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Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 23.11.2018
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 23.11.2018 godkjennes.

Vedlegg
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018

Dokumentnr.: 18/6427-2

side 1 av 1

1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 23.11.2018 - 18/6427-2 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 23.11.2018 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018

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

23.11.2018
12:00
Fylkeshuset, møterom Vegår

Møtende medlemmer:
Navn
Morten Kraft
Bodil Slettebø
Kjetil Glimsdal
Sverre Valvik
Oddvar Espegren
Anne Hestness Trommestad
Inger Vollstad

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Møtte for

Signe Sollien Haugå
Bente Christensen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John G. Bergh
Dag Ole Teigen
Bent Sørensen
Lisbeth Ramsdal

Stilling
Daglig leder
Rådgiver
Rådgiver
Konsulent
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Styresaker

74/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 26.10.2018
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 26.10.2018 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

75/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 23.11.218
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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76/18 Avkastning på fondets kapital per 31.10.2018
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret tar saken til etterretning
2. Utdelinger i Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 reinvesteres

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

77/18 Kapitalforvaltningsstrategi 2019 for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond for 2019 vedtas.
2. Daglig leder får fullmakt il å oppdatere avsnitt et og to under «6.1
Aktivasammensetning» når regnskapet for 2018 er godkjent.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:
Følgende ble enstemmig vedtatt:
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond for 2019, med de endringer som fremkom i styremøtet, vedtas.
2. Daglig leder får fullmakt il å oppdatere avsnitt et og to under «6.1
Aktivasammensetning» når regnskapet for 2018 er godkjent.
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78/18 Møte- og aktivitetsplan for styret for 2019/20
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2019.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

79/18 Eventuelt til 23.11.2018
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.11.2018:

Det ble orientert om en henvendelse fra Gabler og Den Danske Bank
hvor en ber styremedlemmer, samt de som signerer handelsordre, om å legitimere seg hos
Den Danske Bank. Det vil bli sendt ut mail til styremedlemmene om dette.
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Oppfølging av tildelte tilskudd til 22.2.2019
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Dokumentnr.: 18/6427-3
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det hvert styremøte informeres om
status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene.
Tilsagn gitt i 2011
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2011.
Tilsagn gitt i 2012
Alle tilsagn er utbetalt, tabellen er derfor ikke vedlagt.
Tilsagn gitt i 2013
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013.
Tilsagn gitt i 2015
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2015.
Tilsagn gitt i 2016
Sluttutbetaling til CDF Marine AS og prosjektet «CDF for bygg og eiendom» med kroner
250.000.
Tilsagnsnummer 2016/35.
Sluttutbetaling til UIA og prosjektet «Lokal fundamentering av et SFF for marin forskning i
Agder» med kroner 900.000.
Tilsagnsnummer 2016/32.
Tilsagn gitt i 2017
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2017.
Tilsagn gitt i 2018
Delutbetaling til Blå Kors Norge og FK Jerv og prosjektet «Holdningskampanjer . FK Jerv og
Blåkors» med kroner 150.000. Beløpet er tildelt med 50 % støtte fra Aust- Agder utviklingsog kompetansefond og 50 % støtte fra Sparebankstiftelsen Sør.
Tilsagnsnummer 29/2018.
Sluttutbetaling til Sørlandets Kompetansefond og prosjektet «Agderprosjektet» for 2018 med
kroner 1.600.000.
Tilsagnsnummer 04/2018
Delutbetaling til Evjeklinikken og prosjektet «Ny livsstil-Ung folkehelse-Folkehøgskolen» med
kroner 560.000. Beløpet er tildelt med 50 % støtte fra Aust- Agder utviklings- og
kompetansefond og 50 % støtte fra Sparebankstiftelsen Sør.
Tilsagnsnummer 34/2018.

Dokumentnr.: 18/6427-3
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn gitt i 2011
Arkivert i arkivmappe: 2011/242

Tilsagnsnr

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

2011/1

Agderforskning

Program for levekår

500 000

31.01.2014

250 000

14.03.2012

125 000 23.10.2012

125 000

06.09.2013

0

2011/2

KULNÆR - program for kultur og næring

400 000

31.01.2014

200 000

14.03.2012

100 000 23.10.2012

100 000

18.12.2013

0

2011/3

Agderforskning
Agderforskning AS som utfører
prosjektet VRI Agder på vegne av
prosjekteier Aust-Agder og VestAgder fylkeskommune

VRI Agder

200 000

2011/4

Evjeklinikken AS

Evaluering av Evjemodellen, Langtidsstudien

150 000

2011/06

Universitetet i Agder

SmartRescue - Smarttelefoner for umiddelbar
samordnet trusselkartlegging og
evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner

2011/05

Universitetet i Agder og
Havforskningsinstituttet Flødevigen

Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i
Agder

2011/07

Universitetet i Agder, Institutt for
arbeidsliv og innovasjon

Tilsagn

Tilsagn

(beløp)

max %

Tilsagnet

Delutbetaling

utløper

kroner

kroner

Inndratt

Sluttutbetaling
dato

kroner

Merknad

Rest

dato

31.01.2014

200 000

03.05.2012

0

150 000

19.12.2013

0

Ringte 12.12.2013. Sendte mail samme tidspunkt

17.01.2013

0

Ringt og sendt mail 12.12.2013. De skulle følge opp
med en statusrapport etc..

1 000 000

11.02.2014

0

Snakket med Dag Olav Andresen 12.12 2013. Han
skulle sjekke opp om de ikke har fått utbetalt.
Stipendiaten ble ansatt i 2012..

01.01.2017

625 000

21.11.2017

0

31.01.2014

1 200 000

09.12.2013

0

900 000

900 000
31.01.2014

1 000 000

2011/08

Sørlandet sykehus HF

2011/9
2011/10
2011/16
2011/11

Axnes Aviation AS
Cardialarm AS
Digin
Flumill AS

Kompetanse prosjekt for Polycon NG (Ny Generasjon)
Cardialarm
UiA Certification Centre
Kompetanseutvikling om tidevannsenergi

300 000
300 000
200 000
960 000

2011/12
2011/13

Høst verdien i avfall
Lillesand Vekst

Utvikling av en erstatning for strukturkomponenter
anvendt i kompostering
Regional satsning på Sosialt entreprenørskap

225 000
120 000

625 000

1 200 000
31.01.2014

300 000

09.12.2013

0

200 000
200 000

10.02.2014
09.09.2013
960 000

0
0
0

31.01.2014

225 000

0 Trukket

31.01.2014

120 000

31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014

01.01.2017
2011/17
211/14

Nils Cato Glamsland A/S
Stine Sofies Stiftelse

Glamsland sulfiddeponi
Stine Sofie Senteret

400 000
200 000

2011/15

Øyestad IF Arendal håndball elite

SMO (samhandlende måloppnåelseskompetanse med
overføringsverdi)

320 000
8 000 000

På faktura

31.01.2014
31.01.2014

Stipendiatstilling i innovasjon
Utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe
basert på fagnivå-vurdering som Gruppe 1avdelingsfunksjoner, fler-områdefunksjoner og annet
ved Sørlandet sykehus HF i 5 års periode 2009-2013.

Sum totalt

Delutbetaling
dato

100 000

23.10.2012

274 749

18.01.2017

240 000

08.03.2012

31.01.2014
31.01.2014

1 064 749

225 000

200 000

03.06.2013

80 000

25.04.2013

5 280 000

0

Inndratt ref sak 14/5

125 251

Utsettelse innvilget til 31.12.2018, jf. styresak
8/17. Tidl. frist 1.1.2017, ref. adm. utsettelse gitt
19.5.2016 og sak 16/6

0
0

1 305 000

Sluttrapport mottatt jan 2014
Trukket, bevilget nytt beløp 2013

0
125 251
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2013
Arkivert i arkivmappe: 2013/3148

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

2013/54 UIA - videreføring

Smart Rescue
Marin forskning og faglig utvikl i
UIA - videreføring
Agder
UIA/Senter for omsorgsforskn - Regionale tilpasninger til nasjonale
videref
utfordringer
UIA/Senter for ehelse og
omsorgstekn
Etablering av eHelse testsenter

Sørlandet sykehus 2013/55 videreføring
2013/56 Agderforskning - videreføring

Forskningsaktiviteter

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper

900 000
1 000 000
128 000
1 400 000
1 200 000

01.01.2018

1 400 000

26.02.2018

0

01.01.2016

1 200 000

02.11.2015

0

75 000

06.10.2014

0

175 000

12.05.2015

0

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

12.03.2015

225 000

02.01.2014

01.01.2016

350 000

01.05.2014

31.12.2020

169 027

19.03.2014

01.01.2016

2013/61 Setesdal Regionråd

Ingeniørstudium innenfor fornybar
energi

2013/64 Agderforskning

45 483

01.01.2016

195 000

700 000

Merknad
0

Trening, yrke og helse

2013/63 Risør kommune

Rest

0

2013/60 Atletica

250 000

Inndratt
dato

15.02.2016

31.01.2016

560 000

kroner

13.01.2016

660 000

Næringsnær barnehage og skole
Masterkurs i design og
entreprenørskap

Sluttutbetaling
dato

900 000

GRID - fremtidens læringsformer

2013/62 Knutepunkt Sørlandet

kroner

1 000 000

2013/59 UIA

700 000

Delutbetaling
dato

01.01.2016

2013/58 Flumill AS - videreføring

1 000 000

kroner

01.01.2016

VRI Samhandling 2011-2013
Mobilisering innovasjon
velferdsteknologi
Kompetanseutvikling om
tidevannsenergi

2013/57 Arena Helse - videreføring

300 000

Delutbetaling

105 000

82 517

175 000

02.10.2014

til 31.12.2020 jf. styresak 47/18
830 973

02.02.2015

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

10 028 000

1 794 510

550 000

6 770 000

0

913 490
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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

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

Tilsagn

Tilsagn

(beløp)

max %

1 400 000
40 000

Tilsagnet
utløper

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

363 750

2015/4

Devoteam AS

2015/6

SunSense AS

SunSense UV-sensor

600 000

01.01.2018

50 000

23.03.2015

2015/7

01.01.2018

450 000

08.12.2015

01.01.2018

375 000

15.12.2015

2015/9

Contentio

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

600 000

2015/8

Eyde-nettverket
Bioforsk Øst,
Landvik

01.01.2019

275 000

12.03.2015

Team Tec AS/IMS
2015/10 Group AS
2015/11 Cardialarm AS
2015/12 AS Nymo
VRI Agder c/o
2015/13 Agderforskning

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

Sum totalt

TeamIMS 2019
Uttesting og videreutvikling av
Cardialarm sensor og system
Analyse av fabrikasjonsprosesser og
utvikling av ny maskinlinje
VRI 3 - Nye stier på Agder
Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains
pilotovn
Agderprosjektet - En god start for
alle

600 000

500 000
675 000
600 000
500 000
600 000
600 000

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

26.02.2018

40 000

02.03.2018

535 000

01.01.2018

1 400 000
136 975

231 000

27.01.2016

300 000

02.01.2017/04.04

0

128 330

01.01.2018

01.11.2016 65 000
02.05.2016

29.11.2017

0

113 025

10.04.2018

0

10.11.2016

0

125 000

09.03.2016

10 200 000

200 000 utbet jan/100 000 utbet apr

0
Gitt adm. utsettelse

169 000
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

0
0

itt adm. utsettelse til 30.6.2018

0
0

300 000
1 300 000

Kr 65.000 inndratt jmf mail 1.11.2016 og Thom Simonstø, fylkeskassa

0

150 000

600 000
03.08.2016

Merknad

0

20.01.2016

01.01.2018
243 430

Rest

121 250

01.01.2018

01.01.2018

Inndratt
dato

1 400 000

12.02.2016

2015/5

1 400 000

Delutbetaling
dato

01.01.2018
01.01.2018

UIA - videreføring
Sørlandsporten
næringshage -

485 000

kroner

01.01.2018

0
01.01.2018

2 282 180

496 305

6 766 265

0

65 000

290 250

Betalt på faktura.
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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:

2016/8

Søker/organisasjon

NIBIO (Bioforsk Øst) videreføring

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

Agderforskning - videreføring VRI 3, Nye stier på Agder
Teamtec AS/IMS Group AS Team IMS 2019
2016/11 videreføring
UIS/Sørlandets
2016/12 Kompetansefond - videreføring Agderprosjektet - En god start for alle

2016/9

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper
01.01.2019

300 000
675 000
2 100 000

19.04.2017

250 000

02.03.2018

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

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

1 100 000

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

Merknad

300 000

15.09.2016

01.01.2019

900 000

Rest

10.05.2017

675 000

01.01.2019

2016/41 GCE Node

Inndratt
dato

2 100 000

250 000

DataHeat

kroner

01.01.2019

795 000

Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya

Sluttutbetaling
dato

01.01.2019

Continua test- og sertifiseringssenter

2016/40 SynSel Skandinavia

kroner

0

Stipendiatstilling i innovasjon

2016/38 Envirotech Solutions AS

500 000

Delutbetaling
dato

01.01.2019

2016/21 UiA - videreføring

2016/37 Panterra AS

kroner

500 000

2016/49 Devoteam - videreføring

2016/32 UiA

Delutbetaling

763 688

0
0

08.05.2017

31 312
0
500 000

01.01.2019

900 000

15.01.2019

0

01.01.2019

1 100 000

01.01.2020

500 000
250 000

20.12.2018

0
900 000

01.01.2019
01.01.2019

Gitt utsettelse til 1.5.19

Gitt utsettelse til 1.4.19

500 000
250 000

09.03.2016

125 000 02.09.2016

125 000

05.04.2017

0
ellom daglig leder og styreleder.
1 100 000

01.01.2020
01.01.2019

560 000

01.01.2019

100 000

31.01.2019

400 000
1 513 688

125 000

4 300 000

0

5 991 312

Gitt adm. utsettelse til 31.01.2019
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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

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

kroner

dato

kroner

Inndratt

Rest

17/9

UIS

Agderprosjektet

1 600 000

01.01.2020

1 600 000

20.09.2017

0

17/10

UIA - Videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

300 000

01.01.2020

300 000

02.03.2018

0

17/10

UIA - Videreføring

Regionale tilpasninger til nasjonale utfor

120 000

01.01.2020

17/11

USUS AS - Videreføring Digitalt Innovasjonsprogram for USUS be

500 000

01.01.2020

500 000

17/12

Egde Consulting AS - VideContinua test- og sertifiseringssenter

1 400 000

01.01.2020

1 400 000

120 000

17/13

Envirotech Solution - VidDataheat

500 000

01.01.2020

125 000

06.03.2018

0

17/27

CIEM

KriseSIM, Virtuelt

185 000

01.01.2020

185 000

15.10.2018

0

17/28

Agderforskning

300 000

01.01.2020

300 000

07.03.2017

0

17/29

Refugee AS

Samhandling mot barnefattigdom
Refugee Home - Bedre levekår
gjennom raskere integrering
Aktiv på dagtid - økt livskvalitet og
veien tilbake til arbeid

250 000

14.09.2018

01.01.2020

200 000

26.02.2018

01.01.2020

170 000

26.02.2018

17/30

Agderforskning

375 000
500 000

17/31

Oxford Research

Mangfold og økonomisk utvikling

200 000

17/32

Oxford Research

Integrering og sivilsamfunn
I jobb i Agderkommunene innvandrere og unge menn en del av
løsningen for kommunens
Forprosjekt om innvandrerkvinner og
arbeidsliv i Aust-Agder

170 000

17/33

KS Agder

17/34

Agderforskning

125 000

02.03.2017

01.01.2020

95 000

13.05.2017

01.01.2020

250 000

06.03.2018

125 000 05.07.2017

102 500 16.08.2017

125 000

67 000

14.11.2017

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
utbetaler direkte, jf.
e-post 7.2.19

01.01.2020
230 000
150 000

230 000
01.01.2020

50 000

10.04.2017

100 000
0

Sum totalt

Merknad

dato

6 530 000

395 000

102 500

1 105 000

0

2 439 500

Utbet 100.000
Refundert 50.000
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2018
Arkivert i arkivmappe: 17/9915

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Tilsagn
(beløp)

04/18

UIS
Edge consulting videreføring

Agderprosjektet

1 600 000

05/18

Continua test- og sertifiseringssenter

1 400 000

06/18

UIA - Videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

06/18

UIA - Videreføring
Agderforskning videreføring
Envorotech
Solution -

KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for k
SAMBA SKOLE - Samhandling mot
barnefattigdom

300 000

Dataheat
I jobb i Agderkommunene innvandrere og unge menn en del av
løsningen for kommunens

285 000

Integrering og sivilsamfunn
Integrering som virkemiddel for
verdiskaping og innovasjon

250 000

Holdningskampanjer

290 000

07/18
08/18

11/18

KS Agder videreføring
Oxford Research videreføring
Oxford Research videreføring

29/18

FK Jerv og Blåkors

09/18
10/18

61 500
250 000

500 000

Tilsagnet
utløper
01.01.2021

Delutbetaling

Delutbetaling
kroner

dato

90 000

15.10.2018

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

Inndratt

01.01.2021

10.12.2018

61 500

02.03.2018

300 000

12.06.2018

Merknad

0
1 400 000

125 000

0
160 000

01.01.2021
01.01.2021

Rest

dato

1 600 000

01.01.2021
01.01.2021

06.03.2018

0

Utbet 180.000
Refundert 90.000
Utbet 300.000. SSS
har også utbetalt
300.000 direkte til

375 000

01.01.2021

175 000

285 000
01.01.2021

175 000

01.01.2021
01.01.2021

250 000
130 000

19.10.2018

75 000

########

85 000

Utbet 260.000
Refundert 130.000
Utbet 150.000
Refundert 75.000

30/18

UIA

31/18

UIA

33/18

Agderforskning

34/18

Evjeklinikken AS

35/18

Durapart AS

36/18

Fafo

37/18

Refugee AS

Sum totalt

Innføring av velferdsteknologi, Agder
Flyktningebarns møte med
barnehager og lokalmiljøer på Agder
Våre strender - vår velferd
Ny livsstil - Ung Folkehelse Folkehøgskolen Helse
Minoritetsspråklige menn i arbeid
Virksomheters samfunnsansvar og
likestilt arbeidsliv
Refugee

180 000

01.01.2021

180 000

01.01.2021
125 000
500 000
375 000
320 000
200 000
515 000

7 326 500

125 000
01.01.2021

250 000

07.11.2018

01.01.2021

280 000

04.01.2019

01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021

Sparebanken gikk
inn 6.4.18

250 000
95 000

Utbet 560.000
Refundert 280.000

320 000
200 000
515 000

7 326 500

Sparebanken gikk
inn 6.4.18
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Ved inngangen til 2018 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en
markedsverdi på 467,3 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av desember 2018 en
markedsverdi på 445,2 mill. kroner. Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2017, kjøp
og salg av andeler, verdiendringer og markedsverdi av aktivaklassene per 31.12.2018 har
vært slik:
Tabell 1. Markedsverdi i mill. kroner av porteføljen per 31.12.2017, kjøp og salg siden
31.12.2017, verdiendring siden 31.12.2017 og markedsverdi per 31.12.2018.
Markedsverdi Kjøp/ Verdi- Markedsverdi
31.12.2017
salg
endring 31.12.20198
Norske aksjer
28,3
0
-0,3
28,0
Globale aksjer
81,2
-13,0
-3,1
65,1
Globale aksjer valutasikret
80,0
-7,0
-9,6
63,4
Aksjer framvoksende øk.
15,9
-2,0
-2,3
11,6
Eiendom
46,3
21,3
3,5
71,1
Bank*
2,9
31,5
0,0
34,4
Norske obligasjoner*
101,5
-43,6
1,1
59,0
Globale obligasjoner
111,2
1,9
-0,6
112,6
Sum
467,3
-10,9
-11,2
445,2
*31.12.2018 ble det på grunnlag av styrevedtak solgt en del av posisjonen i Landsdowne Dev. Mkt og
det ble samtidig kjøpt AKO Global L/O i stedet. På grunn av at en ikke ønsker å være ute av
aksjemarkedet, blir det i en overgangsperiode solgt norske obligasjoner for å kunne håndtere kjøp og
salg av aksjer likviditetsmessig samme dag. Det er derfor et betydelig beløp på bankkonto per
31.12.2018.
Kapitalforvaltningsstrategien for AAUKF ble endret fra 1.1.2018. Eiendom ble økt 5
prosentpoeng og norske omløpsobligasjoner er redusert med 5 prosentpoeng.
Tabell 2 Strategi for sammensetning av porteføljen, porteføljeandel per 31.12.2018 og
over/undervekt av portefølje sammenliknet med strategi.
Strategi 2018 31.12.2018 Over/undervekt
(%)
(%)
(prosentpoeng)
Norske aksjer
6
6,3
0,3
Globale aksjer
15,5
14,6
-0,9
Globale aksjer valutasikret
15,5
14,2
-1,3
Aksjer i fremvoksende markeder
3
2,6
-0,4
Sum aksjer/aksjefond
40
37,7
-2,3
Norske omløpsobligasjoner*
Globale omløpsobligasjoner

20
24

13,3
25,3

-6,7
1,3

Sum obligasjoner

44

38,6

-5,4

Eiendomsfond

15

16,0

1,0

Bankinnskudd*

1

7,7

6,7

*Se forklaring under forrige tabell
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Rebalansering skulle i 2018 foretas månedlig. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker
mer enn 4 prosentpoeng fra strategivektene skal porteføljen rebalanseres tilbake til
strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til
aksjer eller obligasjoner avviker med mer enn 4 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det
skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. Det er ved årsskiftet foretatt en rebalansering
i forbindelse med implementering av AKO Global L/O.
3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN I 2018
Tabell 3 viser at det er en samlet verdiendring på -11,7 mill. kroner i desember måned.
Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i desember på -2,6 %.
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i desember på -2,4 %. Dette gir en
mindreavkastning på 0,2 %. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabell 3. 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 desember måned.
Avkastning

Avkastning

(MNOK)

(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

-2,1

-6,8

-7,3

0,5

Globale aksjer

-5,1

-6,8

-7,4

0,5

Globale aksjer valutasikret

-5,5

-8,5

-8,0

-0,5

Aksjer i fremvoksende markeder

-0,4

-3,1

-2,4

-0,6

Eiendom

1,1

1,6

1,6

0,0

Pengemarked

0,0

0,1

0,0

0,1

Norske obligasjoner

0,1

0,2

0,2

0,0

Globale obligasjoner

0,1

0,1

1,3

-1,2

-11,7

-2,6

-2,4

-0,2

Totalt (gjennomsnitt)

Tabell 4 viser avkastningi 2018 på -11,2 mill. kroner. Den samlede gjennomsnittlig
avkastning i 2018 på -2,5 %. Referanseindeksen viser en avkastning på -1,3 %. Dette gir en
mindreavkastning på 1,2 %. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
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Tabell 4. 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 2018.
Meravkastning
Avkastning Avkastning
Indeks
(MNOK)

(%)

(%)

Norske aksjer
Globale aksjer

-0,3
-3,1

-1,2
-4,4

-2,2
-3,9

1,0
-0,5

Globale aksjer valutasikret
Aksjer i fremvoksende markeder

-9,6
-2,3

-14,0
-16,5

-8,3
-10,0

-5,7
-6,5

3,5
0,0

6,5
1,2

6,5
0,5

0,0
0,6

1,1
-0,6

1.0
-0,5

0,5
0,4

0,5
-0,9

-11,2

-2,5

-1,3

-1,2

Eiendom
Pengemarked
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Totalt

4. KONKLUSJON
2018 ble etter mange gode år det første år siden 2008 med negativ avkastning. Samlet er
det en avkastning i 2018 på -11,2 mill. kroner. Dette er en avkastning på -2,5 % og en
mindreavkastning på 1,2 % sammenlignet med indeks. Et anslag på kostnader i 2018 på
størrelsesorden 1,5 mill. kroner gir et underskudd på 12,7 mill. kroner. Med en vekst i KPI
på 2,8 % må det avsettes 8,6 millioner kroner til tilleggskapital. Med 12,0 mill. kroner til
utdeling vil en måtte bruke 33,3 mill. kroner av bufferkapitalen. Samlet vil da
bufferkapitalen bli på 79 mill. kroner.
Når det gjelder utviklingen av porteføljen i forhold til indeks må 2018 også karakteriseres
som en dårligt år.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Ved inngangen til 2019 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en
markedsverdi på 445,2 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av januar 2019 en
markedsverdi på 456,9 mill. kroner.
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2018, kjøp og salg av andeler, verdiendringer
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.1.2019 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 31.1.2019. Beløp i mill. kroner.
Markedsverdi
31.12.2018

Kjøp/
salg

Verdiendring

Markedsverdi
31.1.2019

Norske aksjer

28,0

0,0

1,5

29,5

Globale aksjer

65,1

0,0

4,1

69,2

Globale aksjer valutasikret

63,4

0,0

4,6

68,0

Aksjer framvoksende markeder

11,6

0,0

0,8

12,5

Eiendom*

71,1

0,0

0,2

71,2

Bank

34,4

-31,3

0,0

3,1

Norske obligasjoner

59,0

33,8

0,2

93,1

Globale obligasjoner

112,6

-4,0

1,7

110,3

Sum

445,2

-1,5

13,2

456,9

.

Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering.
Styret vedtok kapitalforvaltningsstrategi for 2019 i styremøte 25.11.2018.
Aktivaklasse

Andel

Norske aksjer

6%

Danske Invest Norske Aksjer Inst. II
Solsten Norwegian Equities Fund

3,0 %
3,0 %

Globale aksjer

31%

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

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

Aksjer framvoksende
markeder

3%

TT Emerging Market Equity

3,0 %

Eiendom

15 %

DNB Scand Prop Fund 4 KS
Aberdeen eiendom Norge

10 %
5%

Bank

1%

Sparebanken 1 (SR)

1%

Norske obligasjoner

20%

DNB Obligasjon (III)

20%

Globale obligasjoner

24 %

Pimco Global IG Credit Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund

8,0 %
8,0 %
8,0 %
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Salg av Landsdowne og kjøp av AKO ble foretatt i månedsskiftet des./jan. På grunn av dette
er det et betydelig beløp på bankkonto 31.12.2018 fordi transaksjonen ikke var fullført på det
tidspunkt. 33,8 mill. kroner ble reinvestert i DNB Obligasjon III i starten av januar.
Porteføljen er nå sammensatt etter strategi for 2019.Rebalansering skal fra 2019 foretas
etter følgende modell:
Intervall % av portefølje

Aktivaklasse

Beholdning

Minimum

Normal

Maksimum

Per 31.1.2019

Norske Aksjer

5,0

6,0

7,0

6,4

Globale aksjer

14,0

15,5

17,0

15,2

Globale aksjer valutasikret

14,0

15,5

17,0

14,9

Aksjer framvoksende markeder

2,0

3,0

4,0

2,7

Eiendomsfond

12,0

15,0

18,0

15,6

Bankinnskudd

0,0

1,0

2,0

0,7

Norske obligasjoner

18,0

20,0

22,0

20,4

Utenlandske obligasjoner

22,0

24,0

26,0

24,1

Ingen av aktivaklassene er utenfor vedtatt intervall per 31.1.2019. Det skal ut fra
ovenstående ikke foretas rebalansering per 31.1.2019.
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Følgende tabell viser at det er en samlet verdiendring på 13,2 mill. kroner i januar måned.
Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i januar på 3,0 %. Referanseindeksen
viser en gjennomsnittlig avkastning i januar på 2,6 %. Dette gir en avkastning 0,4% over
indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabell viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen,
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til
indeks for januar måned.
Avkastning
(MNOK

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

1,5

5,3

4,7

0,7

Globale aksjer

4,1

6,3

5,1

1,2

Globale aksjer valutasikret

4,6

7,3

7,0

0,3

Aksjer framvoksende øk.

0,8

7,3

6,1

1,2

Eiendom

0,2

0,2

0,2

0,0

Pengemarked

0,0

0,1

0,0

0,0

Norske obligasjoner

0,2

0,3

0,2

0,1

Globale obligasjoner

1,7

1,6

0,9

0,7

Sum

13,2

3,0

2,6

0,4
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Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med januar
2017 en årlig avkastning på 6,2 % og en årlig meravkastning på 1,0 %.
4. KONKLUSJON
Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2019. Det er vanskelig å si noe
om avkastningen i 2019 på bakgrunn av den meget gode utviklingen den første måneden i
året. Januar har en samlet avkastning på 13,2 mill. kroner eller 3 %. Alle aktivaklasser
unntatt eiendom har meravkastning i forhold til indeks. Ser en på enkeltpapirer har Danske
invest(-0,8) og AKO(-0,1) mindreavkastning.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-17
Bent Sørensen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Diverse spørsmål fra styret
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Det gjennomføres en årlig enkel evaluering av kapitalforvaltningsrådgiver for den
siste treårs perioden.
2. Evalueringen av rådgiver framlegges for styret hvert år på første møte i andre halvår.
3. Gabler inviteres til å gjennomgå følgende på styremøtet i London:
 Gjennomgang av regnemetodikken for utnyttelse av risikokapital
 Verdien av stresstest hver 3. måned.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
På styremøte 23.11.2018 under sak «Kapitalforvaltningsstrategi 2019 for Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond» ble følgende spørsmål reist:




Bør det foretas en årlig evaluering av kapitalrådgiver?
Bør en kjøre stresstest hvert kvartal?
Styret ønsket videre en gjennomgang av regnemetodikk for utnyttelse av risikokapital.

3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Årlig evaluering av rådgiver for kapitalforvaltning.
Det kan være fornuftig med en evaluering av kapitalrådgiver. Utfordringen er å etablere en
hensiktsmessig metode for dette.
Kapitalforvaltningen for kompetansefondet har et langsiktig perspektiv. En vurdering av
rådgiver må derfor ikke bli for kortsiktig. Det vil være naturlig at en hvert år evaluerer den
siste treårs perioden.
En tilrår at evalueringen som foretas årlig er en forholdsvis enkel evaluering og evalueringen
gjøres på første møte i andre halvår.
Det er en forventning at aktiv forvaltning over tid generer en meravkastning i forhold til
indeks. Per 31.12.2018 har bruken av rådgiver bidratt til en meravkastning på et
prosentpoeng årlig. En evaluering vil omfatte alle aktivaklassene hver for seg og samlet.
Kvalitet og service er et annet sentralt moment som i noen grad vil være subjektivt, men som
vil være en sentral del av en evaluering. Evaluering må også ses i forhold til inngått avtale
mellom Gabler og kompetansefondet
Sekretariatet foreslår ut fra ovenstående at en utvikler en enkel modell for evaluering til
første styremøte etter sommeren. Det vil da være naturlig å utvikle modellen videre etter
hvert.
Bør en kjøre stresstest hvert kvartal/gjennomgang av regnemetodikk.
Det vil være naturlig å inviterer Gabler til å gjennomgå regnemetodikken for utnyttelse av
risikokapital og at en samtidig diskuterer verdien av å kjøre en stresstest hvert kvartal.
4. KONKLUSJON
Ut fra ovenstående foreslår sekretariat at en utvikler en enkel evalueringsmodell basert på en
tre års periode hvor følgende momenter foreslås evaluert:



Fondets resultat i forhold til indeks
Rådgivers service og kvalitet

Sekretariatet tilrår videre at en inviterer Gabler til styremøter i London for å gjennomgå
følgende:
 Gjennomgang av regnemetodikken for utnyttelse av risikokapital
 Verdien av stresstest hver 3. måned.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-16
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Vedr. samtaler med Sørlandets Kompetansefond om sammenslåing
av fondene
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
I sak 56/18 gjorde styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond følgende vedtak:
1. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av styrets leder, nestleder og daglig
leder, med mandat til å føre samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventuell
sammenslåing av fondene.
2. Arbeidsgruppen får mandat til å foreslå løsninger med hensyn til eventuell
sammenslåing av fondene. Videre får arbeidsgruppen mandat til i samarbeid med
Sørlandets Kompetansefond å utarbeide forslag til nye vedtekter, ny strategi og ny
kapitalforvaltningsstrategi samt administrativ organisering for et sammenslått fond,
dersom arbeidsgruppen finner grunnlag for å utarbeide dette. Dokumentene vil være
viktige deler av grunnlaget for en eventuell beslutning om sammenslåing.
Styret i Sørlandets Kompetansefond har gjort følgende vedtak:
Styret ønsker at administrerende direktør og styrets nestleder går i arbeidsgruppe
med representanter med AAUKF om en mulig fusjon eller tettere samarbeid.
Premisset for videre arbeid med fusjon er at en ny stiftelse beholder dagens
uavhengighet med eget styre og administrasjon. Sørlandets Kompetansefond vil også
stille et krav om gjevnbyrdig kapitalinnsats i en ny felles stiftelse.
Sekretariatet la 7. september 2018 frem en løypemelding for styret, med referat fra
arbeidsgruppens møte 14. august og oversikt over forvaltningskapitalen i de to fondene.
Det ble gjennomført et nytt møte i arbeidsgruppen 15. januar 2019. I møtet ble det vist til at
styret i Sørlandets Kompetansefond har uttalt at premisset for videre arbeid med fusjon er at
en ny stiftelse beholder dagens uavhengighet med egen administrasjon. Videre orienterte
styreleder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond om møtet med rådsforsamlingen i
2018 og at kravet om oppkapitalisering fra Aust-Agder-kommunene er lite realistisk å innfri.
Fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sin side var det også ønskelig å begynne
diskusjonen med «blanke ark» ved å drøfte fordeler og ulemper med ulike alternativer for
organisering av et eventuelt sammenslått fond.
Det var enighet i arbeidsgruppen om at viktige forhold taler for en sammenslåing av fondene.
Følgende forhold er utfordrende:

-

Organisering av et sammenslått fond
Forventning om jevnbyrdig kapital

Med bakgrunn i dette fant arbeidsgruppen det formålstjenlig å orientere de respektive
styrene om status i forhandlingene, og deretter vurdere eventuelt nye møter i
arbeidsgruppen.
Referatet fra møtet i januar og løypemeldingen fra september 2018 følger som vedlegg til
saken.
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3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Daglig leder viser til vurderingene som ble gitt i sak 56/18. I denne saken viste sekretariatet
til at det ville være naturlig å vurdere en sammenslåing av kompetansefondene med
bakgrunn i sammenslåingen av Agder-fylkene som trer i kraft 1.1.2020. En eventuell
sammenslåing av stiftelsene ville kunne øke fondenes økonomiske tyngde og forsterke
mulighetene til å utvikle Agder ved at fondene ville kunne opptre som én styrende og
samordnende aktør innenfor rammene av fondenes formål.
Videre viste sekretariatet til at fondene har relativt like formål og ligner hverandre på en rekke
områder, men at fondene på noen områder har ulike utgangspunkt, slik at det ville være
vesentlig for en arbeidsgruppe å komme frem til en omforent løsning. En eventuell fusjon må
baseres på at stiftelsene er likeverdige parter.
Det er nå gjennomført to samtaler hvor arbeidsgruppen har undersøkt mulighetene for en
eventuell sammenslåing. Etter daglig leders vurdering er det en utfordring at styret i
Sørlandets Kompetansefond har stilt absolutte premisser/krav i mandatet som har lagt og
fortsatt ligger til grunn for forhandlingene. Med bakgrunn i dette er det per i dag, etter daglig
leders vurdering, ikke grunnlag for å gå videre med ytterligere samtaler med sikte på en
sammenslåing av fondene.
4. KONKLUSJON
Sekretariatet foreslår at styret tar saken til etterretning.
Vedlegg
NOTAT Løypemelding
Referat fra arbeidsgruppens møte 15012019
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NOTAT – «Løypemelding» vedr. evt. sammenslåing av
kompetansefondene
Til:

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Fra:

Sekretariatet

1. Bakgrunn
I sak 56/18 gjorde styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond følgende vedtak:
1. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av styrets leder, nestleder og daglig
leder, med mandat til å føre samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventuell
sammenslåing av fondene.
2. Arbeidsgruppen får mandat til å foreslå løsninger med hensyn til eventuell
sammenslåing av fondene. Videre får arbeidsgruppen mandat til i samarbeid med
Sørlandets Kompetansefond å utarbeide forslag til nye vedtekter, ny strategi og ny
kapitalforvaltningsstrategi samt administrativ organisering for et sammenslått fond,
dersom arbeidsgruppen finner grunnlag for å utarbeide dette. Dokumentene vil være
viktige deler av grunnlaget for en eventuell beslutning om sammenslåing.
Styret i Sørlandets Kompetansefond har gjort følgende vedtak:
Styret ønsker at administrerende direktør og styrets nestleder går i arbeidsgruppe
med representanter med AAUKF om en mulig fusjon eller tettere samarbeid.
Premisset for videre arbeid med fusjon er at en ny stiftelse beholder dagens
uavhengighet med eget styre og administrasjon. Sørlandets Kompetansefond vil også
stille et krav om gjevnbyrdig kapitalinnsats i en ny felles stiftelse.
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2. Referat fra arbeidsgruppens møte 14. august klokken 1300 i Arendal
Bakgrunn:
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) har oppnevnt en arbeidsgruppe
bestående av styrets leder, nestleder og daglig leder, med mandat til å føre samtaler med
Sørlandets Kompetansefond om eventuell sammenslåing av fondene. Styret i Sørlandets
Kompetansefond (SKF) ønsker at administrerende direktør og styrets nestleder går i
arbeidsgruppe med representanter fra AAUKF om en mulig fusjon eller tettere samarbeid.
Fremmøtte:
 Fra AAUKF: styrets leder Morten Kraft, nestleder Bodil Slettebø og daglig leder John
G. Bergh
 Fra SKF: administrerende direktør Peter Klemsdal og styrets nestleder Roy Mersland
Referat:
Styreleder i AAUKF, Morten Kraft, ønsket velkommen til møtet.
Morten Kraft og Peter Klemsdal redegjorde for prosessen og bakgrunnen for styrevedtakene
hos henholdsvis AAUKF og SKF.
Arbeidsgruppen drøftet formelle forhold knyttet til stiftelsesloven og høring av stifterne.
Videre drøftet arbeidsgruppen likheter og forskjeller mellom stiftelsene. Fondene har relativt
like formål og ligner hverandre på en rekke områder. Forskjellene knytter seg bl.a. til
administrativ organisering og til nivået på innskutt kapital.
Det var enighet i arbeidsgruppen om at begge styrene bør orienteres om samtalene i dagens
møte før arbeidsgruppen møtes på nytt.
Et ekspertutvalg har foreslått å gi fylkeskommunene oppdragsgiveransvar for minst
halvparten av det offentliges midler som i dag forvaltes av Innovasjon Norge. Regjeringen
forventes å komme med en sak om oppgaveoverføringer innen 15. oktober. Utfallet av den
rikspolitiske behandlingen av dette vil kunne være relevant for arbeidsgruppens videre
arbeid.
Arbeidsgruppens neste møte blir fredag 9. november klokken 0900 i Kristiansand (SKFs
lokaler). Til dette møtet tar sekretariatet med en oversikt over innskutt kapital, nåværende
forvaltningskapital og forholdet mellom kapitalnivå og innbyggere i de respektive fylkene.
Dag Ole Teigen (referent)
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3. Oversikt over forvaltningskapital
Grunnkapital (mill. kr)
Nåværende forvaltningskapital (mill. kr)
Folketall per 1.1.2017 (SSB)
Grunnkapital pr. innb. (kroner)
Grunnkapital pr. innb. (kroner) (pst)
Nåværende forvaltningskapital pr. innb. (kroner)
Nåværende forvaltningskapital pr. innb. (kroner) (pst)

