skagerrak.
Aktivitet 3.1.3: Tilby studenter eller elever mulighet til å være "forsker for en uke" i felt, lab eller i bedrift.
Delmål 3.2: Etablere og videreutvikle gode læringsarenaer med fokus på opplevelse
Aktivitet 3.2.1: Legge til rette for at Vitensenteret Sørlandet kan gjennomføre skoleprosjekter
Aktivitet 3.2.2: Utarbeide program for "Flødevigen Summer School-Skagerrak"-an introduction to marine ecology in Skagerrak".
Aktivitet 3.2.3. Forskning og formidling av naturverdier i Norges marine nasjonalparker
ARBEIDSPAKKE 4 : SAMFUNNSKONTAKT OG KOMMUNIKASJON
Aktivitet 4.1: Løpende informasjonsarbeid om BKS
Aktivitet 2.2: Presseoppslagsuke (boost-alle kanaler-planlegge)
ARBEIDSPAKKE 5 ADMINISTRASJON
Oppg 1 a Prosjektstyring -prosjektleder
Oppg 1 b Prosjektmedarbeider Lista
Oppg 2 Økonomistyring
Oppg 3 Seminar
Befaringer mv
Utbygging og etableringskostnader BKS Flødevigen

* Merknad til aktivitet 1.4, 2.4. og 3.1.1: Se egen utlysningstekst
** Merknad: det er bevilget 6 mill til BKS på statsbudsjettet for 2020. Disponeres på styremøte senere etter innspill!
*** Merknad: det er ikke brukt av midler gitt over statsbudsjettet (5 mill) eller AAUKF 3 mill) i 2019. Det foreslås oppstart 1. jan. 2020
**** Merknad: egeninnsats i kollonne C og E refereres til ansvarlig i kolonne B

HI
UiA
HI
UiA

100
0
100

600
100

VSOR (700'/HI300')
UiA
AK
Delsum

0
200
100
500

1000

1700

900

0
0
0

200
300
500

175

0
500
0

600

900
500

500
1000
5000

700

1625

3000

3450

0

HI
HI
Delsum
HI/BKS
HI
LN/Akvalab
HI
HI

200

Delsum
HI
Totalsummer

500

200
500

100

175

100
225

850

375
300
675
1500
1000
100
225
0
2825
1000
11450
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-12
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato

Søknad fra Senter for e-helse ang. prosjektet «Agder som
mønsterregion innen e-helse» – videreføring av tilskudd
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til prosjektet
«Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Senter for e-helse ved Universitetet
i Agder.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner over
fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende
avkortet.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre
oppfølgning av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Vedlegg
Søknad om videreføring AAUKF sendt 131219
Notat_Søknad om Senter for Forskningsdrevet Innovasjon
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Saksopplysninger
Tidligere vedtak
I styremøte 22. februar 2019 gjorde styret følgende vedtak i sak 18/2019:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til prosjektet
«Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, Universitetet i
Agder.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner over
fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet tilsvarende
avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.
Bakgrunn for prosjektet
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2018 endringer i fondets
strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i
større og mer langsiktige prosjekter.
I løpet av 2019 bevilget fondet støtte til tre langsiktige satsinger. I denne saken tilrår
sekretariatet at støtten til prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» videreføres
i 2020.
Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge kompetanse slik at Agder kan utvikles som en
mønsterregion innen e-helse. Gjennom prosjektet ønsker en å styrke innsatsen på en
rekke områder som fremkommer i følgende delmål:
•
•
•

•

Utvikle kompetanse: Tiltrekke spisskompetanse innen e-helse som grunnlag for
videre utvikling av de beste e-helse løsningene.
Etablere grunnleggende infrastruktur for integrasjon og testing: Være en nasjonal
utprøvingsarena for moderne løsninger innen e-helse infrastruktur, som en
forutsetning for å kunne utvikle de beste løsningene innen e-helse.
Synliggjøre Agder innen e-helse lokalt, nasjonalt og internasjonalt:
o Lage en visningsarena i sammenheng med den nye I4Helse-bygningen, som
kan vise både aktuell og fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for
både brukere og utviklere.
o Etablere en nasjonal konferanse som både tiltrekker nasjonal
oppmerksomhet og henter inn kompetanse.
o Skape et lokalt samskapingsverksted og jobbe mer på tvers av institusjoner
og bedrifter.
SFI og referanseregion:
o Arbeide frem en søknad for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene og brukere.
o Bidra til en ny søknad for «reference site» innen EU-nettverket European
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA).
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Prosjektet skal gi gode utviklingsbetingelser for alle parter:
•
•
•
•

Brukerne skal få bedre helsetjenester både innenfor og utenfor helsevesenet.
Næringslivet skal få et fungerende økosystem både teknologisk og med hensyn til
kompetanse for å utvikle nye tilpassede produkter og tjenester som er lette å ta i
bruk.
Helsevesenet med kommunale tjenester og tjenester på sykehuset, samt legene,
får bedre integrerte løsninger som styrker samarbeid, arbeidsdeling og utvikling av
nye moderne tjenestetilbud.
Universitetet får tilgang til data, lab og kompetanse for å drive fremtidsrettet
forskning.

Status i prosjektet
• Tiltrekke spisskompetanse: Prosjektet skal dekke tre professor II-stillinger innen ehelse. Professor II er en vitenskapelig bistilling (annenstilling) med inntil 20 prosent
stillingsandel. Stillingene skal benyttes for at senteret skal knytte til seg
internasjonale spesialkompetanse, i tillegg til å styrke samarbeidet og faglig
utveksling med andre e-helsemiljøer. Disse professorene skal ha høy kompetanse
innen utvalgte områder av e-helse som kreves for SFI-søknaden. Status per
desember 2019 er at en er i dialog med aktuelle kandidater, og man håper på å ha
den første på plass i løpet av kort tid. Når det gjelder de andre kandidatene har en
avventet utlysning av rekrutteringsstillinger og hvilken kompetanse en har behov
for. Utlysningene er snart klare, og en vil gå videre i prosessen tidlig i 2020. På
dette punktet har en dermed ikke brukt av budsjettet i 2019, men forventer å bruke
midlene fra 2020 og fremover.
•

Etablere infrastruktur: Utredningen for infrastruktur er godt i gang med tanke på
underliggende juristiske og tekniske vurderinger. I 2019 var en viktig prioritet å
starte opp I4Helse. I 2020 vil en konsentrere seg mer om arbeidet med infrastruktur.
På dette området har en mindreforbruk av midler i 2019, men en ønsker å overføre
midlene til 2020.

•

Synliggjøring: Prosjektet har arbeidet med å få opp en brukbar visningsarena til
oppstart av I4Helse-bygningen. Fra begynnelsen av 2020 er arbeidet konsentrert
om integrering av visningsarealet med lab-områdene, samt om å få på plass gode
løsninger for automatisk visning. Det er mindreforbruk av midler i delprosjektet, men
en regner med å benytte disse midlene i 2020.

•

SFI og referanseregion: Prosjektet skal bl.a. dekke frikjøp av personer for
skriveprosessen knyttet til SFI, og dekke UiA sin innsats med hensyn til å utarbeide
ny søknad for referanseregion. Reference Site (RS)-søknad ble sendt 15. juli 2019,
og i september fikk en igjen tildelt tre stjerner for tre nye år. Søknaden ble skrevet i
et samarbeid mellom RKG, Sørlandets Europakontor og Senter for e-helse.
Søknaden har god forankring i regionen. I tillegg til skrivegruppen består
samarbeidet av I4Helse, Digin, SSHF og pensjonistforbundet. SFI-søknaden ble
levert 25. september 2019 i samarbeid med mange partnere i og utenfor Agder,
inkludert Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Både RKG, SSHF og lokalt
næringsliv bidrog, i tillegg til at eksterne partnere i næringsliv og forskning har vært
involvert.

Oppsummert har en oppnådd følgende milepæler i 2019:
•
•

SFI-søknaden er sendt.
EIP-AHA Reference Site-søknaden er sendt.
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•

Regionen har fått fornyet status som Reference Site.

Følgende planlagte milepæler i 2019 flyttes til 2020:
•
•
•
•

Å rekruttere inn tre professorer II med internasjonal anerkjennelse innen e-helse.
Å etablere konseptet Regional Living Lab i samarbeid med DHI og Bynett Sør.
Å utvikle plan for nasjonalt utstillingsrom.
Å avklare tilnærming og metode med partnere med hensyn til teknisk infrastruktur.

Organisering
Andreas Prinz har vært prosjektleder i egenskap av å være leder av senteret. Fra 2020 vil
Margunn Aanestad være ny prosjektleder og leder for senteret.
Budsjett og finansieringsplan
UiA dekker laboratorieutstyret og rekrutteringsstillingen som skal følge prosjektet. Resten
søkes dekket gjennom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Med bakgrunn i
redegjørelsen over om prosjektets status, ønsker en å overføre deler av budsjettet til
perioden 2020-2023, slik at en noe større andel av de samlede kostnadene kommer i
denne delen av prosjektperioden. Bakgrunnen for dette er at senteret i løpet av 2019 har
gjennomført innflytting i I4Helse, samt utarbeidet både RS- og SFI-søknader, og at dette
har tatt mer tid enn forutsatt. Arbeidet som opprinnelig var planlagt i 2019, men som ikke
er gjennomført, er nå igangsatt.

Vurderinger
De faglige vurderingene knyttet til prosjektet ble foretatt i forbindelse med vedtaket om å gi
støtte til prosjektet. Dette vedtaket ble gjort 22. februar 2019. Oppsummert vurderte en at
prosjektet understøtter kompetansefondets overordnede målsettinger, i tillegg til å oppfylle
kravene til prosjektkvalitet.
Det primære formålet med denne saken er å vurdere om forutsetningene for videreføring
av støtten er til stede. I vedtaket fra styret 22. februar 2019 heter det at styret «stiller seg
positive til videre oppfølgning av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende
fremdrift». Etter sekretariatets vurdering er fremdriften i prosjektet tilfredsstillende, og
forutsetningen for videreføring av støtten er dermed til stede.
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I tre av de fire delprosjektene er det økonomisk mindreforbruk knyttet til utsatt fremdrift.
Sekretariatet er kjent med at dette ikke er uvanlig i tidlig fase av langsiktige prosjekter. Det
opprinnelige budsjettet la opp til at kompetansefondet bevilget 3 mill. kroner til prosjektet i
hvert av årene 2019-2023. Som søkeren redegjør for har en disponert mindre enn dette i
2019, mens en ser for seg å disponere noe mer i hvert av årene 2020-2023. Etter
sekretariatets vurdering er det ingen dramatikk knyttet til denne typen omdisponeringer
internt i prosjektperioden. Det mest vesentlige er at midlene benyttes i tråd med formålet i
tillegg til at midlene disponeres på en mest mulig hensiktsmessig måte gjennom
prosjektperioden. Sekretariatet viser videre til at en i det reviderte budsjettet legger opp til
en samlet økonomisk ramme på nivå med opprinnelig budsjett, mens en innenfor dette ser
for seg en noe lavere finansiering fra kompetansefondet og en noe høyere
egenfinansiering. Det legges nå opp til en samlet støtte fra kompetansefondet på om lag
14,3 mill. kroner.
Med bakgrunn i det samlede mindreforbruket i 2019 vil det være mulig for
kompetansefondet å overføre deler av de tildelte midlene i 2019 til 2020, og samtidig legge
opp til en lavere bevilgning i 2020. Ettersom en planlegger med sikte på en samlet
bevilgning i perioden 2019-2023 som ikke avviker vesentlig fra det en så for seg i 2019, vil
det etter sekretariatets vurdering likevel være mest hensiktsmessig å tildele det planlagte
beløpet i 2020 – 3 mill. kroner – for å unngå å binde opp en uforholdsmessig stor del av
kompetansefondets midler i perioden 2021-2023.
Med hensyn til EØS-avtalens statsstøtteregler legger sekretariatet til grunn at Universitetet
i Agder ikke opererer som et «foretak» i den aktuelle betydningen av begrepet. Søknaden
berøres dermed ikke av regelverket i denne sammenheng.