AAUKF

244
460
117 000
2085
42,7
3932
43,0

SKF

514
960
184 000
2793
57,3
5217
57,0

Konkret må forvaltningskapitalen til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond økes med 150
mill. kroner til 610 mill. kroner for at nivået på kapital per innbygger i de respektive fylkene
skal være likt.
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Referat fra arbeidsgruppens møte 15. januar klokken 1400 i Kristiansand
Fremmøtte
 Fra AAUKF: styrets leder Morten Kraft, styrets nestleder Bodil Slettebø og daglig
leder John G. Bergh
 Fra SKF: administrerende direktør Peter Klemsdal og styrets nestleder Roy Mersland
Referat
Roy Mersland ønsket velkommen til møtet og gikk gjennom temaer arbeidsgruppen burde
drøfte. Styret i Sørlandets Kompetansefond har uttalt at premisset for videre arbeid med
fusjon er at en ny stiftelse beholder dagens uavhengighet med egen administrasjon.
Morten Kraft orienterte om status i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, herunder
møtet med rådsforsamlingen i 2018 og vedtaket om endringer i fondets strategi. Kravet om
oppkapitalisering fra Aust-Agder-kommunene er lite realistisk å innfri. Kraft ønsker at man
begynner diskusjonen med «blanke ark» ved å drøfte fordeler og ulemper med ulike
alternativer for organisering av et eventuelt sammenslått fond.
Arbeidsgruppen drøftet hvorvidt styrene er godt nok orientert om forskjeller og likheter
mellom fondene bl.a. med hensyn til organisering.
Det var enighet i arbeidsgruppen om at viktige forhold taler for en sammenslåing av fondene.
Følgende forhold er utfordrende:

-

Organisering av et sammenslått fond
Forventning om jevnbyrdig kapital

Med bakgrunn i dette fant arbeidsgruppen det formålstjenlig å orientere de respektive
styrene om status i forhandlingene, og deretter vurdere eventuelt nye møter i
arbeidsgruppen.
Dag Ole Teigen (referent)
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/10871-109
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Vedr. tilskudd til Glamsland sulfiddeponi
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Søknaden om forlenget gyldighet for tilskuddet til Glamsland sulfiddeponi, avslås.
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond foretar en delutbetaling av inntil 50
prosent av medgåtte kostnader i prosjektet. Resten av tilskuddet inndras med
virkning fra 1. mars 2019.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Nils Cato Glamsland AS ble i sak 43/2011 tildelt 400 000 kroner til oppretting av et
sulfiddeponi på Glamsland i Lillesand. Tilskuddet skulle brukes til å undersøke hvorvidt et
slikt deponi var mulig å etablere, med hensyn til økonomi og områdets egnethet. Tiltaket er
antatt å gi positive miljøgevinster.
Tilsagnene som ble bevilget i 2011 utløp i utgangspunktet 1.1.2014. Gyldigheten av tilsagnet
til Glamsland er imidlertid forlenget ved flere anledninger, forrige gang i sak 8/2017 der styret
innvilget søknaden om utsettelse til 31.12.2018, under forutsetning av at prosjektet ble
gjennomført i henhold til opprinnelig søknad. Styret har tidligere gjort tilsvarende
utsettelsesvedtak i sak 6/2014 og 6/2016.
Nils Cato Glamsland AS ber nå om en ytterligere forlengelse av tilsagnets gyldighet, og
ønsker at endelig frist settes til 31.12.2019.
Selskapet har tidligere vist til at de avgjørende prosessene for å realisere et sulfiddeponi i
regionen tar lengre tid enn tidligere antatt. Det oppgis at omfanget av sulfidproblematikken
for alvor ble kjent i forbindelse med E18-utbyggingen, og at det da ble avgjørende å etablere
retningslinjer for håndtering av sulfidholdig stein. Lillesand kommune gjennomførte derfor et
omfattende arbeid med å etablere disse ut fra best mulig praksis, bl.a. basert på erfaringer
fra Canada. Etter at retningslinjene ble utarbeidet har NGI på oppdrag fra Miljødirektoratet
utarbeidet bl.a. en veileder med hensyn til identifisering og karakterisering av syredannende
bergarter. Frem til nye retningslinjer er vedtatt er det imidlertid de lokale retningslinjene som
gjelder.
En sentral problemstilling er forurensningsforskriftens definisjon av syredannende bergarter
som forurenset grunn. Dette utløser et krav om at syredannende stein som tas ut av et
tiltaksområde må til et godkjent deponi med tillatelse til å deponere slike bergarter. Å
etablere og drifte deponiet, samt å utvikle metode for deponering i lys av kravet om spesiell
tillatelse, er kjernen i det aktuelle prosjektet.
Det er enda ikke avklart hvilke krav/grenseverdier som vil gjelde i regionen, og selskapet
viser til at så lenge dette ikke er på plass er det begrenset hva som kan gjøres i prosjektet.
Etter selskapets vurdering avhenger dermed prosjektets videre fremdrift av prosesser utenfor
selskapets kontroll. Samtidig viser selskapet til at behovet for en løsning for syredannende
gneis i regionen fremdeles er til stede.
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Med bakgrunn i de aktuelle omstendighetene rundt prosjektet har sekretariatet tidligere
funnet det rimelig å forlenge gyldigheten av prosjektet. Forholdene som har talt i favør av
dette ved tidligere anledninger gjelder fortsatt.
Samtidig viser sekretariatet til at dette tilskuddet har hatt usedvanlig lang gyldighet. Fra
vedtaket om tilsagn i 2011 har tilsagnet vært gyldig i om lag syv år, mens utgangspunktet er
at tilskuddene fra kompetansefondet er gyldige i tre år (for flerårige prosjekter er gyldigheten
tre år fra det siste vedtaket om støtte). Sekretariatet ser behovet for å sette sluttstrek for
prosjekter som løper over lengre tid. Videre viser sekretariatet til styrets behandling 6. april
2018 av søknaden om forlenget gyldighet av Flumill-prosjektet. Styret innvilget utsettelse,
hvilket medførte at også Flumill-prosjektet vil være gjeldende i til sammen syv år, men

Dokumentnr.: 17/10871-109

side 2 av 3

7/19 Vedr. tilskudd til Glamsland sulfiddeponi - 17/10871-109 Vedr. tilskudd til Glamsland sulfiddeponi : Vedr. tilskudd til Glamsland sulfiddeponi

sekretariatet tolket samtidig diskusjonen i styret slik at ytterligere utsettelse ikke ville bli gitt,
og at syv år regnet fra siste vedtak om støtte må anses som en endelig frist for prosjekter av
en slik størrelse og karakter, selv om forholdene som taler for utsettelse isolert sett kan være
rimelige.
4. KONKLUSJON
Etter en samlet vurdering foreslår sekretariatet at søknaden om forlenget gyldighet for
tilskuddet til Glamsland sulfiddeponi, avslås. Videre foreslår sekretariatet at Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond foretar en delutbetaling av inntil 50 prosent av medgåtte
kostnader i prosjektet, mens resten av tilskuddet inndras med virkning fra 1. mars 2019.
Vedlegg
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Sluttrapport fra CFD Marine vedr. prosjektet "Anvendelse av CFD
for bygg og anlegg"
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra CFD Marine vedr. prosjektet «Anvendelse av CFD
for bygg og anlegg».
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjorde 19. februar 2016 følgende vedtak i
sak 35/2016:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger CFD Marine AS et tilskudd på
250 000 kroner i 2016 til prosjektet “Anvendelse av CFD for bygg og eiendom”.
2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 500 000 kroner i 2016. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnad 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 1. januar 2019. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte
opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at
støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i
forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.
CFD Marine AS er lokalisert i Tvedestrand og er markedsledende i Norge på å utføre
numeriske strømningsberegninger for maritim sektor. Selskapet har høy kompetanse innen
bruk av CFD-teknologi (Computational Fluid Dynamics), en programvare som regner ut
hvordan væsker i bevegelse påvirker objekter som skrog, plattformer, livbåter og andre
marine fartøy.
CFD Marine søkte om støtte fra kompetansefondet med bakgrunn i at man så et potensiale
for anvendelse av CFD-beregninger innen bygg- og eiendomsbransjen, særlig med hensyn
til miljøvennlige lavutslippshus og plusshus. I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og
daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ville CFD Marine utvikle en
beregningsmetodikk tilpasset bygninger, samt verifisere beregninger mot tilgjengelige
måledata. I prosjektet skulle man utvikle en virtuell modell av et aktuelt bygg, hvor man tok
hensyn til indre og ytre påvirkninger. Denne modellen ville man igjen kunne anvende til
parameterstudier og undersøkelser av ulike scenarier, hvor man blant annet tok høyde for
forskjellige temperaturer, materialegenskaper, energikilder og vindpåvirkning. Målet med
prosjektet var å bygge kompetanse og bevissthet i markedet rundt muligheter ved
anvendelse av numeriske strømningsberegninger (CFD) innen bygg- og eiendomsbransjen.
3. PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT
Prosjektet startet opp i samarbeid med Universitetet i Agder, og sammen med Aust-Agder
fylkeskommune ble prosjektet knyttet opp til byggingen av den nye videregående skolen i
Tvedestrand.
I forbindelse med den nye skolen skal det også bygges en kultursal med kapasitet til nær
300 mennesker. God luftkvalitet er avgjørende for opplevelsen i kultursalen, og CFD Marine
har jobbet med strømningsberegninger med fokus på ventilasjon og luftkvalitet. Det er i dette
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arbeidet brukt CFD-verktøy for å simulere luftens bevegelser, temperatur og grad av
utskiftning.
I tillegg til arbeidet med kultursalen ble det i samarbeid med Tvedestrand kommune også
gjennomført simuleringer av vannføringen gjennom Møllebekken i Tvedestrand sentrum.
Målet med dette arbeidet var å se hvordan vannivået i Tjenna påvirker vannstanden i
bryggeområdet der Møllebekken har åpent løp.
Etter selskapets egen vurdering har måloppnåelsen vært tilfredsstillende. Målet om å øke
egen kompetanse og bevissthet i markedet rundt muligheter ved CFD-beregninger innen
bygg- og eiendomsbransjen, er i stor grad oppnådd. Simuleringene av kultursalen gir en god
fremstilling av utskiftningen av luft, temperatur og luftkvalitet ved forskjellige scenarier.
Forskjellige arrangementer av luftekanalene er simulert, og ved å simulere inn- og utånding
fra et gitt antall personer tilstede i salen kan også CO2-nivåer i rommet beregnes.
Simuleringene av Møllebekken viser hvilke vannivåer i Tjenna som gir fare for
oversvømmelser i bryggeområdet der Møllebekken ligger åpen. Det er planlagt et
oppfølgingsmøte med kommune og eksternt firma som ser på hele nedslagsfeltet til
Tjenna/Møllebekken.
Dr. ing. og daglig leder Hans Jørgen Bjelke Mørch har vært kontaktperson hos CFD Marine,
mens CFD-simuleringene er utført av NTNU-studenter. I sluttfasen er CFD-simuleringene
utført av en analyseingeniør i CFD Marine. Geometri for kultursalen er fremskaffet av
fylkeskommunen, mens geometri for Møllebekken er fremskaffet av Tvedestrand kommune.
Prosjektet er ikke gjennomført i henhold til opprinnelig tidsplan, men likevel innenfor
gyldigheten av tilsagnet. Prosjektet ble i hovedsak gjennomført i andre halvdel av 2018.
Gjennom prosjektet har man bekreftet at CFD-simuleringer er et anvendelig verktøy innenfor
flere fagfelt, og man har vist at simuleringene kan brukes i bygg- og anleggsbransjen for å
kontrollere og forbedre luftingen i nye eller eksisterende bygg.
Den budsjetterte kostnaden for prosjektet var 500 000 kroner, mens regnskapet viser en
endelig kostnad på 505 416 kroner, det vil si et merforbruk på om lag 1,1 prosent. Etter
revisors oppfatning gir prosjektregnskapet uttrykk for prosjektets resultat og stilling i samsvar
med grunnlaget for regnskapsavleggelsen.
4. KONKLUSJON
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra CFD Marine vedr.
prosjektet «Anvendelse av CFD for bygg og anlegg».

Vedlegg
CFDMarine_samletvedlegg
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VENTILASJON I KULTURSAL
Idun Bjelche Mørch og Nanna Moland Wahl

CFD Marine AS
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SAMMENDRAG
• I forbindelse med bygging av ny videregående
skole i Tvedestrand skal det lages en kultursal.
Denne har plass til nesten 300 mennesker, og for
at alle disse menneskene skal ha en behagelig
opplevelse i kultursalen er vi avhengig av god
luftkvalitet.
• Sommeren 2018 har vi jobbet med
strømningsberegninger, med fokus på ventilasjon
og luftkvalitet i denne kultursalen. Vi har brukt
CFD-verktøy for å simulere luftens bevegelser,
temperatur og grad av utskiftning.
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VENTILASJON
• 3 forskjellige konfigurasjoner på inn- og utløp
ble simulert
• Alternativ 1:
– Basert på input fra NTNU

• Alternativ 2:
– Basert på input fra Gloppen hos AAFK

• Alternativ 3:
– Modifisert utgave av alternativ 2
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VENTILASJON
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Innløpsareal, m2

3,22 + 2,99

1,69

2,08

Utløpsareal, m2

1,5

1,44

1,44

0, 28 + 0,45

1,32

1,07

Hastighet inn, m/s

• Det ble antatt en starttemperatur i rommet på 30°C, og innløpstemperatur på 22°C.
• Omrøringsventilasjon
• TEK17 og gulvareal på 308m2 og ~280 personer i rommet gir volumstrøm på 2,24
m3/s.
• 37°C på stolsetene for å etterligne et (veldig) forenklet menneske.
• Simuleringene ble kjørt i 1800 sekunder for å oppnå stabile forhold i salen.
• Studerte luftens oppholdstid, temperaturfordelingen i rommet, samt strømlinjer
som viser hvor luften tenderer til å bevege seg.
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GEOMETRI
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VENTILASJON alt 1
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VENTILASJON alt 2

8/19 Sluttrapport fra CFD Marine vedr. prosjektet "Anvendelse av CFD for bygg og anlegg" - 18/6427-4 Sluttrapport fra CFD Marine vedr. prosjektet "Anvendelse av CFD for bygg og anlegg" : CFDMarine_samletvedlegg

VENTILASJON alt 3
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STRØMLINJER alt 1
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STRØMLINJER alt 2
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STRØMLINJER alt 3
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STRØMLINJER

• Utfra strømlinjeplotene ser det ut til for alternativ 1 går
luften ganske direkte til utløpet, særlig fra de mindre
avløpene oppe i tribunen. Skapes ikke mye bevegelse på
scenen
• For alternativ 2 går luften til veggen i bakkant av scenen, og
følger taket opp til utløpene. Gir liten sirkulasjon i bak i
hjørnet uten utløp
• Alternativ 3 prøver å motvirke ulempene ved alt 2.
Innløpene er gjort større og dermed mindre hastighet, og
et utløp til i andre hjørnet
• Dette ser imidlertid ut til å ha gått på bekostning av
luftstrømmen på scenen; lufthastigheten i alt 2 er dermed
avgjørende for å skape den effekten som ønskes
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PLOT alt 1
• Plot av hastighet og
temperatur i et snitt
midt i salen for de tre
geometriene
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PLOT alt 2
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PLOT alt 3
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Oppholdstid alt 1
• Plot av oppholdstid for
de tre geometriene
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Oppholdstid alt 2
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Oppholdstid alt 3
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Oppholdstider
•

•

•

I ventilasjonsplassering 1 kan det registreres at luften ikke kommer seg ut av de
øvre hjørnene, og at det er et stort område på scenen der luften står tilnærmet
stille. I løpet av de 1800 sekundene simuleringen kjører, bruker disse områdene
opp mot 1422 sekunder før de forlater salen. Dette tilsvarer nesten 24 minutter, og
med scenelys kan vi se for oss at det ikke blir spesielt behagelig å være på scenen i
lengre tid. Samtidig ser man at det er god frisklufttilførsel i hodehøyde i storparten
av salen. Et tiltak for å forbedre oppholdstiden kunne vært å øke hastigheten på de
to store innløpene i trappeavsatsen (og dermed minket resten), for dette ville med
høy sannsynlighet skapt mer bevegelse i luften i sceneområdet slik vi erfarte ved å
se på bildene av strømlinjer i alternativ 2.
Ventilasjonsplassering 2 har vesentlig lavere maksoppholdstid. Her er
lufttilførselen fordelt helt annerledes, og utskiftningen av luft på scenen er
vesentlig bedre enn i amfiet, sammenlignet med det foregående alternativet.
Oppsummert kan vi se at alternativ 1 er best på utskiftning av luft i amfiet, mens
alternativ 2 er best på utskiftning ved scenen.
Forsøket vårt på å forbedre ventilasjonsplassering 2 ved å lage mer symmetri og
senke inngangshastigheten ved å øke innløpsarealet (og dermed få mindre
jetfølelse på luftstrømmen) kan sies å ha feilet. I alternativ 3 er vi igjen oppe i 24
minutters oppholdstid
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REVIDERTE RESULTATER
• Etter et møte med Steinar Roppen Olsen (AustAgder Fylkeskommune) ble vi enige om å se på et
tilfelle der tribunen var innslått, og luften kun
kom ut i salen via 3-4 cm høye spalter og rundt
via trappene. Det ble brukt ventilasjonsplassering
som i alternativ 2, som gitt i deres 3D-prospekt. I
innslått tilstand antok vi at amfiet sto en
halvmeter fra avsatsen, som vist under. Figurene
som følger viser den nye geometrien på salen,
samt resultater vi har fått av simuleringer.
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GEOMETRI innslått sal
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STRØMLINJER innslått sal

• Strømlinjene viser at luften
helst beveger seg ut i salen
fra under trappene. De
sammenslåtte stolene blir for
massive til at luften strømmer
gjennom dem
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Oppholdstid innslått sal
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Hastighet innslått sal
Plot av hastighet i hhv
midtplan og to plan
ved innløpene. Man
kan se hvordan de
innslåtte stolene
bremser for luften.
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SIMULERINGER AV CO2-NIVÅ
• Som en avslutning av prosjektet ble det gjennomført simulering av
CO2-nivået i Kultursalen
• Hver person (280 stk) ble definert til å puste ut 0.5 liter 12 ganger i
minuttet en blanding av luft og 3 vol % CO2.
• Volumfraksjonen og oppholdstid av CO2-miksen ble så monitorert
på 9 forskjellige prober i rommet plassert 35 cm foran ansiktet på 9
forskjellige personer
• Simuleringen viser at CO2 forsvinner relativt raskt ut av rommet, og
at CO2-nivået som et gjennomsnitt i hele rommet er på 0.02 vol %
etter over 1500 s simulering. Dette er godt under myndighetenes
krav på 0.1 vol% som øvre akseptable grense
• Maksimalnivået i probene ble målt til 0.18 vol% over en kortere
periode.
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CO2-nivå
Plot av volumfraksjon
til CO2-mix bestående
av luft innblandet 3
vol% CO2
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Sluttrapport fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Lokal
fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin
forskning i Agder»
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Lokal
fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder».
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2016 å støtte prosjektet «Lokal
fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder»
(SMarAgder) med et tilskudd på 900 000 kroner. Tildelingen var et resultat av utlysningen i
2015 til prosjekter og piloter som kan bidra til forskningsbasert innovasjon og
kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket.
Universitetet i Agder (UiA) og Havforskningsinstituttet Flødevigen (HI) tok initiativ til en felles
satsing for å styrke forsknings- og undervisningskompetansen i Agder innen
kunnskapsbasert forvaltning av marine ressurser og miljø i kystsonen. Målsettingen var å
utvikle et sterkt og varig forskningsmiljø innen marin økologi som skulle bidra til et styrket
undervisningsmiljø ved UiA, støtte en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning av
Sørlandets marine ressurser, levere internasjonalt ledende marin forskning og stimulere en
utvikling i retning av flere høykompetanse-arbeidsplasser og økt verdiskaping i regionen,
organisert gjennom et Senter for Fremragende Forskning (SFF).
Universitetet søkte Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets
Kompetansefond om til sammen 6 mill. kroner til prosjektet fordelt over tre år med 2 mill.
kroner per år. Den samlede prosjektkostnaden på 56,4 mill. kroner var meget høy. I en
samlet prioritering av flere aktuelle prosjekter, var det på daværende tidspunkt ikke mulig for
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond å bidra med støtte i en slik størrelsesorden.
Etter en samlet vurdering fant man det hensiktsmessig at kompetansefondene tildelte til
sammen 1 mill. kroner til prosjektet for 2016. Marin forskning lå utenfor satsingsområdene til
Sørlandets Kompetansefond. Sørlandets Kompetansefond ønsket likevel å vise at prosjektet
var av regional interesse, og gav derfor en mer symbolsk tildeling til prosjektet på 100 000
kroner. Med bakgrunn i dette valgte Aust-Agder utviklings- og kompetansefond å støtte
prosjektet med inntil 900 000 kroner, slik at samlet bevilgning ble 1 mill. kroner.
Vedtak om støtte ble fattet av styret 19. februar 2016, og styret gjorde følgende vedtak:
1. Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i
Agder:
a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et
tilskudd på 900 000 kroner til prosjektet “Lokal fundamentering av et internasjonalt
ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder”.
b. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslaget slik det fremgår av
søknaden. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
c. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
d. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2019. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
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3. PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT
Tildelingen på 900 000 kroner var et bidrag til å utvikle et sterkt og varig forskningsmiljø
innen marin økologi ved UiA. Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med HI i tillegg til
de andre medlemmene av Centre for Coastal Research (CCR) – NIVA, GRID-Arendal, Lister
Nyskaping og Universitetet i Oslo.
HI, som var den viktigste samarbeidspartneren i prosjektet, bidrog allerede i 2012 til å samle
aktuelle forskningsmiljøer i regionen under CCR-paraplyen. Et masterprogram i marin
økologi (kystsoneøkologi) ble utarbeidet parallelt med utarbeidelsen av søknaden til
Forskningsrådet om etablering av et senter for fremragende forskning knyttet til UiA.
Norges Forskningsråd innvilget ikke søknaden om SFF-status. Kompetansefondet valgte
likevel å opprettholde støtten på inntil 900 000 kroner. Prosjektplanen ble fulgt, og de videre
målsettingene ble oppnådd ved at man fikk etablert et nytt masterprogram i kystsoneøkologi
med oppstart høsten 2018, i tillegg til at CCR fikk status som toppforskningssenter ved UiA i
fem år fra 1. januar 2019. Dette er støttet av fylkeskommunen med tilsagn på 10 mill. kroner i
en periode på fem år.
Etter UiAs vurdering har måloppnåelsen vært betydelig.
Med hensyn til formidling trekkes det frem i sluttrapporten at kompetansefondene i denne
sammenheng er kreditert i to vitenskapelige journaler:



Rogers, L.A. et al. Fine-scale population dynamics in a marine fish species inferred
from dynamic state-space models. J. Animal Ecology, 2017, 86, 888-898.
Knutsen, H. et al. Stable coexistence of genetically divergent Atlantic cod ecotypes at
multiple spatial scales. Evolut. Appl., 2018, 11, 1527-1539.

Tildelte ressurser ble benyttet i henhold til planene.
Totalt har masterstudiet 50 søkere til 20 plasser. I tillegg har man ansatt tre nye professorer.
Sammen med at CCR fikk status som toppforskningssenter innebærer dette at utviklingen
mot et sterkt fagmiljø innen marin økologi er godt i gang. Etter sekretariatets vurdering er
dette også en styrke med hensyn til satsingen knyttet til «Blått Kompetansesenter Sør».
4. KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Universitetet i Agder om
prosjektet «Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin
forskning i Agder».

Vedlegg
Sluttrapport Smaragder
Vedlegg-sluttrapport-2018
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Prosjekt
Prosjektnavn (obligatorisk)
Lokal fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder
(SMarAgder)
Dato
10.01.19
Organisasjon/foretak/institusjon
Universitetet i Agder
Kontaktperson (obligatorisk)
Dag Olav Andersen
Telefon (obligatorisk)
91674060
Adresse
Wolframveien 56
Postnummer/sted
4629
E-post (obligatorisk)
dag.o.andersen@uia.no
Kontonummer for sluttutbetaling
7694 05 18748

1. Sammendrag
Et kort sammendrag av nedenstående punkter.
AAUKF innvilget kr. 900 000 som bidrag til utvikling av et sterkt og varig forskningsmiljø
innen marin økologi ved UiA. Prosjektet ble gjennomført i nært samarbeid med HI i tillegg til
de andre medlemmene av CCR (NIVA, GRID-Arendal, Lister Nyskaping, UiO). Målet ble
absolutt oppnådd da vi fikk etablert et nytt masterprogram i kystsoneøkologi i tillegg til at
CCR (Centre for Coastal Research) fikk status som toppforskningssenter ved UiA i 5 år fra
01.01.19.

2. Gjennomføring i henhold til
prosjektplanen
Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke.
Bakgrunn for søknaden var et ønske om å etablere et sterkt og varig forskningsmiljø innen
marin økologi ved UiA. HI var og er den viktigste samarbeidspartner som bidro i 2012 til å
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samle aktuelle forskningsmiljøer i regionen (UiA, HI, NIVA, GRID Arendal, Listerregionen
Havbruk, UiO) under paraplyen CCR (Centre for Coastal Research). Hovedfokus videre var
utarbeidelse av søknad til NFR om etablering av et senter for fremragende forskning (SFF)
knyttet til UiA. I forbindelse med utredningen ble midler søkt fra Kompetansefondet over 3 år
bl.a. til frikjøp av tid/ekstrahjelp. Masterprogrammet i marin økologi (kystsoneøkologi) ble
utarbeidet parallelt. Overraskende ble søknaden til NFR ikke innvilget mens
kompetansefondet opprettholdt tildeling for ett år som rapporteres her.
Prosjektplanen har blitt fulgt og bruken av tildelte midler har vært fornuftig. Den totale
innsatsen som er lagt inn, har resultert i nytt masterprogram i marin økologi med oppstart h18 samt status som toppforskningssenter ved UiA i 5 år fra 01.01.19.

3. Vurdering av måloppnåelse
Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var
planlagt, og hvordan dette er etterprøvd.
Prosjektmålet er absolutt oppnådd da masterprogrammet er etablert og CCR har fått status
som toppforskningssenter. Forventet effekt var etablering av masterprogrammet som vi måtte
ha på plass. Det å ha ekstra midler/ressurser å gå på gjorde arbeidssituasjonen enklere og
reduserte slitasjen på de involverte.
3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss:
Betydelig
3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de
involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg)
UiA sentralt trekker frem kompetansefondene som viktige bidragsytere til utviklingen av
Universitetet når årsresultater legges frem. Fakultet for teknologi og realfag fokuserer på de
enkelte prosjektene som f.eks. SMarAgder i budsjettsammenheng og ellers når
forskningsaktiviteten diskuteres.
I tillegg krediteres Kompetansefondene i vitenskapelige journaler, 2 aktuelle i denne
sammenheng:
Rogers, L.A. et al. Fine-scale population dynamics in a marine fish species inferred from
dynamic state-space models. J. Animal Ecology, 2017, 86, 888-898. Se vedlegg
Knutsen, H. et al. Stable coexistence of genetically divergent Atlantic cod ecotypes at
multiple spatial scales. Evolut. Appl., 2018, 11, 1527-1539. Se vedlegg
En overordna effekt vises i nyetablert (h-18) masterprogram som inkluderer 21 studenter i
marin økologi.

4. Prosjektorganisering og
ressursdimensjonering
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Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene.
Prosjektet var relativt lite og uproblematisk å organisere og tildelte ressurser ble benyttet i
henhold til planene.

5. Kostnader og finansiering
Prosjektregnskap – totalkostnader
Se vedlegg.
Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder
fremdriftsplan.

6. Viktige erfaringer
Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det
noe dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt.
Prosjektet var i utgangspunktet enkelt å gjennomføre.

7. Avslutning
Konklusjoner, videreføring mv.
Prosjektet ble gjennomført på en ryddig måte og midlene brukt i henhold til planene.
Masterstudentene er på plass, 50 søkere til 20 plasser, 3 nye professorer er ansatt og CCR fikk
status som toppforskningsenter slik at utviklingen mot et sterkt fagmiljø innen marin økologi
er godt i gang.

8. Vedlegg




Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,eller mer.)
Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura)
Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra
prosjektet.

Se vedlegg.
Prosjektleder
Halvor Knutsen
Prosjektansvarlig
Dag Olav Andersen
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Søknad fra CIEM ang. prosjektet "KriseSIM" - videreføring av støtte
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Centre for Integrated Emergency
Management et tilskudd på 86 000 kroner til prosjektet «KriseSIM, Virtuelt
treningsverktøy for krisehåndtering». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 86 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 084 000 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 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
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 2018 på tilsvarende måte som i
perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som
styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
Kompetansefondet har mottatt til sammen seks søknader om videreføring av allerede
igangsatte prosjekter.
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond viderefører støtten til
prosjektet «KriseSIM».
3. OM PROSJEKTET
3.1 Tidligere vedtak
Det er tidligere bevilget til sammen 870 000 kroner til prosjektet, fordelt med 435 000 kroner
fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 435 000 kroner fra Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør. Hver av stiftelsene bevilget 185 000 kroner i 2017 og 250 000 kroner i
2018. 2019 er det tredje og siste året av prosjektet.
I styremøte 2.2.2018 gjorde styret følgende vedtak i sak 6/18:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Centre for Integrated Emergency
Management et tilskudd på 250 000 kroner til prosjektet «KriseSIM, Virtuelt
treningsverktøy for krisehåndtering». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 250 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 084 000 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 oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
3.2 Bakgrunn
Kompetansefondets tilskudd gjelder et prosjekt ved Center for Integrated Emergency
Management (CIEM), som er et prioritert forskningsområde ved Universitetet i Agder (UiA).
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Prosjektets mål er å utvikle et realistisk, innovativt og interaktivt virtuelt treningsverktøy (VTT)
for tidskritisk beslutningstaking i et operasjonssenter med tilgang til «big data» (ustrukturert
informasjon publisert online). Treningsverktøyet/operasjonssentralen skal være plassert i
Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA Campus Grimstad.
Prosjektet er utviklet av CIEM Lab i samarbeid med Agder politidistrikt, Fylkesmannen i Austog Vest-Agder, Grimstad kommune, Kristiansand kommune, Grimstad brann- og
feiertjeneste, Grimstad Røde Kors, Sørlandet Sykehus HF og konsulentselskapet NCSpectrum. Prosjektet støttes også av Institutt for IKT i Grimstad, Institutt for
informasjonssystemer i Kristiansand og Senter for eHelse..
I prosjektet skal man utvikle et realistisk, innovativt og interaktivt virtuelt treningsverktøy for
beslutningstaking i et operasjonssenter med tilgang til «big data». Gjennom prosjektet vil
man analysere samspillet mellom teknologi, oppgavene som utføres og menneskene som
utfører oppgavene. Videre vil man etablere en metode for å evaluere samspillet mellom
mennesker og IKT i operasjonssenteret, med hensyn til bl.a. systemenes brukervennlighet,
og man vil undersøke betingelsene for et realistisk eksperimentelt operasjonssenter. En
simuleringsmotor som blir designet og bygget i prosjektet vil generere en strøm av «big
data» fra værmelding, Nødnett og Twitter.
For CIEMs operasjonssenter er det flere fordeler med det treningsverktøyet, bl.a. at dette vil
bidra til å styrke samhandlingen mellom forskere og aktuelle yrkesutøvere.
De tre hovedaktivitetene i prosjektet er 3D-modellering, utvikling av en «Big data»-simulator
og brukertesting.
4. 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.
Sekretariatet legger videre til grunn at prosjektet kan bidra til å forbedre håndteringen av
kriser og slik bidra til økt trygghet. Dette er igjen en viktig forutsetning for gode levekår. At
prosjektet er utviklet i samarbeid med politi, helseforetak og kommuner bidrar til å illustrere
dette. Sekretariatet understreker fondets vedtektsfestede forpliktelse til å styrke og
videreutvikle Universitetet i Agder, og strategiens mål om å vektlegge samarbeid mellom
kompetansemiljøer i regionen og styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i AustAgder. Krisehåndtering er et prioritert forskningsområde ved UiA, Center for Integrated
Emergency Management er et forskningssenter ved UiA som spenner over flere
fagdisipliner, og prosjektet er utviklet i samarbeid med en rekke sentrale kompetansemiljøer i
regionen, bl.a. politidistriktet, helseforetaket og Fylkesmannen.
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 tilsvarer budsjettet som ble lagt til grunn i 2017 og 2018 og det
søkes om 172 000 kroner i støtte for 2019.
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Prosjektet fikk støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i 2017 og 2018. Sekretariatet
tar utgangspunkt i at tilskuddet også i 2019 deles i to like deler fordelt med 86 000 kroner fra
hver av stiftelsene.

5. KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at det bevilges 86 000 kroner til prosjektet under forutsetning av
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilsvarende beløp.

Vedlegg
VS_ Søknad til AAUKF, bekreftelse
KriseSIM Report 2nd year-FINAL
2018-KriseSIM-Budsjett-og-finansieringsplan-innfylt-rev
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Jaziar Radianti <jaziar.radianti@uia.no>
15. oktober 2018 14:55
Teigen, Dag Ole
VS: Søknad til AAUKF, bekreftelse
2018-KriseSIM-Budsjett-og-finansieringsplan-innfylt-rev.xlsx

Test: Jeg prøvde slette alle lenken i eposten
Fra: Jaziar Radianti
Sendt: mandag 15. oktober 2018 14.40
Til: 'dag.ole.teigen@austagderfk.no' <dag.ole.teigen@austagderfk.no>
Emne: VS: Søknad til AAUKF, bekreftelse
Hei Dag,
Jeg er ikke sikkert om du har mottatt søknaden min. derfor sender jeg denne bekreftelsen.
Hilsen,
Jaziar Radianti
Universitetet i Agder
Centre for Integrated emergency Management
Fra: Aust-Agder utviklings- og kompetansefond <noreply@aaukf.no>
Sendt: mandag 15. oktober 2018 14.35
Til: Jaziar Radianti <jaziar.radianti@uia.no>
Emne: Søknad til AAUKF, bekreftelse

Hei,
Takk for tilsendt søknad til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret tar sikte på å
behandle søknadene innen utgangen av februar 2016. Dersom du har spørsmål knyttet til
behandling av søknaden, kan du kontakte rådgiver Dag Ole Teigen på
dag.ole.teigen@austagderfk.no.
Med vennlig hilsen
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, sekretariatet

1. Søker
Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)
Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) Institutt for IKT, Universitetet i
Agder Grimstad
Kontaktperson
Dr. Jaziar Radianti
Adresse
Jon Lilletuns Vei 9
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Postnummer/sted
4879
E-post (obligatorisk)
jaziar.radianti@uia.no
Telefon
mobile 98668761, kontor 37233435
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
KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering
Søknadsbeløp første år
370,000 NOK (Granted Feb 2017),
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)
Apply 2019 172,000. Note, 2018: NOK 500,000 (Granted)
Prosjektets totalkostnad
2,084,000 NOK
Prosjektperiode
April 2017- March 2019 (24 months)

3. Sammendrag
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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.
The KriseSIM project will develop a realistic, innovative and interactive virtual training tool
(VTT) for time-critical decision making in an operations centre, where big data plays a role.
At present, crisis management to a limited degree makes use of the large volume of data
available, and is dealt with by only using traditional information sources. Taking big data into
account in a crisis allows decision makers to exploit data sources, and getting better
situational overview of the crisis. In this project, we will analyze the interplay between the
technology, the tasks to be executed in an emergency and the persons performing the tasks. In
addition, the project will also establish a method for evaluating human-computer interactions
in an operations centre, in terms of personnel’s awareness, the usability of the virtual training
tool, that will be tailored to the proposed virtual training context. In the KriseSIM project, the
requirements for a realistic experimental operations centre will be collected. A prototype of a
simulation engine generating a flow of big data inputs will be designed and built. Big data is
a collective term for all unstructured information published online. During major crises, this
additional information can help the decision makers to get a broader overview, especially
with regard to situational awareness. This information can come from several different
channels. In this period we wish to include simulations of weather data, Nødnett and a
Twitter-stream to interact with the VTT. The big data simulator will interact with the VTT in
the operations centre through a layer of intelligent data processing techniques. To some
extent the data will influence the development of the virtual crisis, for example, the real-time
weather data. This element represents today’s challenge of interpreting big data in the
operations centre. To ensure that the virtual training is realistic and accurate, the VTT
requirement, scenario and evaluation points will be developed in close collaboration with
crisis management practitioners, particularly in the design stage. The user performance and
usability of the VTT will be evaluated by using audio-video recording, questionnaires,
interviews and logging methods. This evaluation will be conducted at the testing stage. The
KriseSIM project is proposed by CIEMlab. The lab is a backbone for the Centre for
Integrated Emergency Management (CIEM), one of the prioritized research areas at the
University of Agder (UiA). The CIEMlab will host ongoing research and innovation
activities, providing accumulated gained competence in the field of crisis management. The
CIEMlab experimental operations centre is now in place and is located in the newly finished
ICT part of the Mechatronics Innovation Lab (MIL) building at UiA Campus Grimstad. The
benefits of the VTT links to CIEM’s experimental operations centre are threefold:
1. It can be used as a tool and venue for scenario testing and training. A solid experimental
operations centre will eventually contribute to enhance competence building in the crisis
management field, locally and regionally.
2. This project is beneficial for practitioners as a way to identify and bridge the gap between
ideal and actual collaboration and decision making in the operations centre, between the field
and the operations centre, and across sectors, in the experimental setting.
3. The project will also strengthen the cooperation between researchers and practitioners.