Konklusjon
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for e-helse
et tilskudd på 3 mill. kroner i 2020 til videreføring av prosjektet «Agder som mønsterregion
for e-helse». Tilskuddet bevilges med bakgrunn i et kostnadsoverslag på om lag 24 mill.
kroner i perioden 2019-2023. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader i forhold til
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
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SØKNADSSKJEMA FOR
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
1. Søker
Organisasjon/foretak/institusjon:
Kontaktperson:
Adresse:
Postnummer/sted:
E-post:
Telefon:

Senter for e-helse ved Universitetet i Agder
Andreas Prinz
Jon Lilletuns vei 9
4879 Grimstad
andreas.prinz@uia.no

Ønskes søknaden unntatt offentligheten: Sett kryss av dersom ja____

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp
Prosjektnavn:
Søknadsbeløp første år:
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet
løper over flere år):
Prosjektets totalkostnad:
Prosjektperiode:

Agder som mønsterregion innen e-helse
3 000 000
15 000 000
2019 – 2023

3. Sammendrag – se opprinnelig søknad sak 18/19
4. Bakgrunn – se opprinnelig søknad sak 18/19
5. Prosjektmål og målgruppe – se opprinnelig søknad sak 18/19
6. Prosjektbeskrivelse

Prosjektet har som mål å løfte Agder som region innen e-helse, basert på en allerede eksponert
posisjon nasjonalt og internasjonalt. Dette vil føre til veldig gode utviklingsbetingelser for e-helse
produkter og -prosjekter. En slik eksponert stilling styrker alle parter i kvadrupel-heliks-modellen:
- Brukere (borgere) får bedre helsetjenester både innenfor og utenfor helsevesenet. Med dette
forbedres levekår generelt og helse spesielt.
- Næringslivet har et fungerende økosystem både teknologisk og i forhold til kompetanse for å
utvikle nye tilpassede produkter og tjenester som er lett å ta i bruk.
- Helsevesenet med kommunale tjenester og tjenester på sykehuset samt legene får bedre
integrerte løsninger som styrker samarbeid, arbeidsdeling og utvikling av nye moderne
tjenestetilbud.
- Universitetet får tilgang til data, lab og kompetanse for å drive fremtidsrettet forskning i en
levende region som utvikler seg dynamisk.
Prosjektet baseres på eksisterende status for senter for e-helse og legger ekstra fokus på
kompetanse, infrastruktur og synlighet. Dette skal føre til ekstra resultater i disse områdene.
Prosjektet organiseres med følgende fire delprosjekter.
Delprosjekt 1: Kompetanse
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Ragnvald Blakstadsvei 1, Postboks 788 Stoa 4809 Arendal, postmottak@austagderfk.no
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Agder har allerede god kompetanse innen e-helse både på universitetet, i kommunene og i
bedriftene. Samtidig er nye utviklinger begrenset med de personene som har kompetansen nå.
Prosjektet jobber med å tiltrekke seg internasjonal spisskompetanse innen e-helse for å skape et
bredere grunnlag for videre utvikling. I tillegg jobber UiA med nye utdanningsopplegg samt
videreutdanningsopplegg.
Prosjektet skal dekke tre internasjonale professorer II innen e-helse. Professor II er en
vitenskapelig bistilling (annenstilling) som kan være på inntil 20 % stillingsandel. Stillingene skal
benyttes for å tilknytte oss personer som har spesialkompetanse vi trenger og som har sin
hovedbeskjeftigelse på annet hold. Det vil også styrke samarbeidet og faglig utveksling med andre
e-helsemiljøer. Disse Professor II skal hjelpe å vise høy kompetanse innen utvalgte områder av ehelse som kreves for SFI søknaden (delprosjekt 4). Økt rekruttering på professor nivå vil gi senteret
og regionen et ekstra løft. Ekstra midler til dette vil være helt avgjørende for å komme opp på et høyt
internasjonalt nivå.
Resultat 2019 og fremdrift: Vi er fremdeles i dialog med aktuelle kandidater. En av de er professor
Roma Maguire fra University of Strathclyde (https://www.strath.ac.uk/staff/maguireromaprofessor/). Der har vi
alt på plass fra vår side, men det tar tid å få det formelle på plass i Skottland. Det er ikke rett frem
med en ekstra bi-stilling på toppen som i Norge.. Vi håper å ha henne på plass i januar. Når det
gjelder de andre kandidatene har vi ventet med å bestemme hvem, i påvente av utlysning av
rekrutteringsstillinger og hvilken kompetanse vi har behov for. Utlysningene er snart klar, og vi vil gå
videre i prosessen i januar. Vi har derfor ikke brukt noe av dette budsjettet i 2019, men forventer å
bruke hele fra 2020 og fremover. Det er i tillegg ansatt en professor II internt på Handelshøyskolen i
løpet av 2020, men det er en del av Toppforskningssatsingen ved senteret og belaster ikke.
Delprosjekt 2: Infrastruktur
Helsevesenet er per dags dato delt i forskjellige deler, som ikke jobber optimalt sammen. Et stort
problem er det tekniske skille mellom kommunene, sykehuset og legene som vanskeliggjør
samarbeid, utveksling av informasjon, og gode rutiner på tvers. Det samme problemet rammer også
bedrifter som utvikler nye løsninger, siden disse må forholde seg til mange forskjellige systemer. Det
finnes mange nasjonale initiativer for å løse dette problemet. Helse Midt har nettopp inngått en
kontrakt om en ny, felles pasientjournal for helseforetakene og kommunene i sin region
(Helseplattformen). Direktoratet for e-helse har, på oppdrag fra HOD, utredet hvordan man kan
realisere en bedre samhandling for resten av kommunene og anbefalt at det anskaffes en felles
journalløsning for alle kommuner, med en samhandlingsløsning mot helseforetak og andre tjenester
som ikke omfattes av fellesløsningen. Det er forventet at Stortinget gir sin tilslutning i løpet av
vårsesjonen, og at anskaffelsen skjer i 2020/21. Agder ønsker å være blant de første som får ta
løsningen i bruk, da samtlige kommuner gjennom RKG, er referansekommuner for direktoratet. En
fellesløsning er forankret både politisk og administrativt i regionen. Direktoratet for e-helse utreder
også hvorvidt det skal etableres et velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som forenkler integrasjon
mellom velferdsteknologisk trygghets- og varslingsutstyr og kommunenes elektroniske
pasientjournalsystemer. Også her er Agder i front, ved at Arendal, Grimstad og Kristiansand
kommune sammen med Kommunalt responssenter er med i den nasjonale utprøvingen.
UiA ønsker å etablere en «test-infrastruktur» som gjenspeiler nasjonal felles infrastruktur og utvikle
en testarena for integrasjon mot de nasjonale løsningene. I utredningen av VKP, peker direktoratet
for e-helse på behovet for å involvere eksterne innovasjonsmiljøer for å teste knutepunkttjenesten
når utprøvingen anbefales videreført i 2019. Det vil ha stor verdi og skape viktige synergier for
Agder, dersom UiA kan posisjonere seg som et nasjonalt testsenter innenfor dette området. Dette
må skje i tett dialog med Direktoratet for e-helse.
Prosjektet skal dekke en person som skal bidra til at UiA posisjonerer seg som et attraktivt
alternativ/Nasjonalt senter for testing av integrasjoner mot nasjonal infrastruktur.
Resultat 2019 og fremdrift: Utredningen for infrastruktur er godt i gang med tanke på underliggende juristiske og tekniske vurderinger. Selve jobben med infrastruktur kommer til å ha mer
fokus i 2020, siden det var mest fokus på å starte opp i i4Helse i 2019. Det er underforbruk av midler
i 2019 med dette, men vi ønsker å overføre midlene til 2020.
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Delprosjekt 3: Synlighet - visningsarena
For å være en mønsterregion, er det viktig å informere om det gode arbeidet som utføres samt
hjelpe andre regioner å bruke erfaringene som ble samlet.
Synlighet retter seg mot innbyggere i Agder og Norge for øvrig med en felles visningsarena mellom
UiA og Grimstad kommune i sammenheng med den nye i4Helse bygningen som kan vise både
aktuell og fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere.
Visningsarealet skal tillate visning og utforskning av dagens løsninger samt muligheter i fremtiden.
På sikt skal det være mulig å ha automatiske visninger på selve visningsområdet og en digital
visningsløsning på nett.
Universitetet jobber med å etablere Agder som en naturlig møteplass for e-helse relaterte
problemer, spesielt innen velferdsteknologi og dens bruk i forskjellige sammenhenger. Dette
innebærer etablering av en nasjonal konferanse innen velferdsteknologi. Utover en nasjonal
møteplass utvikles i4Helse som regionens møteplass for alle e-helse relaterte problemer, løsninger
og utfordringer.
Prosjektet skal dekke kostnader for møter og konferanser for utviklingen av denne møteplassen.
Det dekkes også kostnader for utviklingen av visningsarena inkludert automatiske visninger og
digital visning.
Resultat 2019 og fremdrift: Prosjektet har jobbet med å få opp en brukbar visningsarena til
oppstart av i4Helse bygningen. Fra begynnelsen av 2020 er jobben rettet mer mot integrering av
visningsarealet med lab-områdene, samt få på plass gode løsninger for automatisk visning. Det er
underforbruk av midler i forhold til dette delprosjektet, men vi regner med å bruke disse midlene i
2020.
Delprosjekt 4: Synlighet – SFI og referanseregion
I forhold til nasjonal synlighet jobber senter for e-helse med å lage en overbevisende søknad for et
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet,
kommunene og brukere. Et slikt SFI vil både anerkjenne den nåværende utmerkede statusen samt
utvikle nivået enda høyere. Status som SFI gjelder normalt for 8 år.
Internasjonalt er Agder allerede synlig ved å være referanseregion innen EIP-AHA. Denne status
forfaller i slutten av 2019 og derfor er det viktig å skrive en ny søknad for å fornye statusen. UiA vil
være en aktiv del i denne prosessen i samarbeid med den lokale og den nordiske EIP-AHA
gruppen. Status som referanseregion gjelder normalt for 5 år.
Basert på tidligere erfaringer er det viktig med å utnytte status som referanseregion, slik at
prosjektet ser for seg aktiviteter for å bruke en eventuell ny status som referanseregion med reiser til
andre referanseregioner og formidling av våre erfaringer i EIP-AHA kontekst.
Prosjektet skal dekke timer for frikjøp av personer for skriveprosessen for SFI samt dekke UiA sin
innsats i skriving av ny søknad for referanseregion. Det ligger også reisekostnader og frikjøp for
besøk for årene 2020-2023 for å jobbe med statusen som referanseregion.
Resultat 2019 og fremdrift: Reference Site (RS) søknad ble sendt 15. juli og i september fikk vi
igjen tildelt tre stjerner for tre nye år. Søknaden ble skrevet i et samarbeid mellom RKG, Sørlandets
Europakontor og e-helse senteret. Det ble en søknad som har god forankring i regionen. I tillegg til
oss i skrivegruppen består samarbeidet av I4Helse, Digin, SSHF, og pensjonistforbundet.
Representanter for RKG og e-helse senteret deltok på konferanse i Helsinki og Oulu i juni. I Oulu
var det samling for de nordiske RS regionene og på konferansen i Helsinki traff vi mange av de
andre europeiske RS. Vi var også invitert på en resepsjon på den norske ambassade boligen i
Helsinki sammen med andre norske deltakere. Se vedlagte søknad og liste over regioner som fikk
utmerkelse i denne runden (vedlegg 1 og 2)
SFI-søknaden ble levert 25. september 2019 i samarbeid med mange partnere i Agder og utover, inkludert
AAUKF. Både RKG, SSHF, og lokalt næringsliv bidro samt at eksterne partnere i næringslivet og for

forskning er involvert. UiA har startet prosessen med å gjenbruke det arbeidet og de partnere som
er lagt inn i søknaden for å skrive andre søknader. (vedlegg 3)
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7. Organisering – se opprinnelig søknad sak 18/19
Prosjektledelse
Andreas Prinz er nåværende prosjektleder i sin egenskap som leder av e-helse senteret. Fra 2020,
Margunn Aanestad er ny leder for e-helse senteret. Vi ønsker at hun overtar som leder for AAUKF
prosjektet fra januar 2020.