4. Bakgrunn
Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet
In a crisis response, a major part of the operational environment will be characterized by the
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condition of uncertainty, such as information being unavailable, incorrect, or even
intentionally misleading. One of the most difficult parts of responding to a crisis is to
understand exactly when each actor should start taking action in every stage of the crisis
development, and to follow the standard procedure of crisis response. Sometimes,
improvisation is needed in the initial phase of a crisis due to unknown threats ahead, before
the first responders can follow the plan. Field training involving multi-stakeholders as well as
collaboration between personnel in control-room and in crisis scene is often conducted as a
method to rehearse crisis response. However, even though these field drills are important and
contribute to comprehend timely actions needed in a crisis, at the same time drills as field
exercises are time-consuming in terms of preparation, resource-intensive in terms of
recruitment of the all the players and logistics, and also financially expensive. In addition, the
opportunity to change the roles to train inexperienced staff to become more experienced
decision makers in different roles is very limited in a field drill. One way to train responders
and decision makers is through simulation tools where the responders learn how to deal with
the crisis and make decisions through a realistic, simulated environment using a game or
gamification approach. Training through a simulated, virtual crisis tool will be a more
affordable way of conducting drill, as a supplement to the real field drills. Prior to the final
KriseSIM proposal, we conducted a workshop with crisis management stakeholders who
support this project idea. This confirmed that virtual training is not yet common in Norway,
and in fact has not been applied so far in the Agder region. Virtual training is considered as
an opportunity and alternative to the existing table-top exercises. This approach will offer a
new way of implementing crisis management training, where the local responders and
municipalities can benefit from a realistic VTT. The operations centre has been a part of
today’s crisis management practices, as the physical meeting point to respond quickly to
emergencies and to make an executable plan. The operations centre is increasingly fed with a
huge amount of data from sensors, wearable devices and other big data sources. How to
transform the data entering the operations centre into useful information is still not fully
solved, and there is a need for further research on how to collaborate, coordinate and act
without ignoring the inflow of big data sources in the operations centre. Existing rooms and
technologies need to be enhanced to support the operators in handling the increasing volume
of real-time data. Even though advanced technologies are in place, personnel and decision
makers in the operations centre still need training to make timely decisions and efficient
resource allocations, based on the massive, uncertain information sources. Nowadays, we
also can find various commercial training tools and services in the market dedicated to crisis
management, security and safety training, for example, XVR On Scene, 2) Virtual Crisis
CRISE; 3) RescueSIM, 4) MASA SWORD and MASA SYNERGY. These tools above are
only a few examples of available commercial off-the-shelf (COTS) software for 3D virtual
training. Some tools provide a toolbox which can be used by experienced instructors to build
incident scenarios and control the events during the exercise. Some features of these example
tools will also be a part of the KriseSIM tool, for instance, interactive role-playing
functionality that allows participants to experience the incidents and use equipment, tool and
people in the simulation setting during the virtual training. The current state-of-the-art of
virtual training is lacking some features such as:
• The involvement of multiuser decision-makers where each role is reflected in the virtual
tool.
• Putting the virtual training in the operations centre setting, where decision-makers and
operators are trained to monitor the crisis development, taking decisions, and see the
consequences of their decisions.
• Incorporation of visualization of simulated or real-time big data inputs, processed using
artificial intelligence techniques.
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• Incorporation of real-time data that affect the development of the virtual crisis.
The KriseSIM VTT tries to fill this gap, and especially to include big data into the tool design
as an additional way to learn how to make decisions and take big data into account.

5. Prosjektbeskrivelse
5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester
The main product of the KriseSIM project is a realistic, innovative and interactive Virtual
Training Tool (VTT) for time-critical decision making in the operations centre, where big
data plays a role. The technology, human factors, and the tasks performed in the operations
centre during the emergency situation will be taken into account. In addition, the project will
also employ methods for evaluating human-computer interactions in the operations centre, in
terms of personnel’s awareness and usability of the virtual training tool, and will be tailored
to the proposed virtual training context. In the KriseSIM project, the requirements for a
realistic experimental operations centre will be collected. A prototype of a simulation engine
generating a flow of big data inputs will be designed and built. The engine will interact with
the operations centre through a layer with intelligent data processing techniques linked to the
VTT, addressing today’s challenge of interpreting big data in the operations centre. To ensure
that the virtual training is realistic and accurate, the VTT requirement, scenario and
evaluation points will be developed in close collaboration with crisis management
practitioners, particularly in the design stage. Audio-video recording, questionnaire, interview
and logging methods will be used to evaluate human performance and usability of VTT. This
evaluation will be conducted at the testing stage. In short, three main activities will be
implemented during the project.
5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger?
Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder?
Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder
Annet
Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder og Mechatronics Innovation Lab
(MIL)
5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?
• The KriseSIM project will contribute to research-based innovation, knowledge
development, and increasing the innovation capability in the county through the project ideas
that have been explained in Section 5, especially in the area of future crisis technology.
• The KriseSIM project will strengthen the competence of the University of Agder in the area
of the multidisciplinary approach to crisis management. The cooperation with the Centre for
e-Health and Care Technology which is also another prioritized research area in UiA will
open up a way toward disaster e-health as a new research area. While the cooperation with
the Multimedia study will open for a potential new application area of the multimedia skills
and competence. Overall, this effort will benefit and strengthen internal research cooperation.
• The KriseSIM project has a potential to make the Aust-Agder and Agder region, in general,
an attractive area for learning, research and creating innovation in the area of crisis
management
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6. Prosjektmål og målgruppe
Formuler målet så klart som mulig.
The main goal of the KriseSIM project is to develop a virtual training tool in a realistic
operations centre setting as a venue for experimentation and training in the crisis
management area. Secondary Objectives:
• To collect user requirements and validate the concept of the virtual training tool in the
context of an experimental operations centre for crisis management training.
• To develop an interactive tool that can for virtual training and support time-critical decision
making in the operations centre, considering various inflow of information sources.
• To test the developed tool and build a method for evaluating the user performance, user
awareness, and usability of the virtual training tool in the exercise context.
Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?
• Decision makers from different stakeholders in the area of crisis management who have
needs for training their organizations and personnel: police, fire service, and health service as
the first responders, municipalities that provide services in crisis situations, and operators in
the operation centre.
• Students who are learning crisis management, operators in the operations centre, or local
and international PhD students who want to have experience in making the decision under
pressure in the operations centre.
Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?
1) For public authorities at municipal and county level, NGO and the first responders in
Agder: a simulation-based decision making through the development of the crisis
management modules in the operations centre is a way to learn how to improve action and
preparedness, possible response actions, and the impacts of crises depending on both the
external factors driving the crisis development and the various actions of the crisis
management team. The KriseSIM project is also an opportunity for the local actors to
cooperate with and contribute further to UiA in building new capacity through CIEMlab and
shaping the Lab so that it is in line with the real world practice. 2) For ICT companies and
other business entities: the project may be attractive to evaluate the limitations and advantage
of the technologies based on the testing with the researchers and users, or other possibilities
that can turn the CIEMlab facilities/competencies into economic opportunity. 3) For UiA:
opens possibility of new capacity of the university and CIEM as a virtual training provider in
cooperation with local responders, possibility of new study or subjects and new specialization
in the area of future crisis management technologies, improved research and development
capacities in the field of integrated emergency management, and increased competencies
accumulated in the MIL. 4) For the general public: for better visibility of CIEMlab, a
combination of an operations centre and virtual training tool can be a perfect demonstration
for raising awareness on the importance of crisis preparedness among young generations in
the Agder region.

7. Organisering
Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne
gjennomføre prosjektet som planlagt:
1. Project Leader
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The project leader, Dr Jaziar Radianti (JR). In KriseSIM project, JR will be the main
responsible of the overall project implementation and coordination with external partners and
ensure that all project milestones are achieved.
2. Academic Partners from UiA: • Prof. Bjørn Erik Munkvold from Department of
Information Systems, Faculty of Economics and Social Sciences UiA
• Dr Santiago Martinez Gil is an associate professor in eHealth Centre, Faculty of Health and
Sport Sciences.
• Morgan Konnestad is a study coordinator for the bachelor and master programs in
multimedia studies, Department of ICT, Faculty of Engineering and Science, UiA
We also are hiring a developer, Svein Even Skogen who is employed 100% for this project.
Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.
Agder politidistrikt, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Grimstad kommune, Kristiansand
kommune, Grimstad brann- og feiertjeneste, Grimstad Røde Kors, Sørlandet Sykehus and the
company NC-Spectrum

8. Tidsplan og milepæler
Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.
Project Timeline The project is anticipated to commence on April 1, 2017, and last for 24
months. The progress plan will to per phase.
1) Phase 1 Spring 2017 (April-July, 4M): VTT Requirement and Design
2) Phase 2 Autumn 2017 (August-December, 5M): 3D Model Development
3) Phase 3 Spring 2018 (January-July, 7M): Big Data Simulator Development
4) Phase 4 Autumn 2018 (August-December, 6M): User Testing Design and Sustainability
Plan
5) Phase 5 Spring 2019 (January-March, 3M): Real Testing in Operations Centre
Achievement 1) Technical requirement document
Achievement 2) Proof of concept of VTT and testing
Achievement 3) Simulated data integrated into VTT
Ongoing: 1) Technical development and fully functioning VTT
Plan until March 2019:
1) Sustainability Plan
2) Workshop and Testing during the development with the end users
3) Testing with eye tracker and usability test, Final workshop
In this application, we conclude the following on the KriseSIM project:
1. On project implementation: The project is still running as planned and achieves some
milestones (finished first prototype, high-fidelity VTT; improved experimental control room,
scientific publications and exhibition for reaching out to public/stakeholders locally and
scientific community internationally.
2. On plan until September 2018: we have more results, but more works needed some to
make the developed tool can be tested with the Crisis Management Stakeholders. Until
September 2018 we have achieved the following: 1) Completion the VTT prototype; 2) A
scientific papers describing the prototype, co-design process and the future high-fidelity
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KriseSIM product integrating simulated data. They are in line with our plan with a
manageable delay.
3. On future plan: We will continue to work on the following:
• Testing the VTT prototype with the crisis management stakeholders
• Testing the use of experimental operation centre with the crisis management stakeholders
• Completing the high-fidelity game
• Testing using eye-tracking tool
4. All these improvements will continuously be implemented until the end of the project
timeline, i.e. March 2019, which needs continued support from AAUKF. We have suggested
NOK 172,000 for 2019. We also have reported the deviation and minor changes in the budget
(Sent Friday, 12 October 2018).

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
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (2012-2015) SmartRescue; – Sørlandets
Kompetansefond (2013-2015): SMARTEmis Project;– Regionalt forskningsfond Agder:
CIEMCoE (CIEM for Centre of Excellence)
Støttebeløp
NOK 2,683,000; NOK 1,800,000 ; NOK 4,999.999
Type støtte
post.doc.-stilling, reise og utstyr; gjesteprof., post.doc., ½ PhD-stilling; gjesteprofessorater,
forskningstid for professorer/førsteamanuenser, vitenskapelig programmerer, workshops,
reisekostnader.
Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden?
Hvis ja, redegjør for hvilke.
No
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15.10.2018

Activity Report November 2017 – October
2018
Summary: This report describes the KriseSIM activities that have
been implemented between November 2017 – October 2018.

Author: Dr Jaziar Radianti
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KRISE-SIM: UPDATES 2018
ACTIVITY REPORT NOVEMBER 2017 – OCTOBER 2018

1. INTRODUCTION: KRISESIM SUMMARY
At present, crisis management to a limited degree makes use of the large volume of data available and is dealt
with by only using traditional information sources. Taking big data into account in a crisis allows decision
makers to exploit data sources, and getting a better situational overview of the crisis. In this project, we will
analyze the interplay between the technology, the tasks to be executed in an emergency and the persons
performing the tasks. In addition, the project will also establish a method for evaluating human-computer
interactions in an operations centre, in terms of personnel’s awareness, the usability of the virtual training tool
(VTT), that will be tailored to the proposed virtual training context.

KriseSIM will collect the requirements for a realistic experimental operations centre, build
a prototype of a virtual training tool that will interact with a simulation engine generating a
flow of big data inputs, and conduct usability tests

In the KriseSIM project, the requirements for a realistic experimental operations centre will be collected. A
prototype of a simulation engine generating a flow of big data inputs will be designed and built. Big data is a
collective term for all unstructured information published online. During major crises, this additional
information can help the decision makers to get a broader overview, especially with regard to situational
awareness. This information can come from several different channels. In this period we wish to include
simulations of weather data, Nødnett and a Twitter-stream to interact with the VTT.
The big data simulator will interact with the VTT in the operations centre through a layer of intelligent data
processing techniques. To some extent, the data will influence the development of the virtual crisis, for
example, the real-time weather data. This element represents today’s challenge of interpreting big data in the
operations centre. To ensure that the virtual training is realistic and accurate, the VTT requirement, scenario
and evaluation points will be developed in close collaboration with crisis management practitioners,
particularly in the design stage. The user performance and usability of the VTT will be evaluated by using audiovideo recording, questionnaires, interviews and logging methods. This evaluation will be conducted at the
testing stage.
The KriseSIM project is proposed by CIEMlab. The lab is a backbone for the Centre for Integrated Emergency
Management (CIEM), one of the prioritized research areas at the University of Agder (UiA). The CIEMlab will
host ongoing research and innovation activities, providing accumulated gained competence in the field of crisis
management. The CIEMlab experimental operations centre is now finished and we are continuously trying to
improve the lab, bringing further to a wider environment (regional, national and international) and promote it
as a research infrastructure.
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2. UPDATE: PROJECT PLAN IN THE PROPOSAL/REVISED PROPOSAL
In the project, we plan to conduct as follows:
1) Phase 1 Spring 2017 (April-July, 4M)
2) Phase 2 Autumn 2017 (August-December, 5M)
3) Phase 3 Spring 2018 (January-July, 7M)
4) Phase 4 Autumn 2018 (August-December, 6M)
5) Phase 5 Spring 2019 (January-March, 3M)

: VTT Requirement and Design
: 3D Model Development
: Big Data Simulator Development
: User Testing Design and Sustainability Plan
: Real Testing in Operations Centre

The steps of the works can be summarized in the following steps:

The project plans to have several deliverables in 2017-2018:
 Draft of detailed, executable requirement document
 Validated VTT requirement
 A scientific paper on the VTT design
 A first proof-of-concept and executable VTT
The realization of the project is described in Section 3.
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3. PROJECT REALIZATION
The project activities between November 2017-October 2018 can be summarized as follow:
TABLE 1 KRISESIM PROJECT REALIZATION

Time (2018)
Nov17-Jan 18

Feb-June
June-August
Sept-Oct

Activities
1) Completed Prototype of Virtual Training Tool with simulated information such
as calls, twitter information, map navigation, multiplayer
2) User Testing of the First Prototype
3) Documented the requirements into two scientific papers
 Bring the game further by developing a high-fidelity tool
 Communication and dissemination activities
The user interface, information development, weather information integrated into the
VTT, training concept
Integration of Detailed Scenario and User Interface into VTT

3.1 Project Activities Nov 2017-Jan 2018
3.1.1 The requirement for Completing the First Prototype
Between November 2017 to January 2018 we continued with the completion of the Operasjon Tyrsdal’s work
reported in KriseSIM report 1st Year, where we added more requirement derived from the workshop with the
crisis management stakeholders.
High-Level Requirement:
- Possibility to split visual information into different screens
- Networked computer
- A real map implementation
- Possibility to combine with Real Data such as weather data and so on
- Possibility to have a multiplayer game
- Control Room View in the game
- Simulate people’s movement using the same logic as the cars, and make sure they reach the shelters
- More events and smaller events such as a tree falling over, power black-out, etc.

FIGURE 1 FOCUS OF VTT DEVELOPMENT FOR COMPLETING THE WORK

An important direction in this extension phase was that we planned to redesign and enrich the Operasjon
Tyrsdal tool features so that important factors that actually interacted in the decision-making process in a crisis
were reflected in the VTT. We emphasize more on “skill teaching” through the game, which was still weak in
the stage described in Section 3.1. Previously, the player was only asked to allocate human resources. Now we
also would pay attention to teaching the communication and situation assessment through the game as main
pillars of “Operasjon Tyrsdal” as seen in Fig. 1.
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3.1.2

Complete Prototype

The completed prototype has the following Changelog

Changelog (1)
New features










There is now an icon on the map representing the camera (user), so the user gets more overview of
where the user is, and the user can click on the mini-map to place the camera.
Tutorials (Appearing boxes with text, a couple that has a dedicated video).
Spawn and de-spawn effects for units.
Two new events: power outage and a house fire. (There are now 10 events.)
Reordered and adjusted spawn times on the events.
All settings can now also be adjusted in the title scene, and most of the values are saved. Also, a couple of
additional game settings have been added.
An "energy" bar on units, for realistic work hours (currently 12 hours - they're working overtime!). Units
being home fills their bar up. If the bar goes to zero on a unit, the unit will just automatically drive to its
station and can't be controlled.
A "game is over" window, showing results and grading the player from A to F by how well things went.

Bugs fixed & changes








The control bar is now properly empty when the event fails and full when it succeeds.
Fixed second monitor not working when exiting to the menu / restarting.
The option to restart the game in multiplayer has been removed.
Event names are now showing as a tooltip on fail/success log messages in Singleplayer.
Units are no longer stuck in "on-site"-status after they've completed an event (they go home after a
while).
When going to title scene from in-game, the menu now shows immediately.
Added background to the unit right click menu for the text to be more visible.

Changelog (2)
The VTT has grown to a point which it now has a steep learning curve. A new player would probably have a
much better time when playing the game the second time, rather than the first. This could both be a good
thing and a bad thing. It means that it could be too stressful and difficult for some at first,
but it also means the game now has replay value, without having multiple scenarios ("levels"/"stages").
New features






In single-player, all log messages that are related to an event that has been completed, becomes a bit less
visible, to prevent the player from sending units to irrelevant destinations.
Added the right-click menu functions directly as buttons to each unit in the dispatcher.
Added a reminder about using the pause button.
Warnings that appear in the event sidebars. One if the control is decreasing but there are units in the
area for a prolonged time, and one if there are inactive units in the area.
A small flag icon appears on the map where you've pointed the unit to go (only shows for selected units).

Balancing


Events are overall solved faster if the control is increasing.
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Event 10 is fixed (was somehow impossible to do).
Severity lowered on event 7 and 8 (also extended time between them).
Added one more ambulance (and adjusted dispatcher window width).

Changed








Edited the text when you got the grade D to something a bit more positive.
Edited all "returning to headquarters" log texts to something else.
Generally improved and fixed some log messages.
Rotation speed with middle mouse button lowered 36%.
Scaled down the event sidebars by 20% (also fixed width).
Tutorial about events is now also triggered to show at some point if the player doesn't find the first
event.
Menu and action report button designs swapped (because most testers thought the action report button
was the menu).

Fixed











The "units not always registered at the event site"-bug (it's now based on if the vehicle has low speed).
The big unnoticed bug about presences in event sites
The graphical error that could occur on the edges of the map and the minimap.
Removed the old "summary window" when clicking on an event name in the sidebar (instead of going to
an event with camera).
Selecting units from the event sidebar (they weren't selected in the dispatcher earlier).
Deselecting units in the dispatcher with box select.
Typo on the map.
Clicking on the in-game event bars won't initiate a "spin".
The water background sound in the title scene and the event appear sound effect volume (not being
affected by settings).
The bridge (event 5) wasn't blocked if the event just timed out.

The comparison of the first and completed user interface prototype can be seen in Figure 2. The upper figure
is the current completed prototype while the bottom part is the previous first prototype
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A

B

FIGURE 2:(A) IMPROVED FIRST PROTOTYPED WITH MORE FEATURES; (B) OLD USER INTERFACE WITH
LIMITED FEATURE

3.1.3 User Testing of the First Prototype
We used the first prototype to conduct user testing. At the time of the testing, we considered the “Operation
Tyrsdal” product was in the “Test and Measure” stage, or even in the “Release” stage. It was not in the
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“Planning/feasibility” stage either but rather lied between the “Design” and “Implementation” stage, where
the “prototype evaluation” technique or interface design pattern methods could be relevant. The latter
approach puts emphasis on making the end-user participants aware of design pattern examples, encouraging
them to express interaction concepts in terms of design patterns, and reviewing the final results of
requirements. While the former requires the testers to provide their impressions of a page design, which has
also been implemented in our co-design process.
As we target the evaluation that can provide the impressions on the look and feel of the developed user
interface and identify potential barriers when interacting with the developed product, we adapted the
simplified version of the SeGUE procedures for testing our VTT prototype described in Section 4. This is a
structured method to analyze a prototype play session where the evaluators can annotate events as they try
to identify issues and stumbling points. This predefined set of event types is necessary to facilitate the
annotation process as well as to provide structure for the posterior data analysis. Ideally, we need to have a
design of the play session, selection of the testers, performance and recording of the play session, application
of the instrument and annotation of the results and reconciliation of the results.
SeGUE’s framework suggests two dimensions as the basis for evaluation: the system dimension and the user
dimension. The system dimension covers the functionality, layout, game flow, content, technical error, and
other events that have no categories or are not applicable. The user dimension entails learning, reflecting,
satisfied/excited, mildly frustrated, frustrated, confused, annoyed, unable to continue, non-applicable,
commenting and other perceptions not covered by the abovementioned categories.

FIGURE 3 USER TESTING OF THE FIRST PROTOTYPE

The testers of the developed SG was a group of six male and two female university students, with age ranging
between 24-26 years old (Figure 3), as it was designed as a small-scale test. As mentioned earlier, we treated
the game as in the “Design” and “Implementation” stage, and thus considered the use of non-real emergency
responder participants to be sufficient. Regarding the number of testers, the literature suggests that five users
should be enough to detect 80% of the usability problems, as an increased number of testers do not necessarily
yield new information. Thus, we concluded to have a more than an adequate number of testers. Intentionally,
the testers had never seen the game before, as they were expected to be able to play based on the tutorial
included at the beginning of the gameplay.
The SeGUE instrument was used for the usability evaluation and was expressed as a questionnaire combining
multiple choices and open questions. Our questionnaire to cover all aspects of “Event categories for the system
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dimension” and “Event categories for the user dimension” that were derived from the Operation Tyrsdal game.
Although it is suggested to use video recording and annotation from the multiple reviewers, we considered it
unnecessary in our case as it was a less complex game, with approximately 30 minutes gameplay. The testers
filled out the questionnaire and had a debriefing discussion with feedback to us.
3.1.4 Documentation as two scientific conference papers and a journal paper
The KriseSIM project is not merely a technical development work, but also there are research components that
allow us to publish in appropriate venues. During this period we managed to have four accepted papers: 2
conference papers on design requirement and user testing and one journal paper as an extension of the
previous conference paper. All these publications credit AAUKF. The publications are as follows:

Jaziar Radianti, Santiago Gil Martinez, Bjørn Erik Munkvold, & Morgan Konnestad. (2018)
Co-design of a Virtual Training Tool with Emergency Management Stakeholders for Extreme
Weather Response. In: Marcus A., Wang W. (eds) Design, User Experience, and Usability:
Theory and Practice. DUXU 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 10918. Springer,
Cham

https://doi.org/10.1007/978-3-319-91797-9_14
Jaziar Radianti, Santiago Gil Martinez, Bjørn Erik Munkvold, & Morgan Konnestad. (2018).
Co-Designing a Virtual Training Tool for Emergency Management. In Kees Boersma, & Brian
Tomaszewski (Eds.), ISCRAM 2018 Conference Proceedings – 15th International Conference
on Information Systems for Crisis Response and Management (pp. 960–970). Rochester, NY
(USA): Rochester Institute of Technology.

http://idl.iscram.org/files/jaziarradianti/2018/1616_JaziarRadianti_etal2018.pdf
Jaziar Radianti, Mattias N. Tronslien, Kristoffer Kalvik Thomassen, Max Emil Odd Moland
and Christian Anker Kulmus. "Serious Game Design for Flooding Triggered by Extreme
Weather." IJISCRAM 9.3 (2017): 55-75. Web. 19 Jul. 2018.
doi:10.4018/IJISCRAM.2017070104

https://www.igi-global.com/article/serious-game-design-for-flooding-triggeredby-extreme-weather/207714

3.2 Project Activities Feb 2018-September 2018
3.2.1 Developing a high fidelity VTT
In this new phase, we transform the VTT prototype into a realistic environment, for example, the game world
was directly built on the top on the Open Street Map, and this time we took directly Grimstad as a case. We
also can specify some higher level requirements as follows:
First, we highlight that the requirement for the KriseSIM originated from co-design workshop with
emergency management stakeholders.
Some of the requirements can be summarized as follow:
 Allow players to take different roles for providing the full interplay between the different crisis
organizations, to enable learning about the work methods of other parties.
 A training tool that can improve communication among crisis management agencies a decision making
based on the flow of information
 Support both self-learning and guided training.
 Provide information to the players such as 1) Weather data: forecasts, wind directions and intensity, and its
changes; 2) Own Resources: available resources and the number of deployed teams; 3) Log of tasks:
completed tasks, new tasks, what is urgent or can wait.
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The suggested tool can be treated as a tool to be used before a full-scale exercise to ensure that the
exercise focuses on the right things. It could also be used after a full-scale exercise, for training in specific areas
where a need was identified. We highlight the role of game facilitator (trainee) and the importance of a
debriefing phase that is often overlooked. Lacking understanding of the facilitation and debriefing can lead into
inadequate, unfair and unethical issues to the participants, such as values in dispute, high decision stakes, or
ethical systems uncertainties. KriseSIM tries to cover and tailor the facilitation and debriefing into the design.
3.2.2 Graphical User Interface Requirements
A crucial part of the user experience is the Graphical User Interface (GUI). To ensure that the player has
access to all the required information, the GUI occupies less than 10 percent of the screen, with all the windows
closed.

FIGURE 4 NEW GRAPHICAL USER INTERFACE

As seen in Figure 4, the GUI consists of several windows that the user opens. There are four main windows
in the game, notifications, events, resources and an action report. The notification window holds information
that is provided to the player during an event in the form of twitter messages, phone calls etc. The event
window is the place that shows all active events in the game, and the information the player has of it. The
resources window is the window that the player requests units to be sent to a place chosen by the player. The
action report shows the result of the finished events. This will show how good the player did, and it will be a
crucial part of the debriefing.
3.2.3 Prototype and Architecture
Figure 5 shows the first game world prototype. The roads and houses have all been placed near where a
road or a house would be. This allows for a very precise and lifelike game world and results in a more realistic
city layout. The game has been designed to test and challenge the players’ response capability by creating
potentially simultaneous disaster events that will require well-planned time-critical decisions. It will also allow
for a trainer to control the game, and the events, both frequency and type.
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FIGURE 5 KRISESIM VTT WITH HIGH FIDELITY. THESE FIGURES SHOW «DAY AND NIGHT» FEATURES BEING INCLUDED IN THE TOOL

FIGURE 6 KRISESIM HIGH LEVEL ARCHITECTURE

Figure 6 illustrates the architecture of KriseSIM and its modules. Each module contains a set of components
that will interact with other components across KriseSIM’s modules. The KriseSIM modules are as follow;
1) Trainer/Player GUIs: The game starts off by providing the option to choose the number of players, and if
there should be a trainer present. If a trainer is present, the trainer will be in complete control of the game
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and the events. If there is no trainer present, the VTT will handle the event generation. The game will then
proceed to start an event, followed by a potential weather change if the event requires it. The player(s) will
then need to respond with the appropriate resources.
2) Scenario Event: The trainer can choose to have a random event generated by the event generator or
choose a particular event. A GUI that is exclusive to the trainer will allow for manipulating the event and the
weather, thus changing the approach needed by the player. E.g. dry and windy weather will affect the
chances for the fire to spread. If the trainer is not present, the game will handle the scenario generation, and
produce random events. To make the game world more dynamic, and the user experiences unique each time,
every fire has the possibility to spread to a nearby house. Each spark from a flame has a chance to light a fire
in a nearby house. This chance is decided by several factors, like the wind direction, the size of the original
fire, and if the player has taken the necessary actions to avoid fire from spreading.
3) Emergency Response Module: The emergency vehicles in the game have been developed to resemble a selfdriving car. The vehicle follows a path while aware of its surroundings and will, to its best abilities, avoid
obstacles or match the speed of a car in front, while not exceeding the speed limit. In the first prototype, the
players can respond to a crisis by sending police, ambulance and fire department to the location. Depending
on the number of resources sent, and if it matches the requirements set, the event will begin to process. After
the event, the player can send the resources back home.
4) Time and weather: The first prototype also offers a full day and night cycle, with realistic sun and moon
placement, and can be customized with how many minutes an in-game day should last. A weather system is
also in place that allows for weather presets, such as sunny with no clouds, sunny with a few clouds, cloudy,
foggy, light rain, light snow and storm. In later prototypes, the weather will either positively or negatively affect
the events.
5) Map: To avoid disorienting the player, they will have access to a mini-map that can be enlarged, that will
show where the player is at any given time, as well as the location of other possible players. The map will also
display where the resources from all agencies have been deployed. To help coordinate with other players, the
players will be able to add waypoints to easier communicate where they wish to send resources.
6) Information and Notification: Information on available resources and weather info, like wind speed,
temperature etc. is critical information that the player needs to be aware of at any time, thus this will always
be available to the player.
7) Debriefing: During the event, the player(s) will need to be presented with one or more scenarios that must
be handled, and it is the players’ responsibility to decide which scenario to prioritize. At the end of the event,
the player(s) and trainer will be presented with a debriefing window displaying a report of the scenarios,
whether they were successful or not, the survivors or the potential victims of the crisis.
With two modes, single-player and multiplayer, the player can assume the role of every agency, or allow
for several players to interact, and each play as an agency. The trainer can be present, whether the game is in
the multiplayer or single player. The trainer has the power to control the game and can see what the player(s)
are seeing.
The development of this work has been documented in a scientific conference paper:

Svein Even Skogen and Jaziar Radianti. Architecture of High Fidelity Simulation Tool for
Crisis Management Training. To be published in the IEEE proceeding of the 2018
International Conference on Information and Communication Technologies for Disaster
Management.
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3.2.4 Development of CIEMlab Operation Center
In the previous year report, we have informed the preliminary work of CIEMlab Operation Centre which was
still under development. We continuously work on the CIEMlab Operation Center by conducting some testing
on the lab’s features, as in February 2018, most of the necessary equipment is now in place. However, we need
to test whether or not users are comfortable with the existing setting.

FIGURE 7 THE LAB SETTING WHEN CONDUCTING TESTING

We tested typical barriers and usability issues that may occur in this type of control room include:
 Information overload. Too much information means that potentially important information will be lost.
 Too complicated user interfaces of the control panel that controls the video walls, meaning that the
full potential of the equipment will not be exploited.
 Lack of keyboard equivalents for e.g. drag-and-drop or multi-touch zoom.
 Visualisations such as maps or graphs may lack an alternative representation of the data.
The results
The user testing, as well as the heuristic evaluation, has provided us with a good set of recommendations that
will enable the improvement of the control room usability signiﬁcantly, lowering the threshold of entry for new
operators. Not all issues can be solved immediately, as the proprietary software of the control tablet is out of
our hands, but the issues will still be noted and worked around as far as possible – and noted as requirements
for future upgrades. It was also encouraging that the testers found it easy to perform the test tasks in the
second round. The testers also found it enjoyable and interesting to test the control room and were very
positive concerning its potential for training, experiments and research on future directions in situational
awareness technology.
The testing results have been documented in a scientific conference paper:

Terje Gjøsæter & Jaziar Radianti, Evaluating Accessibility and Usability of an Experimental
Situational Awareness Room, Advances in Design for Inclusion, Proceedings of the AHFE
2018 International Conference on Design for Inclusion, Springer.
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KRISE-SIM: UPDATES 2018

3.2.5 Communication and Dissemination Activities

1. Exhibition in Kristiansandskonferansen 2018 in Kristiansand
2. Presenting the project article in ISCRAM (Information System for Crisis Management) conference in
the USA, May 2018.
3. Presenting the project article in the International Conference for Human-Computer Interaction in the
USA, July 2018
4. Invited for Forskingingsdagene September 2018

3.2.6 Barriers
There were no significant barriers during the project implementation. But we can mention some minor
challenges and remedy such as:
 Timeline and the need for improvisation: Sometimes not all works as easy as we have thought, due to
some detailed technical development, and therefore the development work take a longer time. On the
other hand, some testing work took a shorter time, and therefore, we could compensate the time
challenges by trying to balance these two activities.
 In user testing, for example, we used student instead of real crisis management stakeholders. The
reason was that the work was still in the technical development process, and it would be sufficient as
the students have already able to reveal some weaknesses in the tool. We plan to invite them in the
near time for testing both the prototype and high-fidelity VTT.
 The use of real-time data to feed the game world is, in fact, a bit challenging in the implementation,
especially in terms of how to match the time in the game world and the actual time in the real-time
data. We finally decided to use simulated data in most part of the Virtual Training Tool itself. However,
the real data analytics platform will still be implemented as a part of the control room features.
In brief, we have remedies for all minor challenges identified in these barriers.

4. CONCLUSION AND FURTHER PLAN
In this report, we conclude the following:
1. On project implementation: The project is still running as planned and achieves some milestones (finished
first prototype, high-fidelity VTT; improved experimental control room, scientific publications and
exhibition for reaching out locally and internationally.
2. On plan until September 2018: we have more results, but more works needed some to make the
developed tool can be tested with the Crisis Management Stakeholders. Until the end of 2017, there are
some results planned to be achieved, among other things: 1) the extension of the Operasjon Tyrsdal Game
as a training tool and 2) A scientific paper describing the co-design process of the KriseSIM product. It is
in line with our plan.
3. On future plan: We will continue to work on the following:
 Testing the Operasjon Tyrsdal with the crisis management stakeholders
 Testing the use of experimental operation centre with the crisis management stakeholders
 Completing the high-fidelity game
 Testing using eye-tracking tool
4. All these improvements will continuously be implemented until the end of the project timeline, i.e. March
2019, which needs continued support from AAUKF. We have suggested NOK 172,000 for 2019.
.
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9.2. Budsjett og finansieringsplan for flerårige prosjekter (fylles ikke ut for ettårige prosjekter, se punkt 9.1.)

Budsjett
Kostnadsart (Hovedposter)
Personal og indirekte kostnader
Utstyr
Andre driftskostnader

Sum

2017
282 000
0
0
0
0
0
0
282 000

2018
1 258 000
25 000
73 000
0
0
0
0
1 356 000

2019 Senere
418 000
0
28 000
0
0
0
0
446 000

Sum
0
0
0
0
0
0
0
0

1 958 000
25 000
101 000
0
0
0
0
2 084 000

Finansieringsplan
Kilde
Universitetet i Agder
AAUKF

Sum

Første år Andre år
Tredje år
141 000
678 000
141 000
678 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282 000
1 356 000

Senere
223 000
223 000
0
0
0
0
0
446 000

Sum
0
0
0
0
0
0
0
0

1 042 000
1 042 000
0
0
0
0
0
2 084 000

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

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Holdningskampanjer"
– videreføring av tilskudd
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
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.
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.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
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 2018 på tilsvarende måte som i
perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som
styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
Kompetansefondet har mottatt til sammen seks søknader om videreføring av allerede
igangsatte prosjekter.
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond viderefører støtten til
prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing».
3. OM PROSJEKTET
3.1 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.
3.2 Bakgrunn
FK Jerv er Aust-Agders største fotballklubb, og 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
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innenfor FK Jerv og i samarbeidsklubber, i tillegg til holdningskampanjer bl.a. ved skoler i
regionen.
3.3 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 år to av prosjektet som til sammen løper over tre år.
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 vår
region. 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
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.
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 på
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viktigheten av at alle er inkludert («innafor») i en gruppe og at du skal finne det du trenger
«innafor» appen.
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. Videre redegjøres det for
enkelte mindre endringer, som etter søkers oppfatning har positiv innvirkning på prosjektet.
For det første valgte man å ansette egen prosjektleder. Dette erstattet studentarbeidet som
var planlagt sommeren 2018. Til gjengjeld valgte man å utvide prosjektet ved å øke antallet
tilknyttede studenter fra tre til fire. Dette er finansiert gjennom økt egenfinansiering.
3.4 Organisering
I tillegg til at Sven Fredrik Stray er ansatt som prosjektleder i 80 % stilling, hentes
prosjektressurser fra Blå Kors Kristiansand og FK Jerv, samt kompetansepersonell utenfra
(helsesektor, teknologisektor, innovasjonsmiljø, utdanning, toppidrett, universitet o.l.).
Prosjektets styringsgruppe består av prosjektleder, virksomhetsleder for Blå Kors
Snakkommobbing.no, salgs- og markedssjef i FK Jerv, overingeniør Tore H. Næss fra
institutt for IKT ved Universitetet i Agder og tidligere salgs- og markedssjef i FK Jerv Trond
Christoffersen.
3.5 Budsjett og finansieringsplan
I prosjektet har man knyttet til seg universitetsmiljøet, bl.a. for å få studentgrupper som bistår
i utviklingen av prosjektet. Gjennom 2018 har man utvidet prosjektet ved å øke antallet
tilknyttede studenter fra tre til fire. Dette er finansiert gjennom økt egenfinansiering. For øvrig
er det ikke gjort endringer i opprinnelig prosjektbudsjett.
Prosjektet vil søke å skaffe sponsorer til prosjektet, og disse midlene vil en i prioritert
rekkefølge bruke slik:







Økt stilling prosjektleder.
Økt tilførsel av dedikerte ressurser i prosjektet; anslagsvis økning 50 % stilling.
Økt tilførsel av dedikerte ressurser i styringsgruppen.
Økt bredde i fokusgrupper; eksempelvis å ha med skolerepresentanter fra starten.
Markedsføring og informasjonsarbeid.
Konsulenttjenester fra UiA, og annen bistand med spisskompetanse.

I søknaden om videreføring bemerkes det at videreført støtte fra kompetansefondet er
avgjørende for videreføring av prosjektet. Videre heter det at økt støtte fra sponsor eller
AAUKF vil kunne medføre:




Økt testomfang og mulighet til også å omfatte skolen.
Ytterligere satsing på oppfølging.
Prosjektet ønsker å se på muligheter for mer samarbeid mellom næringsliv /
akademia. En ønsker å koble studentene med 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.
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Mer støtte vil også gjøre det mulig å øke prosjektlederstillingen, noe som vil gi tettere
og bedre oppfølging av studentene som programmerer appen, mer markedsføringog informasjonsarbeid og større gjennomføringsevne.

Sekretariatet har ikke oppfattet at FK Jerv / Blå Kors har bedt konkret om utvidelse av
prosjektet og økt støtte. Sekretariatet forholder seg derfor til opprinnelig søknadsbeløp på
675 000 kroner i 2019, fordelt mellom kompetansefondet og sparebankstiftelsen.
1. år

2. år

3. år

Sum

Inntekter:
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Sponsor / Støtte
INNTEKTER TOTALT

575 000
575 000
1 150 000

675 000
675 000
1 350 000

725 000 1 975 000
725 000 1 975 000
1 450 000 3950000

Studentfinansiert innsats
Egenfinansiering (Estimert frivillig innsats)
TOTALT

202 500
155 000
357 500

577 500
205 000
782 500

577 500 1 357 500
815 000
455 000
1 032 500 2 172 500

630 000

875 000

370 000

270 000

30 000
15000
25 000
25 000
25 000
30 000
1 150 000

5 000
15000
40 000
20 000
25 000
100 000
1 350 000

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

0

0

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

0

0

Sekretariatet legger til grunn at den studentfinansierte innsatsen er egeninnsats som
kommer i tillegg til budsjettets totalramme på 3,95 mill. kroner.
Videre legger sekretariatet til grunn at søknadsbeløpet på 675 000 kroner gjelder Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i fellesskap.
4. 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.
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FK Jerv er Aust-Agders største fotballklubb, og har et vesentlig 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 barne- og
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 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 675 000
kroner i støtte, fordelt med om lag 340 000 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.
5. KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at 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. Videre tilrår sekretariatet at tilskuddet bevilges med bakgrunn i et
kostnadsoverslag på 3,95 mill. kroner, og at tilskuddet avkortes tilsvarende en eventuell
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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 2022, 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.
Vedlegg
Søknad videreføring av støtte fra AAUKF til FK Jerv og Blå Kors. Holdningskampanjer.
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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
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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.
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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.
Arbeidet med å utvikle prototype er i gang, og vi jobber 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 80% stilling, hentes prosjektressurser fra Blå Kors
Kristiansand og FK Jerv, samt kompetansepersonell utenfra (helsesektor, teknologisektor,
innovasjonsmiljø, utdanning, toppidrett, universitet o.l.).
Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.
Prosjektets styringsgruppe består av prosjektleder, virksomhetsleder for Blå Kors
Snakkommobbing.no, Salgs- og markedssjef i FK Jerv, Overingeniør Tore H. Næss fra
institutt for IKT ved Universitet i Agder og tidligere salgs- og markedssjef i FK Jerv Trond
Christoffersen.
8. Tidsplan og milepæler
Status:
På bakgrunn av tidligere innsendt prosjektbeskrivelse, redegjør vi her kort for prosjektstatus
etter tildeling i februar 2018 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:




Vi har gjennomført workshop med skoleelever, lærere og ledere i Grimstadskolen.
Dette var nyttig kartleggingsarbeid og vi fikk mange gode innspill og ideer som vi
strukturerte og tok med videre i forberedelsesfasen.
Vi har hatt samtaler/intervjuer med flere daglig ledere i lokale fotballklubber for å
høre om deres erfaringer og tanker rundt problemstillingene som vår app skal bidra til
å løse.
Nytilsatt prosjektleder arbeidet gjennom sommeren med å kartlegge behov og
gjennomføre research. Det ble gjennomført brukerundersøkelse på Sør Cup 2018, hvor
vi over to dager var i kontakt med ca. 70 respondenter (spillere og trenere).
På bakgrunn av kartlagt behov, research, workshops og brukerundersøkelse utarbeidet
prosjektleder flytdiagram og ferdig spesifikasjonsliste til studentene. Dette dokumentet
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ble kvalitetssikret av UIAs representant i styringsgruppen i begynnelsen av august, før
prosjektet ble presentert for studentene.
Vi holdt «bedriftspresentasjon» av prosjektet for alle studentene på
bachelorprogrammet Multimedia og -design i starten av august. Samme dag rekrutterte
vi fire studenter til å jobbe med vårt prosjekt.
Vi har laget en prototype (dummyversjon) av appen som viser brukersnitt, design og
funksjonalitet som ligger svært tett opp til det vi ønsker å oppnå i den
ferdigprogrammerte versjonen av appen. Dummyversjonen er et ypperlig visuelt
hjelpemiddel til presentasjoner av prosjektet og til mindre tester, som f.eks. design.
Vi har et godt og tett samarbeid med UIA og da spesielt med Overingeniør Tore H.
Næss som er UIAs representant på prosjektet og medlem i prosjektets styringsgruppe.
Tore har god oversikt og kjennskap til studentene på fakultetet og var viktig i
prosessen med å rekruttere studenter til programmeringsjobben. Tore tilfører
prosjektet teknisk og praktisk kompetanse, og fungerer meget bra i rollen som
bindeledd mot resten av fagmiljøet på Universitetet.
Prosjektleder har oversendt prosjektbeskrivelse og opprettet dialog med Rune
Høigaard fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring ved Universitetet i Agder for å
se på fremtidige muligheter for samarbeid og forskning knyttet til appen/prosjektet. Et
slikt samarbeid er med på å kvalitetssikre prosjektet, og gir oss nyttig tilgang til et
relevant og kompetent fagmiljø. Prosjektleder skal presentere prosjektet for
forskningsrådet ved Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, torsdag 26.10.2018.
Prosjektleder har i høst gjennomført faste arbeidsøkter, 1-2 ganger i uken sammen
med studentene, på UIA Grimstad. I tillegg har styringsgruppen møttes jevnlig 1-2
ganger i måneden.
Gjennom egeninnsats møter prosjektet kravet om egenfinansiering. Vi har opprettet
kontakt med trenere og spillere i Jerv som vil bidra med frivillig innsats. I tillegg er
det gjort avtale med en videregående skole i Kristiansand hvor vi skal presentere
konseptet og foreløpig app design, samt gjennomføre workshops. Dette er idrettslinje
elever som nylig har vært i målgruppen som vi sikter oss inn mot med vår app.

Det er imidlertid noen avvik/endringer som har positiv innvirkning på prosjektet som er verdt
å nevne


I opprinnelig søknad var det planlagt sesong/sommerjobb for 2-3 studenter som skulle
kartlegge behov og lage prototype som skulle danne grunnlag for testing i pilotfase, og
ansettelse av prosjektleder var planlagt august 2018.
1) Studentarbeidet som var planlagt sommeren 2018, ble erstattet av tidligere
ansettelse av prosjektleder. Dette skyldes at kartleggingsarbeidet krevde mer tid og
arbeidet med prototypen ville blitt «prematurt». Studentene hadde for lite
forutsetninger til å kunne produsere et godt resultat, det var mer hensiktsmessig å
forskyve deres arbeid til høsten.
Studentene skal høstsemesteret 2018 tilegne seg programmeringskunnskap i
apputviklingsfaget MM-200, som de så skal anvende i praksis ved å programmere vår
app, som er en prosjektoppgave i faget. Studentene har en progressiv læringskurve og
vil tilegne seg mer og mer kunnskap utover høsten, derfor øker programmeringen og
arbeidsmengden med appen underveis.
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2) Arbeidsomfanget i prosjektet var blitt så stort at partene så behov for å ansette
prosjektleder fra 1. juli 2018.


Til gjengjeld ble det i august 2018 rekruttert fire studenter til å lage prototypen. I
opprinnelig søknad var det planlagt tre studenter til arbeidet. Dette medfører økt
arbeidskapasitet og en økning i budsjettert egeninnsats; egeninnsats studentarbeid.

TEST:
I opprinnelig søknad står det at «på bakgrunn av prototype gjennomføres testing av
sluttbrukere i perioden august – november 2018». Det vil bli utført en test høsten
2018, i henhold til plan. I tillegg vil vi ha en større test januar – februar 2018. Appen
vil da være mer komplett og bedre rustet for utvidet testing.
ANNET:


Logo og design er en viktig milepæl for prosjektet i høst. Gjennom samarbeid med
UIA har vi planer om å avholde en intern grafikk/logo-konkurranse blant studenter
som går multimedia og grafisk design v/UIA Grimstad. Alternativt vil vi benytte
ekstern bistand for å sikre oss et godt nok resultat.
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Tidsplan
Revidert tidsplan for perioden juni 2018 – februar 2019:
Research, kartlegge behov og gjennomføre brukerundersøkelse, Juni - Juli 2018
Brukerundersøkelse på Sør Cup 2018 (mandag og
tirsdag).

Intervjue/samtale med spillere fra vår målgruppe.
Bruker to lag i Fløy.

Intervju/samtale med daglig leder i: Vigør, Fløy og
Våg.

Kravspekifikasjon til prototype, Juni - August 2018
Oppsummering fra workshops, research, brukerundersøkelser og tilb.mld.
fagmiljø gir grunnlag for endelig spesifikasjonsliste til prototype.

Tydelig beskrivelse (spesifikasjonsliste) ferdig til 10. august 2018.

Prosjektleder ansatt i 50% stilling f.o.m. 01.07.2018, Juli 2018

Produksjon av prototype, August - desember 2018
Studenter ved UIA Grimstad lager prototype. Dette "apputkastet" danner
grunnlag for testing i jan / Feb 2019.

Test av konseptet i november 18. Bruker dummy-versjon av appen. Utvalg:
skoleelever, spillere og trenere.

Pilot, Januar - Februar 2019
På bakgrunn av prototype gjennomføres testing av sluttbrukere. Utvalg: G 13 og G14 fra FK Jerv.

Statusrapport, Februar 2019
Statusrapport og prosjektevaluering for prosjektet. Tidlig i denne fasen legges
en helt konkret plan for år 2.

På bakgrunn av testen i Jan / Feb 2019 gjennomføres testevaluering.
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Videre hovedlinjer for prosjektet:
Mars – Juli 2019: Utvikling/testing

August 2019: Halvtidsevaluering

August 2019 – Januar 2020: Utvikling /testing

Februar 2020 – Januar 2021: Fullskala testing i Jerv / Lansering/ markedsføring

Februar 2021: SLuttrapport for prosjektet

Muligheter videre:


Samtlige studenter har utrykt at de ønsker å «følge» prosjektet videre, dvs. fortsette å
jobbe med appen/prosjektet vårsemesteret 2019, da som en del av bacheloroppgaven.
Vi har signalisert for studentene av vi gjerne vil ha dem med etter sommeren 2019
hvis de velger å gå videre på masternivå. I tillegg har vi nevnt for studentene at vi
håper å tilby dem sommerjobb sommeren 2019. Dette vil gi kontinuitet i
utviklingsarbeidet.
Hvis studentene velger å «følge» prosjektet videre på masternivå vil de få mindre tid
til å jobbe med appen det første året, høst 2019 og vår 2020. Studentene vil da ha noe
begrenset tid og mulighet til å jobbe med appen siden de skal gjennom flere enkelt
emner som ikke gir rom for å bruke mye tid på prosjektoppgaver, slik de kan i dag.
Som et resultat av det jobber vi allerede nå med å koble på masterstudenter som skal
levere oppgave våren 2020. Disse studentene vil kunne bidra i et mye større omfang
siden det er lagt opp til at de skal bruke mye av sin studietid på masteroppgaven de to
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siste semestrene, høst 2019 og vår 2020. Vi sikter mot å involvere fire nye
masterstudenter.


Selv om det har vært en ordning hvor vi kan involvere skolen, har vi ikke gjort det,
noe på grunn av midler. Blir det tilført ytterligere midler til prosjektet, f.eks. gjennom
økt støtte fra AAUKF eller fra sponsor, vil involvering av skolen i utviklings/testfasen bli aktuelt.

9. Økonomi
Sven Fredrik Stray er ansatt som prosjektleder i 80% 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. Dette kan delvis
forklares ved endring i nøkkelpersonell hos FK Jerv.
Utgiften «Lønn - sommerjobb» på 135.000 NOK flyttes til «Prosjektleder lønn».
Forklaringen er at studentarbeidet som var planlagt utført sommeren 2018 ble erstattet
av tidligere ansettelse av prosjektleder, som arbeidet gjennom sommeren.
Av praktiske grunner får prosjektleder utbetalt lønn av BKK, som så fakturerer
prosjektet.
Forhold i FK Jerv har hatt innvirkning på at personell fra BKK har vært betydelig mer
involvert i prosjektetableringsfasen, dette forklarer hvorfor mye av midlene fra posten
«prosjektetablering» går til BKK.
Utgiftsposten «Teknisk utstyr, PC/Telefon» økes noe.
Ikke behov for konsulentbistand som budsjettert.
Vi har økt egenfinansieringsposten «Studentinnsats» fra 202.500 NOK til 270.000
NOK. Dette forklares med at vi har økt fra tre til fire studenter.
Noen av budsjettpostene er ikke brukt, men har brukt mer på prosjektleder, ser også at
vi vil gjøre det i fremtiden.
Endring nøkkelpersonell i FK Jerv. Både Daglig leder og Salgs- og markedssjef i FK
Jerv ble skiftet ut sommer 2018, dette har ført til økt belastningen på BKK og økt
behovet for tidligere ansettelse av prosjektleder. Personell som har utgått i Jerv har
bidratt til at vi ikke har fått fulgt opp muligheter for sponsorinntekter som ønsket.
Prosjektleder og markeds personell fra Jerv ønsker likevel å utfordre sponsorer eller på
en annen måte jobbe med å tilføre ekstra midler i prosjektet. Det må nevnes at den
vanskelige økonomiske situasjonen FK Jerv for tiden befinner seg i nok vil gjøre dette
arbeidet vanskeligere.

sjektet "Holdningskampanjer" - videreføring av tilskudd - 18/6427-5 Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Holdningskampanjer" - videreføring av tilskudd : Søknad videreføring av støtte fra AAUKF til FK Jerv og Blå Kors. Holdningskampanjer.

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






Økt testomfang og mulighet til også å omfatte skolen.
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.
Mer støtte vil også 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.
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Søknad fra KS ang. prosjekt "#drømmejobben" - videreføring av
tilskudd
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
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.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
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 2018 på tilsvarende måte som i
perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som
styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
Kompetansefondet har mottatt til sammen seks søknader om videreføring av allerede
igangsatte prosjekter.
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond viderefører støtten til
prosjektet «drømmejobben».
3. OM PROSJEKTET
3.1 Tidligere vedtak
På styremøte 17. februar 2017 gjorde styret følgende vedtak:
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.
2. februar 2018 vedtok styret å videreføre støtten til prosjektet til prosjektet og fattet følgende
vedtak:
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.
Det er dermed bevilget til sammen 1 545 000 kroner til prosjektet, fordelt med 515 000 fra
hver av de tre stiftelsene. Hver av stiftelsene bevilget 230 000 kroner i 2017 og 285 000
kroner i 2018.
3.2 Beskrivelse av prosjektet
#Drømmejobben er for alle de 30 kommunene og de to fylkeskommunene i Agder.
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.
Prosjektet har en rekke aktiviteter knyttet til å oppnå de fire hovedmålet og delmålene. Man
ønsket å starte med en forstudie hvor man søkte å identifisere hindre og muligheter for
rekruttering av de aktuelle målgruppene. Med bakgrunn av forstudien planla man å





mobilisere målgruppene gjennom et samarbeid med et kommunikasjonsbyrå
samarbeide med utvalgte utdanningsinstitusjoner med mål om god gjennomføring
hos studenter i de to målgruppene
tilpasse konseptet «Menn i helse» til å imøtekomme innvandrergruppen som helhet
og å gjennomføre et fireårig utdanningsløp for innvandrere i helsefagarbeid med bruk
av metoden
identifisere eventuelle barrierer for å ansette innvandrere og unge menn

Prosjektet innebærer også følgeforskning av de ulike aktivitetene for å dokumentere
eventuelle effekter.
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.
Prosjektet er i stadig utvikling og omfatter nå følgende tiltak:


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

For nærmere beskrivelse av de ulike tiltakene henvises det til vedlegget.
Prosjektets arbeidsgruppe ledes av KS Agder ved Dorrit Svenning. I tillegg til personer fra
KS Agder består arbeidsgruppen av to representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og to
fra kommunene. Arbeidsgruppen rådfører seg med referansegruppen som består av
representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og utvalgte kommuner. Det er fylkesstyret i
KS Agder som vil fungere som styringsgruppe for prosjektet.
Prosjektet har en prosjektgruppe med representanter fra ti kommuner/fylkeskommuner og
representanter fra fire av de store arbeidstakerorganisasjonene. Det oppgis at det er stort
engasjement for felles arbeid med rekruttering og omdømmeutfordringer.
Prosjektets budsjett- og finansieringsplan for 2019 fremgår av tabellen nedenfor:

I dag er det KS Agder som har prosjektledelsen. Det oppgis at det kan være ønskelig med
midler til prosjektledelse (inntil en halv stilling) i 2020. KS Agder estimerer samtidig at
søknadsbeløpet neste år vil være i om lag samme størrelsesorden.
KS Agder søker for inneværende år om totalt 2,15 mill. kroner fra Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond, Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør,
fordelt med i overkant av 700 000 kroner fra hver av stiftelsene. Egenandelen på 2,45 mill.
kroner er noe høyere enn søknadsbeløpet.
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4. 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 samarbeider med UiA og NORCE. 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. Det kan dermed være aktuelt å fortsette med
prosjektet «#drømmejobben» frem til 2032. Med bakgrunn i den nye strategien mener
sekretariatet at en bør følge opp igangsatte satsinger, samtidig som en ikke kan binde opp
for mange midler langt frem i tid. Etter sekretariatets vurdering bør ikke kompetansefondet
binde opp midler til dette prosjektet utover prosjektperioden det opprinnelig ble søkt om
(2017 - 2020).
KS søker om en tilskudd på 2 150 000 kroner totalt fra de tre stiftelsene, noe som tilsvarer
715 000 kroner hva hver av stiftelsene. Dette er et høyere søknadsbeløp enn foregående år.
Dette begrunnes med en utvidelse av prosjektets innhold og aktiviteter sammenlignet med
opprinnelig søknad. Sekretariatet vurderer at en bør imøtekomme søknadsbeløpet for 2019
på 715 000 kroner på bakgrunn av økt aktivitet i prosjektet og oppskalering av prosjektets
forskningsdel. Når det gjelder prosjektåret 2020 signaliser KS at søknadssummen vil ligge på
omtrent samme nivå som for 2019. Sekretariatet mener at kompetansefondet bør være
positive til å følge opp prosjektet i 2020 på samme nivå som 2019, men understreker
samtidig at dette vil være det siste året fondet følger opp prosjektet i denne omgang.
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 2 150 000 kroner i støtte, fordelt med 715 000 kroner fra hver av
stiftelsene.
5. KONKLUSJON
Ut fra en samlet vurdering vil sekretariatet tilrå at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
bevilger KS et tilskudd på 715 000 kroner til videreføring av prosjektet «#drømmejobben» i
2019. Tilskuddet bevilges 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. 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.
Vedlegg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - søknad og rapport 2018
I jobb i Agder.final
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Hva kan kommunene gjøre for å få flere unge menn og innvandrere
til å velge kommunal helse – og omsorgstjeneste
Delstudie (2017/18)
Skrevet av: Nina Jentoft

Sammendrag
Dette er et delstudie i prosjektet #drømmejobben foretatt høst/vinter 2017/18. Gjennom
intervjuer av sju 15 årige gutter som står foran linjevalget til videregående skole og deres
rådgivere, en fokusgruppe på sykepleiestudiet ved Universitetet på Agder og to fokusgrupper
med kommunale personalnettverk på Agder, har en forsøkt å tilnærme seg spørsmålet om hva
kommunene kan gjøre for å få flere unge menn og innvandrere til å velg kommunal helse- og
omsorgstjeneste.
Denne delrapporten redegjør for funnene i denne undersøkelsen. Noen av de aller viktigste
funnene fra et kommunalt perspektiv er:


Guttene velger fortsatt svært tradisjonelt, og forestillingen om mannen som
hovedforsørger lever videre. Guttene vektlegger høy lønn, full stilling og gode
arbeidsvilkår høyt.



Det bør gjøres til en uttalt policy å rekruttere menn til helse- og omsorgsyrkene,
herunder arbeide bredt for gode arbeidsbetingelser, drive merkevarebygging av
kommunal helse- og omsorgssektor, herunder bruk av rollemodeller.



Styrke rådgivingsressursen og komme tidligere inn, for eksempel i barnehager og
barneskoler.



Foreldrene bør trekkes mer aktivt inn i rådgivingen. Deres råd er ofte avgjørende for
guttenes endelige valg.



Gi guttene og foreldrene et bedre og bredere erfaringsgrunnlag for valget, for
eksempel gjennom økt bruk av bedriftsbesøk, hospitering, karriere veiledning mm.



På ungdomsskolen har få av guttene yrkesvalget klart for seg. Det er viktig å tenke på
arenaer senere i guttenes utdanningsløp hvor en kan rekruttere dem, som for eksempel
i Saniteten i militære, toppidrettsmiljøer og Røde Kors.
i
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Kommunene trenger mer arbeidskraft i årene som kommer. Presset på kommunale tjenester
vet vi blir stort, spesielt som følge av «eldrebølgen», eller «eldreveggen» som noen heller vil
kalle den fordi det ikke er en utfordring som reduseres i overskuelig fremtid. Den
demografiske utviklingen tilsier at vi vil få langt flere eldre som trenger tilsyn og omsorg og
færre i de yngre generasjonene til å utføre disse oppgavene (kilde: Statistisk sentralbyrå).
Utfordringen vet vi blir ekstra stor i kommunal helse- og omsorgssektor. KS Agder arbeider
for å være forberedt på denne problematikken, blant annet gjennom prosjektet
#drømmejobben.
I samarbeid med KS Agder, og en rekke kommuner, har Agderforskning (nå NORCE)
gjennomført et studie som setter fokus på:
-

hvorfor ikke flere unge menn vurderer helse- og omsorgsyrkene som en interessant
yrkeskarriere

-

hvilke refleksjoner de gjør seg rundt disse yrkene

-

hva de mener må til for at de skulle vurdere dem som interessante

I tillegg har vi utfordret våre informanter til å reflektere rundt hvordan en kan rekruttere flere
innvandrere til helse- og omsorgsyrkene, men denne tematikken har ikke fått like stor fokus i
dette delstudiet.
Studiet er basert på en intervjuundersøkelse bestående av intervjuer med ungdom som står i
reelle valgsituasjoner. Disse intervjuene ble supplert med en fokusgruppe blant
universitetslektorer og mannlige studenter på sykepleierstudiet ved Universitetet i Agder
(UiA). Samtidig er perspektivene til arbeidsgiverne i kommunal sektor ivaretatt gjennom to
fokusgrupper i kommunale personalnettverk i Lister og Østre-Agder.
Norge har et kjønnssegregert arbeidsmarkedet (se for eksempel Kitterød og Teigen, 2018;
Østbakken, Reisel, Schøne og Barth, 2017; Halrynjo og Teigen, 2016; Reisel og Teigen,
2014; Mathiesen, Buland og Bungum, 2010). Tiden synes overmoden for handling når det
kommer til å arbeide for å motvirke den kjønnssegregering som vi finner i norsk utdanningsog arbeidsmarked. Dette er spesielt aktuelt når det gjelder menn i helse og omsorg.

3
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I dag er det flere jenter enn gutter som tar lengre utdanning, men det er fremdeles slik at jenter
i stor grad velger pedagogiske fag, helse- og sosialfag, mens guttene velger
naturvitenskapelige og teknologiske fag. Sammenlignet med andre land har Norge et svært
kjønnsdelt arbeidsmarked. Kun 22 prosent av ingeniørstudentene i Norge er jenter (kilde:
SSB/Statistikkbanken). Gjennom prosjektet «Jenter og teknologi» har NHO i samarbeid med
andre ønsket å øke antallet jenter i teknologi- og realfag på alle nivå. Barne- og
likestillingsdepartementet har støttet prosjektet og barne- og likestillingsministeren sier til
NRK at: ofte velger jenter og gutter ut i fra de forventningene de har rundt seg og at det
derfor er viktig at begge kjønn velger etter evner og interesser (NRK, 5.4.2016). Men det har
ikke vært samme fokus på menn som velger tradisjonelt, og hvordan man skal få dem til å
tenke utradisjonelt, som for kvinner. På grunn av denne skjevheten kan en utilsiktet effekt av
denne type kampanjer bli at færre menn vil velge tradisjonelle kvinneyrker. En refleksjon;
Når man fremstiller unge kvinner som velger for eksempel realfag som utradisjonelle, at de
tar en spenstig valg, sier man samtidig til alle jentene som velger typiske kvinneyrker, som
sykepleier eller helsefagarbeider, at de er litt kjedelige og trygghetssøkende. Hvordan
fremstiller vi da unge menn som velger helse- og omsorgsfag, og hva tenker guttene selv
rundt det valget de skal ta? Vi utfordret fokusgruppen innen sykepleien på UiA om dette og
lærdommen kan være at en skal tenke godt gjennom hvordan en velger å selge et budskap slik
at man unngår negative utilsiktede effekter.
I media ser vi jevnlig oppslag med kritikk av helse- og omsorgstjenesten i kommunene, for
eksempel fra innbyggere/grupper av innbyggerne. Det handler ofte om tjenester de ikke får
eller kvaliteten på tjenester. Det hender også at ansatte er ute å uttaler seg kritisk om sin
arbeidsgiver, for eksempel i forbindelse med lønnskampanjer, deltid/heltidsdebatten osv. Det
skal være en stor åpenhet rundt kommunenes virksomhet. Det er ønsket og nødvendig fordi
kommunene er en offentlig virksomhet som skal levere tjenester til og på vegne av sine
innbyggere og da er åpenhet rundt tjenestekvalitet og arbeidsvilkår viktig. Det er imidlertid
mer uvanlig og langt sjeldnere at en opplever dette i privat sektor. Denne ubalansen kan være
med å påvirke hvem som ønsker å søke arbeid i kommunal sektor. Det er derfor viktig å ha
kunnskap om unge menns forestillinger når det kommer til valg av utdanning og arbeid.

1.2 Forskningsmetode
Agderforskning (NORCE) har gjennomført sju individuelle intervjuer med gutter i tiende
klasse fordelt på tre ungdomsskoler på Agder. Det er ingen presise retningslinjer for hvor
4
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store utvalgene i kvalitative studier skal være. Det er ofte de finansielle og tidsmessige
rammene som setter en grense for hvor omfattende datainnsamlingen kan bli. I en ideell
verden er det mer riktig å avslutte datainnsamlingen når man synes å oppnå lite ny
informasjon for hvert nytt intervju, observasjon eller liknende (Thagaard, 2009). Siden
prosjektet er eksplorativt, er ikke målet å skaffe generaliserbare data, men komme på spor av
interessante funn som kan danne grunnlag for videre arbeid.
De tre skolene er spredt i regionen. En skole ligger i innlandet, en i Kristiansand-regionen og
en i Arendals-regionen. Intervjuene er tatt etter at elevene har hatt individuell samtale med
skolens rådgiver (eller i alle fall hatt tilbud om slik samtale), men før de skal søke
videregående skole. Det er de tre rådgiverne som basert på kriterier fra forskerne har valgt ut
informantene. Slike kriterier var bakgrunn og etnisitet (geografi, kjønn og alder er allerede
ivaretatt). Det er alltid en fare for at utvalget kan bli skjevt når det ikke trekkes tilfeldig, men
det var grunn til å tro at noen av elevene ville vegre seg, og at en forespørsel av en kjent
voksenperson på skolen var en fornuftig fremgangsmåte. Tilgangen på informanter var
tilstrekkelig. Vi oppfatter at det ble en god miks i gruppen. Fem av guttene er etnisk norske og
elevene har foreldre i et spekter av yrker. I intervjuene nærmer vi oss hvilket valg de har gjort,
rådgivingen de har fått, hva de tenker om helse- og omsorgsyrkene, og hvorfor de eventuelt
ikke velger disse.
Disse intervjuene ble supplert med intervjuer av skolenes rådgivere (3). Der fokuserte vi blant
annet på hvordan de ulike studieretningene/program blir presentert, hva de mener er de
viktigste årsakene til at unge menn/innvandrere ikke velger helse- og omsorgsyrker i større
grad og hva de mener er de viktigste tiltakene skolen/kommunen kan sette i verk for å
rekruttere flere unge menn/innvandrere til denne sektoren.
De individuelle intervjuene ble gjennomført med èn forsker tilstede. Det ble tatt notater under
alle intervjuene. Lydopptak ble ikke benyttet fordi erfaring har vist at uerfarne/uprofesjonelle
informanter ofte vegrer seg for å snakke fritt når en tar opptak sammenlignet med
håndskrevne notater. Når vi noterer kan vi også si hva vi skriver ned og slik trygge dem på
hva som tas med videre. Det tar også tid å skrive, noe som gir naturlige pauser for refleksjon
og ofte ytterligere suppleringer til det som allerede er sagt.

5

12/19 Søknad fra KS ang. prosjekt "drømmejobben" - videreføring av tilskudd - 18/6427-12 Søknad fra KS ang. prosjekt "drømmejobben" - videreføring av tilskudd : I jobb i Agder.final

Det ble benyttet en semi-strukturert guide. Forslaget til intervjuguide ble sendt til
kvalitetssikring hos referansegruppen i #drømmejobben. Vi hadde noen forhåndsskrevne
spørsmål, men i stor grad forsøkte vi å la informantene komme med innspill og vinklinger
som ledet til tema som ikke var del av intervjuguiden. Vi holdt oss derfor ikke strengt til
rekkefølgen i intervjuguiden, men fylte inn med spørsmål, dersom det var behov eller
informanten selv ikke kom inn på temaet. Intervjuene med ungdommene var av kortere
varighet (ca 30 minutter) enn med rådgiverne (1 time +).
Selv om funnene ved en slik intervjuundersøkelse må tolkes kvalitativt og ikke kan
kvantifiseres, så gir intervjuene en dypere forståelse for de temaene som ble reist. Forskerne
har kommet frem til kunnskap som har relevans ut over de personene som er intervjuet. For
eksempel viser det seg at ungdommene legger vekt på mange av de samme tingene når de skal
beskrive og forklare hvorfor helse- og omsorgsyrkene ikke er noe for dem, eller hvordan de
mener rådgivningen kan styrkes.
I tillegg til personlige intervjuer ble det gjennomført tre fokusgrupper. En fokusgruppe ble
foretatt på sykepleierstudiet ved UiA hvor mannlige universitetslektorer og studenter var med.
Der kretset diskusjonen rundt hvilke faktorer som fremmer og hemmer menn i helse- og
omsorg sett fra deres ståsted, hvordan de opplever kontinuitet og frafall i ulike deler av
utdanningsløpet og hva som kan være særlig virkningsfullt for å bidra til større andel menn
(og innvandrere) i utdanning og jobb/praksis og etter deres mening hvilke suksesskriterier en
burde ta tak i. To fokusgrupper ble videre gjennomført med kommunenes personalnettverk i
Lister og Østre-Agder, hvor personalsjefene/HR-sjefene i kommunene, eller deres
stedfortredere, var representert. Fokus ble satt på kommunenes arbeidsgiver- og
rekrutteringspolitikk, hva de gjør for å sikre et større mangfold i helse- og omsorgsyrkene.
Spesielt ble de utfordret på hva de mener er årsaken til at menn svikter kommunal helse- og
omsorgssektor og hvorfor en ikke lykkes med å få flere mennesker med
innvandringsbakgrunn inn i disse yrkene. Ved fokusgruppene ble det etter positivt samtykke
benyttet båndopptak i tillegg til notater.

1.3 Metodiske muligheter og begrensinger
I intervjuene er vi ute etter å gå i «dybden» heller enn i «bredden». Kvantitative undersøkelser
vil i stor grad ha forhåndsutformede spørsmål, slik at respondentene ofte har liten eller ingen
mulighet til å komme med innspill eller sine perspektiver. Siden vi ønsker å nettopp forstå
6
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bakgrunnen for de unge guttenes valg og rådgivernes refleksjoner rundt temaet er kvalitativ
metode mer egnet. Vi er ikke ute etter å si noe om hyppighet og omfang. Funnene må derfor
ikke tolkes i et kvantitativt perspektiv.
Selv om funnene ikke kan kvantifiseres, får vi gjennom denne metoden en dypere forståelse
for hva som driver guttenes valg. Vi ønsker å forstå de sosiale relasjonene våre informanter
inngår i og hva som eventuelt skjer der som påvirker deres utdanningsvalg. Hva som påvirker
guttenes valg, hvem som er viktigst for valget og hva de vektlegger som blir avgjørende for
det endelige valget av utdanning, er spørsmål vi forsøker å finne svar på. Neste steg er å finne
svar på hvordan disse spørsmålene fortoner seg fra rådgivernes perspektiv og i hvilken grad
kjønn er tema i rådgivingen.
Vi har kommet frem til kunnskap som har relevans ut over de personene vi har intervjuet. Det
viser seg i at informantene legger vekt på mange av de samme tingene når de skal forklare
hvorfor de velger som de gjør eller hva de mener er bestemmende for unge gutters
perspektiver. Mange av perspektivene stemmer med hva en har funnet i tidligere forskning
(for eksempel Mjaavatn, i prosess; Mathiesen mfl. 2010). Samtidig som nye ting blir synlige
for oss.
Hensikten med fokusgrupper som metode er at man skal få et datamateriale som kan si oss
noe om hvilke forestillinger deltakerne har omkring et utvalgt tema. Vi får også anledning til
å følge meningsutvekslinger og argumentasjon mellom deltakerne. En fokusgruppe vil
selvsagt ikke samsvare fullt ut med sosiale sammenhenger hvor slike temaer vanligvis
diskuteres, men fokusgruppe som metodisk tilnærming vil likevel gi oss muligheten til
innblikk i deltakernes forestillinger gjennom deres fortellinger og argumentasjon (Morgan,
1998, 1997; Repstad, 2007).
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2 Hva sier guttene om valgene de tar og rådgivingen de har fått
2.1 Hva betyr mest for guttenes valg?
Dagens ungdommer har tilgang på mye informasjon gjennom mange informasjonskanaler.
Om de ikke leser papir aviser og ser på nyhetssendingene på TV, benyttes internett og sosiale
medier i stor utstrekning. De synes å være reflekterte. De besitter ganske mye nyttig
informasjon, spesielt på områder som interesserer dem og som de søker opp selv. På den
andre siden oppgir enkelte at det er vanskelig å orientere seg i all informasjon som er
tilgjengelig. Det underbygger fortsatt behov for en bred rådgiving, som i mindre grad er styrt
av elevene og deres interesser. Kanskje er muligheten for å «styre unna» informasjon for stor.
Guttene forteller at en god del tid av rådgivningen og «Utdanningsvalg» (UTV-faget1) ble
brukt til skille mellom studiespesialiserende retning og yrkesfaglig retning. Det stemmer også
med hva rådgiverne forteller selv. Når vi treffer dem er det bare to av elevene som på
intervjutidspunktet vet hvilket yrke de skal velge, begge i den yrkesfaglige retningen. Fire er
usikre på yrke, og sier de derfor vil velge studiespesialiserende. En uttaler:
«Jeg velger studiespesialiserende, da holdes alle dører åpne»
En av guttene vet ikke hva han vil bli eller hva han skal velge.
Ut fra det rådgiverne forteller kan det synes som at mye av tiden til veiledning går på
program/linjevalgene, søkedatoer og hvordan en går frem, og at det er mindre tid til å
fokusere på mangfoldet i yrker en kan velge mellom. Det kan være behov for å øke innslaget
av yrkespresentasjoner i sin bredde. Flere av guttene synes heller ikke klare til å fokusere på
yrkesvalget nå. Det kan bety at kommunene bør tenke over om det finnes arenaer på et noe
senere tidspunkt i guttenes utdanningsløp hvor kommunen kan forsøke å rekruttere dem.
Guttene vi intervjuet opplever at de står fritt i sine valg. Likevel når de snakker om hva de tror
de kan tenke seg av yrke går det langs ganske tradisjonelle linjer. Det tyder på at de mest
sannsynlig vil velge tradisjonelt hvis ikke noen vil overbevise dem om noe annet. Det

Faget «Utdanningsvalg» ble introdusert gjennom læreplanendringene i Kunnskapsløftet. Læreplanen for faget
ble revidert fra og med skoleåret 2015/2016. Et mål med faget er å styrke elevenes grunnlag for å velge rett i
videregående skole og dermed redusere omvalg og frafall. Faget skal bidra til å gi elevene en forståelse for
betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring. Se tabell 1 for når UTV-faget er gitt i de tre
skolene vi har undersøkt i dette studiet.

1
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kommer også tydelig frem i samtalen, at selv om de opplever å kunne velge selv, gir familien,
i hovedsak foreldrene og eldre søsken, ganske klare råd. Når alt kommer til alt hører de unge
på sine foreldre, og slik kommer familiens råd til å bety svært mye for utdannings/yrkesvalget. En av guttene sier:
«En velger som far. Det er ofte slik det går»
Helt ny og landsdekkende forskning (Mjaavatn og Frostad, 2018) peker på at venner betyr
mye for de unges valg, mer enn familien. Vår studie underbygger at både familie og venner
har stor betydning. Mens familiens rolle er ubestridt, synes venner å bety mer for de usikre
fordi det er lett å velge skolen de fleste av de du kjenner skal gå på.