8. Tidsplan og milepæler
Milepælsplan for 2019- 2023
2019 – milepæler som er ferdig
• SFI søknad sendt
• EIP-AHA Reference Site søknad er sendt
• Regionen har fått fornyet status som Reference Site (med fire stjerner?)
2019 – milepæler som delvis flyttes til 2020
• Senteret har rekruttert inn tre professorer II (20%) innen e-helse med internasjonal
anerkjennelse for bruk i SFI søknaden
• Regional Living Lab i samarbeid med DHI og Bynett Sør: konsept er etablert
• Plan for nasjonalt utstillingsrom er utviklet
• Teknisk infrastruktur tilnærming og metode er avklart med partnere

9. Økonomi
Revidert budsjett AAUK eHelse ved UiA 2019 - 2023. Budsjett i hele 1000
Kostnadsart
Professor II
Reference Site ledelse
Utviklingsarbeid infrastruktur
Prosjektledelse
SFI skrivearbeid og oppfølging
Rekrutteringsstilling (UiA)
Utviklingsarbeid smarthus
Lab-utstyr (UiA)
Reisekostnader
Møtekostnader m.m
Totalt

Finansieringskilde
AAUK
UiA
Totalt

1 000
68
80
1 627

2020
960
71
1 500
215
100
1 100
550
500
300
175
5 471

ÅR
2021
984
72
1 538
220
103
1 100
550
500
300
175
5 542

2022
1 009
74
1 576
226
105
1 100
550
500
300
175
5 615

2023
1 034
76
1 615
232
108
1 100
553
500
300
175
5 693

Totalt
3 986
363
6 329
993
625
4 400
2 203
3 000
1 268
780
23 947

2019
627
1 000
1 627

2020
3 321
2 150
5 471

ÅR
2021
3 392
2 150
5 542

2022
3 465
2 150
5 615

2023
3 540
2 153
5 693

Totalt
14 344
9 603
23 947

2019
69
100
100
210
-

UiA dekker laboratorieutstyr og rekrutteringsstillingen som skal følge prosjektet. Resten søkes
dekket gjennom Aust-Agder Utvikling og kompetansefond.
Vi ønsker å overføre deler av budsjettet til 2020-2023. Vi har hatt et travelt år med innflytting i
I4Helse, RS- og SFI-søknad. Dette har tatt mer tid enn vi forutså, og vi klarte heller ikke få tak i
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eksterne ressurser til å gjøre den jobben. Det betyr at vi har vært mye opptatt med skriving og ikke
hatt tid til å lete etter kandidater og prosessene rundt dette. Det er nå satt i gang og vi regner med å
bruke alt det vi har budsjettert i 2020 og videre. Vi vil også ha en gjennomgang med vår nye faglige
leder, Margunn Aanestad, for å se om vi skal dreie satsinga litt. Så vi vil gjerne komme tilbake til
dette i møte 28. februar.
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Søknad om Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI-IV)
Senter for e-helse søkte i september 2109 på Forskningsrådets SFI-utlysning, og venter svar i
juni 2020. Et SFI-senter vil få 10-12 millioner per år over 8 år, og det kreves en egeninnsats
på 5-6 millioner per år fra bedrifts- og offentlige partnere, totalt 15-18 millioner per år.
Søknadens navn: Innovations for Lifelong Health (InLIGHT)
Vision: «Proactive health ecosystem delivering trusted digital solutions and services that
support people to continue to shape their lives in ways that are self-determined, active
and connected to their communities and social networks”
The concrete objectives of InLIGHT are: (1) a methodology for co-creation of solutions
related to a citizen-centered health model, (2) new collaborative health services of the
public partners connected to and supported by innovative technology provided by the
private partners, and (3) a secure, standardised, and certified test infrastructure allowing
pilot trials of the future health system.

Figure 1 Overordnet konsept for InLIGHT
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Objective: Improve lifelong health by joining the public, industry and personal efforts, enabling an
increased rate of innovation in the public sector and the e-health industry, based on a sustainable
environment for industrial-based research and innovation and an integrated testing and certification
environment for new health solutions.
Sub-objective 1: Provide research-based innovative services for citizen-centric health
• Create a co-creation arena and methodologies for innovative health services
• Provide solutions that increase the empowerment, resilience and education of users
• Increase user-friendliness and user focus in healthcare innovations
Sub-objective 2: Develop tools, methods and an infrastructure for collaborative and coordinated
health services
• Enable collaboration between health organisations for co-production of health
• Develop and evaluate innovation methods for collaborative health services
• Assist innovators and public sector on business models and procurement processes
• Shorten the time span between ideas and deployed solutions
Sub-objective 3: Develop and promote novel enabling technology and regulations
• Develop integrated health systems, user interfaces and electronic health records (EHR)
• Provide improved solutions for security, privacy, ownership, robustness
• Facilitate use of electronic data acquisition for healthcare service innovation
• Apply assistive technology and other supportive technology at home (robots, augmented
reality (AR), virtual reality (VR))
• Provide supporting ethics, regulations, and laws for the developed solutions

Figure 2 Organiseringen av arbeidet i arbeidspakker
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Figure 3 Konseptuell skisse av test- og utviklingsinfrastruktur

Søknadspartnere og konsortium:
SFI verts-institusjon: UiA
Innbyggere: Pensjonistforbundet, LO, Norske Kvinners Sanitetsforening, Agder Living Lab
user panel
Offentlig sektor: Grimstad kommune, Arendal kommune, Agder FK, Sykehuspartner, SSHF,
(IKT Agder)
Industripartnere: Siemens Healthineers, Karde, ContinYou, JodaCare, Tieto, InfoDoc, Egde
tilknyttede partnere: NAV, Sørlandsparken legesenter, NKOM, Evjeklinikken
Forskningspartnere: SSHF, NSE, AHO, UiO, CAIR@UiA, CeDiT@UiA, Innovation@UiA
Nettverkspartnere: I4Helse, NSCC, Digin, MIL, NORCE, SINTEF, Coworx
Referansepartnere: KS, RKG, e-health alliance Agder, Norwegian Directorate of eHealth,
WHO
Internasjonale partnere: DHI Scotland, ANDHealth Australia, Dell Medical USA, Region
Värmland

FoU-aktiviteter:
Kontinuerlig forsking i regi av alle arbeidspakkene. Mål om å etablere tverrfaglig og tverrfakultært PhD-løp i e-helse, utdanne > 30 phD-studenter, knytte Bachelor og Masterutdanningene tettere på Senterets forskings- og utviklingsarbeid.
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Søknad fra Universitetet i Agder ang. prosjektet "Flyktningbarns møter
med barnehager og lokalmiljøer på Agder» - videreføring av tilskudd
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd
på 125 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møter med barnehager og
lokalmiljøer på Agder». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
bevilger et tilskudd på 125 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000 kroner.
Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultatet 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 2023. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

Vedlegg
Søknad fra UiA
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Saksopplysninger
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2018 endringer i fondets
strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i
større og mer langsiktige prosjekter.
Som en konsekvens av dette utlyste ikke fondet midler for verken 2018 eller 2019 på
tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp
med støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
Kompetansefondet har mottatt til sammen tre søknader om videreføring av allerede
igangsatte prosjekter. De tre langsiktige satsingene som styret i 2019 vedtok å prioritere
kommer i tillegg til dette.
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond viderefører støtten til
prosjektet «Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder».
Tidligere vedtak
Det er tidligere bevilget til sammen 750 000 kroner til prosjektet, fordelt med 375 000
kroner fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 375 000 kroner fra
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Av dette ble til sammen 250 000 kroner bevilget for
2018 og til sammen 500 000 kroner bevilget for 2019.
I styremøte 16.2.2018 gjorde styret følgende vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd
på 250 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møte med barnehager og
lokalmiljøer på Agder». Dersom Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger
midler til prosjektet, blir tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
tilsvarende avkortet.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000 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. 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. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
I styremøte 22.2.2019 gjorde styret følgende vedtak:
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1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitet i Agder et tilskudd
på 250 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møter med barnehager og
lokalmiljøer på Agder». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
bevilger et tilskudd på 250 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000 kroner.
Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultatet og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
Beskrivelse av prosjektet
Situasjonen til de yngste flyktningbarna har vesentlig betydning både for å sikre en positiv
utvikling for den enkelte, og for å etablere tillit mellom familiene og samfunnet generelt.
Likevel finnes det relativt lite forskning rundt de yngste flyktningbarnas møte med det
norske samfunnet. Videre finnes det relativt få undersøkelser av betydning som forskjellige
pedagogiske tiltak har for inkluderingen av flyktningbarn i samfunnet.
Med bakgrunn i dette har forskere ved Universitetet i Agder tatt initiativ til prosjektet om de
yngste flyktningbarnas møte med barnehager i Aust-Agder og Vest-Agder. I prosjektet
ønsker man å belyse både samarbeid og uoverensstemmelser mellom familier og
barnehager for å øke kompetansen om denne typen kulturmøter
Målet med prosjektet er å bidra med kunnskap om velferdsinstitusjoners integrerende og
inkluderende funksjon med hensyn til barn. Gjennom prosjektet vil man følge et utvalg
flyktningbarn i deres møte med norske barnehager. Man vil særlig se på overgangen
mellom ulike arenaer som barn og foreldre deltar i, og diskutere hvilke brytninger som kan
finne sted.
I løpet av 2019 har prosjektet gjennomført feltarbeid i fire barnehager, man har intervjuet
ansatte og foreldre, planlagt workshop med de deltagende barnehagene og man har
påbegynt tre vitenskapelige artikler.
I 2020 vil prosjektet ha følgende milepæler:
•
•
•
•
•
•

Fullføring av feltarbeidet.
Fullføring av vitenskapelige artikler, inkl. innsending til fagfellevurderte
vitenskapelige tidsskrift.
Utarbeiding og publisering av prosjektrapport.
Utveksling av forskningsfunn og erfaringer med nettverk.
Eventuell videre søknad til Forskningsrådet.
Eventuell planlegging av oppfølgende aktiviteter i forskningsnettverket.

Prosjektet er treårig, og det ble opprinnelig søkt om til sammen 1 mill. kroner i støtte fordelt
med 250 000 kroner i hvert av årene 2018 og 2020 og 500 000 kroner i 2019. Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør samfinansierte
prosjektet i 2018 og 2019 i henhold til budsjett. Denne saken gjelder finansiering for 2020,
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som blir det tredje og siste året av prosjektet. Prosjektets budsjett- og finansieringsplan
fremgår av følgende tabeller (delingen mellom kompetansefondet og sparebankstiftelsen
fremgår ikke av finansieringsplanen):

Vurderinger
Etter sekretariatets vurdering vil prosjektet bidra til å understøtte kompetansefondets
formål med hensyn til økt kompetanse i Aust-Agder, gode levekår og å styrke og
videreutvikle Universitetet i Agder.
Prosjektets mål om å bidra med kunnskap om velferdsinstitusjoners integrerende og
inkluderende funksjon med hensyn til flyktningbarn er etter sekretariatets vurdering i
samsvar med kompetansefondets overordnede målsettinger om å bidra til bedre levekår i
landsdelen. Dersom prosjektet lykkes i å belyse levekårene og hverdagslivet for
flyktningfamilier med barn i den aktuelle aldersgruppen, vil dette etter sekretariatets
vurdering gi et nyttig tilskudd til kunnskapen knyttet til inkludering i barnehagen og skolen.
Kravene til prosjektkvalitet oppfylles, og det rapporteres om god fremdrift i prosjektet. Det
er ingen avvik knyttet til økonomiske, organisatoriske eller andre forhold. Med bakgrunn i
dette tilrår sekretariatet at kompetansefondet viderefører støtten til prosjektet.
Med hensyn til EØS-avtalens statsstøtteregler legger sekretariatet til grunn at universitetet
ikke opererer som et «foretak» i den aktuelle betydningen av begrepet. Søknaden berøres
dermed ikke av regelverket i denne sammenheng.
Prosjektbudsjettet i søknaden har både for 2019 og 2020 tilsvart budsjettet som ble lagt til
grunn i 2018, og det søkes om til sammen 250 000 kroner i støtte for 2019. Prosjektet fikk
støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør for både 2018 og 2019, og sekretariatet
tar utgangspunkt i at tilskuddet også for 2020 deles i to like deler fordelt med 125 000
kroner fra hver av stiftelsene.
Konklusjon
Sekretariatet tilrår at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 125 000
kroner til prosjektet «Flyktningbarns møte med barnehager og lokalmiljøer på Agder»,
under forutsetning av at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilsvarende
beløp.
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1. Søker
Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)
Universitetet i Agder
Kontaktperson
Else Cathrine Melhuus
Adresse
Postboks 509
Postnummer/sted
4898/GRIMSTAD
E-post (obligatorisk)
else.c.melhuus@uia.no
Telefon
90620498
Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til
oppretterne/kommunene i Aust-Agder.
Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant.
Ønskes søknaden unntatt offentligheten?
NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra
offentligheten.
Begrunnelse
Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det
kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten,
offl. §3 (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16).
Unntak fra innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter
samt drifts- eller forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument,
forskningsopplysninger.

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp
Prosjektnavn
Flykningbarns møte med barnehager og lokalmiljøer på Agder saksnr 31/18
Søknadsbeløp første år
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)
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Prosjektets totalkostnad
Prosjektperiode

3. Sammendrag
Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes
videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne
publiseres på Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no.
Sammendraget må derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten.

4. Bakgrunn
Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet

5. Prosjektbeskrivelse
5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester
5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger?
Annet
5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?

6. Prosjektmål og målgruppe
Formuler målet så klart som mulig.
Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?
Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?

7. Organisering
Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne
gjennomføre prosjektet som planlagt:
Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.

8. Tidsplan og milepæler
Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.
Se opprinnelig søknad.
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Prosjektet følger planlagt fremdrift uten vesentlige avvik.
For 2019 var milepælene:
o feltarbeid i 4 barnehager og 1 ICPD
o intervjuer med ansatte og foreldre
o Planlegging av workshop med de impliserte barnehagene
o Påbegynnelser på 3 artikler
For 2020 vil milepælene være:
o fullført feltarbeid
o fullførte artikler innsendt til fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrift
o skriving og publisering av rapport,
o utveksling av forskningsfunn og erfaringer med nettverk
o eventuelt videre søknad til NFR og planlegging av oppfølgende aktiviteter i
forskningsnettverket
Det er ingen budsjettavvik.
I tråd med søknadsbudsjettet søkes det nå om 250 000 for 2020.

9. Økonomi
Se vedlegg.

10. Offentlig støtte
I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om
eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt
inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i
tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig
støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber
vi om at dette oppgis.
Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under.
Støttegiver
Støttebeløp
Type støtte
Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden?
Hvis ja, redegjør for hvilke.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-7
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Søknad fra KS Agder ang. prosjektet "#drømmejobben" – videreføring
av tilskudd
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS Agder et tilskudd på 960
000 kroner til prosjektet «#drømmejobben». Det forutsetter at Sørlandets
Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger tilsvarende
tilskudd.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 5 524 000 kroner for
2020. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader 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 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.

Vedlegg
Søknad fra KS Agder
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Saksopplysninger
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2018 endringer i fondets
strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i
større og mer langsiktige prosjekter.
Som en konsekvens av dette utlyste ikke fondet midler for verken 2018 eller 2019 på
tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp
med støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
Kompetansefondet har mottatt til sammen tre søknader om videreføring av allerede
igangsatte prosjekter. De tre langsiktige satsingene som styret i 2019 vedtok å prioritere
kommer i tillegg til dette.
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond viderefører støtten til
prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing».
Tidligere vedtak
I styremøte 17. februar 2017 gjorde styret følgende vedtak i sak 33/2017:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS Agder et tilskudd på 230
000 kroner til prosjektet «I jobb i Agder kommunene – innvandrere og unge menn
en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 845 000 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. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sørlandets Kompetansefond og/eller Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle
avvike fra det som er beskrevet i saken.
I styremøte 2. februar 2018 gjorde styret følgende vedtak i sak 9/2018:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS Agder et tilskudd på 285
000 kroner til prosjektet «I jobb i Agder kommunene – innvandrere og unge menn
en del av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?.». Det forutsettes at
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets kompetansefond bevilger
hvert sitt tilskudd på 285 000 kroner til prosjektet.
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2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1 820 000 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. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
I styremøte 22. februar 2019 gjorde styret følgende vedtak i sak 12/2019:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS et tilskudd på 715 000
kroner til prosjektet «#drømmejobben». Det forutsetter at Sørlandets
Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger tilsvarende
tilskudd.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4 600 000 kroner for
2019. Ved avkorting av prosjektets endelige kostander 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 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet i 2020 gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift i henhold til
prosjektplanen.
Bakgrunn
Fra 2020 vil #drømmejobben inkludere alle 25 kommunene i Agder i tillegg til Agder
fylkeskommune. Hovedmålet i prosjektet er at kommunene har tilgang på arbeidskraft med
rett kompetanse innen helse, skole og barnehagesektoren i møte med det økte
rekrutteringsbehovet de vil ha i nær fremtid.
I prosjektet er det en rekke aktiviteter knyttet til å oppnå hovedmålet og delmålene i
prosjektet. Man ønsket å starte med en forstudie hvor man søkte å identifisere hindre og
muligheter for rekruttering av de aktuelle målgruppene. I 2017 omfattet prosjektet kun
innvandrere og unge menn i barnehage og helse/omsorg, men prosjektet skiftet navn og
fikk et bredere innhold i 2018 og omfatter nå følgende tiltak:
•
•

Innvandrere og unge menn i barnehage og helse/omsorg
Jobbvinner (et nasjonalt prosjekt hvor man i Agder ser på hvorfor 8 av 10
nyutdannede sykepleiere søker seg til sykehuset og ikke til
kommunehelsetjenesten)
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•
•
•
•

Strategisk historiefortelling (med piloter i Flekkefjord og Risør)
Rekrutteringsstrategi
Kommunikasjon (mellom prosjektet, kommunene, potensielle søkere til kommunene
og andre interesserte)
Forskning (i samarbeid med Agderforskning/NORCE og UiA)

Følgeforskningen er knyttet til de ulike aktivitetene for å dokumentere eventuelle effekter.
Status i prosjektet
Prosjektet er inndelt i til sammen syv delprosjekter/temaer:
•
•
•
•
•
•
•

Rekrutteringsstrategi
FNs bærekraftsmål
Jobbvinner
Kommunikasjon og markedsføring
Ambassadørkorps
Historiefortelling
Forskning

I søknaden fra KS Agder om videreføring av støtte gis det en ryddig oversikt over status i
de enkelte delprosjektene, og planlagte aktiviteter i 2020. Søknaden følger som vedlegg til
denne saken.
Organisering
Prosjektgruppen er stabil med elleve representanter fra ni kommuner og Agder
fylkeskommune, i tillegg til seks representanter fra de fire største
arbeidstakerorganisasjonene og KS Agder. Fylkesstyret i KS Agder fungerer som
styringsgruppe, mens rådmannskollegiet og rådmannsutvalget holdes jevnlig informert om
utviklingen i moderprosjektet og alle delprosjektene. I tillegg har en opparbeidet et godt
samarbeid med UiA, særlig knyttet til utdanning av sykepleiere. Samarbeidet mellom det
sentrale Jobbvinnerprosjektet og Menn i helse fortsetter.
Budsjett og finansieringsplan
Prosjektets budsjett- og finansieringsplan for 2020 fremgår av tabellen nedenfor:
Elementene i #drømmejobben
Utgift/omsøkt beløp Egenandel
Prosjektledelse
1 000 000
125 000
Jobbvinner
800 000
- Jobbvinnerkonferanse
20 000
30 000
- Veiledersamling
14 000
90 000
Kommunikasjon og markedsføring
400 000
100 000
Ambassadørkorps
- Kompetansedag inkl. kursholdere
95 000
200 000
og to halve oppfølgingsdager
Historiefortelling
100 000
300 000
Forskning
1 200 000
500 000
Administrasjon
50 000
500 000
Totalt
2 879 000
2 645 000
KS Agder søker for inneværende år om totalt 2,879 mill. kroner fra Aust-Agder utviklingsog kompetansefond, Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken
Sør, fordelt med om lag 960 000 kroner fra hver av stiftelsene. Under forutsetning av at
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alle tre stiftelsene støtter prosjektet i samsvar med søknaden i 2020, vil samlet egenandel i
prosjektet være 52,4 prosent:
År
2017
2018
2019
2020
Samlet

Støtte fra
Samlet støtte
Totalkostnad
Prosentvis
AAUKF
fra stiftelsene
egenandel
230 000
690 000
1 845 000
62,6
285 000
855 000
1 820 000
53,0
715 000
2 145 000
4 600 000
53,4
960 000
2 880 000
5 524 000
47,9
2 190 000
6 570 000
13 789 000
52,4