2.2 Hva sier guttene om den rådgivingen de har fått?
Våre informanter gir svært varierte tilbakemeldinger på rådgivingen de har fått i (8) 9 og 10.
klasse, jfr. tabell 1 nedenfor. Enkelte husker ganske lite av hva rådgivingen har bestått av.
Guttene beskriver at det er gitt rådgiving i niende og tiende klasse, en skole har også være
inne på tema i åttende. I niende synes undervisningen å være knyttet til UTV-faget og
arbeidsuka. I UTV-faget har de arbeidet med oppgaver. På en av skolene har en brukt mye tid
på at alle elevene lager en presentasjon av et yrke som de skal legge frem for klassen. De
andre skolene har droppet det fordi det tok forholdsmessig mye av tiden i faget. Noen av
guttene er usikre på hva UTV-faget har gitt dem, mens andre synes det har hjulpet dem.
Uansett synes de fleste å ha et positivt forhold til faget. En forteller:
«UTV-faget er gøy, kan slappe av, får ikke karakterer».
Det opplyses at det er kontaktlærer som har hovedansvaret for UTV-faget i skolene vi har
besøkt.
Det er ganske likt det skolene har av karriereveiledning. Et flertall synes rådgivingen har
hjulpet dem, mens et mindretall ikke synes de har fått nok informasjon. En forteller:
«Usikker. Mangler opplysninger. Forstår ikke dette med fagbrev. Har ikke fått nok
informasjon»
Det guttene likevel er enige om er at de ønsker et bredere erfaringsgrunnlag, for eksempel mer
informasjon om utdanningsvalg og yrkesmulighetene, hospitering i virksomheter og
9
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bedriftsbesøk (ute og inn i skolen). Selv om ungdommen besitter mye informasjon og er
flinke til å reflektere over informasjonen de besitter, synes det likevel som de vet ganske lite
om arbeidslivet, og ikke minst de yrkesmulighetene som ligger der. En av elevene uttrykker:
«Vi bør ha mer om utdanningsvalg og yrker i timene. Hospitering hadde hjulpet mer
enn rådgiving.»
Felles for alle guttene er at de synes den individuelle veiledningen er viktig. Noen trygges i
valget de har tatt, andre har fått hjelp til å orientere seg på veien:
«Blitt tryggere. Vet mer om veien jeg må ta»
I samtalen gis praktisk informasjon om søkedatoer, veier man kan gå, skoler en kan velge. En
snakker også mye om personlige egenskaper, hva en liker og hvor en har sine styrker.
Rådgiver ønsker å se hver enkelt elev og styrke dem i sitt valg.
I tillegg til rådgivers aktiviteter bruker de unge nettet mye. Det vises til nettsider/tester som
Vilbli.no, Yvalg.no og Vaf.no. Et par av guttene baserer seg nesten utelukkende på
informasjonen de har funnet her eller testene de har tatt her, og har hatt et heller lavt
engasjement i andre rådgivningstilbud. Rådgiverne anbefaler også elevene å bruke disse
nettsidene.

2.3 Hva sier guttene om helse- og omsorg?
Generelt sett har elevene vi intervjuet gode ting å si om helse- og omsorgssektoren. De
kjenner alle mange jenter som skal velge denne retningen. Guttene sier det er viktige yrker,
man trenger mange i disse yrkene og det gir trygghet for arbeid. Mens flertallet også synes det
høres gøy ut å arbeide i denne sektoren, til og med litt tøft hvis man tenker på en
ambulansesjåfør eller et redningsteam, synes mindretallet at det virker kjedelig. En av guttene
sier:
«Det er mer moro med hvordan en motor fungerer enn kroppen.»
En annen mener det er sosialt krevende:
«Jeg er ikke så sosialt flink. Jentene er flinkere sosialt.»
Ingen av guttene vi intervjuet sier de vurderer helse- og omsorgsyrkene. En årsak er lav status.
Guttene mener at helse- og omsorgsyrkene gir enda lavere status for menn enn for kvinner. En
10

12/19 Søknad fra KS ang. prosjekt "drømmejobben" - videreføring av tilskudd - 18/6427-12 Søknad fra KS ang. prosjekt "drømmejobben" - videreføring av tilskudd : I jobb i Agder.final

annen årsak er lav lønn. Flere av guttene nevner i lønnsspørsmålet den utstrakte bruken av
deltid som negativ. Vanskeligheten med å få en full stilling som nyutdannet gjør sektoren
liksom ikke helt relevant for guttene som ser for seg karriere og et løp som hovedforsørger i
en eventuell familiefremtid. Når en i tillegg vet at et slikt valg i dagens kjønnssegregerte
arbeidsmarked, vil være et utradisjonelt valg og for noen et vanskelig valg, faller selv guttene
med interesse for området av. En sier:
«En kan bli mobbet for slikt.»
Guttene er ulike i forhold til bakgrunn og interesser. Men de fremstår likevel svært samstemte
i at for gutter gjelder det å gjøre karriere, de ønsker fulle stillinger og fortrinnsvis høy lønn.
Dette gjelder generelt, men i enda sterkere grad i et yrkesvalg som de og mange i samfunnet
rundt dem mener bryter med kulturer og de forventninger som stilles til dem som menn.

3 Hva sier rådgiverne?
Rådgiverne i ungdomsskolene mener det er sterke forventinger i samfunnet til hvilke yrker
gutter og jenter skal velge. Et kjønnssegregert arbeidsmarkedet ble understreket ved flere av
intervjuene, men samtidig er kjønn lite fremme i veiledningen i ungdomsskolen i følge
rådgiverne. Det er derfor lite som taler for at en systematisk arbeider for å motvirke en slik
utvikling. Dette støttes av forskning på feltet (se for eksempel Mathiesen, Buland og Bungum,
2010).
De tre rådgiverne er lærerutdannede med lang erfaring innen undervisning på
ungdomsskolenivå. Rådgiverrollen utgjør 50 % stilling hele året på den største skolen, 40 %
på den mellomstore skolen, og 20 % i perioden august til mars i den minste. I disse
stillingsandelene ligger mer enn karriereveiledning.
Alle rådgiverne er helt avhengig av et godt samarbeid med kontaktlærerne som i disse skolene
tar store deler av undervisningen i UTV-faget. I to av skolene har man også sosiallærere som
rådgiverne samarbeider med. Karriereveiledningen er det utelukkende rådgiverne som har
ansvar for det.

3.1 Hva består rådgivingen av?
Tabell 1 viser en grov oversikt over alle aktivitetene som rådgiverne oppgir når de blir spurt
om hva rådgivingen/karriereveiledningen består i. Ved å studere tabellen ser vi at selv om
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skolene velger noe ulik rekkefølge på aktivitetene er det et ganske likt opplegg de gir.
Likevel, litt skreddersøm gis også. For eksempel: den mellomstore skolen har en yrkesmesse
hvor det er foreldrene som presenterer sine yrker etter modell fra Skien, og den minste skolen
har muligheter til/og legger opp til flere bedriftsbesøk enn de andre to større skolene.
Oppsummert synes det som at mest tid går med på skolen til UTV-faget, hvor en arbeider med
karriereplan, søknader, CVer, presentasjoner, fagartikler om yrker, ser filmer, tar tester på
nettet og ikke minst får informasjon om programområdene og lokalt/regionalt arbeidsmarked.
I tillegg kommer den individuelle (eller gruppevise) veiledningen. Alle elevene skal ha tilbud
om en samtale, men enkelte får både to og tre samtaler ved behov.
Det legges også opp til aktiviteter utenfor skolesettingen som: yrkesmesse, bedriftsbesøk og
«Arbeidsuka». Likevel, når elevene skal si hva de savner mest, er det informasjon om
yrker/yrkesmulighetene, hospitering ute i virksomheter/bedrifter og
virksomhets/bedriftsbesøk, herunder både offentlige og private. Det blir fort veldig
tradisjonelt når en skal rigge bedriftsbesøk, en produksjonsbedrift og en tjenesteyter (begge
privat sektor). En av skolene har ikke hatt økonomi til bedriftsbesøk siste årene på grunn av
transportkostnadene.
Tabell 1 viser en over sikt over de aktivitetene som rådgiverne oppgir å ha gjennomført. Det
er en omfattende liste. Samtalene med rådgiverne viser likevel at det er ganske begrenset hvor
dypt en kan gå inn på hvert enkelt tema/område. Hvor mye tid som brukes på det enkelte
linjevalget eller programfaget styres i noen grad også av elevenes interesser. Når det gjelder
bedriftsbesøk er et for eksempel vanlig å velge en industrivirksomhet og en tjenesteyter. Det
gir i liten grad muligheter til å få frem spennet av næringer og bransjer, og de mulighetene
som ligger lokalt og regionalt arbeidsmarked.
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Tabell 1: En oversikt over de aktivitetene som rådgiverne oppgir å ha gjennomført
Stor ungdomsskole
8. klasse

Ingen aktiviteter oppgitt

9. klasse

- UTV-faget (ved
kontaktlærer) 1,5 time i
uka.
- Yrkesmesse (9. klasse
inviteres med sammen
med 10ende klasse)
- Åpen skole (frivillig for
10 ende klasse)
- 2 bedriftsbesøk (en
produksjonsbedrift, en
tjenesteyter)

10. klasse

- UTV-faget (ved
rådgiver august –
februar, kontaktlærer ut
året. 1,5 time i uka.
Informasjon
programområdene.
- Arbeidsuke
- Yrkesmesse
- Hospitering
videregående skoler, 1-2
dager
- Individuell veiledning
(evnt.gruppe)

Mellomstor
ungdomsskole
- UTV-faget (ved
rådgiver) 1 time i uka.
Jobber med boka: «Min
fremtid»
- Et besøk på en
arbeidsplass
- UTV-faget (ved
rådgiver). 1 time i uka.
Informasjon
programområdene.
-Hospitering
videregående skoler, 1.2
dager.
-Arbeidsuke. Elevene
lager CVer, søknader.
- Foreldremøte.
- UTV-faget (ved
kontaktlærer). 1 time i
uka. Prosjekt: «Hva vil
du bli når du blir stor?»
- Fagartikkel om et yrke.
- Yrkesmesse (ved
foreldrepresentasjoner)
- Hospitering
videregående skoler, 1-2
dager.
- Utdanningsmesse
- Foreldremøte
- Individuell veiledning

Liten ungdomsskole
Ingen aktiviteter oppgitt

-UTV-faget (ved
kontaktlærer). 1 time i
uka. Lager karriereplan.
Presenterer ett yrke for
klassen.
- Hospitering
videregående skole, 1
dag.

. UTV-faget (ved
kontaktlærer. 1 time i
uka.
-Hospitering
videregående skole, 1
dag.
- Hospitering næringsliv
- Rådgiver holder møte
med 10 klasse. Div.
informasjon,
linjer/søknad/regionalt
arbeidsmarked
- Yrkesmesse
- Foreldremøte
- Individuell veiledning
(evnt gruppe)

På spørsmålet om dagens tilbud er tilstrekkelig svarer rådgiverne at de opplever å ha for få
timer til rådgiving. De opplever å være helt avhengige av kontaktlærers innsats og interesse i
UTV-faget og samfunnsfag, men opplever at den varierer veldig. Generelt sett mener de også
at det er satt av alt for lite ressurser i skolene til besøk av bedrifter og virksomheter.
Rådgiverne ønsker ikke bare å reise ut, men også at virksomheter kommer til skolen og
presenterer seg. Ikke minst gjelder dette kommunene selv, som glimrer med sitt fravær i
«egne skoler»
Rådgiverne peker videre på at foreldrene er lite inne i karriereveiledningen i dag og at de
kanskje burde trekkes inn på en mer aktiv måte, fordi foreldrenes råd betyr mye for de unges
endelige valg.
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3.2 Hva sier rådgiverne om hvorfor menn ikke velger helse- og omsorg?
Rådgiverne mener årsaken til at guttene i liten grad velger helse- og omsorgsfag er kulturelt
betinget og mangel på mannlige rollemodeller fra helse- og omsorgsyrkene. En av rådgiverne
forteller:
«Mange kommer med refleksjakka på og lurer på når de kan begynne å jobbe.»
Rådgiverne mener samfunnet, og derfor også guttene, henger igjen i tradisjonelle yrkesvalg
og mønsteret om mannen som hovedforsørger. Karriere, høy status og lønn tillegges enda
sterkere vekt blant guttene enn jentene når de velger yrker. Riktig eller uriktig, guttene har
den oppfatning at kommunal sektor ikke har rammebetingelser som kan gi en god
karriereutvikling, høy status og/eller høy lønn, sier rådgiverne. Hva foreldrene sier betyr også
mye for ungdommen, mener de, og i arbeidet med å få flere elever til å velge utradisjonelle
valg er det viktig å også arbeide inn mot foreldrene.

4 Hva mener de mannlige universitetslektorene og studentene på
sykepleien UiA er avgjørende for at menn i større grad skal velge
helse- og omsorg
Universitetslektorene og studentene er helt samstemte – en må starte å arbeide med det
kulturelle. Det er kun en måte å gjøre det på, det er å starte tidlig med å påvirke barn- og
unges holdninger. En av studentene sier:
«Vi må snakke med barna fra de er små. Til nå har vi ikke lekt med tanken engang.»
Informantene forteller at i dag er identiteten til en sykepleier knyttet til noe kvinnelig, en
hevder:
«Du må være kvinne for å være ordentlig sykepleier.»
Det er store utfordringer knyttet til omsorgsbegrepet også. Universitetslektorene tenker da på
måten det undervises/illustreres på, for eksempel ved bruk av kvinnelige eksempler på omsorg
og bruk av kvinnelige rollemodeller. Våre studenter underbygger dette ved å fortelle at de
følte de måtte tilpasse seg, ikle seg kvinnelige egenskaper da de startet på sykepleien. Først
året på sykepleien kalte de hverandre for «søster», senere er de blitt mer bevisste og kaller
hverandre «bror»
14
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Universitetslektorene beskriver det de opplever som sterke krefter (les profesjoner,
fagforeninger) for at kvinner skal rekrutteres til sykepleien. Det betyr at en også må jobbe
internt med kvinnene som i ulike roller og posisjoner representerer sykepleiestudiet. Det
handler da ikke bare om rekrutteringsarbeidet, men også kultur og arbeidsmiljøet på
sykepleien. De mannlige studentene trives godt på studiet, men legger ikke skjul på at de blir
behandlet annerledes enn sine kvinnelige medstudenter:
«Vi blir dullet med.»
«Hvis vi blir sendt ut for å gjør noe alene, har vi én hengende etter oss for å sjekke at
vi gjør det riktig. Det gjør de ikke med [kvinnelig medstudent] som også er sendt ut
alene.»
Universitetslektorene vet at det kan være vanskeligere for menn å finne seg til rette på studiet,
at man ikke treffer «sine» like lett. Samtalene, i for eksempel lunsjen, kan oppleves
ekskluderende, selv om det ikke er slik ment. Frafallet på studiet er lavt og regnes ikke som
noe problem. Frafallet er imidlertid litt høyere for menn enn kvinner. Universitetslektorene
mente at når flere menn rekrutteres til studiet, og vi får flere mannlige lektorer og veiledere vil
disse utfordringene kunne reduseres. Det vil også bli lettere for mannlige sykepleiere å utgi
seg for å være nettopp sykepleiere, enn i dag.

4.1 Tre historier om hva som ble avgjørende for at valget falt på sykepleien?
Mannlig student A:
Har alltid hatt lyst til å bli lege eller sykepleier. Valgte derfor helse- og sosial på
videregående. Det var et sikkert valg med fagbrev, om en ikke skulle komme videre på
sykepleien. Det er helsedelen som interesserer. Ønsker å bli Helsebror på videregående skole
eller på helsestasjon. Kommunal omsorgssektor virker lite tiltrekkende. Gjennom
sommerjobber og praksis har en fått se at grunnbemanningen er for lav og de ansatte er slitne.
Det virker ikke motiverende på en student. Studenten er opptatt av 100 prosent stilling.
Mannlig student B:
Gikk toppidrett på videregående. Var usikker på veien videre. Fikk arbeide i kommunen,
snakket med pasientene. Syntes det var både hyggelig og interessant. Valgte sykepleien.
Vektla mulighetene for jobb og at man er ettertraktet som mann. Interessene går mest mot
helse, idrett, anatomi og rehabilitering. Drømmen er å bli alpin redningsmann, men har
15
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gjennom to år på sykepleien sett alt en kan jobbe med. Ser i dag kommunen som en arena for
å bygge kunnskap og erfaring. Som student har han ekstrajobb innen psykiatri og akutt
sykepleie. Full stilling er helt avgjørende fra start.
Mannlig student C:
Skulle bli bygningsingeniør. Gjennom rekrutten i militæret kom tanken om å komme seg i
Saniteten. Saniteten opplevde han som ekstremt lærerikt og det gav mestringsfølelse.
Sykepleiestudiet med praksis opplever han som veldig interessant og at det gir et hav av
muligheter. I starten av studiet fokuserte han på akutten, raske avgjørelser, som i forsvaret. Nå
er han blitt mer glad i mennesker og tenker at kommunal helse- og omsorgssektor er veldig
aktuelt.
Noen få interessante ting vi skal ta med videre: Vi ser at to av tre har brukt flere år for å velge.
De var mer voksne før de tok valget helt ut. Det kan bety at litt eldre gutter er mer modne til å
ta tøffe valg. En av informantene sier:
«Kunne ikke tatt dette valget i ungdomsskolen. Det er for langt fra normen.»
En er drevet av interesser helt fra barndommen av og har hele tiden visst hvilken vei han ville
gå. Alle tre er i utgangspunktet drevet mer mot helsedelen av utdanningen enn omsorg, og
praksis i kommunen/militæret har vært avgjørende for to av dem.
Universitetslektorene er opptatt av en bør rekruttere menn i riktig alder til disse yrkene.
Sykepleie er ofte ett tøft yrke. De mener sykepleien heller ikke er egnet for folk som sliter i
utgangspunktet. Det er lite egnet som egenterapi.
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5 Status om kommunens arbeidsgiveri og hva som må gjøres for å
rekruttere guttene og innvandrerne
I fokusgruppene med personalnettverkene fra Lister og Østre-Agder fokuserte vi på hvordan
rekrutteringsprosessene er i kommunene og hvordan en arbeider for å sikre et mangfold i
helse- og omsorgstjenestene. Personalsjefene uttrykker at det er et problem at andelen menn
er lav. Likevel har verken politikerne eller kommunenes administrasjon gjort det å rekruttere
flere menn til en uttalt policy. Kampen i kommunene har frem til i dag først og fremst vært å
få tak i nok kvalifisert arbeidskraft og da synes kjønn å være likegyldig, hevdes det.
I følge våre informanter ønsker man mannlige søkere, men de finnes ikke/eller svært få på
søkelistene. De mener det må utdannes flere og at en for å klare det må starte tidlig på
grunnskolenivå med å motvirke det kjønnssegregerte arbeidsmarkedet vi har. Her mener de
rådgiverne har en svært sentral rolle.
Kommunene må også gjøre seg attraktive, være flinkere til å markedsføre kommunalsektor,
stillingene og mulighetene i forhold til kompetanseheving. Men det er mer uklart hvem som
skal gjøre det. En personalsjef sier:
«Ingen tar rollen for å gjøre dette attraktivt. Vi har for mye å gjøre.»
Det må også bygges kultur for fremsnakking av egen arbeidsplass. I dag er det for mye
nedsnakking, mener både studentene vi har intervjuet (som har hatt praksis i kommunene) og
arbeidsgiver. En informant forteller:
«Vi hadde i en anledning en presentasjon av en hjelpepleier som sier at de ikke må
finne på å starte i kommunen.»
Det skaper et dårlig omdømme og motiverer verken nyutdannede eller andre til å søke
stillingene. I dag taper kommunene kampen om guttene. Sykehusene og psykiatrien trekker de
få som finnes, hevder våre informanter. Likevel, det synes ikke som om det i
rekrutteringssammenheng gjøres noe ekstra i kommunene for å snu utviklingen:
«Vi finner frem den gamle annonsen uten å tenke over det. Vi har mye å gjøre, men det
mangler en holdning, generelt og for mulighetene som ligger der.»
Imidlertid fokuseres det nå sterkere på heltidskultur i flere Agder-kommuner.
Personalnettverkene er helt samstemte i at det er veien å gå, både for å sikre tilstrekkelig
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arbeidskraft og god kvalitet i tjenestene. Ikke minst, skal guttene komme til kommunal sektor
må vi lykkes med å skape en heltidskultur, noe disse to sitatene illustrerer:
«Vi må få inn mannsperspektivet i diskusjonen om deltid.»
«Vi har ikke hele stillinger. Ville ikke anbefalt det for noen. Ikke mine egne barn.»
Personalsjefene nevner også andre tiltak de tror kan være en gulrot, som langvakter og
fleksiturnus. Både i arbeidet med heltidskultur og turnus må en samarbeide tett med de
tillitsvalgte. De tillitsvalgte sitter på nøkkelen til å «godkjenne» endring i turnus. I dag er det
ofte eldre kvinner som sitter i disse posisjonene. Det kan være en utfordring. Blir noen av
disse spørsmålene nasjonal politikk, vil klimaet for å arbeide med disse tingene endre seg over
natta, mener personalsjefene.

6 Hva med innvandrerne og helse- og omsorg?
I dette studie har hovedfokus vært på menn i helse. Men vi har også hatt med spørsmål om
hvordan vi kan øke andelen innvandrere i helse og omsorg, til rådgiverne, og i fokusgruppene
med sykepleien UiA og de kommunale personalnettverkene.
Våre informanter peker på at innvandrerne representerer ulike kulturer. I mange kulturer er
man vant til å ta vare på sine eldste og det faller lett å arbeide innen helse- og omsorg. I andre
kulturer har man kanskje vanskeligere for å akseptere at en trenger utdannelse for
omsorgsyrkene, en rådgiver forteller:
«Deres foreldre forstår ikke at en må utdanne seg for å ta hånd om de eldre. Det
gjelder også enkelte andre yrkesfag, som malere. Det blir du etter 2 timer i Kosovo.»
Ifølge våre informanter burde det være mulig å rekruttere innvandrere til helse- og
omsorgsyrkene. Det må likevel ifølge våre rådgivere gjøres en innsats for å få barn av
innvandrere til å velge helse- og omsorg. Her er samarbeid med foreldrene viktig. Mange av
innvandrerne er svært ambisiøse og vektlegger utdanning sterkt. Ofte skal barna deres bli
lege, advokat, ingeniør, etc. Fagbrev er lavstatus i mange kulturer. For å endre disse
holdningene må det en bevisst karriereveiledning til og per i dag er ikke dette prioritert.
Flaskehalsen for mange innvandrerne er språk. Vi får høre flere historier om dårlige erfaringer
med innvandrere på grunn av for dårlig språkkunnskaper. Blant annet hevdes det at man har
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erfaringer fra flere kommuner med at språket forverres etter endt introduksjonsprogram og de
kommer ut i praksis. Derfor er språkopplæring gjennom arbeidstrening svært viktig. Flere av
personallederne peker på at hvis innvandrerne bare snakker norsk i praksis får de ikke nok
øvelse. De må snakke norsk hjemme og i andre sosiale settinger også. Kanskje trenger en å
tenke litt utradisjonelt, som i et par av kommunene som har flerkulturelle aftener, språkkafé
mm. Det bør også gjøres et arbeid inn på studiene/arbeidsplassene i forhold til hvordan en
møter dem som har allerede har tatt valget. I forbindelse med å integrere flere innvandrere i
kommunal helse- og omsorgssektor se for eksempel Eide, Homme, Karlsen og Lundberg
(2017) og Bjerck, Røhnebæk, Eide og Andersen (2018).
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7 Anbefalinger
I tabell 2 presenterer vi aktuelle fokusområder/tiltak/satsinger for å arbeid for flere menn i
helse- og omsorgsyrkene i kommunene. I oversikten har vi i noen grad tatt med gode forslag
som våre informanter har spilt inn, delvis er de utmeislet på basis av kunnskapen som dataene
har gitt oss.
Tabell 2: Forslag til tiltak/satsinger
Overordnet nivå/KS
Arbeidsvilkår som i andre
yrker:
- Heltidsstillinger
- Turnus. Andre
løsninger, som
Fleksiturnus,
langvakter mm
- Styrke
lærlingesatsingen,
kvote for menn?
- Lønn
Lag policy/strategisk
satsing mot
kjønnssegregert
arbeidsmarked
Forstå problematikken
som et kulturelt og sosialt
fenomen
Partssammensatt
samarbeid
Merkevarebygging av
kommunal sektor/helseog omsorg i kommunene

Rådgivning grunnskole
Kursing rådgiverne (regi
KS/Sykepleiestudiet
Styrke rådgivingsressursen
Kjønn og etnisitet inn som
dimensjon i rådgivingen
Tidligere inn i
grunnskole/barnehage
Sterkere involvering av
foreldrene
Gi elevene (og foreldrene?)
sterkere og bredere
erfaringsgrunnlag for
valget, for eksempel:
- Kommunene inn i
egne skoler
- Hospitering i
kommunene
- Rekrutteringspatruljer
- Karriereveiledning

Bruk av rollemodeller i
vid forstand (veiledere
studier, undervisningsmateriell, fagblader,
reklame etc)
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Rekruttering/
gjennomføring
utdannelse
Kjønnspoeng ved
opptak
Flere
rekrutteringsarenaer:
for eksempel
militæret, Røde kors,
Idrettslinjer/miljøer
Redusere hindringene
ved valget/trygge
guttene, for eksempel:
- Nøytral
ordbruk
- Tydeligere
rollemodeller
i
undervisning,
studier
- Mannlige
veiledere
- Praksis med
menn
- Studiegrupper
menn
- Sosiale tiltak
for menn
- Omsorg

På arbeidsplassen
Temahefte om:
- Hvordan
møtes menn/
innvandrere?
- Bevisstgjøring,
endre
strukturer
internt
(virkelige
endringer vs
festtaler)
Likestilte rammevilkår
kvinnedominerte yrker
og mannsdominerte
yrker, for eksempel
tilgang bil, pc etc.
Tariffavtaler prioriterer
kvinner. De må gjøres
kjønnsnøytrale.
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1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research AS et tilskudd
på 315 000 kroner til prosjektet «Integrering som virkemiddel og innovasjon». Det
forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets Kompetansefond
bevilger tilsvarende tilskudd.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på til sammen 4,6 mill.
kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen
blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefod når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
tilsagnsbrevet.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
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 2018 på tilsvarende måte som i
perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som
styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
Kompetansefondet har mottatt til sammen seks søknader om videreføring av allerede
igangsatte prosjekter.
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond viderefører støtten til
prosjektet «Integrering som virkemiddel og innovasjon».
3. OM PROSJEKTET
3.1 Tidligere vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond fattet følgende vedtak på styremøtet 17.
februar 2017:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research et tilskudd på
200 000 kroner til prosjektet «Integrering som virkemiddel for verdiskaping og
innovasjon».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 200 000 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. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
7. 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.
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På styremøtet 2. februar 2018 vedtok styret å videreføre støtten til prosjektet og fattet
følgende vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research AS 250 000 til
prosjektet "Integrering som virkemiddel for verdiskapning og innovasjon». Det
forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets kompetansefond
begge bevilger tilskudd på 250 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4 200 000 kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet
tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at prosjektet har nedslagsfelt i Aust-Agder.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. 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.
6. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
7. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
8. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
Det er dermed bevilget til sammen 1 350 000 kroner til prosjektet, fordelt med 450 000 fra
hver av de tre stiftelsene. Hver av stiftelsene bevilget 200 000 kroner i 2017 og 250 000
kroner i 2018. 2019 er det tredje og siste året av prosjektet.
3.2 Om prosjektet
Dette er en videreføring av prosjektet «Integrering som virkemiddel for verdiskapning og
innovasjon» som er innvilget støtte fra Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder Utviklingsog Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Prosjektet ble igangsatt i
januar 2017, og det søkes nå om støtte for gjennomføring av fase 3. Arbeidsrapport fra fase
2 ligger vedlagt. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan flere innvandrere kan
bidra til økt verdiskaping og innovasjon i privat sektor. Prosjektet har følgende delmål:




Å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat sektor.
Å identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen
og innovasjonsevnen.
Å skape bedre levekår gjennom styrket arbeidslivstilknytning blant innvandrere.
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I fase 3 vil resultatene fra fase 2 være utgangspunktet for en spissing av prosjektet der en
ser videre på forbindelseslinjen mellom arbeidsgiver og arbeidsinnvandrer.
Nøkkelarbeidsoppgaver for fase 3 er:




Utnyttelse av det samlede empiriske materialet fra fase 1 og 2 for å utforme og utvikle
tiltak
Bruke ulike teoretiske perspektiver som kan bidra til å gi oss «knagger» å henge
resultatene på. Aktuelle innfallsvinkler vil blant annet være mangfold og
innovasjonshøyde og mangfoldsledelse.
Fasilitere en prosess gjennom å arrangere 3 læringsverksteder med ulike aktører for
å komme fram til konkrete tiltak.

Basert på fase 2 kan aktuelle tiltak være spredning av forskningsinnsikt om sammenhengen
mellom mangfold og innovasjon, samt utarbeidelse av et mangfoldsbarometer som kan gi
bedriftene et grunnlag for strategier om utnyttelse av mangfold i innovasjonsarbeidet. Det vil
bli arrangert læringsverksteder der aktørgruppene møtes. Tema for læringsverkstedene er
som følger:




Læringsverksted 4: Arbeid i grupper med tiltaksutvikling. De som deltar vil være
spesialister på sitt område
Læringsverksted 5: Videre arbeid i gruppene med tiltaksutvikling
Læringsverksted 6: Oppsummerende seminar med flere deltakere – bruke dette for
revidering av planlagte/foreslåtte tiltak

Leveransen for fase 3 vil i hovedsak bestå av en rapport med en beskrivelse av konkrete
tiltak for hvordan bedrifter kan bruke mangfold i innovasjonsarbeidet. Rapporten vil bli
presentert på ulike fora med tema integrering og innovasjon.
Prosjektets budsjett og finansieringsplan forekommer av tabellene under:

Det gjøres oppmerksom på at budsjettet og finansieringsplanen for 2019 har økt med til
sammen 400 000 kroner i forhold til tidligere budsjett- og finansieringsplaner. Årsaken til
dette er et tilleggselement i prosjektet knyttet til utviklingen av et mangfoldsbarometer.
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Gjennom arbeidet så langt i år 2 viser Oxford Research til at en har avdekket at det er behov
for mer informasjon om hvordan det står til med bedriftenes mangfold og anvendelse av
arbeidsinnvandreres kompetanse på Agder. I år 3 ønsker en derfor å utvikle et
mangfoldsbarometer som vil bli sendt ut til alle bedrifter i landsdelen som har tilgjengelige
epost-adresser. Dette vil gi en oversikt over sitasjonen på mangfoldsområdet, og gjennom
dette vil en kunne få et godt innblikk i hvilke næringer og bedriftstyper som har behov for
hvilke virkemidler. Dette innebærer at det vil være lettere å kunne utvikle en mer
skreddersydd virkemiddelportefølje, og både barometeret og disse resultatene vil kunne
eksporteres til andre regioner. Oxford Research har allerede vært i kontakt med
Næringsforeningen for Kristiansandsregionen, som er interesserte i å være med på
utviklingen av et slikt mangfoldsbarometer.
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er ikke tatt med i finansieringsplanen som er gjengitt
over. Det totale søknadsbeløpet på 950 000 kroner skal fordeles på de tre stiftelsene med
om lag 315 000 kroner fra hver av stiftelsene.
Oxford Research øker sin egeninnsats tilsvarende økningen man søker de tre stiftelsene om
å bidra med.
4.VURDERINGER
Sekretariatet vurderer prosjektet til å bidra til å understøtte kompetansefondets formål med
hensyn til å bidra til økt kompetanse i Aust-Agder samt gode levekår for befolkningen.
Integrering av innvandrere i arbeidslivet vil kunne legge til rette for bedre levekår gjennom
styrket arbeidslivstilknytning samt stimulere til økt innovasjon og verdiskaping. Etter
sekretariatets vurdering representerer dette prosjektet en spennende vinkel på
arbeidsintegrering blant innvandrere, hvor en fokuserer på å synliggjøre mulige gevinster ved
å ansette personer med innvandrerbakgrunn.
Med hensyn til EØS-avtalens statsstøtteregler legger sekretariatet fortsatt til grunn at
bevilgningene til prosjektet kan regnes som statsstøtte (offentlig støtte) i EØS-sammenheng.
En legger fortsatt til grunn at bevilgningen faller inn under begrepet «industriell forskning»,
som tillater bevilgninger på inntil 20 millioner euro per foretak per prosjekt med en
støtteintensitet på inntil 50 prosent. For små og mellomstore bedrifter kan støtteintensiteten
økes ytterligere utover dette. Etter sekretariatets vurdering er det mest hensiktsmessig å
tildele støtten under gruppeunntaket, ettersom dette enklest kan kombineres med andre
eventuelle støtteformer.
Prosjektbudsjettet i søknaden avviker noe fra budsjettet som ble lagt til grunn i 2017 og 2018
og det søkes om til sammen 950 000 kroner i støtte for 2019, istedenfor 750 000 som
beskrevet i 2017 og 2018. Dette beløpet skal fordeles mellom de tre finansiørene. Utifra en
helhetsvurdering mener sekretariatet at en bør imøtekomme søknadsbeløpet det er søkt om i
2019.
5. KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at det bevilges 315 000 kroner til prosjektet «Integrering som virkemiddel
og innovasjon» under forutsetning av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets
Kompetansefond bevilger tilsvarende beløp.
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From:
Sent:
To:
Subject:

Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no>
15. oktober 2018 14:03
Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole
2015/2206 Søknad fra Oxford Research AS

1. Søker
Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)
Oxford Research AS
Kontaktperson
Elisabet Sørfjorddal Hauge
Adresse
Østre Strandgate 1
Postnummer/sted
4610 Kristiansand
E-post (obligatorisk)
esh@oxford.no
Telefon
+47 480 10 527
Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til
oppretterne/kommunene i Aust-Agder.
Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant.
Ønskes søknaden unntatt offentligheten?
NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra
offentligheten.
Begrunnelse
Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det
kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten,
offl. §3 (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16).
Unntak fra innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter
samt drifts- eller forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument,
forskningsopplysninger.

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp
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Prosjektnavn
Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon
Søknadsbeløp første år
300 000 kr
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)
475 000
Prosjektets totalkostnad
1 900 000 for år 3, og 4 600 000 for hele prosjektperioden
Prosjektperiode
Januar 2017- Desember 2019

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.
Dette prosjektet er en videreføring av prosjektet «Integrering som virkemiddel for
verdiskapning og innovasjon» som er innvilget støtte fra Sørlandets Kompetansefond, AustAgder Utviklings- og Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebank Sør. Prosjektet ble
igangsatt i januar 2017, og det søkes nå om støtte for gjennomføring av fase 3. Arbeidsrapport
fra fase 2 vil foreligge 15. januar 2019. Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan
flere innvandrere kan bidra til økt verdiskaping og innovasjon i privat sektor. Prosjektet har
følgende delmål:
• Å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat sektor
• Å identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og
innovasjonsevnen
• Å skape bedre levekår gjennom styrket arbeidslivstilknytning blant innvandrere
I fase 3 vil resultatene fra fase 2 være utgangspunktet for en spissing av prosjektet der en ser
videre på forbindelseslinjen mellom arbeidsgiver og arbeidsinnvandrer.
Nøkkelarbeidsoppgaver for fase 3 er:
• Utnyttelse av det samlede empiriske materialet fra fase 1 og 2 for å utforme og utvikle tiltak
• Bruke ulike teoretiske perspektiver som kan bidra til å gi oss «knagger» å henge resultatene
på. Aktuelle innfallsvinkler vil blant annet være mangfold og innovasjonshøyde og
mangfoldsledelse.
• Fasilitetere en prosess gjennom å arrangere 3 læringsverksteder med ulike aktører for å
komme fram til konkrete tiltak. Basert på fase 2 kan aktuelle tiltak være spredning av
forskningsinnsikt om sammenhengen mellom mangfold og innovasjon, samt utarbeidelse av
et mangfoldsbarometer som kan gi bedriftene et grunnlag for strategier om utnyttelse av
mangfold i innovasjonsarbeidet. Vi vil arrangere læringsverksteder der aktørgruppene møtes.
Tema for læringsverkstedene er som følger:
Læringsverksted 4: Arbeid i grupper med tiltaksutvikling. De som deltar vil være spesialister
på sitt område
Læringsverksted 5: Videre arbeid i gruppene med tiltaksutvikling
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Læringsverksted 6: Oppsummerende seminar med flere deltakere – bruke dette for revidering
av planlagte/foreslåtte tiltak
Leveransen for fase 3 vil i hovedsak bestå av en rapport med en beskrivelse av konkrete tiltak
for hvordan bedrifter kan bruke mangfold i innovasjonsarbeidet. Rapporten vil bli presentert
på ulike fora med tema integrering og innovasjon. Vi legger også opp til få til et tettere
samarbeid med næringsforeningene på Agder. Dette vil gi et godt fundament for
kunnskapsspredning og realisering av tiltakene.

4. Bakgrunn
Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet
Det har over lengre tid vært et fokus på hvordan mangfold (kjønn, alder, nedsatt
funksjonsevne, innvandrere) kan bidra til verdiskaping og innovasjon, men i det siste har en
særlig vært opptatt av hva en kan oppnå gjennom å dra nytte av kompetansen til innvandrere.
Dette er både motivert ut fra at det vil gi samfunnsøkonomiske gevinster, men også ut fra at
kan være gunstig for bedriftsutvikling.
Vest-Agder har en stor gruppe av befolkningen som består av arbeidsinnvandrere. Statistikk
av denne delen av befolkningen viser at gruppen er sammensatt og kompleks. Migrasjon
gjennom arbeidsinnvandring er et voksende fenomen og har blitt et viktig bidrag i bedrifters
rekrutteringsstrategi for å få tilgang til nok arbeidskraft og kompetanse. De fleste
arbeidsinnvandrerne kommer fra Sverige, Danmark og Øst-Europa.
Sysselsettingen i Vest-Agder har, over de siste fem år gått ned, men har ligget på rundt 65 til
67 prosent for hele befolkningen. Statistikk fra SSB viser at sysselsettingen blant innvandrere
er markant lavere, sammenliknet med den øvrige befolkningen. Men statistikk viser også at
gruppen innvandrere fra EU/ EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand har høyere
sysselsetting, enn befolkningen for øvrig. Denne gruppen innvandrer fordi de ønsker å jobbe i
Norge eller de kommer fordi de allerede har fått jobb i Norge. Det er med andre ord
sannsynlig at denne gruppen i høyere grad enn befolkningen for øvrig bidrar positivt til økt
verdiskapning og innovasjon gjennom deltakelse i arbeidslivet.
Arbeidsinnvandrere er godt integrerte i Norge gjennom sterk arbeidstilknytning, men har
likevel utfordringer i arbeidslivet knyttet til språk, godkjent formalkompetanse, nettverk og
kultur, ofte kortere arbeidskontrakter og som resultat av dette, løsere arbeidstilknytning.