KS Agder oppgir at stadig flere organisasjoner og enkeltpersoner får kjennskap til
prosjektet som et resultat av markedsføring og deltagelse i mange ulike fora. Samspillet
med kommuner, fylkeskommuner, arbeidstakerorganisasjonene, universitetet og andre
aktører har imidlertid blitt så omfattende at man nå søker midler til prosjektledelse,
fortrinnsvis i 100 prosent stilling. I denne sammenheng viser KS til at det har kommet en
rekke gode innspill fra prosjektgruppa, fra samarbeidspartnere og gjennom samlinger der
prosjektet blir presentert, som en i dag ikke rekker å arbeide videre med. Med bakgrunn i
manglende kapasitet knyttet til prosjektledelse opplever man å ikke få full uttelling ved å
utvikle enda tettere samarbeid med NAV, UiA og kommunene.
Vurderinger
Prosjektet støtter opp under Aust-Agder utviklings- og kompetansfonds hovedmålsettinger
om økt kompetanse, gode levekår samt styrking og videreutvikling av UiA. Det vurderes
som positivt at KS Agder har inkludert UiA og NORCE i prosjektet. Samarbeid med
forskningsmiljøer styrker prosjektet gjennom å fremskaffe relevant kunnskap og gir
prosjektet forskningsresultater basert på følgeforskning som kan overføres til andre fagfelt
og kommuner.
Det har skjedd en del endringer i prosjektets innhold og økonomi. Prosjektperioden var
opprinnelig 2017–2020, men søker signaliserer at det vil være nødvendig å være tålmodig
i dette arbeidet og ønsker å tenke langsiktig. Konkret ber KS Agder i søknaden om at det
gis mulighet til å søke om utvidelse av prosjektperioden. Sekretariatet vil behandle en slik
søknad på vanlig måte, og komme tilbake til styret med en egen sak.
Søknadsbeløpet på 960 000 kroner fra hver av de tre stiftelsene er noe høyere enn
tidligere estimert. I 2019 ble det lagt til grunn en samlet støtte på 2 150 000 kroner fra de
tre stiftelsene, fordelt med 715 000 kroner fra hver av stiftelsene. Økningen begrunnes
med en utvidelse av prosjektets innhold og aktiviteter sammenlignet med opprinnelig
søknad. Sekretariatet vurderer at en bør imøtekomme søknadsbeløpet for 2020 med
bakgrunn i den beskrivelsen som ligger i søknaden.
Sekretariatet er kjent med at sekretariatene i Sørlandets Kompetansefond og i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør også innstiller på å tildele midler til prosjektet. Etter
dialog mellom sekretariatene foreslås det at tilsagnet deles i tre like deler, slik at prosjektet
tildeles til sammen 2 880 000 kroner i støtte, fordelt med 960 000 kroner fra hver av
stiftelsene.
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Konklusjon
Ut fra en samlet vurdering vil sekretariatet tilrå at Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond bevilger KS et tilskudd på 960 000 kroner til videreføring av prosjektet
«#drømmejobben» i 2020. Tilskuddet bevilges med bakgrunn i et kostnadsoverslag på
5 524 000 kroner for 2020. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader i forhold til
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-6
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Innafor" – videreføring av
tilskudd
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FK Jerv og Blå Kors et tilskudd
på 360 000 kroner til prosjektet «Innafor». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør også bevilger et tilskudd på 360 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 3,95 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 2023. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

Vedlegg
Søknadstekst videreføring av støtte fra AAUKF til FK Jerv og Blå Kors.
Holdningskampanjer.
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Saksopplysninger
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2018 endringer i fondets
strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i
større og mer langsiktige prosjekter.
Som en konsekvens av dette utlyste ikke fondet midler for verken 2018 eller 2019 på
tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp
med støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
Kompetansefondet har mottatt til sammen tre søknader om videreføring av allerede
igangsatte prosjekter. De tre langsiktige satsingene som styret i 2019 vedtok å prioritere
kommer i tillegg til dette.
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond viderefører støtten til
prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing».
Tidligere vedtak
I styremøte 16. februar 2018 gjorde styret følgende vedtak i sak 29/2018:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Jerv og Blå Kors et tilskudd på
290 000 kroner til prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om
mobbing». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et
tilskudd på 290 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 3,95 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 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
I styremøte 22. februar 2019 gjorde styret følgende vedtak i sak 11/2019:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FK Jerv og Blå Kors et tilskudd
på 340 000 kroner til prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om
mobbing». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et
tilskudd på
340 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 3,95 mill. kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
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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 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
Bakgrunn for prosjektet
FK Jerv er Aust-Agders største fotballklubb, og er en ledende toppklubb i vår region.
Snakkommobbing.no er et tilbud fra Blå Kors til barn og unge i Norge. Tilbudet gis i form
av en nasjonal chattetjeneste for barn og unge mellom 9 og 19 år, der man anonymt og
gratis kommer i kontakt med en fagperson. Målgruppen er alle i den aktuelle
aldersgruppen som er berørte av mobbing.
FK Jerv og Snakk om mobbing har inngått et samarbeid om holdningsarbeid som man
ønsker å utvikle videre i den hensikt å sammen ta større ansvar overfor fotballspillere både
innenfor FK Jerv og i samarbeidsklubber, i tillegg til holdningskampanjer bl.a. ved skoler i
regionen.
Prosjektet har tidligere blitt tildelt støtte under navnet «Holdningskampanjer». Prosjektet
søker nå om videreføring av støtte for 2020 under navnet «Innafor», etter navnet på appen
som er utviklet i prosjektet. Navnet spiller både på betydningen av at alle er inkludert
(«innafor») i en gruppe, og at brukeren skal finne det en trenger «innafor» appen.
Navneendringen innebærer ikke innholdsmessige endringer i prosjektet som sådant.
Om søknaden
Hovedmålet med prosjektet er å plassere holdninger og trivsel i sentrum og å redusere
frafall, ved at medlemmene kjenner seg inkludert i fellesskapet og opplever idrettsglede,
likeverd og helse.
Det søkes om videreføring av støtte til det tredje og siste året av prosjektet. De fleste som
kontakter Snakk om mobbing har til felles at de har det vanskelig, noen ganger uten å
vite hvorfor. Vanlige tema er at barna eller ungdommene
•
•
•
•
•
•
•

tenker mye på noe det er vanskelig å snakke om
opplever utestenging eller får kommentarer
sliter med selvbilde, angst, søvn eller tristhet
fortsatt har det vanskelig selv om mobbingen har stoppet
mobber eller plager andre
har det vanskelig på skolen, på fritiden eller hjemme
lurer på hva mobbing er, eller har spørsmål om mobbing

FK Jerv og Blå Kors søker i fellesskap støtte til prosjekter og tiltak for barn og unge i
regionen. Dette vil også bidra til å utvikle det etablerte samarbeidet mellom
organisasjonene knyttet til bl.a. holdningsarbeid. FK Jerv og Snakk om mobbing ønsker å
utvikle samarbeidet og ta større ansvar sammen, både med hensyn til fotballspillere i egen
klubb og samarbeidsklubber, skoler i regionen og utover fotballklubber og skoler.
Organisasjonene ønsker i samarbeid å kunne utvikle løsninger og tjenester som kan bidra
til større grad av integrering og inkludering. I prosjektet ønsker man å se på app-løsninger
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knyttet til trivsel, sykdom, mobbing og skader, i kombinasjon med den digitale løsningen til
Snakk om mobbing, som når ut til et stort antall av barn og unge som sliter med
ovennevnte punkter – på grunn av mobbing i skole, på fotballbanen eller i hverdagen
generelt. En målsetting med prosjektet er å redusere frafallet både i skoler og på
fotballbanen ved å bygge gode holdninger og skape en god hverdag for barn og unge
både i og utenfor FK Jervs eget nedslagsfelt.
FK Jerv ønsker å videreføre samarbeidet med Blå Kors Kristiansand som en sentral
samfunnsaktør med kompetanse knyttet til inkluderings- og holdningsskapende arbeid,
samt kunnskap om forebyggende tiltak rettet inn mot f.eks. mobbing, rus og mental helse.
Sammen ønsker man å kunne utvikle løsninger og tjenester som kan bidra til økt
integrering og inkludering både på og utenfor fotballbanen.
Prosjektets hovedfokus er å utvikle en digital plattform som knyttes opp mot faktorer som
helse, inkludering, trivsel og mobbing. I tillegg til UiAs teknologimiljø vil man hente
kompetanse fra fagmiljøet, både gjennom bidrag fra ansatte, gjennom studentprosjekter
og studentpraksis, samt sesongengasjement i studentenes ferie. Løsningen blir et
supplement til den digitale løsningen til Snakkommobbing.no, som når ut til mange barn og
unge som sliter på grunn av mobbing i skole, på fotballbanen eller i hverdagen generelt.
Som en del av prosjektet retter en holdningskampanjer inn til fotballspillere i egen klubb,
samarbeidsklubber og skoler i regionen, men også utover både fotballklubber, skoler og
regionen. Sluttbrukere skal ha en sentral plass i prosjektet, særlig i konseptutvikling og
utprøvingsfaser. På denne måten ønsker en å la prosjektet være praksisnært.
Ønsket er å bidra til idrettens overordnede mål: «Flest mulig – lengst mulig.»
I prosjektet ønsker man å etablere en digital plattform som gir kommunikasjon omkring
barn og unges opplevelse av faktorer som helse, trivsel, levekår, mobbing og skader. En
slik plattform er ment å
•
•
•
•
•

redusere terskelen for å melde fra om både positive og negative forhold i en gruppe
gi voksne bedre informasjonsgrunnlag om grupper de har ansvar for
inneholde verktøy og informasjon som kan bidra til å løse aktuelle utfordringer
kunne brukes som kanal for holdningskampanjer og bevisstgjøring
være anvendbar på de arenaer som er viktig for barn og unge

Teknologimiljøet ved UiA har bekreftet at dette er en god plattform for å utvikle en
brukervennlig løsning. I samarbeid med UiA er prosjektet godt i gang med å utvikle en app
som tar utgangspunkt i sosiale faktorer rundt organisert idrett. Appen skal utvikles slik at
den møter behov om informasjon og kommunikasjon, samtidig som direktiver om
datalagring, personvern osv. blir oppfylt. Man har valgt å kalle appen #Innafor. Navnet
spiller både på betydningen av at alle er inkludert («innafor») i en gruppe, og på at en skal
finne det en trenger «innafor» appen.
Status i prosjektet
I søknaden om videreføring bekreftes det at prosjektet følger fremdriften som tidligere er
skissert og at en er i rute i forhold til tidligere oppsatt tidsplan.
For øvrig opplyses det om bl.a. følgende:
•

Man har gått fra en pilotversjon av appen som var klar desember 2018, til en
betaversjon som testes ut ved to ungdomsskoler i Grimstad. Betaversjonen ligger
tett opp til slik en ønsker at den ferdige versjonen av appen skal fremstå med
hensyn til design, brukersnitt og funksjonalitet. Betaversjonen ligger tilgjengelig i
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app-store og Google Play. Erfaringer og resultater fra testen vil danne grunnlag for
studentenes masteroppgave som leveres våren 2020, og gi prosjektet verdifull
kunnskap om hvordan appen fungerer i praksis og hvordan den kan utvikles videre.
•

Man har utviklet nye og spennende samarbeider med andre institutter ved UiA og
lokalt næringsliv i Grimstad, noe både studentene og prosjektledelsen har hatt nytte
av. F.eks. vises det til at professor Rune Høigaard og førsteamanuensis Tommy
Haugen fra Institutt for helse- og idrettsvitenskap ved UiA har bidratt med å
kvalitetssikre deler av innholdet i appen, og til at daglig leder i utviklerfirmaet Agens
AS i Grimstad, har hatt en slags mentorrolle for studentene.

•

En har samarbeidet med to yngre lag i FK Jerv (Gutter 06 og Gutter 05), og i januar
2019 testet en pilotversjonen på samtlige spillere og trenere. Denne testen gav
mange nyttige svar med hensyn til brukersnitt, design og funksjonalitet. Lagene har
også deltatt som statister og skuespillere i en promoteringsfilm og deltatt i
workshops. Filmen ligger tilgjengelig på prosjektets nettside: www.innafor-app.no.

•

Utarbeidelse av grafisk profil var en viktig milepæl for prosjektet våren 2019. Her
har en benyttet ekstern bistand fra Agens. En uferdig visuell profil ble sendt til
studentene som videreutviklet dette gjennom semesteret frem til det ferdige
produktet som nå foreligger.

•

Alle fire IKT-studentene som arbeidet med pilotversjonen høsten 2018 fortsatte å
følge prosjektet våren 2019. Studentene presenterte betaversjonen av appen,
informasjonsfilm og en skriftlig rapport som bacheloroppgave i juni 2019.

•

Prosjektleder har presentert prosjektet for forskergruppen SEP-HEP: Pedagogiske
og psykologiske aspekter knyttet til idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet (UiA).
Forskergruppen viste stor interesse for konseptet, og rådet til å fokusere på
aldersgruppen 13-15 år i forbindelse med testing av appen.

•

Prosjektet har fått tillatelse til å teste appen i skolen. I den forbindelse er det
gjennomført møter med oppvekstsjef, IKT-rådgiver og personvernombud i Grimstad
kommune Appens tekniske løsning tilfredsstiller kommunens krav til personvern og
sikkerhet.

•

En har sikret seg domenene www.innaforapp.no og www.innafor-app.no. Begge
domenene tar en til prosjektets nye hjemmeside, der det finnes generell informasjon
om prosjektet og aktørene bak, samt en promoteringsvideo.

For øvrig opplyses det om følgende endringer i prosjektet:
•

Gjennom 2018 utvidet man prosjektet ved å øke antallet tilknyttede studenter fra tre
til fire. Dette er finansiert gjennom økt egenfinansiering.

•

Prosjektet har økt oppmerksomheten på skolen som arena for appen. At prosjektet
prioriterer testingen av appen på ungdomsskoletrinnet i Grimstad, som
gjennomføres i samarbeid med to masterstudenter fra lærerutdanningen, har
medført at en ikke bruker IKT-studenter til programmering høsten 2019. En ønsker
imidlertid å koble på fire nye IKT-studenter som skal videreutvikle appen som en del
av sin bacheloroppgave frem til sommeren 2020.

Videre ser en på hvordan appen best mulig kan implementeres i skolen. Høsten 2019 vil
en markedsføre logoen på det nystartede e-sport-laget til FK Jerv. E-sport er i stor vekst
og en mener dette er en spennende satsing og en god arena å vise frem innafor-appen.
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Organisering
I tillegg til at Sven Fredrik Stray er ansatt som prosjektleder i 70 % stilling, hentes
prosjektressurser fra Blå Kors Kristiansand og FK Jerv, samt kompetansepersonell utenfra
(helsesektor, teknologisektor, innovasjonsmiljø, utdanning, toppidrett, universitet o.l.).
Eirik Urdal er ansatt i en prosjektstilling som teknisk ressurs for prosjektet i perioden
01.08.19 til og med 15.12.19.
Prosjektets styringsgruppe består av prosjektleder, virksomhetsleder for Blå Kors
Snakkommobbing.no, daglig leder i FK Jerv og overingeniør Tore H. Næss fra institutt for
IKT ved Universitetet i Agder. Sammenlignet med 2019 er styringsgruppen endret ved at
daglig leder i FK Jerv har erstattet salgs- og markedssjef. Videre har Anette Gausdal
erstattet Andreas Eidem som virksomhetsleder i Blå Kors Snakk om mobbing.
Budsjett og finansieringsplan
Prosjektet hadde Eirik Urdal ansatt på timebasis i en prosjektstilling fra 01.08.2019 til
15.12.2019. Urdal er en av de fire bachelorstudentene som har arbeidet med appen, og
han gir teknisk støtte i testperioden, i tillegg til å drive utviklingsarbeid på appen sammen
med prosjektleder.
Sammenlignet med tidligere budsjett planlegger man å øke utgiftsposten «Trykksaker /
Markedsføring» noe. Samtidig har man ikke behov for konsulentbistand som tidligere
budsjettert. Noen av budsjettpostene er ikke brukt, samtidig som en har prioritert å bruke
mer midler på prosjektlederstillingen, hvilket man ønsker å gå videre med.
Prosjektet vil søke å skaffe sponsorer til prosjektet, og disse midlene vil en i prioritert
rekkefølge benytte slik:
•
•
•
•
•
•

Økt prosjektlederstilling.
Økt tilførsel av dedikerte ressurser i prosjektet.
Økt tilførsel av dedikerte ressurser i styringsgruppen.
Økt bredde i fokusgrupper; f.eks. å ha med skolerepresentanter fra starten.
Markedsføring og informasjonsarbeid.
Konsulenttjenester fra UIA, og annen bistand med spisskompetanse.

Prosjektet har ikke skaffet sponsor til å fullfinansiere prosjektet. Det er imidlertid avtalt
møte med NorgesEnergi for å se på et mulig sponsorsamarbeid.
For øvrig kommer prosjektet kommer til å søke om midler fra Partnerskap mot mobbing.
I søknaden om videreføring heter det at «videreført støtte fra AAUKF er avgjørende for
videreføring av prosjektet slik som beskrevet i prosjektbeskrivelsen». Prosjektets budsjettog finansieringsplan fremgår av følgende tabeller:
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1. år
Inntekter:
Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond
Sponsor / Støtte
INNTEKTER TOTALT
Studentfinansiert innsats
Egenfinansiering (Estimert frivillig
innsats)
TOTALT
Lønnsutgifter:
Lønn / Sosiale utgifter
Utvikling:
Utviklingskost – digital løsning
Annet:
Teknisk utstyr, PC/Telefon
Materiell / Utstyr
Kontor/Admi
Reise, arrangement, møtevirksomhet
Trykksaker / Markedsføring
Diverse
UTGIFTER TOTALT
RESULTAT

575 000

2. år

3. år

Sum

675 000

725 000 1 975 000

575 000
675 000
725 000 1 975 000
1 150 000 1 350 000 1 450 000 3950000
202 500

577 500

577 500 1 357 500

155 000

205 000

455 000

357 500

782 500 1 032 500 2 172 500

630 000

875 000

370 000

270 000

30 000
5 000
15000
15000
25 000
40 000
25 000
20 000
25 000
25 000
30 000
100 000
1 150 000 1 350 000
0

0

815 000

875 000 2 380 000
0
270 000 910 000
0
5 000
40 000
15000
45 000
40 000 105 000
20 000
65 000
125 000 175 000
100 000 230 000
1 450 000 3 950 000
0

0

Sekretariatet legger til grunn at søknadsbeløpet på 725 000 kroner gjelder Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i fellesskap.
Vurderinger
Etter sekretariatets vurdering vil prosjektet bidra til å understøtte kompetansefondets
formål med hensyn til bl.a. økt kompetanse og gode levekår. Prosjektet harmonerer etter
sekretariatets vurdering også med kompetansefondets overordnede målsettinger.
FK Jerv er Aust-Agders største fotballklubb, og har et viktig nedslagsfelt. Sekretariatet ser
det som positivt at klubben ønsker å bidra til gode levekår knyttet til forhold som trivsel,
sykdom, mobbing og skader. Videre vurderer sekretariatet det som særlig positivt at man
har knyttet til en nasjonal organisasjon med betydelig kompetanse på området, og at man i
fellesskap ønsker å utvikle et samarbeid og ta større ansvar sammen, ikke bare med
hensyn til fotballspillere i egen klubb, men også i samarbeidsklubber, skoler i regionen og
utover dette.
I forbindelse med behandling av opprinnelig søknad i 2018 vurderte sekretariatet forholdet
til EØS-avtalens statsstøtteregelverk. Regelverket kommer bare til anvendelse dersom
støttemottakeren regnes som et «foretak» i EØS-avtalens betydning av begrepet. Dette
innebærer at enheten driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og tjenester i et marked.
Organisasjoner som utelukkende ivaretar sosiale eller kulturelle funksjoner vil som regel
ikke regnes for å drive økonomisk aktivitet. En idrettsorganisasjon som organiserer barneog amatøridrett vil for eksempel normalt ikke anses for å drive økonomisk virksomhet. På
den annen side vil idrett på høyt nivå, for eksempel fotball i eliteserien, fort måtte regnes
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som økonomisk aktivitet. Departementets veileder «EØS-avtalens regler om offentlig
støtte» viser til at støtte til fotballklubber kan falle inn under forbudet mot offentlig støtte,
men at slik støtte ofte vil falle utenfor forbudet i EØS-avtalen, enten fordi det er
enkeltpersoner som får glede av støtten, eller fordi idrettslaget ikke driver økonomisk
aktivitet i den aktuelle situasjonen. Når klubben eller aktiviteten som mottar støtte utgjør et
kommersielt foretak, kan situasjonen være annerledes. I veilederen nevnes eksempler
knyttet til kjøp og salg av spillere, reklameinntekter og kjøp og salg av fotballstadion.
Sekretariatet kan ikke se at disse eksemplene har direkte relevans til det aktuelle
prosjektet. Etter en helhetlig vurdering har sekretariatet lagt til grunn at FK Jerv i denne
situasjonen ikke kan regnes som et foretak i EØS-avtalens forstand. Statsstøtteregelverket
kommer derfor ikke til anvendelse med hensyn til dette prosjektet.
Prosjektet det søkes støtte til er treårig, og det søkes om totalt 1 975 000 kroner fra AustAgder utviklings- og kompetansefond, fordelt med 575 000 kroner i 2018, 675 000 kroner i
2019 og 725 000 kroner i 2020.
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har også tildelt midler til prosjektet. Sekretariatet tar
utgangspunkt i at begge stiftelsene viderefører støtten til prosjektet. Med bakgrunn i dette
foreslås det at tilsagnet deles i to like deler, slik at prosjektet tildeles til sammen 720 000
kroner i støtte, fordelt med 360 000 kroner fra hver av stiftelsene. Dersom endelig vedtak i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra dette, vil sekretariatet komme
tilbake til dette.
Oppsummert harmonerer prosjektet, etter sekretariatets vurdering, med
kompetansefondets overordnede målsettinger. I tillegg oppfylles kravene til prosjektkvalitet
på en tilfredsstillende måte. Med bakgrunn i dette tilrår sekretariatet at kompetansefondet
viderefører støtten til prosjektet.
Konklusjon
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FK Jerv og Blå
Kors et tilskudd på 360 000 kroner til prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk
om mobbing». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd
på 360 000 kroner. Videre tilrår sekretariatet at tilskuddet bevilges med bakgrunn i et
kostnadsoverslag på 3,95 mill. kroner, og at tilskuddet avkortes tilsvarende en eventuell
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av
resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
når prosjektet er gjennomført. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023, og nærmere vilkår for
tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. Sekretariatet anbefaler at styret
stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende
fremdrift.

Dokumentnr.: 20/01095-6

side 8 av 8

v/Blå Kors ang. prosjektet "Innafor" – videreføring av tilskudd - 20/01095-6 Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Innafor" – videreføring av tilskudd : Søknadstekst videreføring av støtte fra AAUKF til FK Jerv og Blå Kors. Holdningskampanjer.