5. Prosjektbeskrivelse
5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester
Vi har delt det treårige prosjektet inn i tre faser, der hver av fasene varer i et år. Andre fase vil
bli avsluttet 15. januar 2019. De neste avsnittene presenterer læringspunkter fra prosjektets
fase 1 og 2. Dette danner fundamentet for innretningen av prosjektets fase to (år 2) og fase tre
(år 3). Sammenlignet med vår opprinnelige søknad har vi valgt å fokusere på gruppen
arbeidsinnvandrere samt å anvende en «nedenfra og opp»-tilnærming. Gjennom dette vil vi i
større grad skape en omforent forståelse av hvordan bildet ser ut for arbeidsinnvandrere, hva
som er de viktigste utfordringene og hvilke tiltak en kan ta i bruk for å imøtekomme dem.
Læringspunkter så langt fra fase 1 og fase 2
I første prosjektår ble det gjennomført dokumentstudier, studie av registerdata og
fokusgruppeintervjuer. For å sørge for tidlig forankring av prosjektet blant ulike interessenter
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ble det arrangert to workshoper i fase 1; en i april 2017 og en i november 2017. I 2018 blir det
avhold tre læringsverksteder, det første i samarbeid med KS. Målgruppen for disse er; NAV,
fylkeskommuner, kommuner, arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner,
bedrifter og selvsagt arbeidsinnvandrere. I andre prosjektår er det også gjennomført
kvalitative intervjuer med bedrifter, arbeidsinnvandrere og arbeidslivsorganisasjoner.
Gjennomgangstonen i intervjuene med sørlandske bedrifter er at mangfold er en positiv kraft.
Bedriftene har alle ansatte med utenlandsk bakgrunn, og rekruttering av arbeidskraft i og
utenfor Norge er for disse bedriftene velkjent. Å søke etter arbeidskraft utenfor Norge er
nødvendig for å rekruttere nok kompetente folk med riktig kompetanse. Mangfold er gjerne
stort i produksjonen, men avtar jo høyere opp i ledelsen i bedriften man kommer. De
innledende intervjuene med bedrifter viser at det er to grupperinger av hvordan bedrifter
jobber med mangfoldstrategi og mangfoldsledese. Enkelte bedrifter har en utformet strategi
og visjon for hvordan de jobber med inkludering av alle ansatte i bedriften. De fleste
bedriftene har imidlertid ikke en slik strategi. I bedriftene som vi har møtt, blir gjerne
mangfold synonymt med samling av ansatte med ulike bakgrunner, altså en tellestrategi.
Utover det å ha en kultur, policy eller ønske om å inkludere folk med ulike bakgrunner, er det
få av våre bedrifter som har konkrete strategier for mangfoldsledelse. Når bedrifter rekrutterer
velger de gjerne det trygge og etablerte, altså arbeidstakere som likner en selv. Våre funn
indikerer at det ligger et stort uforløst innovasjonspotensial i næringslivet på Agder knyttet til
mangfold.
Fase 1 og 2 viste at arbeidsinnvandrere for eksempel ønsker mer målrettet språkopplæring,
prosesser for raskere godkjenning av utdanning fra opprinnelseslandet og tiltak som
forhindrer diskriminering i arbeidsmarkedet. Dette er informasjon som forså vidt er godt
kjent, men hvordan man skal løse opp i disse utfordringene er mindre utforsket. I fase 2 har vi
derfor gått dypere inn i disse problemstillingene gjennom etablering av et «nedenfra og opp»perspektiv på utviklingen av et forbedret kunnskapsgrunnlag. Her har fokuset på
arbeidsinnvandrere og potensialet for økt innovasjon og verdiskapning vært mer eller mindre
fraværende.
Sentrale spørsmål i intervjuene med arbeidsinnvandrere har vært; hvordan opplever
innvandrerne egen innflytelse i arbeidslivet, hvordan er de med på å forme aktiviteten på de
arbeidsplassene de eventuelt er i, hvordan opplever de at deres ressurser og kompetanse blir
brukt for økt verdiskapning og innovasjon på Agder?
I intervjuene med arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn er det flere av informantene som
forteller om barrierer knyttet til det å bli involvert og inkludert i innovasjonsprosesser i
bedriftene. Barrierene er gjerne knyttet til at bedrifter ønsker å drive slik «de alltid har gjort
det». Informantene føler på at de blir møtt med skepsis basert på deres kulturelle bakgrunn. I
flere tilfeller forteller de om hvordan de blir lite brukt og inkludert internt og eksternt i
bedriften, selv om de har mye kompetanse og kunnskap å dele med sine kollegaer. Flere av
informantene opplever også at det er større barrierer blant utenlandsk arbeidskraft å få tilgang
til karriereutviklingsmuligheter og opprykk, enn deres etnisk norske kollegaer. Dette trenger
ikke å skyldes bedriftens mangel på mangfoldsledelse. I flere tilfeller forteller informantene at
deres kollegaer faktisk er de største hindrene for deres mulighet til å bli inkludert i
innovasjonsprosesser. Flere av informantene forteller om ekskludering og sabotasjer i
utføringen av sine arbeidsoppgaver og i deltakelse i bedriftens utviklingsstrategier.
Samtidig er det flere av våre informanter som har slitt for å komme inn i arbeidsmarkedet. De
er derfor generelt svært fornøyde med å være i jobb, har stor lojalitet til arbeidsgiveren og er
redd for å miste den jobben som de har. Noen av informantene forteller om at de i sin jobb
opplever store muligheter for karriereutvikling. Disse informantene jobber gjerne i bedrifter i
internasjonale konserner.
Flere bedrifter og nærings- og arbeidsorganisasjoner vil bli fulgt opp med intervjuer som
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bygger på informasjonen som kom frem i de kvalitative intervjuene med arbeidsinnvandrere.
Arbeidsrapport fra fase 2 vil foreligge 15. januar 2019. denne vil oppsummere analyser av
funn fra FoU-innsatsen andre år. Rapporten vil redegjøre for arbeidstakernes potensial til økt
verdiskapning og innovasjon. Kunnskapsgrunnlaget vil være utgangspunktet for videre
diskusjoner om anbefalinger for strategier som øker verdiskapning og innovasjon gjennom
bedre integrering av arbeidsinnvandrere gjennom styrket arbeidstilknytning. Rapporten vil
også være utgangspunktet for spissing av FoU-fokuset i fase 3 av prosjektet og fundamentert i
læringspunktene fra oppstartsåret.
Fase 3 – Fra læring til iverksetting – evaluering?
Målet med fase 3 er å jobbe frem en tiltakspakke for iverksetting av tiltak og virkemidler som
bidrar til økt verdiskapning og innovasjon gjennom styrket arbeidstilknytning for innvandrere.
Bidraget fra prosjektets fase 1 og 2 vil i fase 3 knyttes sammen i en diskusjon om forslag til
tiltak og virkemidler som bidrar til økt verdiskapning og innovasjon gjennom styrket
arbeidstilknytning blant innvandrere. Sentrale spørsmål vil være hvordan iverksette tiltak for
innvandrere som bidrar til å øke verdiskapingen og innovasjonsevnen. Hva må til i ulike
sektorer i arbeidslivet og for forskjellige innvandrergrupper for at man skal øke ulike
arketypers bidrag til økt verdiskapning og innovasjon gjennom styrket arbeidstilknytning?
Som et element i denne fasen vil vi arrangerer læringsverksted med de sentrale
aktørgruppene. Læringsverkstedene har som et sentralt mål å komme frem til noen konkrete
beslutninger om hvilke tiltak en ønsker å jobbe videre med. Her vil vi skissere opp mulige
tiltak virkemidler. Vi legger opp til å ha læringsverksted som knytter sammen aktører fra
næringslivet, offentlig sektor, innvandrere og innvandrerorganisasjoner samt det offentlige
virkemiddelapparatet knyttet til integrering.
• Læringsverksted 4: Arbeid i grupper med tiltaksutvikling. De som deltar vil være spesialister
på sitt område
• Læringsverksted 5: Videre arbeid i gruppene med tiltaksutvikling
• Læringsverksted 6: Oppsummerende seminar med flere deltakere – bruke dette for
revidering av planlagte/foreslåtte tiltak
Gjennom arbeidet så langt i år 2 har vi avdekket at det er behov for mer informasjon om
hvordan det står til med bedriftenes mangfold og anvendelse av arbeidsinnvandreres
kompetanse på Agder. I år 3 ønsker vi derfor å utvikle et mangfoldsbarometer som vil bli
sendt ut til alle bedriftene i landsdelen hvor det er tilgjengelig epost-adresse. Dette vil gi en
oversikt over sitasjonen på mangfoldsområdet, og gjennom det vil vi kunne få et godt innblikk
i hvilke næringer og bedriftstyper som har behov for hvilke virkemidler. Det innebærer at det
vil være lettere å kunne utvikle en mer skreddersydd virkemiddelportefølje, og både
barometeret og disse resultatene vil kunne eksporteres til andre regioner. Vi har allerede vært i
kontakt med Næringsforeningen for Kristiansandsregionen, og de er interessert i være med på
utviklingen av et slikt mangfoldsbarometer. Barometer bør også være av interesse for
fylkeskommunens LIM-arbeid og for de andre næringsforeningene på Agder.
Fase 3 avsluttes med en rapport. Denne skal oppsummere rapportene fra fase 1 og 2. I tillegg
vil den beskrive konkrete tiltak for hvordan bedrifter kan bruke mangfold i
innovasjonsarbeidet. Rapporten vil bli presentert på ulike fora med tema integrering og
innovasjon. Vi legger opp til et tett samarbeid med næringsforeningene på Agder. Dette vil gi
et godt fundament for kunnskapsspredning og realisere tiltakene i bedrifter.
5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger?
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Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder?
Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder?
Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder?
Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder
Annet
5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?
Dette prosjektet er i kjernen av Kompetansefondets formål om å bidra til økt kompetanse og
nyskapingsevne i Aust-Agder, samt sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår.
Gjennom bedre integrering av arbeidsinnvandrere skal dette prosjektet bidra til kunnskap- og
kompetanseutvikling som bidrar til økt verdiskapning og innovasjon i privat næringsliv. Et
styrket næringsliv vil i neste omgang medvirke til bedre levekår i Aust-Agder.

6. Prosjektmål og målgruppe
Formuler målet så klart som mulig.
Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan flere innvandrere kan bidra til økt
verdiskaping og innovasjon i privat sektor. Prosjektet har følgende delmål:
• Å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat sektor
• Å identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og
innovasjonsevnen.
• Å skape bedre levekår gjennom styrket arbeidslivstilknytning blant innvandrere
Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?
Kunden/markedet for prosjektet vil først og fremst være aktører som jobber med integrering
av innvandrere i arbeidslivet. Dette er både ulike aktører i offentlig sektor (NAV, IMDI,
kommuner, fylkeskommuner), arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner.
Prosjektet vil også gi verdifulle innspill til bedriftenes innovasjonsarbeid.
Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?
Prosjektet vil ha nytteverdi for tre ulike aktørgrupper:
• For bedrifter gjennom at det vil kunne bidra til økt verdiskaping og innovasjon
• For innvandrere gjennom at det kan bidra til inkludering i arbeidslivet eller karriereutvikling
• For det offentlige virkemiddelapparatet gjennom at det vil gi innspill til utvikling av
eksisterende og nye tiltak og virkemidler.

7. Organisering
Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne
gjennomføre prosjektet som planlagt:
Oxford Research har gjennomført en rekke analyser og evalueringer på både regionalt,
nasjonalt og internasjonalt nivå innen feltene næringsutvikling og innovasjon, integrering og
mangfold samt arbeidsmarked og kompetanse. Det gjør at vi har svært gode forutsetninger for
å gjennomføre det skisserte prosjektet på en fyllestgjørende måte. På vår hjemmeside
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(www.oxford.no) gis det en nærmere beskrivelse av bedriften og hvilke oppdrag vi har utført.
Prosjektet vil gjennomføres av et team bestående av medarbeidere fra Oxford Research.
Samlet sett har teammedlemmene omfattende kompetanse og erfaring på alle de områdene
som er skissert i avsnittet over. Teamet ledes av senioranalytiker Elisabet Hauge. Hun har
doktorgrad innen entreprenørskap og innovasjon, men har også jobbet flere prosjekter som
handler om kompetanse og integrering. Før øvrig vil prosjektteamet bestå av senioranalytiker
Kristian Rostoft Boysen, senioranalytiker Bjørn Brastad og analytiker Vegard Solheim
Knudsen.
Oxford Research har meget god leveringsevne, og betrakter leveranse innen avtalte tidsfrister
som en selvsagt og integrert del av et utredningsoppdrag. I tillegg opplever vi å ha fornøyde
kunder og evne til å levere prosjekter av god kvalitet innen de fastsatte tids- og økonomiske
rammer.
Vi vil understreke vår vilje til også å justere innhold og rammer for oppdraget underveis
dersom oppdragsgiver ønsker dette, slik at oppdragsgiver får et så nyttig prosjekt som mulig.
Dersom det blir behov for utskiftning av personer i prosjektteamet, vil dette skje i samråd med
og etter godkjennelse fra oppdragsgiver. Oxford Research har mange andre medarbeidere med
høy kompetanse som også kan steppe inn i prosjektteamet (se www.oxford.no).
Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.

8. Tidsplan og milepæler
Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.
Prosjektet startet opp i januar 2017 og er planlagt å avslutte i desember 2019. Som det
framgår av prosjektbeskrivelsen vil hvert prosjektår/fase i prosjektet avsluttes med en
leveranse i form av en skriftlig rapport. Hvilke øvrige aktiviteter som inngår i hver
prosjektfase omtales nærmere i prosjektbeskrivelsen (se kap. 5.1).

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
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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

18/6427-10
Tine Mette Falck

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Søknad fra Universitetet i Agder ang. prosjektet "Flyktningbarns
møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder» - videreføring av
tilskudd
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
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.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
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 2018 på tilsvarende måte som i
perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som
styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.
Kompetansefondet har mottatt til sammen seks søknader om videreføring av allerede
igangsatte prosjekter.
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond viderefører støtten til
prosjektet «Flyktningbarns møte med barnehager og lokalmiljøer på Agder».
3. OM PROSJEKTET
3.1 Tidligere vedtak
Det er tidligere bevilget til sammen 250 000 kroner til prosjektet, fordelt med 125 000 kroner
fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 125 000 kroner fra Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør.
I styremøte 2.2.2018 gjorde styret følgende vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd
på 125 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møte med barnehager og
lokalmiljøer på Agder». Dette forutsetter at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
bevilger et tilskudd på 125 000 kroner til prosjektet.
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.
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3.2 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.
Prosjektet er treårig, og det søkes 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. Prosjektets budsjett- og
finansieringsplan fremgår dermed av følgende tabeller:

4. 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
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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 tilsvarer budsjettet som ble lagt til grunn i 2018 og det søkes
om 500 000 kroner i støtte for 2019.
Prosjektet fikk støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i 2018. Sekretariatet tar
utgangspunkt i at tilskuddet også i 2019 deles i to like deler fordelt med 250 000 kroner fra
hver av stiftelsene.
5.KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 250 000
kroner til prosjektet «Flyktningbarns møte med barnehager og lokalmiljøer på Agder» under
forutsetning av at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilsvarende beløp.
Vedlegg
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18/6427-7
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Agderprosjektet: Status, fremdrift og videreføring
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret tar tilbakemeldingen om Agderprosjektets status og fremdrift til etterretning.
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 200 000 kroner til Agderprosjektet
i 2019.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Agderprosjektet er et viktig levekårsprosjekt for regionen. Prosjektet har ambisiøse
målsettinger og en høy økonomisk ramme.
Agderprosjektet er et levekårsprosjekt som vil utvikle og teste et førskoleopplegg med mål
om likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Prosjektets kjerneområder er stimulering
av sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk. Opplegget skal utvikles og
prøves ut i samarbeid med barnehager i Agderfylkene. Prosjektet drives av forskere ved
Universitetet i Stavanger, i samarbeid med forskere ved Universitetet i Agder og
internasjonale eksperter på området.
Prosjektet har en økonomisk ramme på totalt 42 mill. kroner. Forskningsrådet finansierer 10
mill. kroner av dette, mens fylkeskommunene og kompetansefondene i regionen har inngått
en avtale om finansiering av hoveddelen av prosjektet, til sammen 32 mill. kroner.
Partene har inngått en samarbeidsavtale som bl.a. innebærer at partene representeres i
prosjektets styringsgruppe. Det administrative arbeidet knyttet til dette samordnes av
Sørlandets kompetansefond.
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gav sin tilslutning til Agderprosjektet
gjennom vedtak fattet i sak 7/2014. I henhold til styrets vedtak har Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond til hensikt å bevilge inntil 6,8 mill. kroner til prosjektet. Prosjektet er
finansiert av Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder utviklingsog kompetansefond og Sørlandets Kompetansefond. I tillegg kommer midler
fra Norges Forskningsråd.

I henhold til gjeldende finansieringsplan skal Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
bevilge 200 000 kroner til prosjektet i 2019.
3. STATUS OG FREMDRIFT
Våren 2018 lanserte man førskoleopplegget Lekbasert læring som ble utviklet i første fase
av Agderprosjektet. Boken Lekbasert læring inneholder 130 lekbaserte læringsaktiviteter
som skal stimulere barnas utvikling i matematikk, språk, selvregulering og sosial
kompetanse. Aktivitetene er spesielt utviklet for å være engasjerende, meningsfulle og
stimulere til aktivitet og samspill. Et praktisk eksempel er at barna skal bygge en trapp med
klosser, gjenkjenne ting som begynner med en bestemt lyd eller leke Hermegåsa. Forskning
tyder på at denne typen aktiviteter gir en form for tidlig læring som kan være svært viktig for
barnas videre utvikling.
Boken Lekbasert læring er utgitt av GAN Aschehoug. Boken har blitt kjøpt av både et svensk
og et dansk forlag og vil bli oversatt til svensk og dansk. Samtidig som GAN lanserte boken,
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lanserte Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger nettsiden www.lekbasert.no som
er full av støttemateriale for barnehagelærere som vil ta i bruk Lekbasert læring. Nettsiden
inneholder videobanker for «beste praksis», teori, og forelesninger.
I 2018 gjennomførte man tredje runde med kartlegging. I denne runden var ikke barna lenger
samlet i barnehagene som deltok i prosjektet, men gikk på skolen i første klasse.
Samarbeidet med skolene på Agder har vært godt, testerne har fått gjennomføre
kartleggingen med nettbrett i skoletiden, og rundt 700 barn ble kartlagt. Testerne fikk grundig
opplæring på forhånd og gjennomgikk sertifisering. Alle kartleggerne leverte politiattest. Data
ble sendt til SSB som kobler på informasjon om foreldrebakgrunn, kartleggingsdata fra første
og andre runde og hvorvidt barnehagen var i fokus- eller sammenligningsgruppen.
Med bakgrunn i data fra de tre kartleggingsrundene har forskerne i Agderprosjektet skrevet
hovedartikkelen fra prosjektet som analyserer effekt av intervensjonen. Denne artikkelen er
presentert på en rekke seminarer og konferanser, med tilbakemeldinger og innspill fra
internasjonale og nasjonale fagfeller. Resultatene formidles til offentligheten etter
kvalitetssikring gjennom fagfellevurdering.
Med bakgrunn i data fra første kartleggingsrunde (før intervensjonen startet) har man også
skrevet en artikkel som undersøker forskjeller i såkalte barnebidragsindikatorer. Her
undersøker en om det er store forskjeller i barnehagekvalitet, altså forskjeller knyttet til
hvordan barnehager bidrar til barns læring.
Doktorgradsstudentene i prosjektet har undersøkt hvordan barns utvikling i språk,
matematikk og selvregulering i barnehagealder predikerer hvordan barna senere klarer seg
faglig på skolen. Man har også undersøkt hvordan mor og fars utdanning predikerer barns
utvikling innen språk, matematikk og selvregulering i barnehagealder og de første årene
av grunnskolen.
I samarbeid med FAIR (The Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and
Rationality) på NHH ble det organisert en workshop ved Universitetet i Stavanger for
økonomer som jobber med barns utvikling og utdanning. Noen av de fremste internasjonale
forskerne på området deltok på workshopen. Også her presenterte man hovedartikkelen fra
Agderprosjektet som undersøker effekt av intervensjonen.
Med hensyn til formidling har forskningsmiljøet i prosjektet vært aktive på konferanser, i
kronikker, i intervjuer og på nettsider, inkludert prosjektets egen nettside
www.uis.no/agderprosjektet. Under Forskningsdagene i Stavanger i september 2018 deltok
en med foredrag, på paneldebatt, i radio-intervju og med stand. Prosjektleder Mari Rege ble
portrettert i fagbladet Utdanning nr. 14 i desember 2018.
4. KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 200 000 kroner til
Agderprosjektet i 2019. Dette er i tråd med prosjektets gjeldende finansieringsplan.

Vedlegg
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-15
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Lekbasert læring – oppfølging av Agderprosjektet
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på inntil 800 000
kroner til prosjektet «Lekbasert læring» i 2019.
2. Tilskuddet er bevilget i forhold til et kostnadsoverslag på til sammen 1 942 000
kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen
blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilskuddet forutsetter at Universitetet i Agder involveres i prosjektet slik at
kompetansen kommer regionen til gode. Bidraget fra kompetansefondet må
finansiere kostnadene knyttet til deltagere fra Agder.
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 for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppfordrer kommunene til å prioritere
prosjektet som et satsingsområde, slik at man kan sikre videre finansiering for
perioden 2020-2024.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Agderprosjektet er et levekårsprosjekt som har utviklet og testet et førskoleopplegg med mål
om likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Prosjektets kjerneområder er stimulering
av sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk. Målsettingen er å forske på
hvorvidt et førskoleopplegg som gir barna økt stimulering innen disse områdene, kan bidra til
at barn i større grad har samme læringsgrunnlag ved skolestart, og dermed likere muligheter
for å lykkes i utdanningsløpet og arbeidslivet. Prosjektet drives av forskere ved Universitetet i
Stavanger, i samarbeid med forskere ved Universitetet i Agder og internasjonale eksperter
på området, og opplegget utvikles og prøves ut i samarbeid med barnehager i Agderfylkene.
Våren 2018 lanserte man førskoleopplegget Lekbasert læring som ble utviklet i første fase av
Agderprosjektet. Boken Lekbasert læring inneholder 130 lekbaserte læringsaktiviteter utviklet
for å være engasjerende, meningsfulle og stimulerende. Boken har blitt kjøpt av både et
svensk og et dansk forlag, og skal oversettes til svensk og dansk. Nettsiden
www.lekbasert.no inneholder støttemateriale for barnehagelærere som vil ta i bruk Lekbasert
læring. Nettsiden har videobanker for «beste praksis», teori og forelesninger. I 2018
gjennomførte prosjektet også tredje kartleggingsrunde, der barna ikke lenger var samlet i
barnehagene, men var blitt skoleelever i første klasse. Med bakgrunn i data fra de tre
kartleggingsrundene har man også skrevet hovedartikkelen fra prosjektet, som analyserer
effekten av intervensjonen. Resultatene formidles til offentligheten etter kvalitetssikring
gjennom fagfellevurdering.
Prosjektet har en økonomisk ramme på totalt 42 mill. kroner. Forskningsrådet finansierer 10
mill. kroner av dette, mens fylkeskommunene og kompetansefondene i regionen har inngått
en avtale om finansiering av hoveddelen av prosjektet, til sammen 32 mill. kroner.
Sekretariatet i Sørlandets Kompetansefond har undervegs i gjennomføringen av
Agderprosjektet koordinert finansiørene blant annet med hensyn til økonomiske utbetalinger.
I 2019 går Agderprosjektet inn i sitt siste år. Etter forespørsel fra Sørlandets
Kompetansefond har Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger presentert en skisse
til innhold, organisering og økonomi for et femårig prosjekt med intensjon om å ivareta, følge
opp og implementere kompetansen fra prosjektet. Det har deretter vært dialog mellom
sekretariatene i de to kompetansefondene om eventuell oppfølging og implementering av
Agderprosjektet.
3. OM PROSJEKTET
3.1 Innhold
Det er utviklet en skisse til innhold, organisering og finansiering av et nytt femårig prosjekt,
som innbefatter to deler:



Et studium i «lekbasert læring» for barnehagelærere, tilsvarende 15 studiepoeng
Seminarer bestående av to dagssamlinger, der innholdet er innovasjon,
implementering og ledelse, og målgruppen er barnehageledere, barnehageeiere,
fylkesmannsembetet og politikere

Målsettingen med seminaret om innovasjon, implementering og ledelse er å øke kunnskapen
om kapasitetsbygging i egen organisasjon, slik at endringsprosessene foregår systematisk
og i tråd med prinsipper fra forskning. Seminarene skal gi teori om innovasjon og om
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implementering og ledelsesprosesser som kan skape kvalitative forbedringer. Det vises til at
implementeringskvalitet er en viktig forutsetning for å kunne lykkes med utviklingsarbeidet
knyttet opp til satsingen på lekbasert læring.
3.2 Organisering
Det er foreslått oppstart høsten 2019 med to klasser i studiet lekbasert læring. Fra og med
høsten 2020 ser man for seg fire klasser per år, og med inntil 35 studenter per klasse.
Studiet skal i hovedsak være nettbasert, men med to obligatoriske samlinger. Studiet skal
være praksisnært og bygge på kunnskapsgrunnlaget og materialet fra Agderprosjektet.
Videre skal studiet gjennomføres i regi av Universitetet i Stavanger, med intensjon om å
involvere Universitetet i Agder som en samarbeidspartner.
3.3 Økonomi
Prosjektets budsjett- og finansieringsplan fremgår av følgende tabeller:
2019/2020:
Lekbasert læring:
Studiekostnad:
Kostnader knyttet til praktisk gjennomføring:
Sum:

Pr. klasse
770 000 (35 studenter)
67 500 (dagpakker og gr.rom)
837 500

To klasser:
1 540 000
135 000
1 675 000

Seminar om innovasjon, implementering og ledelse.
Gjennomføring av faglig opplegg:
Kostnader knyttet til praktisk gjennomføring:
Sum:

138 000
129 000
267 000

SUM 2019/2020:

1 942 000

2020-2024:
Lekbasert læring:
Studiekostnad:
4 klasser a 35 studenter
Kostnader knyttet til praktisk gjennomføring:
Sum:

Pr. år:
3 080 000
270 000
3 350 000

For 4 år:
12 320 000
1 080 000
13 400 000

Seminar om innovasjon, implementering og ledelse.
Gjennomføring av faglig opplegg:
Kostnader knyttet til praktisk gjennomføring:
Sum:

Pr år:
138 000
193 500
331 500

For 4 år:
552 000
774 000
1 326 000

SUM pr år 2020 – 2024:
SUM 2020 – 2024:

3 681 500

SUM 2019 – 2024:
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Kostnadene er beregnet ut fra satsene for studieåret 2019/2020, og må indeksreguleres for
perioden 2020-2024. Beregningene er gjort på grunnlag av Utdanningsdirektoratets satser
for drift av tilsvarende studier. Budsjettet inkluderer reise, opphold og diett for forelesere,
samt tilrettelegging av samlingene i form av leie av lokale mv. Budsjettet inkluderer ikke
reise, opphold og diett for studenter og seminardeltakere, med unntak av lunsj på
samlingene.
4. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
I den nye regionale satsingen «Veikart Levekår» er Agderprosjektet et av de foreslåtte
tiltakene. Den nye fylkeskommunen skal ha en koordinerende rolle i satsingen, mens man
ser for seg at kommunene frem til høsten skal vedta sine egne satsningsområder innenfor
den tiltakspakken som er presentert i veikartet. Med utgangspunkt i skissen fra
Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger kan det utvikles en ferdig modell som kan
behandles i de respektive kommunestyrene tidlig høsten 2019. I tillegg til dagens
samarbeidspartnere bør Fylkesmannen og Universitetet i Agder få en betydelig rolle i
prosjektet.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kan sammen med Sørlandets Kompetansefond,
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og fylkeskommunene, og med utgangspunkt i skissen
fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, sondere muligheten for et nytt
samarbeidsprosjekt med intensjon om å ivareta og implementere kompetansen som er
utviklet gjennom Agderprosjektet. En ferdig og omforent modell kan behandles i
kommunestyrene høsten 2019. Universitetet i Agder må få en betydelig rolle i prosjektet.
Fylkesmannen bør også ha en viktig rolle.
Et viktig delmål er imidlertid å arbeide frem et pilotår for prosjektet, hvor man allerede høsten
2019 kan ta opp 70 studenter fra kommunene i Agder-fylkene, slik at man sikrer en sømløs
overgang fra Agderprosjektet til implementeringsfasen. Sammen med Sørlandets
Kompetansefond kan Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kunne sikre oppstart i 2019.
Pilotåret vil ha en kostnadsramme på om lag 2 mill. kroner. I tillegg vil man undersøke
mulighetene for bidrag fra Fylkesmannen.
Sekretariatet understreker at man må sikre finansiering fra kommunene, universitetene og
andre samarbeidspartnere i prosjektet, dersom prosjektet skal kunne videreføres utover det
første året. Tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjelder pilotåret og skal
bidra til å sikre en sømløs overgang mellom Agderprosjektet og implementeringsarbeidet.
Etter sekretariatets vurdering må hoveddelen av finansieringen i resten av prosjektperioden
komme fra kommunene og andre samarbeidspartnere, mens det vil være naturlig at
eventuelle tilskudd fra kompetansefondet er av mer symbolsk karakter.
5. KONKLUSJON
Sekretariatet er kjent med at styret i Sørlandets Kompetansefond har avsatt 2 mill. kroner til
prosjektet, og at dette beløpet avkortes tilsvarende eventuelt bidrag fra Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond. Etter avtale med sekretariatet i Sørlandets Kompetansefond,
foreslår sekretariatet at kostnadene for 2019/2020 deles 60/40 mellom fondene, slik at
kostnadene fordeles med inntil 1,2 mill. kroner fra Sørlandets Kompetansefond og inntil
800 000 kroner fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
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Videre foreslår sekretariatet at det stilles forutsetning om at Universitetet i Agder involveres i
prosjektet på en slik måte at man sikrer at kompetansen kommer regionen til gode. Bidraget
fra kompetansefondet må finansiere kostnadene knyttet til deltagere fra Agder.
Tilskuddet bevilges i forhold til et kostnadsoverslag på til sammen 1 942 000 kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet
tilsvarende avkortet. 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 2022, og nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppfordrer
kommunene til å prioritere prosjektet som et satsingsområde, slik at man kan sikre videre
finansiering for perioden 2020-2024.
Vedlegg
Sak 39-18 vedlegg 2 Lekbasert læring SKF 08.11.18 (2)
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Sør landets Kompetansefon d
v/ Peter Klemsdal
Vi viser til møte den 24.10.18 og presenterer her en skisse til innhold, organisering
og kostnad for et 5-årig prosjekt.
Prosjektet innbefatter to deler:
-

Et studium Lekbasert læring for barnehagelærere. 15 studiepoeng
Seminar bestående av to dagssamlinger. Innholdet er innovasjon,
implementering og ledelse. Målgruppen er barnehageledere, barnehageeiere,
Fylkesmannsembete og politikere

Vi foreslår oppstart høst 2019 med to klasser i studiet Lekbasert læring. Høst 2020
og de neste fire årene ser vi for oss fire klasser pr år.
Seminaret består av to seminardager pr år. Temaene er innovasjon, implementering
og ledelse. Seminaret gjennomføres felles for barnehageledere, barnehageeiere,
Fylkesmannsembete og politikere i de fylkene og kommunene som har deltakere på
studiet i Lekbasert læring.

Lekbasert læring , 15 studiepoeng, over to semester
Studiet er i hovedsak nettbasert, med det er to obligatoriske samlinger. En ved
oppstart på høsten og en før eksamensinnlevering på vår.
Studiet er praksisnært og bygger på kunnskapsgrunnlaget og materialet i Lekbasert
læring brukes i undervisningen.
Studiet gjennomføres i regi av Universitetet i Stavanger, med intensjon om å
involvere Universitetet i Agder som en samarbeidspartner.
Ramme: 35 studenter pr klasse.
Høst

Sosial
kompetanse

ca. 1000 ord,
+ - 10 %

Høst

Selvregulering

ca. 1000 ord,
+ - 10 %

Vår

Språk

ca. 1000 ord,
+ - 10 %

Ta utgangspunkt i en eller flere av
aktivitetene i boka, Lekbasert læring,
s. 28 - 37
Ta utgangspunkt i en eller flere av
aktivitetene i boka, Lekbasert læring,
s. 80 - 93
Ta utgangspunkt i en eller flere av
aktivitetene i boka, Lekbasert læring,
s. 59 - 75
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Vår

Matematikk

ca. 1000 ord,
+ - 10 %

Mai

Eksamen
4000 + 2000
Mappeinnlevering ord, + - 10 %
m/sammenskriving

Ta utgangspunkt i en eller flere av
aktivitetene i boka, Lekbasert læring,
s. 102 - 171
Sammenskriving av reviderte
innleveringer, i tillegg til relevant
teori og diskusjon

Emneplan, se vedlegg.

Innovasjon, implementering og ledelse.
Seminar for barnehageledere, barnehageeiere, Fylkesmannsembete og politikere
tilknyttet innovasjon, implementering og ledelse av Lekbasert læring.
Seminaret består av to dagssamlinger, en i starten av studieåret og en i slutten.
Mål
Økt kunnskap om kapasitetsbygging i egen organisasjon, slik at endringsprosessene
foregår systematisk og i tråd med prinsipper fra forskning.
Innhold
- teori om innovasjon
- implementering og ledelsesprosesser som kan skape kvalitative forbedringer.
Implementeringskvalitet og utøving av ledelse vil henge sterkt sammen med
resultater i det daglige arbeidet. Implementeringskvalitet er en viktig forutsetning for å
kunne lykkes med utviklingsarbeidet knyttet opp til satsingen på Lekbasert læring.
Pensum:
 Roland, P., & Westergård, E. (2015). Implementering. Å omsette aktiviteter, structurer og teori
i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1.
 Roland, P. & Ertesvåg, S. K. ( 2018). Implementering av endringsarbeid i barnehagen.
Gyldendal akademisk. 3 kapitler: om implementeringskvalitet, ledelse og kollektiv orientering i
arbeidet.
 Ertesvåg, S.K., & Roland, P. (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Oslo:
Gyldendal Akademisk. Kap om Senge sin teori. Lærende organisasjon

Kostnad:
Kostnadene er beregnet ut fra satsene for studieåret 2019/2020, og vil bli
indeksregulert for de fire neste årene.
Beregningene er gjort på grunnlag av Udir sine satser for drift av tilsvarende studier.
Prisene innbefatter reise/opphold/diett for forelesere, samt tilrettelegging av
samlingene i form av leie av lokale, m.m.
Prisene innbefatter ikke reise/opphold/diett for studenter og seminardeltakere, med
unntak av lunsj på samlingene.
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2019/2020:
Lekbasert læring:

Pr. klasse

To klasser:

Studiekostnad:
Kostnader knyttet til praktisk gjennomføring:

770 000 (35 studenter)
67 500 (dagpakker og gr.rom)

1 540 000
135 000

Sum:

837 500

1 675 000

Seminar om innovasjon, implementering og ledelse.
Gjennomføring av faglig opplegg:
Kostnader knyttet til praktisk gjennomføring:

138 000
129 000

Sum:

267 000

SUM 2019/2020:

1 942 000

2020-2024:
Lekbasert læring:

Pr. år:

For 4 år:

Studiekostnad:
4 klasser a 35 studenter
Kostnader knyttet til praktisk gjennomføring:

3 080 000
270 000

12 320 000
1 080 000

Sum:

3 350 000

13 400 000

Seminar om innovasjon, implementering og ledelse.

Pr år:

For 4 år:

Gjennomføring av faglig opplegg:
Kostnader knyttet til praktisk gjennomføring:

138 000
193 500

552 000
774 000

Sum:

331 500

1 326 000

SUM pr år 2020 – 2024:
SUM 2020 – 2024:

3 681 500

SUM 2019 – 2024:

14 726 000,16 668 000,-

Evaluering
Senteret stiller seg positive til å gå i en dialog angående evaluering av prosjektet,
dersom dette måtte være ønskelig.

Stavanger 07.11.18

Dag Jostein Nordaker
Fungerende senterleder
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Vedlegg:
Emneplan
Playful learning for five years old in ECEC
Emnenavn/Course name:
Lekbasert læring for de eldste i barnehagen
Studiepoeng/Number of study points (ECTS):
15 stp
Semester (høst/vår)/ Semester (autumn/spring):
2 semestre
Emnenivå/Course level:
Bachelor
Emnet er knyttet til studieprogram/Study programme:
Lekbasert læring, Videreutdanning til barnehagelærere eller andre med relevant bakgrunn
Opptakskrav/Admission
Opptak til emnet forutsetter studiekompetanse og gjennomført 3-årig utdanning på
høgskole/universitetsnivå. Følgende utdanninger anses som relevante: grunnskolelærer,
barnehagelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger eller tilsvarende.
Bachelorutdanninger i pedagogikk og eller samfunnsvitenskapelige fag anses også som relevant.
Relevant arbeidserfaring vil telle i vurderingen av søkeren.
Anbefalte forkunnskaper/Recommended prerequisites:
Erfaring fra arbeid med skoleforberedende grupper for 5-åringer i norsk barnehage. Det er en fordel
om deltakerne har vært med på å utarbeide pedagogisk innhold og planer for slike grupper tidligere.
Innhold/Content:
Emnet tar sikte på å styrke din kompetanse i arbeid med førskolegrupper i barnehagen, og følgende
tema vil bli tatt opp:
 Autoritativ voksenstil, implementeringskvalitet, utviklingsarbeid
 Lekbasert læring / Playful learning
 Nyere teori og forskning knyttet til barns selvregulering
 Nyere teori og forskning knyttet til barns tidlige matematikkutvikling



Nyere teori og forskning knyttet til språk i tidlig alder
Nyere teori og forskning knyttet til sosial kompetanse i førskolealder







Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme tidlig matematikkutvikling
Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme språk i førskolegrupper
Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme selvregulering hos førskolebarn
Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme sosial kompetanse hos førskolebarn
Teori om implementering av nye tiltak i barnehage og skole

Arbeidsformer/Method of work:
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Kurset går over to semestre (deltid) og kan kombineres med arbeid.. Undervisningen vil

hovedsakelig basere seg på nettbaserte ressurser. Det legges opp til 2 samlinger.
Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingene, og legeattest eller egenmelding må fremvises ved
fravær. På første samling gjennomgås undervisningsopplegg, pensum og studiekrav.
Veiledning: Det gis veiledning i forbindelse innleveringsoppgaver.
Læringsutbytte/ Learning outcome:
Kunnskaper
Etter fullført studium skal studenten:






Ha kunnskap om bakgrunn og innhold i teorier om lekbasert læring og autoritativ voksenstil
Ha kunnskap om den voksnes rolle og betydning i alt arbeid i barnehagen, med særlig vekt på
det arbeidet som knyttes til barn i førskolealder
Ha utviklet kunnskaper om og innsikt i aktuelle psykologiske og pedagogiske teorier og
forskning knyttet til barns tidlige utvikling, med særlig vekt på førskolealderen, samt kunne
knytte dette sammen med føringer som ligger i rammeplanen for barnehager
Ha utviklet kunnskap om barns tidlige utvikling innen språk, matematikk, sosial kompetanse
og evne til selvregulering

Ferdigheter
Etter fullført studium skal studenten kunne anvende sin kompetanse til å:





Samhandle med barn på bakgrunn av teori om lekbasert læring og autoritativ voksenstil
Planlegge og gjennomføre forskningsbaserte lekeaktiviteter i førskolegrupper, med særlig vekt
på språk, matematikk, sosial kompetanse og evne til selvregulering samt andre fagområder i
rammeplanen for barnehager
Evaluere egen praksis med tanke på stadig videreutvikling av de pedagogiske aktivitetene i
barnehagen

Profesjonell (generell) kompetanse:
Etter fullført studium skal studentene ha utviklet en grunnleggende kunnskap og forståelse som senere
kan brukes i pedagogisk arbeid i barnehagen generelt, men særlig innen arbeid med barn i
førskolealder.
Vilkår for å gå opp til eksamen / Obligatoriske arbeidskrav/ Requirements to sit for the
exams/Required activities/courses:
Fremmøte på samlingene og bestått arbeidskrav.
Arbeidskravet består av innlevering av 4 arbeidsnotater, a 1000 ord, + - 10%
Vurderingsformer/ Forms of Assessment:
Eksamen vil foregå i form av mappeinnlevering. Mappeinnleveringen skal inneholde de 4 reviderte
arbeidsnotatene, samt en sammenbindende drøfting som knytter disse sammen. Drøftingen skal trekke
inn relevant teori og forskning. Mappeinnleveringen skal til sammen inneholde 6000 ord, + - 10 %
Eksamen vil ha følgende vurderingsuttrykk: bestått / ikke bestått.
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Kandidater som ikke består avsluttende eksamen har anledning til å gå opp på nytt innen to semestre
etter at kurset er avsluttet uten at arbeidskravene må gjennomføres på nytt.
Litteratur/pensum/ Literature:
Se vedlegg
Er emnet åpent for privatister/ Available for private candidates:
Ja
Studentevaluering/ Student evaluation:
Det vil bli tilbakemeldinger og veiledning underveis, i forbindelse med innlevering av arbeidsnotater.
Ansvarlig fakultet og institutt/Faculty and department:
Det humanistiske fakultet, Læringsmiljøsenteret.
Emneansvarlig/andre fagpersoner på emnet/Subject teacher(s)/other responsible teachers:
Professor Ingunn Størksen, UiS (emneansvarlig)
Universitetslektor Svanaug Lunde, UiS
Pensum

Carlsen, M., Wathne, U., & Blomgren, G. (2017). Matematikk for barnehagelærere
(3. utg.) Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget
Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (red.), (2018) Utvikling, lek og læring i barnehagen- forskning og
praksis.Trondheim: Fagbokforlaget. 6. kapitler (oversikt senere)
Hoel, T., Oxborough, G. H. O., & Wagner, Å. K. H. (2011). Lesefrø - språkstimulering gjennom
leseaktiviteter i barnehagen. Oslo Cappelen Damm akademisk Kapittel 3, 5, 7, 9 og 10.
Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Berk, L.E. & Singer, D.G. (2009) A mandate for Playful Learning
in Preschool. Presenting the Evidence. Oxford university press
Lenes, R., ten Braak, D., & Størksen, I. Playful learning / leken læring – teori, forskning og praksis.
Læringsmiljøsenteret, UiS. (artikkel)
Lunde, S., & Størksen, I. (2014). Siste året i barnehagen - trening på sosial kompetanse (pp. 1 - 50).
Oslo.
Størksen, I. m. fl. (2018) Lekbasert Læring – et forkningsbasert førskoleopplegg fra
Agderprosjektet. GAN Aschehoug

Anbefalt tilleggslitteratur
Fosse T. (red) (2012) Rom for matematikk – i barnehagen. Bergen: Caspar forlag.
Idsøe, E. C. & Roland, P. (2017). Mobbeatferd i barnehagen. Temaforståelse-forebygging-tiltak.
Cappelen Damm Akademisk
Magne, O. (2003). Barn oppdager matematikk. Aktiviteter for barn i barnehage og skole. Bryne: Info
Vest Forlag.
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18/6427-9
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen,
ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør"
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
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.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
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 sak 57/2018 om strategi for utdeling av midler, gjorde styret følgende vedtak:
1. Styret ber sekretariatet om å fremme en sak med forslag til endringer i
kompetansefondets strategi. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk
av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.
2. Styret går inn for en helhetlig omlegging av strategien. Det utlyses ikke midler for
2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal
imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å
videreføre.
3. Styret går i dialog med disse miljøene med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter
som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål og
målsettinger:




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

Denne saken gjelder etablering av et «Blått kompetansesenter Sør» i Flødevigen, jf,
vedtakets punkt 3, andre kulepunkt.
24. september 2018 ble det gjennomført et møte på Flødevigen med ledende aktører innen
politikk, samfunnsliv, universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning. I møtet
ble det gitt positive signaler til det videre arbeidet med å planlegge et «Blått
kompetansesenter Sør». Det ble deretter etablert en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å
identifisere utfordringer og muligheter, samt foreslå en arbeidsplan for prosjektet, og å legge
frem 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 / Aust-Agder utviklings- og kompetansefond), Kåre Andersen
(Arendal kommune), Thomas Kiland-Langeland (Fylkesmannen i Agder) og Jan Atle Knutsen
(leder av arbeidsgruppen, Havforskningsinstituttet).
Det skal arrangeres nytt møte på Flødevigen 13. mars 2019, og arbeidsgruppen ønsker at
partene utnevner hver sin representant til styringsgruppen i forkant av dette møtet.
Havforskningsinstituttet søker, på bakgrunn av vedlagte prosjektbeskrivelse, om støtte på 3
mill. kroner til Blått kompetansesenter Sør i 2019.
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3. OM PROSJEKTET
3.1 Bakgrunn
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. 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.
3.2 Prosjektets innhold
Prosjektet beskriver et hovedmål med forslag til aktiviteter for å nå målet innen hvert av de
tre hovedtemaene forvaltning, verdiskaping og kunnskap.
Hovedmål 1: Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene.
 Utarbeide faggrunnlag for marin arealplanlegging i Agder.
 Styrke kompetanse og samarbeid innen forvaltningen.
 Årlig konferanse knyttet til forvaltning av marine kystområder på Skagerrakkysten.
 Igangsette forsknings- og utviklingsprosjekter som fokuserer på forvaltningsrelatert
kunnskap.
Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor.
 Etablere sterkt bedriftsnettverk.
 Etablere infrastruktur for forskningsbasert innovasjon.
 Igangsette forskningsprosjekter som tar sikte på å styrke næringsrelevant kunnskap.
Hovedmål 3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen.
 Delmål 3.1: Være internasjonalt anerkjent kompetanseregion på kyst.
 Støtte forskning (etter søknad) knyttet til miljø- og ressursspørsmål på kysten med publiseringspotensiale.
 Stimulere til internasjonal publisering av forskningsresultater (skrivestipend)
 Årlig kontaktmøte mellom nordiske forskere med fokus på marine kystområder
i Skagerrak.
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Tilby studenter eller elever mulighet til å være "forsker for en uke" i felt, lab
eller i bedrift. Etter søknad.

Delmål 3.2: Etablere og videreutvikle gode læringsarenaer med fokus på opplevelse.
 Legge til rette for at Vitensenter Sørlandet kan gjennomføre skoleprosjekter
knyttet til marine problemstillinger.
 Etablere program for "Flødevigen Summer School-Skagerrak"-an introduction
to marine ecology in Skagerrak" for universitetets masterstudenter.
 Bruke eksisterende miljøer på Sørlandet til formidling av kunnskap og
resultater fra forskning, forvaltning og næringsutvikling.
 Bidra til at det igangsettes forskningsprosjekter og studentoppgaver i Norges
fire marine nasjonalparker.

3.3 Organisering
Administrativt vil Blått kompetansesenter Sør legges til Havforskningsinstituttets avdeling på
Flødevigen. Akvalab Lister gis et særlig oppfølgingsansvar som feltlaboratorium for
prosjekter rettet mot blå næringer vest i Agder.
Blått kompetansesenter Sør foreslås organisert i en tradisjonell prosjektstruktur, med
styringsgruppe, prosjektgruppe/arbeidsutvalg og prosjektleder.
Prosjekteier vil være Havforskningsinstituttet (HI). Styringsgruppen foreslås satt sammen av
representanter for HI, UIA/CCR, NIVA, GRID-Arendal, Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond, Agder fylkeskommune (Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner i 2019),
Fylkesmannen i Agder, 2 kommunale representanter, utpekt av Partnerskap Blå Vekst
Agder, 2 representanter fra næringen. Styringsgruppen utpeker selv leder.
Med unntak av statsetatene, bør de som sitter i styringsgruppen som hovedregel
representere parter som bidrar med tid eller direkte økonomisk støtte til Blått
kompetansesenter Sør. Styringsgruppen må gis de nødvendige fullmakter fra deltagende
institusjoner, etater, næringsaktører og organisasjoner for å sikre fremdrift i prosjektet.
Til å bistå styringsgruppen skal det nedsettes en prosjektgruppe/arbeidsutvalg, bestående av
ressurspersoner for de mest involverte partnerne. Arbeidsutvalgets mandat fastsettes av
styringsgruppen.
Ledelsen i HI er ansvarlig for å engasjere prosjektleder og vil ha arbeidsgiveransvar for
denne.
Det legges i utgangspunktet opp til et treårig prosjekt. Dersom styringsgruppen finner det
nødvendig, vil det søkes om å forlenge prosjektet med ytterligere to år. Etter endt
prosjektperiode er målet at Blått kompetansesenter Sør er etablert som en selvstendig enhet
og drives videre av de involverte partene.
3.4 Budsjett og finansieringsplan
Prosjektets budsjett- og finansieringsplan fremgår av følgende tabeller:
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Finansiering

2018

2019

2020

2021

Aust-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Statsbudsjettet
Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
Sørlandets kompetansefond
Havforskningsinstituttet
Universitetet i Agder

1 300 000

2 700 000
4 000 000

1 000 000
2 000 000
2 000 000
5 000 000
3 000 000
1 500 000

4 000 000
5 000 000
3 000 000
1 500 000

Sum

2 800 000 16 400 000 14 500 000

Kostnader

1 500 000

5 000 000
3 000 000
1 500 000
200 000

avklares senere

avklares senere

avklares senere

avklares senere

13500000

2018

2019

2020

1 300 000

2 700 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

4 000 000

2 000 000
2 000 000

3 000 000
2 000 000

750 000
375 000
1 075 000

1 000 000
500 000
1 000 000

1 000 000
500 000
1 000 000

Hovedmål 1: Bærekraftig forvaltning
Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting
Hovedmål 3: Kunnskap, undervisning og forskning

1 500 000
1 000 000
2 000 000

1 000 000
1 000 000
2 000 000

1 000 000
1 000 000
2 000 000

Tilskuddsordning FoU

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Investeringer Flødevigen:
Div. laboratorieutbygging
Forprosjekt nybygg
Nytt bygg
Investeringer Akvalab Lister
Investeringer Innakva
Administrasjon
Prosjektlederstilling BKS Flødevigen
Prosjektmedarbeider Akvalab Lister
Drift

Sum

2021

1 500 000

2 800 000 16 400 000 14 500 000 13 500 000

4. VURDERINGER
Etter sekretariatets vurdering vil prosjektet bidra til å understøtte kompetansefondets formål
med hensyn til bl.a. økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og
etablering av arbeidsplasser. Prosjektet vil også bidra til å støtte opp om og videreutvikle
Universitetet i Agder sin satsing på marint mastergradprogram. Prosjektet er i tråd med
vedtaket fra 2018 om fondets strategi, med en mer målrettet bruk av fondets midler, der
fondet går inn i større og mer langsiktige prosjekter. Sekretariatet viser til at tilsagnet vil
utgjøre til sammen 9 mill. kroner under forutsetning av videreføring i 2020 og 2021, og at et
tilsagn i en slik størrelsesorden muliggjøres av fondets endrede strategiske tilnærming og
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intensjon om å støtte færre, men større og mer langsiktige prosjekter. Etter sekretariatets
vurdering er det gode muligheter for at slike prosjekter får varig betydning. På generelt
grunnlag kan denne typen prosjekter i større grad oppfylle kompetansefondets målsetninger
enn det som muliggjøres gjennom mindre prosjekter
Sekretariatet ser det som særlig positivt at prosjektet tar opp den nasjonale satsingen på blå
vekst, og gjennom prosjektet knytter sammen eksisterende institusjoner og kompetanse i
landsdelen. Etter sekretariatets vurdering vil prosjektet ved å satse på de tre temaene
forvaltning, verdiskaping og kunnskap, bidra til å styrke kompetansemiljøene i Aust- og VestAgder, gi en bedre forvaltning av kysten samt styrke kunnskap og forutsetninger for økt
næringsutvikling langs hele Agderkysten. I søknaden beskrives det at hovedformålet med
Blått kompetansesenter Sør er å være en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på
Sørlandet, som samler eksisterende kompetanse og legger til rette for et økt samarbeid
mellom institusjonene, forvaltningen og næringsaktørene i landsdelen.
Med hensyn til EØS-avtalens statsstøtteregler legger sekretariatet til grunn at
Havforskningsinstituttet ikke opererer som et «foretak» i den aktuelle betydningen av
begrepet. Søknaden berøres dermed ikke av regelverket i denne sammenheng.
Prosjektet det søkes støtte om er treårig, med mulighet for videreføring i ytterligere to år. Det
søkes om totalt 9 mill. kroner fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, fordelt med 3
mill. kroner pr år i 2019, 2020 og 2021.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil få en representant i styret i Blått
kompetansesenter Sør. Det planlegges å holde et årligdialogmøte, hvor alle parter blir invitert
for å bli orientert om arbeidet i prosjektet. Sekretariatet kan i tillegg legge til rette for en årlig
orientering fra prosjektledelsen i Blått kompetansesenter Sør for å holde styret i Aust-Agder
utviklings og kompetansefond orientert og få anledning til å følge opp prosjektet.
Oppsummert harmonerer prosjektet, etter sekretariatets vurdering, med kompetansefondets
overordnede målsettinger. I tillegg oppfylles kravene til prosjektkvalitet på en overbevisende
måte. Med bakgrunn i dette tilrår sekretariatet at kompetansefondet tildeler støtte til
prosjektet.
5. KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger
Havforskningsinstituttet 3 mill. kroner til prosjektet Blått kompetansesenter Sør. Det
forutsettes at de øvrige finansørene i finansieringsplanen i budsjettet også bevilger tilskudd til
prosjektet. Videre tilrår sekretariatet at tilskudd bevilges med bakgrunn i et kostnadsforslag
på 47,2 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 AustAgder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. Tilsagnet er gyldig til 1.
januar 2022, 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. Sekretariatet anbefaler videre at Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond delegerer til daglig leder å velge representant til
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styringsgruppen for Blått kompetansesenter Sør som skal representere Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond.

Vedlegg
2015_2206 Søknad fra Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen
Blått kompetansesenter Sør- 31 januar 2019
Vedlegg 1 Utlysning av prosjektmidler fra Blått kompetansesenter Sør 2019
Vedlegg 2 Forslag til arbeidsplan BKS 2019 16 januar
Vedlegg 3 Blått kompetansesenter Sør -Forslag til budsjett med finansiering -pr 16 januar
2019
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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no>
8. februar 2019 12:20
Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole
2015/2206 Søknad fra Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen
Vedlegg-3-Blått-kompetansesenter-Sør-Forslag-til-budsjett-medfinansiering-pr-16-januar-2019-002.xlsx

1. Søker
Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk)
Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen
Kontaktperson
Jan Atle Knutsen
Adresse
Nye Flødevigveien 20
Postnummer/sted
4817 His
E-post (obligatorisk)
jan.atle.knutsen@hi.no
Telefon
48259794
Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til
oppretterne/kommunene i Aust-Agder.
Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant.
Ønskes søknaden unntatt offentligheten?
NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra
offentligheten.
Begrunnelse
Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det
kreves særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten,
offl. §3 (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16).
Unntak fra innsynsretten kan f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter
samt drifts- eller forretningsforhold, eller § 26 Unntak fra eksamensdokument,
forskningsopplysninger.

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp
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Prosjektnavn
Blått kompetansesenter Sør
Søknadsbeløp første år
3 000 0000
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år)
9 000 000
Prosjektets totalkostnad
47 200 000
Prosjektperiode
2019 – 2021 (med mulighet for forlengelse i ytterligere to år)

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.
Blått kompetansesenter Sør har som mål å bli en samarbeidsplattform for marin verdiskaping
på Sørlandet. 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
verdiskaping og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor. Blått
kompetansesenter Sør (BKS) skal fremme den regionale utviklingen innen 3 hovedområder:
1: forvaltning
2: næring og verdiskaping
3: kunnskap
Administrativt vil Blått kompetansesenter Sør legges til Havforskningsinstituttets avdeling 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. Det skal nedsettes en
styringsgruppe bestående av representanter fra de mest involverte partene i samarbeidet.
Ledelsen i HI er ansvarlig for å engasjere prosjektleder og vil ha arbeidsgiveransvar for
denne.

4. Bakgrunn
Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet
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.
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På et stormøte i Flødevigen 24. sept 2018 bestående av ledende aktører innen politikk,
samfunnsliv, universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning ble det nedsatt
en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å
identifisere utfordringer og muligheter for Blå vekst på Sørlandet, samt foreslå en arbeidsplan
for prosjektet, og å legge frem forslag til organisering og finansiering.
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 / Aust-Agder utviklings- og kompetansefond), Kåre Andersen
(Arendal kommune), Thomas Kiland Langeland (Fylkesmannen i Agder) og Jan Atle Knutsen
(leder av arbeidsgruppen, Havforskningsinstituttet)
Vi ønsker at Blått kompetansesenter Sør skal 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. Sørlandet har også et livskraftig marint
forskningsmiljø, representert ved Universitetet i Agder (CCR), Havforskningsinstituttet,
GRID-Arendal, 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 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.
For å få igangsatt arbeidet, er Blått kompetansesenter sør foreslått organisert som et treårig
prosjekt, med en styringsgruppe bestående av representanter fra HI, UIA/CCR, NIVA, GRID
Arendal, Agder fylkeskommune, Aust-Agder Undervisnings- og Kompetansefond,
Fylkesmannen i Agder, 2 kommunale representanter, utpekt av Partnerskap Blå Vekst Agder
(geografisk representasjon), 2 repr. for næringen (Innakva bedriftsklynge velger den ene,
NHO Agder den andre). HI vil være prosjekteier. Etter endt prosjektperiode er målet at Blått
kompetansesenter sør er etablert og drives videre av de involverte partene. Det åpnes for at
prosjektperioden kan utvides med ytterligere to år.

5. Prosjektbeskrivelse
5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester
Blått kompetansesenter sør har som mål å bli en samarbeidsplattform for marin verdiskaping
på Sørlandet. Kompetansesenteret 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
verdiskaping og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.
Arbeidet deles inn i tre hovedmål:
Hovedmål 1: Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene.
Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor.
Hovedmål 3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen.
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(Se vedlegg Blått kompetansesenter Sør – 31 januar 2019 for nærmere beskrivelse av
planlagte aktiviteter under hvert hovedmål.)
De tre hovedmålene omfatter mange ulike målgrupper: offentlige instanser, (kommunene,
fylkeskommunen, Fylkesmannen, øvrige sektormyndigheter; Fiskeridirektoratet, Kystverket,
Mattilsynet, Kartverket mm), næringslivet, forskningsmiljøene, universitetet, skoler og
opplevelses- og formidlingsinstitusjoner.
Prosjektet vil innenfor de tre hovedtemaene forvaltning, verdiskaping og kunnskap fungere
som en samarbeidsplattform. Innsatsområdene er nærmere beskrevet i vedlegg Blått
kompetansesenter Sør – 31 januar 2019. Premisser for etableringen vil være:
• 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 fylkes-kommune, 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.
5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger?
Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder?
Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder?
Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder
Annet
Sikring av arbeidsplasser sammen med en bærekraftig forvaltning av den viktige kystsonen
vår, vil begge på sitt vis bidra til bedre levekår og livskvalitet på Sørlandet.
5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?
Prosjektet passer inn i strategien som ble vedtatt av styret i sak 57/2018 om strategi for
utdeling av midler.

6. Prosjektmål og målgruppe
Formuler målet så klart som mulig.
Blått kompetansesenter sør har som mål å bli en samarbeidsplattform for marin verdiskaping

devigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" - 18/6427-9 Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" : 2015_2206 Søknad fra Havforskningsinstituttet avdeling Flødevigen

på Sørlandet. Kompetansesenteret 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
verdiskaping og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.
Arbeidet deles inn i tre hovedmål:
Hovedmål 1: Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene.
Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor.
Hovedmål 3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen.
Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?
De tre hovedmålene omfatter ulike målgrupper: offentlige instanser, (kommunene,
fylkeskommunen, Fylkesmannen, øvrige sektormyndigheter; Fiskeridirektoratet, Kystverket,
Mattilsynet, Kartverket mm), næringslivet, forskningsmiljøene, universitetet, skoler og
opplevelses- og formidlingsinstitusjoner.
Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?
Prosjektet skal være en samarbeidsplattform som også skal betjene aktører som ikke er direkte
deltakende i prosjektet, men som har interesser i kystsonen. Dette gjelder både private
næringsaktører, offentlige myndigheter og kunnskapsmiljøer. Blått kompetansesenter sør skal
arbeide for å øke kunnskap om forvaltning og bærekraftig bruk av kysten, og denne
kunnskapen skal være tilgjengelig for alle.

7. Organisering
Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne
gjennomføre prosjektet som planlagt:
Administrativt vil Blått kompetansesenter Sør legges til Havforskningsinstituttets avdeling i
Flødevigen. Akvalab Lister gis et særlig oppfølgingsansvar som feltlaboratorium for
prosjekter rettet mot blå næringer vest i Agder.
Blått kompetansesenter Sør er organisert som et treårig prosjekt, med mulighet for ytterligere
utvidelse med to år. Styringsgruppen skal bestå av representanter for involverte instanser.
Til å bistå styringsgruppen skal det nedsettes en prosjektgruppe/arbeids¬utvalg, bestående av
ressurspersoner for de mest involverte partnerne. Arbeidsutvalgets mandat fastsettes av
styringsgruppen.
Ledelsen i HI er ansvarlig for å engasjere prosjektleder og vil ha arbeidsgiveransvar for
denne.
Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.
Prosjektgruppa foreslår at styringsgruppen skal bestå av representanter fra HI, UIA/CCR,
NIVA, GRID Arendal, Agder fylkeskommune, Aust-Agder Undervisnings- og
Kompetansefond, Fylkesmannen i Agder, 2 kommunale representanter, utpekt av Partnerskap
Blå Vekst Agder (geografisk representasjon), 2 repr. for næringen (Innakva bedriftsklynge
velger den ene, NHO Agder den andre).
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8. Tidsplan og milepæler
Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs.
Arbeidsplan for prosjektet ligger i vedlegg 2 – Forslag til arbeidsplan BKS 2019.02.08
Prosjektet er treårig, fra 2019, med mulighet for ytterligere to år. Etter endt prosjektperiode er
målet at Blått kompetansesenter Sør er etablert og drives videre av de involverte partene.
HI arbeider parallelt med en utvidelse av forskningsstasjonen på Flødevigen. Denne vil kunne
gi rom for universitetets behov for areal for studenter og forskere på Flødevigen i forbindelse
med blant annet oppgaver og undervisning for masterstudentene i marinbiologi. Den vil også
være nødvendig for å gi rom til prosjektledelse og de ulike aktørene i Blått kompetansesenter
sør. Det er derfor avsatt noe midler i forslaget til budsjett til planlegging av denne utvidelsen
av forskningsstasjonen på Flødevigen.

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
Aust-Agder fylkeskommune
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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INNSPILL FRA ABEIDSGRUPPE

BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR
Flødevigen 31. januar 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 som kan bidra til 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.
Som leder av arbeidsgruppen vil jeg takke deltakerne for mange spennende diskusjoner og godt
arbeid. Jeg er spesielt glad for at vi her legger frem en felles anbefaling om videre fremdrift til våre
respektive oppdragsgivere.

På vegne av arbeidsgruppen
Jan Atle Knutsen
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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.

7

, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" - 18/6427-9 Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" : Blått kompetansesenter Sør- 31 januar 2019

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.
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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, UIA, 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

, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" - 18/6427-9 Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" : Blått kompetansesenter Sør- 31 januar 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
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 bygges det 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,
samtidig som kommunene ønsker å styre
hvor akvakulturvirksomhet kan finne sted.
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.
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Visjon
For å få dette til, må vi videreutvikle det
gode samarbeidet mellom aktørene og
skape en felles faglig plattform som
landsdelen kan bruke for å realisere en
felles visjon:

Fylkeskommunen vil samarbeide med
kommunene om kartleggingen, og statlige
etater må medvirke i arbeidet og bidra til
at alle relevante hensyn belyses og
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

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

Hovedmål 1: Være ledende i Norge på
bærekraftig forvaltning av kystområdene
Aktivitet
Utarbeide faggrunnlag
arealplanlegging i Agder

for

1.1:
marin

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.

Aktivitet 1.2: Styrke kompetanse og
samarbeid innen forvaltningen
Gjennom aktivitet 1.1 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
13
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samarbeide med Blått kompetansesenter
Sør om å nå disse målene. Fremfor å
etablere nye, foreslås det å benytte
eksisterende
arenaer,
eksempelvis
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 på
Skagerrakkysten
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
sterkt
bedriftsnettverk
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
14

, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" - 18/6427-9 Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" : Blått kompetansesenter Sør- 31 januar 2019

 Skånsomme fangstmetoder for bedre
dyrevelferd og økt lønnsomhet
 Landfase/sjøfase, for bedre velferd,
helse og utnyttelse av
produksjonspotensial.
 Utnyttelse av lite utnyttede arter
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.

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.

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.

Det gis også mulighet for å søke støtte til
forskningsprosjekter som tar sikte på å
styrke næringsrelevant kunnskap (se
søknadsmuligheter i vedlegg 1).

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

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

Hovedmål 3: Fremst på kunnskap,
undervisning og forskning i kystsonen
Hovedmål 3 er satt opp med to delmål.
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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.

Aktivitet 3.1.2:
Stimulere til internasjonal publisering av
forskningsresultater - studenter og
forskere (skrivestipend).
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.

Fig 10. Dyreplankton

Delmål 3.2: Etablere og videreutvikle gode
læringsarenaer med fokus på opplevelse

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.

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 3.1.1:
Støtte forskning (etter søknad) knyttet til
miljø- og ressursspørsmål på kysten - med
publ. potensiale. (se søknadsmuligheter i
vedlegg 1).

Aktivitet 3.2.3.
Igangsette marine prosjekter som
fokuserer på læring og opplevelse. For
eksempel Kvås Sørnorsk Laksesenter,
Under, Vitensenteret Sørlandet, Risør
Akvarium, Raet nasjonalparksenter.

Aktivitet 3.2.1:
Legge til rette for at Vitensenter Sørlandet
kan gjennomføre skoleprosjekter knyttet
til marine problemstillinger i Aust og Vest
Agder for et klassetrinn av elever.
Aktivitet 3.2.2:
Etablere program for "Flødevigen Summer
School-Skagerrak"-an introduction to
marine ecology in Skagerrak" for
universitetets master-studenter.
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Styringsgruppen utpeker selv leder.
Aktivitet 3.2.4:
Bistand til Norges marine nasjonalparker:
BKS skal bidra til at det igangsettes
forskningsprosjekter og studentoppgaver i
Norges 4 marine nasjonalparker.

Organisering av Blått
kompetansesenter Sør
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

Blått kompetansesenter Sør foreslås
organisert
i
en
tradisjonell
prosjektstruktur, med styringsgruppe,
prosjektgruppe/arbeidsutvalg og prosjektleder.
Prosjekteier vil være HI. Styringsgruppen
foreslås satt sammen av representanter for
HI, UIA/CCR, NIVA, GRID Arendal, Agder
fylkeskommune,
Aust
Agder
kompetansefond
Fylkesmannen,
2
kommunale representanter, utpekt av
Partnerskap Blå Vekst Agder (NB
geografisk representasjon), 2 repr. for
næringen. Innakva bedriftsklynge velger
den ene, NHO Agder den andre.

Med unntak av statsetatene, bør de som
sitter i styringsgruppen som hovedregel
representere parter som bidrar med tid
eller direkte økonomisk støtte til Blått
kompetansesenter Sør. Styringsgruppen
må gis de nødvendige fullmakter fra
deltagende
institusjoner,
etater,
næringsaktører og organisasjoner for å
sikre fremdrift i prosjektet.
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 skal det
nedsettes en prosjektgruppe/arbeidsutvalg, bestående av ressurspersoner for
de
mest
involverte
partnerne.
Arbeidsutvalgets
mandat
og
sammensetning
fastsettes
av
styringsgruppen.
Prosjektgruppen/arbeidsutvalget kan selv
knytte til seg ressurspersoner til videre
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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.
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.
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.
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 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
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).
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Investering
Investeringsbehovene fremover vil i første
omgang være knyttet til ny bygningsmasse
og utstyr i Flødevigen og et feltlaboratorium og lager i Lister.
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.
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

Måloppnåelse for Blått
Kompetansesenter Sør
Samarbeid
for hovedmål 1-3 for BKS bør vurderes på
hvorvidt samarbeidet fungerer gjennom:
 løpende tall for pågående prosjektportefølje og studentsamarbeid PhDog MSc-studier, der det kun telles den
aktivitet som involverer minst to BKS
samarbeidsparter.

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

Samfunnsendring
og
økosystemproduktivitet
 Forvaltningen kan måles på antall
regel- eller forskriftsendringer, antall
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****************************************************************
UTLYSNING AV 2019 PROSJEKTMIDLER FRA BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR
Det inviteres nå til å søke om prosjektmidler for satsinger knyttet til
Blått Kompetansesenter Sør (BKS)
(forslag
***************************************************************************
Blått kompetansesenter Sør (BKS) ønsker å legge til rette for godt samspill mellom forskning,
forvaltning og næringsmiljøene på Agder. I fellesskap vil vi etablere det nye marine Agder, slik
at marin verdiskapning i bred forstand får stor samfunnsmessig betydning.
Kunnskap og kompetanse hos offentlige og private aktører vil være avgjørende for å realisere
landsdelens potensiale til å etablere flere marine arbeidsplasser knyttet til kyst og hav, og for
å restaurere belastede naturverdier på kysten.
Den økonomiske rammen for denne utlysningen vil være avhengig av bevilgningen gitt over
statsbudsjettet. I 2019 var bevilgningen til BKS 5 mill. kr, hvorav det avsettes inntil kr 1,6 mill.
for 8 enkeltstående prosjekter på 200 000 kr per år. Det åpnes for flerårige prosjekter med
maks varighet på tre år, forutsatt at bevilgningene til BKS opprettholdes.
Blått kompetansesenter Sør ønsker at det produseres ny kunnskap som er næringsrelevant,
men ønsker også å se søknader med direkte forvaltningsrelevans. I tillegg åpnes det opp for
søknader som belyser forskningsrelaterte problemstillinger knyttet til økosystemets struktur
og funksjon, menneskets bruk og nytte av fjord- og kystarealer, samt interaksjonen mellom
disse disiplinene. BKS setter pris på samarbeidsprosjekter mellom flere regionale aktører,
samt prosjekter som har planer om å kommunisere vitenskapelige resultater til forvaltningen.
Finansierte prosjektene må være villig til å bidra på BKS møter med en kort presentasjon om
resultater og relevans til forvaltning.
Følgende temaer er relevante:
Forskningstema 1: Forskningsprosjekter som bidrar til næringsrelevant kunnskap og
verdiskapning
Forskningstema 2: Forskningsprosjekter med relevans for kystforvaltningen
Forskningstema 3: Forskningstema som belyser grunnleggende økologiske spørsmål i
kystsonen.
Forskningstema 4: Forskningsprosjekter som bidrar til å utvikle gode marine læringsarenaer.
*******************
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Vurderingskriterier
Omsøkte prosjekter må inkludere minst to institusjoner i BKS. BKS ønsker å bidra til utviklingen av
unge grundere og forskertalenter, og unge prosjektledere oppfordres derfor å søke.
Søknader vil bli gitt en ekstern vitenskapelig evaluering. Søknadene vil deretter bli vurdert av BKS
styringsgruppe.

Søknadene vil bli vurdert etter:
• Vitenskapelig kvalitet • Relevans i henhold til BKS målsetning • Forvaltningsrelevans • Samarbeid
på tvers av institusjonene i BKS • Flerfaglighet og tverrfaglighet • Internasjonalt samarbeid • Kobling
til høyere utdanning • Formidling

Søknadsskjema
• Søknaden skal skrives på BKS felles søknadsmal som dere finner på http://www.bks.bla bla
Søknad kan skrives på engelsk/norsk. • Maks sidetall for søknaden er 4 sider for
forskningsprosjekter. (referansene kommer i tillegg) • Kort CV for nøkkelpersonell (kun prosjektleder
og eventuelle arbeidspakkeledere) legges ved søknaden. • Søknader sendes inn elektronisk via …
Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene vil ikke bli vurdert.
Tidsplan
Frist for innsending av søknader er 01.x.2019. Tildeling vil skje i løpet av våren 2019
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Blått kompetansesenter Sør (BKS) - Foreslåtte aktiviteter for 2019-2021
Ansvarlig

Hovedmål 1: Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene
Aktivitet 1.1:
Aktivitet 1.2:
Aktivitet 1.3:
Aktivitet 1.4:

Utarbeide faggrunnlag for å sikre marine næringsarealer på Agder
Styrke kompetanse og samarbeid innen marin forvaltningen på kommunalt, fylkeskom og statlig sektornivå
Årlig konferanse knyttet til forvaltning av marine kystområder i Skagerrak
Igangsette forskningsprosjekter som fokuserer på forvaltningsrelatert kunnskap **

Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor
Aktivitet 2.1: Etablere ei sterk bedriftsklynge i Agder
Aktivitet 2.2: Etablere infrastruktur for innovasjon
Aktivitet 2.3 : Igangsette prosjekter, inkl. masteroppgaver, som fokuserer på næringsrelevant kunnskap **.
Aktivitet 2.4 : Gi kunnskapsstøtte til etablerere,-veilede offentlige søknader mv.

Hovedmål 3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen
Delmål 3.1: Være internasjonalt anerkjent kompetanseregion på kyst
Aktivitet 3.1.1: Støtte forskning knyttet til miljø- og ressursspørsmål på kysten med publiseringspotensiale ** .
Aktivitet 3.1.2: Stimulere til internasjonal publisering av forskningsresultater - studenter og forskere ( skrivestipend).
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 uka" enten i felt, lab eller i bedrift. Søknad
Delmål 3.2: Etablere og videreutvikle gode læringsarenaer med fokus på opplevelse
Aktivitet 3.2.1: Gjennomføre marine skoleprosjekter i Aust og Vest Agder
Aktiviter 3.2.2: Etablere program for "Flødevigen Summer School-Skagerrak"-an introduction to marine ecology " masterstudenter
Aktivitet 3.2.3: Bistå Flekkefjord vgs med å utvikle blått naturbruk
Aktivitet 3.2.4: Igangsette marine prosjekter som fokuserer på læring og opplevelse **.
Aktivitet 3.2.5: Forskning og formidling av naturverdier i Norges marine nasjonalparker

Aust- og Vest-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesmannen
Prosjektleder BKS
Prosjektleder BKS
Lister Nyskaping
Innakva bedriftsklynge
Akvalab Lister og Arendal kommune
Prosjektleder BKS/UiA
Prosjektmedarb. BKS Lister
Havforskningsinstituttet
HI m/fl.
Prosjektleder BKS
UiA
Prosjektleder BKS
UiA
Vitensenter Sørlandet
Vitensenter Sørlandet
UiA
Prosjektleder BKS
Prosjektleder BKS
Arendal kommune

Administrasjon
Innsatsområde 1: Drift av BKS (interne møter, oppfølging av planer, fremdriftsrapporter, milepæler, hjemmesider, søke tilskudd osv.)
Aktivitet 1.1: Nedsette styringsgruppe (HI, UiA, kommuner (2?), Innakva/Lister Nyskaping, fylkeskommunen)
Aktivitet 1.2: Engasjere prosjektleder
Aktivitet 1.3: Engasjere prosjektmedarbeider Lister

** Forslag om å avsette noe midler til forskningsprosjekter innen 4 temaområder (se vedlegg)

Havforskningsinstituttet
Alle
HI/Styringsgruppa
Lister Nyskaping
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NBFN Activities 2017
WP 1. Awareness raising activities
Task 1. Outreach/Comrnunication. Lead: Grid-A (Maria Potouroglou)
Task 2. Raet National Park Ecosystenn Services Assessment. Lead Grid-A (Potouroglou)
Task 3. Arendalsuka 2017. Lead: Grid-A (Christian Neumann)/IMR (Erlend Moksness)
Task 4. Rapid Assessment Oceanic Blue Carbon. Lead: Grid-A (Steven Lutz)

WP2. Research and action oriented projects: Lead IMR (Kjell Magnus Norderhaug)
Task 1. Kelp carbon sequestration. Lead: IMR (Kjell M Norderhaug)/NIVA (Hege Gundersen)
Task 2. Blue Carbon in Seagrass Meadows. Lead: Grid-A (Potouroglou)
Task 3. Blue forest restoration, south-north knowledge exchange Lead: IMR (Frithjof Moy)/Grid (Lutz)
Task 4. Support Kelp Workshop KELCO. Lead NIVA (Eva Ramirez-Llodra)
Task 5. Support Turf Algae Workshop. Lead NIVA (Eli Rinde)

WP3. Knowledge Support: Lead NIVA (Elizabeth Selig)

Sum

IMR

925
250
175
275
225

1930
920
490
325
100
95

865

NIVA

GRID-A

250
50
50
75
75

150
50
50
50

525
150
75
150
150

940
520
275
100
25
20

590
300
65
75
75
75

400
100
150
150

50
25
25

500
300
125
75

315
75
175
65

Task 1. Support Norw. Blue Carbon Initiative and Research Agenda Lead: NIVA (Sindre Langaas)
Task 2. Support Norwegian International Blue Carbon initiative. Lead: GRID-A (Lutz)
Task 3. National Preparatory Blue Carbon Workshop. Lead: NIVA (Selig) and GRID (Neumann)

400
325
140

WP4. Network Maintenance: Lead: IMR (Jan Atle Knutsen)

80

25
25
5

25
25

25
25

3800

1265

1265

1265

Internal meetings, coordination, milestones and delivery follow up
Balance (not allocated)

Sum total
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Finansiering

Aust-Agder fylkeskommune

2018

2019

2020

1 300 000

2 700 000

1 000 000

4 000 000

2 000 000
2 000 000
5 000 000
3 000 000

Vest-Agder fylkeskommune
Agder fylkeskommune
Statsbudsjettet
Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond

5 000 000
3 000 000
1 500 000

Sum

2 800 000

16 400 000

14 500 000

2018

2019

2020

1 300 000

2 700 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

4 000 000

2 000 000
2 000 000

Intern prosess igangsatt HI Flødevigen
HI står for brorparten av investeringer til nytt bygg. Her
3 000 000 bidrag.
2 000 000 i hht tidligere beskrivelse

750 000
375 000
1 075 000

1 000 000
500 000
1 000 000

1 000 000 Lokalisert Flødevigen
500 000 Lokalisert Lister
1 000 000

Hovedmål 1: Bærekraftig forvaltning
Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting
Hovedmål 3: Kunnskap, undervisning og forskning

1 500 000
1 000 000
2 000 000

1 000 000
1 000 000
2 000 000

1 000 000 Aktiviteter knyttet til hovedmål 1
1 000 000 Aktiviteter knyttet til hovedmål 2
2 000 000 Aktiviteter knyttet til hovedmål 3

Tilskuddsordning FoU

2 000 000

2 000 000

2 000 000 Alle områder

16 400 000

14 500 000

Kostnader

Nytt bygg
Investeringer Akvalab Lister
Investeringer Innakva
Administrasjon
Prosjektlederstilling BKS Flødevigen
Prosjektmedarbeider Akvalab Lister
Drift

Sum

1 500 000

Øremerket investeringstilskudd til HI Flødevigen.
Tilsagnsbrev mottatt !
Øremerket etablering av Akvalab Lister, tilsagnsbrev under
utarbeidelse.
4 000 000 Foreløpige summer foreslått fra adm i AA.
5 000 000 Tilsagn gitt for 2019. Må videreføres i 2020, 1) 2)
3 000 000 Behandles feb/ 2019 - gode tilbakemeldinger

Sørlandets kompetansefond
Havforskningsinstituttet
Universitetet i Agder

Investeringer Flødevigen:
Div. laboratorieutbygging
Forprosjekt nybygg

1 500 000
200 000

2021 Merknader

avklares senere
avklares senere

1 500 000 I 2018 øremerket Innakva, tilsagnsbrev under utarbeidelse.
Utbyggingskostnader til Flødevigen-intern
Investeringer i Flødevigen og Akvalab Lister
avklares senere
avklares senere

13500000

2021 Merknader

1 500 000

2 800 000

13500000

1) Det er bevilget 5 mill. kroner på Havforskningsinst. tilsagnsbrev fra NFD 2019 til prosjektmidler til: " utvikling og etablering av Blått Kompetansesenter Sør".