1. Søker
Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)
FK Jerv
Kontaktperson
Sven Fredrik Stray (prosjektleder)
Adresse
Levermyrveien 30
Postnummer/sted
4878 Grimstad
E-post (obligatorisk)
svenfredrik.stray@blakors.no
Telefon
93443001
2. Prosjektnavn og søknadsbeløp
Prosjektnavn
#Innafor (spiller både på inkludering og at du skal finne alt du trenger «innafor» appen)
Søknadsbeløp første år
575.000 kr
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)
1.975.000 kr
Prosjektets totalkostnad
5.615.000 kr
Herunder:
Støtte:
Sponsor:
Egenfinansiering/Studentprosjekter:

1 975 000 kr
1 400 000 kr
2 243 000 kr

Prosjektperiode
3 år
Vi har økt søknadsbeløpet på bakgrunn av estimert verdi på egenfinansiering i prosjektet. Vi ønsker
likevel å utfordre sponsorer eller på annen måte jobbe med å tilføre midler i prosjektet.

3. Sammendrag
FK Jerv ønsker å søke støtte til prosjekter/tiltak rettet mot barn/unge i vår region i samarbeid
med Blå Kors Kristiansand og deres nasjonale chat-tjeneste snakkommobbing.no.
FK Jerv har et samfunnsansvar som Aust-Agders største fotballklubb, og som ledende
toppklubb i vår region. I våre vedtekter er det slått fast at vårt arbeid skal preges av
1
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frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Videre har vi vedtatt at all idrettslig aktivitet skal
bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Dette forplikter. FK Jerv vil at dette også skal være synlig i praksis. Derfor har vi vært
samarbeidspartner med Blå Kors Kristiansand og den nasjonale chat-tjenesten
snakkommobbing.no siden 2015.
Vi ønsker å videreføre samarbeidet med Blå Kors Kristiansand som en sentral samfunnsaktør
med kompetanse på inkluderings- og holdningsskapende arbeid. I tillegg har de kunnskap om
forebyggende tiltak rettet inn mot f.eks. mobbing, rus og mental helse. I et samarbeid med Blå
Kors Kristiansand ønsker vi å ta større ansvar sammen.
Vi ønsker å kunne utvikle løsninger og tjenester som kan bidra til større grad av integrering
og inkludering både på, og utenfor, fotballbanen. Prosjektets hovedfokus er å utvikle en
digital plattform som vi knytter opp mot faktorer som helse, inkludering, trivsel og mobbing.
UiA sitt teknologimiljø er planlagt sterk inn i prosjektet, og vi vil hente kompetanse fra
fagmiljøet, både gjennom bidrag fra ansatte, gjennom studentprosjekter og studentpraksis
(uten kostnad), samt sesongengasjement i studentenes ferie.
Løsningen blir et supplement til den digitale løsningen til Snakkommobbing.no, som når ut til
et stort antall av barn og unge som sliter på grunn av mobbing i skole, på fotballbanen eller i
hverdagen generelt.
På idrettsarenaen er vi alle ambassadører og forbilder – og sammen når vi mange og flere.
Som en del av prosjektet retter vi holdningskampanjer inn mot fotballspillere i egen klubb og
samarbeidsklubber, holdningskampanjer inn mot skoler i regionen, men også med
holdningskampanjer utover både fotballklubber og skoler og regionen. Sluttbrukere skal ha en
sentral plass i prosjektet, særlig i konseptutvikling og utprøvingsfaser. På denne måten ønsker
vi å la prosjektet være praksisnært.
Vi ønsker å bidra til idrettens overordnede mål: «Flest mulig – lengst mulig.»

4. Bakgrunn
FK Jerv ble stiftet 1921, og er Aust-Agders ledende fotballklubb. Klubben har særlig befestet
sin posisjon etter at A-laget rykket opp til OBOS-ligaen, nest høyeste nivå, foran 2015
sesongen. Til tross for sin satsing på toppfotball og talentutvikling er FK Jerv først og fremst
en breddeidrettsklubb med nesten 600 medlemmer fra Grimstadregionen. For å opprettholde
posisjonen som den ledende klubben i Aust-Agder, og samtidig opprettholde fokuset på å
være en breddeidrettsklubb, ønsker vi å jobbe aktivt med holdninger og holdningsskapende
arbeid.
Snakkommobbing.no er en nasjonal chat-tjeneste for barn og unge mellom 9-19 år. Her
kommer du i direkte kontakt med en fagperson – helt anonymt og helt gratis. Chatten er for
alle som er berørt av mobbing – uansett om du mobber andre, «bare» er tilskuer, eller utsettes
for mobbing selv. Vår erfaring etter tre års drift er at mobbing i stor grad skjer på skole og i
organisert fritid. Vi ønsker at disse erfaringene skal danne grunnlag for praksisnære og
adekvate tiltak for målgruppen i lokalsamfunnet og nasjonalt.
2
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FK Jerv og Blå Kors Kristiansand har samarbeidet siden 2015 sesongen, og har særlig fra
2016 ønsket å utvikle samarbeidet og ta større ansvar sammen. Det har i både 2016, 2017 og
2018 blitt arrangert fokusgruppemøter med deltagere fra staben FK Jerv og
snakkommobbing.no, samt representant fra fakultetet for helse og idrettsvitenskap ved
Universitetet i Agder, i tillegg til hovedtrener og spillerutvikler i FK Jerv og supporter leder
for «Svaberget».
Det er på også bakgrunn av disse fokusgruppemøtene at ideen til prosjektsøknaden kom til.
Men de aktive ressurser for å løfte det videre har manglet. Både Blå Kors Kristiansand og FK
Jerv er ideelle organisasjoner som drives med begrensende midler, og gjennom frivillig
innsats. For å igangsette større prosjekter er vi avhengig av tilførte ressurser.
5. Prosjektbeskrivelse
Med bakgrunn i våre erfaringer og med fokus på å nå målsettingene for prosjektet, ønsker vi å
etablere en digital plattform som gir kommunikasjon omkring barn og unges opplevelse av
faktorer som helse, trivsel, levekår, mobbing og skader. I løpet av våre felles gruppemøter
kom idéen om å lage en app. En slik plattform er ment å
• redusere terskelen for å melde fra om både positive og negative forhold i en gruppe
• gi voksne bedre informasjonsgrunnlag om grupper de har ansvar for
• inneholde verktøy og informasjon som kan bidra til å løse aktuelle utfordringer
• kunne brukes som kanal for holdningskampanjer og bevisstgjøring
• være anvendbar på de arenaer som er viktig for barn og unge
Teknologimiljøet ved UiA bekrefter at dette er den beste plattformen til å utvikle en
brukervennlig løsning. I samarbeid med UiA er vi godt i gang med å utvikle en app som tar
utgangspunkt i sosiale faktorer rundt organisert idrett. Appen skal utvikles slik at den møter
behov om informasjon og kommunikasjon, samtidig som direktiver om datalagring,
personvern osv. blir oppfylt. Vi har valgt å kalle appen #Innafor, navnet spiller på viktigheten
av at alle er inkludert («innafor») i en gruppe og at du skal finne det du trenger «innafor»
appen.
Vi har utviklet en betaversjon som vi som vi høsten 2019 tester på to forskjellige
ungdomsskoler i Grimstad. Prosjektet er nå inne i sitt 2. år og vi jobber stadig etter en
overordnet prosjektplan som ser slik ut over en treårsperiode:
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• Konseptutvikling
• Fokusgrupper
• Pilot

2. år
• Utvikling
• Utvidet testing
• Informasjonsarbeid

1 år

• Testlansering i klubb
• Markedsføring
• Lansering

3. år

Under punkt 8 er periodene og status på fremdrift og eventuelle avvik og endringer i
prosjektet nærmere beskrevet.

6. Prosjektmål og målgruppe
MÅL
Hovedmål:
FK Jerv plasserer holdninger og trivsel i sentrum og reduserer frafall, fordi våre medlemmer
kjenner seg inkludert i fellesskapet og opplever idrettsglede, likeverd og helse.
Delmål:
Vi minsker frafallet både i skoler og på fotballbanen gjennom å
• fokusere på kommunikasjon om sosiale faktorer i klubben
• samarbeide med andre samfunnsaktører
• bygge gode holdninger og legge til rette for et trygt og inkluderende miljø for barn og
unge
• skape en god hverdag for vår regions barn og unge og også utenfor vårt nedslagsfelt
• utnytte lokalt engasjement og nytteverdi – med nasjonal og digital rekkevidde
MÅLGRUPPE
Barn og unge i alderen 6-19 år, samt trenere, foreldre, etc.
Skolebarn/ungdom, fotballspillere mfl
Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?
Prosjektet retter fokus mot holdninger, sunne verdier og skal innenfor idretten bidra til
idrettens overordnende mål; «flest mulig, lengst mulig.»
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7. Organisering
Både FK Jerv og Blå Kors er helt avhengig av frivillig innsats for å drive sine aktiviteter.
Både trenere og spillere vil ha viktige funksjoner i prosjektet gjennom deltagelse i kreative
workshop, og ikke minst i forhold til testing og evaluering underveis i prosjektet.
Snakkommobbing.no består av personell med høy faglig kompetanse som vil kvalitetssikre
prosjektet og produksjonen. Tjenesten har også et fagråd, som består av bl.a. professor,
psykologspesialist og helsesøster. I tillegg er det 10 Ungdommer med egenerfaring med
mobbing, som inngår i tjenestens eget ungdomsråd. Disse bidrar med unike råd og erfaring i
forhold til barn og unge, og tematikken mobbing.
Gjennom samarbeidet med UIA vil vi sikre oss verdifull kompetanse for å utvikle en digital
plattform – en app. Men samtidig vil dette kompetansemiljøet også sikre at vi etterlever
direktiver og lovverk i forhold til datasikkerhet, datalagring og kontrolltiltak.
I tillegg til egen prosjektleder ansatt i 70% stilling, hentes prosjektressurser fra Blå Kors
Kristiansand og FK Jerv, samt kompetansepersonell utenfra (helsesektor, teknologisektor,
innovasjonsmiljø, utdanning, toppidrett, universitet o.l.).
Eirik Urdal er ansatt i en prosjektstilling som teknisk ressurs for prosjektet i perioden
01.08.19 til og med 15.12.19.