ått kompetansesenter Sør" - 18/6427-9 Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" : Vedlegg 3 Blått kompetansesenter Sør -Forslag til budsjett med finansiering -pr 16 januar 2019

2) Vi må ta kontakt med NFD for å sikre videreføring av økonomisk støtte til BKS på 5 mill pr år fra 2020-
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-13
Tine Mette Falck

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
22.02.2019

Søknad fra Senter for e-helse ved Universitetet i Agder vedr.
prosjektet "Agder som mønsterregion innen e-helse"
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt 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, 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
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
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 sak 57/2018 om strategi for utdeling av midler, gjorde styret følgende vedtak:
1. Styret ber sekretariatet om å fremme en sak med forslag til endringer i
kompetansefondets strategi. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk
av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.
2. Styret går inn for en helhetlig omlegging av strategien. Det utlyses ikke midler for
2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal
imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å
videreføre.
3. Styret går i dialog med disse miljøene med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter
som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål og
målsettinger:




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

Denne saken gjelder e-helsesatsing ved UiA i Grimstad, jf, vedtakets punkt 3, første
kulepunkt.
3. OM PROSJEKTET
3.1 Bakgrunn for prosjektet
Norge og andre vestlige land står overfor store utfordringer knyttet til eldrebølgen. For å løse
denne utfordringen er det nødvendig med høy grad av innovasjon og digitalisering i
helsesektoren. Helsetjenestene er i stor endring og det har vært fokusert på behov for ny
teknologi og teknologianvendelse for å understøtte tjenestene gjennom flere nasjonale
utredninger fra 2008 og fremover.
Det har skjedd mange spennende initiativ innen helse- og velferdsteknologi på Agder de
senere årene. Universitet i Agder har hatt en økt satsing på helse- og velferdsteknologi,
hvorav I4Helse er en av de største satsingene. I4Helse bygger på en Quadruple Helixtankegang og inviterer både næringsliv, forskere, frivillig sektor og offentlig helsetjener inn i
satsingen med konkrete utviklingsprosjekter.
Et viktig moment i denne sammenheng er at Senter for e-helse ved Universitetet i Agder i
perioden 2011-2017 gjennomførte prosjektet «Etablering av e-helsetestsenter», finansiert av
blant annet Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Ferdigstillelsen av dette prosjektet
har vært et viktig grunnlag både for den teknologiske infrastrukturen som nå forberedes i det
nye I4Helse-bygget, samt for å kunne videreutvikle løsninger som en omfattende testarena
for ny e-helse teknologi. En annen stor satsing er at Senter for e-helse er blitt et av UiAs
toppforskningsinstitutter.
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3.2 Prosjektets innhold
Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge kompetanse og utvikling slik at Agder kan utvikles
som mønsterregion innen e-helse. Statusen som mønsterregion innebærer klare forpliktelser
til å ivareta regionens interesser hvor det gjennom prosjektet ønskes 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 løsninger.
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.
Synlighet av 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 Jobbe frem en søknad for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene og brukere,
o være med å bidra til en ny søknad for reference site innen EU-nettverket
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA).

Prosjektet organiseres med følgende fire delprosjekter.
Delprosjekt 1: Kompetanse
Prosjektet skal 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 som kan være på inntil 20 % stillingsandel. Stillingene skal benyttes
for å knytte til seg personer som har spesialkompetanse og sin hovedbeskjeftigelse på annet
hold. Økt rekruttering på professor nivå vil gi senteret og regionen et ekstra løft. Ekstra midler
til dette vill være helt avgjørende for å komme opp på et høyt internasjonalt nivå.
Forventet resultat for dette delprosjektet er tilknytning av tre internasjonale professorer II til ehelse senteret og dermed tilgang til deres nettverk.
Delprosjekt 2: Infrastruktur
Helsevesenet er per dags dato delt i forskjellige deler, som ikke jobber optimalt sammen. Et
stort utfordring er det tekniske skille mellom kommunene, sykehuset og legene som
vanskeliggjør samarbeid, utveksling av informasjon, og gode rutiner på tvers. Den samme
utfordringen rammer også bedrifter som utvikler nye løsninger, siden disse må forholde seg
til mange forskjellige systemer. Det finnes mange nasjonale initiativ for å løse denne
utfordringen, og Agder kan være i front av disse for å oppnå god integrasjon tidligst mulig på
en bredest mulig måte. Spesielt viktig er det å lage gode testfasiliteter som gjenspeiler en ny
og integrert arkitektur.
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Prosjektmidlene skal dekke kostanden til en person som skal utvikle en prototype av integrert
infrastruktur som brukes til test av nye løsninger. Dette er en satsing som vil åpne mange
muligheter for samarbeid, nye tjenester og nye produkter samt prosjekter nasjonalt og
internasjonalt.
Delprosjekt 3: Synlighet - visningsarena
For å være en mønsterregion, er det viktig å formidle resultat av det arbeidet som utføres
samt hjelpe andre regioner å bruke erfaringene. Synlighet retter seg mot innbyggere i Agder
og Norge for øvrig. Det vil bli etablert en visningsarena i sammenheng med I4Helse-bygget
som skal vise aktuell og fremtidsrettet teknologi samt dens bruk og utvikling for både brukere
og utviklere.
Universitetet jobber med å etablere Agder som en naturlig møteplass for e-helse relaterte
utfordringer. Målet er at I4Helse skal fungere som regionens møteplass for alle e-helse
relaterte problemer, løsninger og utfordringer. I tillegg ønsker en at I4Helse skal å være en
møteplass som er synlig nasjonalt. Dette oppnås blant annet gjennom etablering av en
nasjonal konferanse innen velferdsteknologi.
Prosjektet skal dekke kostnader for møter og konferanser for utviklingen av møteplassen.
Det dekkes også kostnader for utviklingen av en visningsarena.
Forventede resultater for dette delprosjektet er
1) En visningsarena for helse- og velferdsteknologi som tiltrekker seg nasjonal
oppmerksomhet.
2) En nasjonal forskningskonferanse innen velferdsteknologi som viser og fremmer
Agder sin status som nasjonalt senter.
3) Et samskapingsverksted innen e-helse som fremmer felleskap for brukere, utviklere,
forskere og ledere innen e-helse.
Delprosjekt 4: Synlighet – SFI og referanseregion
Senter for e-helse skal søke Norges forskningsråd (NFR) om å bli et Senter for
forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene
og brukere. En SFI vil være en anerkjennelse til det arbeidet som har vært gjort og et viktig
grunnlag for en videre utvikling. Status som SFI gjelder normalt for 8 år.
Internasjonalt er Agder allerede synlig ved å være referanseregion innen EIP-AHA. Denne
status forfaller varer til slutten av 2019. Det er derfor viktig å få på plass en ny søknad for å
fornye statusen. Status som referanseregion gjelder normalt for 5 år.
Prosjektet skal dekke timer for frikjøp av personer for skriveprosessen for SFI-søknaden
samt dekke UiA sin innsats i skriving av ny søknad for å bli referanseregion. Det ligger også
reisekostnader og frikjøp av personell for å jobbe med statusen som referanseregion.
Forventet resultat for dette delprosjektet er en søknad om SFI, og en søknad for å bli
referanseregion innen EU-nettverket European Innovation Partnership on Active and Healthy
Ageing (EIP-AHA). Begge søknadene kan fungere som langsiktige motorer for videre
utvikling innen e-helse i regionen. Hvis søknaden om SFI lykkes, er den verdt minst 10 mill.
kroner over 8 år fra NFR, totalt 80 mill. kroner pluss minst 40 millioner i egeninnsats.
3.3 Organisering
Prosjektet organiseres på samme måte som senter for e-helse. Både administrativ leder og
forskningsleder for senter for e-helse leder prosjektet. Fagrådet for senter for e-helse skal
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også gi råd til prosjektet og dens framdrift. Prosjektet vil jobbe sammen med senter for ehelse sine interne og eksterne samarbeidspartnere.
I Agderregionen er e-helse satsingen forankret i Regionplan Agder 2020, hvor eheldealliansen som er ledet av Aust-Agder fylkeskommune har gjort en koordinerende
innsats. Senter for e-helse har i denne sammenhengen ansvar for den akademiske delen.
3.4 Budsjett og finansieringsplan
Prosjektets budsjett og finansieringsplan fremkommer av tabellene under.

UiA dekker laboratorieutstyr og rekrutteringsstillingen som skal følge prosjektet. Resten
søkes dekket gjennom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
4. VURDERINGER
4.1 Satsing på eHelse i Grimstad
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i flere år støttet opp under satsingen på ehelse i regionen gjennom blant annet å bidra til økt kompetanse og utvikling av nødvendig
infrastruktur.
Kompetansefondets bevilgninger til e-helsesatsingen i perioden 2011 til 2018 oppsummeres i
følgende tabell:
År
2011 - 2015
2013 - 2018

Mottaker
UiA, Senter for eHelse
Egde Consulting

Totalt
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I tillegg til disse store satsingene er det bevilget midler til bedriftsprosjekter knyttet til
næringsutvikling. Aust-Agder fylkeskommune har nylig bevilget 6 mill. kroner til ehelsesatsingen, som en fordelte mellom IKT klyngen Digin (2,8 mill. kroner) og UiA (3,2 mill.
kroner).
Sett i sammenheng med dette prosjektet utgjør dette en betydelig sum totalt til ehelsesatsingen i regionen. Det er derfor viktig at disse satsingene sees i sammenheng og får
synergieffekter.
Ferdigstillingen av prosjektet «Etablering av e-helsetestsenter» i regi av Senter for e-helse
har vært et viktig grunnlag for den teknologiske infrastrukturen som nå forberedes i det nye
bygget for I4Helse. Det er således en god sammenheng mellom det tidligere gjennomførte
testsenter-prosjektet, I4Helse-satsingen og det prosjektet som det her søkes midler til.
Når det gjelder prosjektet «Continua test- og sertifiseringssenter» i regi av Egde Consulting
er det en målsetting å etablere Continua test- og sertifiseringssenter som en del av I4Helse.
Det vil si at Egde Consulting utøver sine tjenester innen rådgiving, test og godkjenning av ehelseprodukter gjennom I4Helse som da blir hovedleverandør av dette.
4.2 Vurdering av prosjektet
Prosjektet fremstår som godt gjennomarbeidet og forankret, både internt på UiA og hos
eksterne samarbeidspartnere. E-helse er et felt hvor Agder er i front nasjonalt og hvor vår
region er i en posisjon til å ta en ledende nasjonal og internasjonal rolle på sitt felt.
Etter sekretariatets vurdering vil prosjektet bidra til å nå kompetansefondets overordnede mål
med hensyn til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder, bedre levekår for
befolkningen samt bidra til å støtte opp om og videreutvikle Universitetet i Agder. Det
vurderes som viktig at kompetansefondet følger opp den allerede store satsingen som er
gjort innenfor e-helse de senere årene.
Prosjektet er i tråd med vedtaket fra 2018 om fondets strategi, hvor det legges opp til en mer
målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i større og mer langsiktige prosjekter.
Sekretariatet viser til at tilsagnet på 3 mill. kroner årlig vil utgjøre til sammen 15 mill. kroner
over en femårs periode, under forutsetning av videreføring. Det er et omfattende prosjekt
som binder opp mange midler over en lenger periode. Det må derfor tas høyde for at det er
midler til utdeling innenfor de rammene som er satt.
Et tilsagn i en slik størrelsesorden muliggjøres av fondets endrede strategiske tilnærming og
intensjon om å støtte færre, men større og mer langsiktige prosjekter. Etter sekretariatets
vurdering er det gode muligheter for at slike prosjekter får varig betydning.
Det vurderes som positivt at prosjektet organiseres på samme måte som Senter for eHelse.
Aust-Agder fylkeskommune er representert i Fagrådet og vil gjennom det også ivareta
Kompetansefondets interesser i prosjektet.
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.
Oppsummert vurderer sekretariatet at prosjektet understøtter kompetansefondets
overordnede målsettinger. I tillegg oppfylles kravene til prosjektkvalitet. Med bakgrunn i dette
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tilrår sekretariatet at kompetansefondet tildeler støtte til prosjektet i 2019 og er positive til
videre oppfølgning gitt at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og at det er midler til
utdeling.
5.KONKLUSJON
Ut fra en samlet vurdering vil sekretariatet tilrå at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
bevilger Senter for e-helse ved Universitet i Agder 3 mill. kroner til prosjektet «Agder som
mønsterregion innen e-helse». Videre tilrår sekretariatet at tilskudd bevilges med bakgrunn i
et kostnadsforslag på 24 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 2022, 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.

Vedlegg
Søknads AAUKF sendt 120218
Vedrørende søknad til Aust-Agder utviklings og kompetansefond_2019
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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

Prosjektet går ut ifra å utvikle e-helse i Agder på en måte slik at Agder fremstår som en
mønsterregion nasjonalt og internasjonalt. Dette innebærer å skape gode eksempler for bruk av ehelse samt et økosystem for alle involverte parter innen e-helse.
Prosjektet skal utvikle kompetanse, skape møteplasser, etablere grunnleggende infrastruktur for
integrasjon og testing og skape synlighet av e-helse lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

4. Bakgrunn

Helsetjenestene er i stor endring og det har vært fokusert på behov for ny teknologi og teknologibruk
for å understøtte tjenestene gjennom flere nasjonale utredninger fra 2008 og fremover. Dette
medfører også at pasientrollen er i stor endring, og «pasientens helsetjeneste» er et begrep som
innebærer brukersentrert utvikling og samskaping. Senter for e-helse ble etablert i 2010 for at UiA
skulle ta en aktiv rolle innen dette forskningsfeltet, og er et tverrfakultært samarbeidsprosjekt mellom
Fakultet for teknologi og realfag, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Fakultet for
samfunnsvitenskap og Handelshøyskolen ved UiA. Etter å ha blitt utnevnt som toppsatsingsområde
i 2011 ble senteret evaluert i 2015, og fikk deretter statusen som toppsatsingsområde forlenget til ut
2018. I 2018 har senteret blitt et av Toppforskningssentrene ved UiA, med økt satsing og støtte i
fem år (dvs. ut 2023). Senteret har oppnådd stor regional og nasjonal tyngde, og har fått
internasjonal oppmerksomhet med sine mange nasjonale og internasjonale prosjekter. Lokalt har
senteret vært særlig viktig for Sørlandet sykehus (SSHF) og kommunene i Agder. Senteret er tett
knyttet til helseaktører og brukere og har i tillegg kontakt med bedrifter som jobber med e-helse. I
2018 ble det vedtatt å utvide satsingen på e-helse med vekt på innovasjon, dette resulterte i
prosjektet I4Helse.
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E-helse er et sammensatt begrep og et fagfelt som er vanskelig å definere entydig da det favner
flere overlappende felt. Etter definisjonen til Black et al.1 omfatter e-helse 1) lagring, mottakelse og
overføring av data, 2) beslutningsstøtte og 3) avstandsoppfølging. Senter for e-helse jobber med alt
dette og fokuserer primært på to viktige områder: (1) telehelse og (2) interorganisatorisk samarbeid.
Aktiviteten til Senter for e-helse befinner seg i skjæringspunktet mellom ulike tematikker innen ehelse, slik det er beskrevet av Tim Shaw et al. 20172, og som vist i figur 1. I dag er hovedtyngden
rettet mot det som betegnes som «interacting for health». Med utgangspunkt i trender innen
teknologiutvikling og helse har senteret ambisjoner om å i større grad rette blikket mot pasientstyrte
tjenester, det som betegnes som «health in our hands». Imidlertid kan senteret dekke alle tre
sirklene gjennom samarbeid med relevante forskningsmiljøer ved UiA.

Figur 1: En konseptuell modell for e-helse (kopiert fra Shaw et al. 2017)
Senter for e-helse har tre pilarer for arbeidet sitt: (1) brukerne og deres utfordringer i fokus,
(2) nasjonal og internasjonal synlighet og (3) involvering av studenter. All aktivitet er basert på et
tverrfakultært samarbeid med samskaping som metode i alle prosjekter. Basert på erfaringer med
samarbeid gjennom en lang rekke prosjekter i regionen har senteret etablert metodikk for
samskaping, ikke bare med helseaktører, men også med brukere og næringsliv. Denne metoden
kalles kvadrupel-heliks-modell og involverer deltakere fra offentlig sektor, akademia, næringsliv og
sluttbrukere (se figur 2). Erfaringene med samskaping, kombinert med gode fysiske fasiliteter gjør
senteret attraktivt og har vekket mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Bruken av
teori og metoder på tvers av faglige grenser skaper også høyere innovasjonsgrad.
Utvikling av fremtidens helsetjenester innebærer behov for innovasjon. Senteret har gjennom flere
prosjekter etablert metodikk for en brukersentrert kreativ utvikling og evaluering gjennom beskrivelse
av aktuelle scenarioer og bruk av rollespill. Bruk av denne metoden i en lab-sammenheng gjør det
mulig å eksperimentere og evaluere nye arbeidsmåter for samhandling, både mellom helsetjenester
på ulike nivåer og med pasient/brukere, pårørende og frivillige tjenester. På denne måten sikres
tjenesteinnovasjon som understøtter brukernes og tjenestenes behov på en effektiv og
brukervennlig måte, der nye teknologiløsninger tilpasses fremtidens helsetjenester, og ikke ensidig
baserer seg på dagens etablerte IKT-løsninger og eksisterende arbeidsformer og rutiner.
Bruker-begrepet omfatter både helsearbeidere og pasienter. Aktiv brukerinvolvering innebærer
brukerpanel (ekspertgruppe av brukere), involvering av representanter for brukerorganisasjoner og
aktive brukere som medforskere i prosjekter.
1
Black, A. D., Car, J., Pagliari, C., Anandan, C., Cresswell, K., Bokun, T., ... & Sheikh, A. (2011). The impact of eHealth on the
quality and safety of health care: a systematic overview. PLoS Medicine, 8(1), e1000387.
2
Shaw, T., McGregor, D., Brunner, M., Keep, M., Janssen, A., & Barnet, S. (2017). What is eHealth (6)? Development of a conceptual
model for eHealth: qualitative study with key informants. Journal of medical Internet research, 19(10).
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Figur 2: Systemisk tilnærming (kvadrupel-heliks): ta utgangspunkt i problemet og brukeren (adaptert
frå Arnkil et al.3)
Samskaping i senterets arbeid og rollespill er ofte knyttet til en e-helse-lab («Mini-Helse-Norge»),
som senteret disponerer ved Campus Grimstad i Klinikklaboratoriet. E-helse-laben består blant
annet av et avansert brukervennlighets-laboratorium, et smarthus med integrerte og utskiftbare ehelseløsninger og et demo-rom for samhandling. IT-infrastrukturen er implementert i form av et
dedikert e-helse nettverk etter mønster fra Norsk Helsenett, med ulike sikkerhetstiltak og aktuelle og
fremtidige sky-tjenester. Dette blir nå brukt til referanseimplementasjon basert på nye nasjonale
føringer og standarder i henhold til pågående arbeid og anbefalinger fra Direktoratet for e-helse. Fra
august 2019 flytter vi mye av dette inn i nye lokaler når I4Helse -bygget står ferdig.

5. Prosjektmål og målgruppe

Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge kompetanse og utvikling slik at Agder kan utvikles som
mønsterregion innen e-helse. I Agderregionen er e-helse satsingen godt forankret i Regionplan
Agder 2020. Spesielt har Rådmannsgruppen i 2016 etablert Regional koordineringsgruppe e-helse
og velferdsteknologi Agder (RKG), med blant annet mål om at Agder skulle bli ledende innen
velferdsteknologi. RKG sitt koordinerende arbeid som har bidratt til at Agder er satt på kartet
nasjonalt innen e-helse og velferdsteknologi, slik at Agder har kommet med i det nasjonale
velferdsteknologiprogrammet (NVP) innen disse feltene;
 NVP trygghetsteknologi; Norges største prosjekt i NVP, hvor alle 30 kommuner er med i
«Innføring velferdsteknologi Agder».
 NVP velferdsteknologi barn og unge: Utprøving. Agder er med gjennom Risør, og
samarbeidskommunene Songdalen, Grimstad og Farsund.
 NVP medisinsk Avstandsoppfølging: Utprøving, og skal danne grunnlaget for nasjonale
anbefalinger.
 NVP infrastruktur og arkitektur: Agder er med i utprøvingen av Velferdsteknologisk
knutepunkt.
 EIEJ, Agder er representert som 1 av 4 kommuner/regioner i Norge.
I tillegg koordinerer e-helse-alliansen (ledet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommune) aktivitetene
innen e-helse. Senter for e-helse har i denne sammenhengen ansvar for den akademiske delen.
Agderregionen ble i 2016 akkreditert som referanseregion (med tre av fire stjerner) i EIP-AHA
(European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing). Statusen som mønsterregion
innebærer klare forpliktelser til å ivareta regionens interesser hvor det gjennom prosjektet ønskes 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 løsninger.
 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.
3

Figure 13: The Citizen-centred Quadruple Helix Model” (p.72) fra R. Arnkil, A. Järvensivu, P. Koski, and T. Piirainen, "Exploring
quadruple helix outlining user-oriented innovation models", Työraportteja 85/2010 Working Papers, University of Tampere, 2010.
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Synlighet av Agder innen e-helse lokalt, nasjonalt og internasjonalt: 1) 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, 2) etablere en nasjonal
konferanse som både tiltrekker nasjonal oppmerksomhet og henter inn kompetanse, 3)
skape et lokalt samskapingsverksted og jobbe mer på tvers av institusjoner og bedrifter.
SFI og referanseregion: 1) Jobbe frem en overbevisende søknad for et Senter for
forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene
og brukere, 2) være med å skrive en ny søknad for reference site innen EIP-AHA.

Målgruppen for prosjektet er alle parter i kvadrupel-heliks-modellen brukere (borgere), næringslivet,
helsevesenet og universitetet, se også prosjektbeskrivelsen.

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 som 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
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 vill være helt avgjørende for å komme opp på et
høyt internasjonalt nivå.
Forventet resultat for dette delprosjektet er tilknytning av tre internasjonale professorer II til e-helse
senteret og dermed tilgang til deres nettverk. Det forventes også sekundærnytteverdi ved at disse
Professor II vil jobbe med prosjektsøknader og dermed hente inn midler til regionen. I tillegg åpner
disse stillingene et relevant internasjonalt kontaktnettverk.
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
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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.
Forventet resultat av dette delprosjektet er at UiA kan få tildelt en rolle som nasjonalt testsenter
med en speiling av nasjonal infrastruktur som kan brukes for tester og standardisert integrasjon
mellom eksisterende systemer.
Verdien av en slik løsning kan ikke overvurderes og er ønsket i hele helse-Norge. Agder kan utvide
sin nasjonale rolle ved at UiA blir tildelt rollen som nasjonalt testsenter. Dette er en muliggjørende
satsing som vil åpne mange muligheter for samarbeid, nye tjenester og nye produkter samt
prosjekter nasjonalt og internasjonalt.
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.
Forventede resultater for dette delprosjektet er
1) en visningsarena for helse- og velferdsteknologi som tiltrekker seg nasjonal oppmerksomhet og
som brukes for skoler, pensjonister, familier og folk flest både fra Agder og fra hele Norge,
2) en nasjonal forskningskonferanse innen velferdsteknologi som viser og fremmer Agder sin status
som nasjonalt senter.
3) et samskapingsverksted innen e-helse som fremmer felleskap for brukere, utviklere, forskere og
ledere innen e-helse, samt kontakter mellom miljøer, erfaringsutveksling, og utvikling av nye
løsninger.
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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.
Forventet resultat for dette delprosjektet er en overbevisende søknad for SFI, og en like
overbevisende søknad for EIP-AHA referanseregion. Begge søknadene forventes til å fungere som
langsiktige motorer for videre utvikling innen e-helse i regionen.
Hvis søknaden for SFI lykkes, er den verdt minst 10 millioner kroner over 8 år fra NFR, altså 80
millioner kroner i totalen pluss minst 40 millioner i egeninnsats. I tillegg kommer prosjekter som
defineres basert på SFIen.

7. Organisering
Prosjektledelse
 Andreas Prinz: professor, IKT, faglig senterleder
Prinz er faglig leder ved Senter for e-helse i 40 % siden august 2017 og ansatt ved Institutt
for IKT ved Fakultet for teknologi og realfag. Han er professor i systemutvikling. Prinz har
doktorgrad og professorkompetanse i informatikk fra Humboldt-universitet i Berlin. Han har
jobbet i både industri og akademia med telekom systemer og data språk. Prinz har
opparbeidet seg mye ledelseserfaring gjennom åtte år i rollen som instituttleder ved Institutt
for IKT. Han jobber med sammenhengen mellom mennesker og teknologi innen læring,
krisehåndtering, og helse.
 Ragni MacQueen Leifson: forsker, helse, administrativ senterleder
Leifson har siden oktober 2011 vært administrativ leder for senteret. Hun er utdannet
bioingeniør og har en doktorgrad i marin bioteknologi / komparativ immunologi fra Norges
fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø. Hun har erfaring fra offentlig og privat næringsliv,
blant annet med prosjektledelse. Høsten 2015 hospiterte hun et halvt år i Brussel ved
Forskningsrådets Brusselkontor. Prosjektledelse, etablering av nye prosjekter og
nettverksbygging er hovedarbeidsområdene. I 2017-2019 er 50 prosent av stillingen knyttet
til ledelse av et Interreg-prosjekt der senteret er «lead partner».
Prosjektet organiseres på samme måte som senter for e-helse. Både administrativ leder og
forskningsleder for senter for e-helse leder prosjektet. Fagrådet for senter for e-helse skal også gi
råd til prosjektet og dens framdrift.
Prosjektet vil jobbe sammen med følgende samarbeidspartnere.
Senterets interne partnere
Senter for e-helse samarbeider med mange sterke fagmiljøer ved UiA som forsker på spørsmål
innen e-helse og som kan plasseres i de forskjellige sirklene i modellen i figur 1 (side 2). CAIR
forsker på kunstig intelligens og maskinlæring, temaer som i modellen kan bidra til «enabling
health». Det samme gjelder fagmiljøene innen robotikk og mekatronikk. Sterke fagmiljøer innen
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folkehelse eller idrett og ernæring, som forskningsgruppene PASTA og FEED, kan dekke «health in
our hands», mens både CeDIT og Senter for omsorgsforskning Sør fokuserer på spørsmål om
«interacting for health». Nettverket og fagmiljøet i I4Helse vil kunne gi mange nye muligheter og er
noe helt unikt i både nasjonal og internasjonal sammenheng.
Senterets eksterne partnere
Senteret har et nasjonalt nettverk som består av relevante forskningsinstitusjoner, og avtaler med
sentrale internasjonale og nasjonale partnere. I tillegg har alle forskerne egne faglige nettverk innen
fagspesialiseringene sine.
Samarbeidspartnere i Agder-regionen involverer i dag Sørlandets sykehus, fylkeskommunene og
Regional koordineringsgruppe for velferdsteknologi i Agder (RKG), som koordinerer alle
kommunene i Agder. Gjennom flere prosjekter har senteret også direkte kontakt med flere
kommuner, blant andre Grimstad, Kristiansand, Songdalen, Risør og Vennesla. Senteret har god
kontakt med bedrifter og bedriftsnettverk, blant annet Egde Consulting og NSCC (Norwegian Smart
Care Cluster), samt med sluttbrukere via pasientorganisasjoner og brukerpanel. Dette regionale
samarbeidet gjør det mulig å møtes fysisk for å jobbe etter en kvadrupel-heliks-modell.
Nasjonalt samarbeider senteret eller er i kontakt med de fleste relevante fagmiljøer og forskere i
Norge. Vi deltar på viktige nasjonale konferanser og er selv (med)arrangør for noen av dem. For å
sikre tett dialog og samarbeid med interessenter som offentlig sektor, brukere og bedrifter deltar vi
på både praksisorienterte og akademiske konferanser. Vi har en avtale med Nasjonalt senter for ehelseforskning (NSE) i Tromsø som sikrer langsiktig og god kontakt med alle relevante fagmiljøer.
Senteret samarbeider internasjonalt gjennom flere prosjekter. I tillegg har senteret en aktiv
intensjonsavtale med Digital Health & Care Institute (DHI) ved Strathclyde University i Glasgow
(Skottland).
Statusen som referanseregion med tre stjerner i European International Partnership og Active and
Healthy Aging (EIP-AHA) gir senteret kontakt med mange miljøer innen gruppene «Healthy aging»
og «Integrated care» og bidrar til å ivareta regionens interesser. Ambisjonen videre er å ha tett
kontakt med den andre norske referanseregion (Stavanger-regionen, som har én stjerne) og å være
med på å utvikle et nordisk nettverk av slike regioner. Senteret er også medlem i COST-nettverket
ENJECT (European Cooperation in Science and Technology som er en del av nettverket European
Network for the Joint Evaluation of Connected Health technologies).
Senteret er partner i et nytt internasjonalt nettverk som er under etablering: European m-health
HUB, basert på en felles utlysning av WHO og ITU4. Nettverket bygger på et etablert rammeverk
gjennom et prosjekt, «Be Healthy, Be Mobile». Satsingen er støttet gjennom EU Horizon 2010, og
har som mål å etablere et europeisk knutepunkt for mobil helse.

8. Tidsplan og milepæler
Milepælsplan for 2019- 2023
2019
 SFI søknad sendt
 Senteret har rekruttert inn tre professorer II (20%) innen e-helse med internasjonal
anerkjennelse for bruk i SFI søknaden
 EIP-AHA Reference Site søknad er sendt
 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
4

WHO: World Health Organization, ITU: International Telecommunication Union
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2020
 2020: Senteret har fått status som SFI
 Regionen har fått fornyet status som Reference Site (med fire stjerner?)
 Regional Living Lab i samarbeid med DHI og Bynett Sør: prototype er utviklet
 Deler av nasjonalt utstillingsrom er ferdigstilt og i drift
 Prototype for teknisk infrastruktur er utviklet og en plan for implementering er på plass
2021-2023
 Regional Living Lab i samarbeid med DHI og Bynett Sør er i drift
 Nasjonalt utstillingsrom er fullt utviklet og i drift
 Senteret er foretrukket design- og utviklingsarena for praksis og akademia når det gjelder ehelseløsninger i Norge
 Teknisk infrastruktur for e-helse forskning er komplett og oppdatert.
 Master i e-helse er utviklet og har startet

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

2019
960
69
1 271
210
210
1 000
300
150
4 170

2020
984
71
1 303
215
215
1 100
500
300
150
4 838

ÅR
2021
1 009
72
1 335
221
221
1 100
500
300
150
4 908

Finansieringskilde

2019
3 170
1 000
4 170

2020
3 238
1 600
4 838

ÅR
2021
3 308
1 600
4 908

AAUK
UiA
Totalt

2022
1 034
74
1 369
226
226
1 100
500
300
150
4 979

2023
1 060
76
1 403
232
232
1 100
500
300
150
5 052

Totalt
5 046
363
6 681
1 104
1 104
4 400
3 000
1 500
750
23 947

2022
3 379
1 600
4 979

2023
3 452
1 600
5 052

Totalt
16 547
7 400
23 947

UiA dekker laboratorieutstyr og rekrutteringsstillingen som skal følge prosjektet. Resten søkes
dekket gjennom Aust-Agder Utvikling og kompetansefond.
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Vedrørendesøknadtil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond2019-2023:
«Agdersom mønsterregioninnen e-helse».
Den angjeldendesøknadomfatter 3 ulike delprosjektersom alle har som mål å løfte Agdersom region
innen e-helse,basertpå en alleredeeksponertposisjonnasjonaltog internasjonalt.
Et viktig moment i dennesammenhenger at Senterfor eHelseved Universiteteti Agderi perioden20112017 gjennomførteprosjektet «Etablering av eHelseTestsenter»,ogsådette ble finansiertav Aust-Agder
Utviklings- og kompetansefond.Ferdigstillelsenav dette prosjektet i 2017 har vært et særsviktig grunnlag
bådefor den teknologiskeinfrastruktur som nå forberedesi det nye byggetfor I4Helse,samt for å kunne
videreutvikleløsningersom en omfattende testarenafor ny e-helseteknologi.
GjennomTestsenter-prosjektetble det både utviklet en tekniskinfrastruktur som et «Mini Helse-Norge»
der ulike nye teknologi løsningerkan implementeres og testesi realistiskeog komplekseforhold som er
typiskeved innføring av nye teknologiløsningeri helsesektoren,samt at det ogsåble tatt frem en sikkerskytjenestensom muliggjørkliniskutprøvingav nye teknologiløsningerder krav til personvernog sikre
tjenester etter krav stilt fra NorskHelsenett ble lagt til grunn. Disseteknologiløsningenebaserersegpå en
komplisertog virtuell infrastruktur, og det anseesuproblematiskå tilretteleggefor bruken av disse
løsningenei det nye byggetsom skal ferdigstillesi august2019.Samtidigvil bedredevisings- og laboratoriemuligheteråpne for bredereog mer komplekssamskaping,utvikling og utprøvingav nye teknologiløsninger
i nært samarbeidgjennom«quadruplehelix modellen»som benyttesved Senter for eHelse.
Etter at Testsenter-prosjektetble avsluttet i 2017 har blant annet Direktoratet for E-helsearbeidet
målrettet for standardiseringog nasjonaltilretteleggingog implementeringbådeav velferdsteknologimed
planer om nasjonale«velferdsteknologiskeknutepunkt»og for avstandsoppfølging/telemedisin.
«Pasientenshelsetjeneste»er et begrepsom innebærerendringav pasientrollenmed en større gradav
ansvarfor egen-monitorering/hjemme-basertemålingerav medisinskedata og oppfølgingsom en viktig del
av egenmestringenav hverdagenssituasjoner,i nært samarbeidmed helsetjenestene.Nyligkom ogsåen
strategisksatsingfra Helsedirektoratetpå innføringav e-konsultasjoner,der nye løsningerforventes
utviklet og implementert.
Gjennomdet foreslåtte «Delprosjekt2» vil Senterfor eHelsevidereutvikleden etablerte infrastruktur i tråd
med de nye nasjonaleføringene, og dette planleggessom et «utstillingsvindu»for Agder-regionenslik det
er beskreveti Delprosjekt3. Enslik satsingpå utvikling av nye løsningermed tilgangtil informasjonpå tvers
av organisatoriskeenheter og med spesieltfokus på hjemmeboendepasientersom har stort behovfor
helse- og omsorgsoppfølging, er et viktig skritt videre for Universiteteti Agdermed sikte på den planlagte
SFI-søknad. Enslik fellesinfrastruktur for Agderkan ogsådannemønsterbåde for nasjonaleog
internasjonalefremtidsrettedeløsninger, og åpner for stor grad av innovasjonog pilotering av nye
samhandlingsløsninger.
Det er såledesen god sammenhengmellom det tidligere gjennomførteTestsenter-prosjektet, innovasjon
og nyskapinggjennomsatsingenI4Helseog den nye søknadensom vil væretil stor nytte bådefor
universitetet,helsetjenestenei Agder,lokalt næringslivog pasienter.
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