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.
Prosjektets styringsgruppe består av prosjektleder, virksomhetsleder for Blå Kors
Snakkommobbing.no, Daglig Leder i FK Jerv og Overingeniør Tore H. Næss fra institutt for
IKT ved Universitet i Agder.
8. Tidsplan og milepæler
Status:
På bakgrunn av tidligere innsendt prosjektbeskrivelse, redegjør vi her kort for prosjektstatus
etter forrige søknad om videreføring av støtte ble sendt og til d.d.
Vi kan bekrefte at prosjektet følger fremdriften som tidligere er skissert og at vi er i rute i
forhold til tidligere oppsatt tidsplan:
•

•

5

Vi har gått fra en pilotversjon av appen som var klar desember 2018, til en betaversjon
som vi i disse dager tester på to ungdomsskoler i Grimstad. Betaversjonen ligger tett
opp til slik vi ønsker at den ferdige versjonen av appen skal fremstå mtp. design,
brukersnitt og funksjonalitet. Betaversjonen ligger tilgjengelig i app-store og google
play.
Vi har utviklet nye og spennende samarbeid med andre institutter på UIA og lokalt
næringsliv i Grimstad, dette er noe studentene og vi som leder prosjektet har hatt nytte
av. Jeg vil trekke frem to eksempler. Det første er samarbeidet med professor Rune
Høigaard og Tommy Haugen fra Institutt for Helse- og Idrettsvitenskap ved UIA
Kristiansand. De har bidratt med å kvalitet sikre deler av innholdet i appen. De har
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•

•

•

•

•

•

•
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også fungert som en ressurs vi har kunnet bruke når vi har hatt utfordringer knyttet til
deres fagfelt.
Det andre er samarbeidet med utviklerfirmaet Agens AS som holder til ca. 50 meter
fra UIA Grimstad, i tillegg har de kontor i Oslo. Vi (spesielt studentene) har vært så
heldige å få lov til å få et innblikk i hvordan «de beste» i apputviklingsbransjen jobber.
Daglig leder i Agens Knut Klausen har hatt en slags mentorrolle for studentene og
han har deltatt på flere av våre samlinger. Knut har delt av sine erfaringer og vært
tilgjengelig for spørsmål fra studentene som programmerer appen. Det har også vært
en trygghet for Jerv og Blå Kors at en utenforstående med
programmeringskompetanse har sett på studentenes arbeid (kode), da vi ikke besitter
den samme kompetansen.
Vi har samarbeidet med to yngre lag i FK Jerv: Gutter 06 og Gutter 05. Tidlig januar
2019 testet vi pilotversjonen på samtlige spillere og trenere. Denne testen gav oss
mange nyttige svar mtp brukersnitt, design og funksjonalitet. Lagene har også deltatt
som statister og skuespillere i en promoteringsfilm og vært med på workshops. Filmen
ligger tilgjengelig på prosjektets nettside: www.innafor-app.no.
Logo og grafisk design var en viktig milepæl for prosjektet våren 2019. Vi har
benyttet ekstern bistand fra Agens i arbeidet med grafisk profil. Grafiske designere fra
Agens hjalp oss med det visuelle utrykket, regelsett, farger og fonter osv. En uferdig
visuell profil ble sendt til studentene som videreutviklet dette gjennom semesteret
frem til det ferdige produktet som foreligger i dag.
Som et resultat av samarbeidet med Professor Rune Høigaard ved Institutt for Helseog Idrettsvitenskap på UIA er vi i disse dager i full gang med å teste appen i Grimstad
skolen. Sammen med to masterstudenter fra lærerutdanningen tester vi appen på
utvalgte 9. og 10. klassinger på Grimstad ungdomsskole og Holvika ungdomsskole.
Studentene ble fasinert av appen vi utvikler og mente den vil være et ypperlig digitalt
hjelpemiddel for lærere i fremtiden. Testperioden går over 2. måneder og i
begynnelsen av desember skal datainnsamling og intervjuer være ferdig. Erfaringer og
resultanter fra testen vil danne grunnlag for studentenes masteroppgave som leveres
våren 2020, og det vil gi oss i prosjektet verdifull kunnskap om hvordan appen
fungerer i virkeligheten og hvordan vi kan gjøre den bedre.
Alle fire IKT studentene som jobbet med pilotversjonen høsten 2018 fortsatte å følge
prosjektet våren 2019. Studentene presenterte betaversjonen av appen,
informasjonsfilm og en skriftlig rapport som sin bacheloroppgave i juni 2019. Både
skolen (UIA) og elevene var enige om at samarbeidet og prosjektet så langt var en
suksess. Ekstra hyggelig var det at elevene fikk meget gode karakterer på oppgaven.
Gjennom egeninnsats møter prosjektet kravet om egenfinansiering. Vi har bl.a.
benyttet frivillig personell fra FK Jerv, Blå Kors og Kristiansand Katedral Skole
(idrettselver) og UIA (Grimstad og Kristiansand) til workshops og annet arbeid for
prosjektet.
Det har siden sist søknad vært endring i personell hos FK Jerv og Blå Kors knyttet til
prosjektet. Trond Christoffersen er tilbake i FK Jerv som daglig leder og vil gå inn i
styringsgruppen. Andreas Eidem har sluttet som virksomhetsleder i Blå Kors Snakk
Om Mobbing. Ny virksomhetsleder er Anette Gausdal, hun erstatter Andreas i
styringsgruppen.
Prosjektleder har presentert prosjektet for forskergruppen SEP-HEP: Pedagogiske og
psykologiske aspekter knyttet til idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet (UIA). Gruppen
viste stor interesse for konseptet og kom med flere gode tips og råd. Blant annet mente
gruppen at alderen 13-15 år er komplisert og at vi burde fokusere på denne gruppen
når vi tester appen. Forskerne viste stor interesse for rammeverket vi har programmert
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•

•

og mente at dette, med noen små justeringer kunne egnet seg som
datainnsamlingsverktøy innen forskning.
Vi har gjennom møter med Oppvekstsjef Arne Mowatt Haugland, IKT rådgiver Marit
Fagernes og Personvernombud Marthe Aarthun i Grimstad kommune fått
godkjennelse til å teste appen i skolen. Vi er godt fornøyde med at appens tekniske
løsning tilfredsstilte kommunens krav til personvern og sikkerhet.
Vi har sikret oss domenene www.innaforapp.no og www.innafor-app.no. Begge
domenene tar deg til prosjektets nye hjemmeside. Foreløpig ligger det generell
informasjon om prosjektet og aktørene bak, samt en promoteringsvideo på
hjemmesiden.

Avvik/endringer som er verdt å nevne
•
•
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I opprinnelig søknad var det planlagt at studentinnsats vårsemesteret 2019 skulle være
3 personer. Dette økte vi til 4 personer. Dette medførte økt arbeidskapasitet og en
økning i budsjettert egeninnsats; egeninnsats studentarbeid.
Prosjektet har siden sist søknad økt fokuset på skolen som en arena for appen. Derfor
tester vi nå, i samarbeid med to masterstudenter fra lærerutdanningen, appen på
ungdomsskoletrinnet i Grimstad skolen denne høsten. Dette medfører at vi ikke bruker
IKT studenter til programmering høsten 2019. Begrunnelsen for dette er vår erfaring
fra høsten 2018 hvor vi opplevde at studentene er veldig ferske innen apputvikling når
skoleåret starter. Planen videre er å koble på fire nye IKT studenter fra jul som skal
videreutvikle appen som en del av sin bacheloroppgave frem mot sommeren 2020.
Studentene har da tilegnet seg kunnskap i apputviklingsfaget MM-200 i løpet av
høsten 2019 og vil være bedre rustet til å videreutvikle appen når vårsemesteret starter.
Arbeidet med kartlegging og rekruttering av nye studenter er allerede i gang.
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Tidsplan
Videre hovedlinjer for prosjektet:

Test i Grimstad skolen / utvikling, Oktober 2019 - Desember 2019

Testevaluering / rekruttering IKT studenter, Desember 2019 - Januar 2020

Produksjon betaversjon II, Januar 2020 - Mai 2020

Fullskala testing på lag i FK Jerv, Mai 2020 - Oktober 2020

Testevaluering / utvikling og markedsføring, Oktober 2020 - Desember 2020

Lansering / sluttrapport for prosjektet, Januar 2021 - Februar 2021
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Muligheter videre:
•

•
•

Innpasset vi har fått i Grimstad skolen og velviljen prosjektet er blitt møtt med gjør at
vi nå ser på hvordan vi best mulig kan implementere appen i skolen. Testen vi utfører i
disse dager vil forhåpentligvis gi oss svar på hvordan vi kan gjøre appen til et enda
bedre verktøy for både lærere og elever.
Høsten 2019 vil vi markedsføre logoen på det nystartede esport-laget til FK Jerv.
Esport er i stor vekst og vi mener dette er en spennende satsning og en bra arena å vise
frem innafor-app. Dette er målgruppen vår!
Prosjektet kommer til å søke om midler fra Partnerskap mot mobbing.
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfugbl06LaTF7riopq5J6juLujRCNb_Ko
EOvk_JaAZxG1v0fw/viewform).

9. Økonomi
Sven Fredrik Stray er ansatt som prosjektleder i 70% stilling?. I tillegg kommer «in-house»
tjenester i både Jerv og Blå Kors Kristiansand, som faktureres prosjektet.
Prosjektet vil søke å skaffe sponsorer til prosjektet, og disse midlene vil vi i prioritert
rekkefølge bruke slik:
• Økt stilling prosjektleder
• Økt tilførsel av dedikerte ressurser i prosjektet; anslagsvis økning er 50% stilling.
• Økt tilførsel av dedikerte ressurser i styringsgruppa.
• Økt bredde i fokusgrupper; eksempelvis å ha med skolerepresentanter fra starten.
• Markedsføring og informasjonsarbeid.
• Konsulenttjenester fra UIA, og annen bistand med spisskompetanse.
Avvik og endringer knyttet til økonomi
•
•

•
•
•
•

Prosjektet har p.t. ikke skaffet sponsor til å fullfinansiere prosjektet. Det er avtalt møte
med Norges Energi mandag 4. oktober for å se på et mulig sponsorsamarbeid.
Prosjektet har ansatt Eirik Urdal på timebasis i en prosjektstilling fra 01.08.2019 til
15.12.2019. Eirik er en av de fire bachelorstudentene som har jobbet med appen det
siste året. Han vil i høst fungere som «teknisk support» ifb. med testperioden, i tillegg
skal han drive utviklingsarbeid på appen sammen med prosjektleder. Stillingen lønnes
med en timelønn på kr 215 per time. Utgiften dette medfører vil bli belastet postene;
Lønn / sosiale utgifter og Utviklingskost – digital løsning.
Av praktiske grunner får prosjektleder og andre prosjektansatte utbetalt lønn av BKK,
som så fakturerer prosjektet.
Utgiftsposten «Trykksaker / Markedsføring» økes noe for 2. år.
Ikke behov for konsulentbistand som budsjettert.
Noen av budsjettpostene er ikke brukt, men har brukt mer på prosjektleder, ser også at
vi vil gjøre det i fremtiden.

Behov for videre støtte
Behovet for videreført støtte fra AAUKF er avgjørende for videreføring av prosjektet slik som
beskrevet i prosjektbeskrivelsen.
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Økt støtte fra sponsor eller AAUKF vil kunne medføre:
•
•
•

•
•
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Økt testomfang og mulighet til å gjennomføre fullskalatest både i skolen og
idretten i løpet av 2020.
Ytterligere satsing på oppfølging.
Prosjektet ønsker å se på muligheter for mer samarbeid mellom næringsliv /
akademia. Vi ønsker å koble studentene «våre» på eksterne bedrifter som kan bidra
med spisskompetanse og bistand inn i prosjektet. Et slikt samarbeid, gjerne i form
av workshops og erfaringsutveksling, vil gi prosjektet et bedre sluttprodukt, og det
vil gi studentene verdifull erfaring og økt kunnskap om hvordan næringslivet og
andre samfunnsaktører jobber. Vi har gode erfaringer med denne type samarbeid i
2018 / 2019, med mer midler vil vi kunne ta dette et steg videre.
Mer støtte vil gjøre det mulig å øke prosjektleder stilling, noe som vil gi tettere og
bedre oppfølging av studentene som programmerer appen, mer markedsføring- og
informasjonsarbeid og større gjennomføringsevne.
Økt støtte vil gi rom for å ansette en person med teknisk spisskompetanse.
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