
 

 

 

 

 

 

Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond (26.10.2018) 
Saksdokumenter med vedlegg 
 

   

 



Saksliste
 

Godkjenning av innkalling
 

Godkjenning av sakskart
 

Styresaker
66/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7.9.2018 3

 

67/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 26.10.2018 11
 

68/18 Avkastning på fondets kapital per 31.9.2018 20
 

69/18 Bytting av fond valutasikrede utenlandske aksjer. 24
 

70/18 Den nye strategien: Forslag til justering av punkt 5 og forslag til kommunikasjonstiltak 26
 

71/18 Henvendelser om nye prosjekter 32
 

72/18 Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid» 57
 

73/18 Eventuelt til 26.oktober 2018 123

 



66/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7.9.2018 - 17/10871-81 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7.9.2018 : Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7.9.2018

 
  

 
 

 

Dokumentnr.: 17/10871-81  side 1 av 1 
 

  
 
 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 17/10871-81 
Saksbehandler Lisbeth Ramsdal 

 

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018 

 
 
   

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 7.9.2018 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 7.9.2018 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 07.09.2018  
Tid 09:00 
Sted: Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår  
 
 
Møtende medlemmer: 
 
Navn Funksjon 

 
Møtte for: 

Morten Kraft Styreleder   
Bodil Slettebø 
Kjetil Glimsdal 

Nestleder 
Styremedlem 

  

Oddvar Espegren Styremedlem   
Bente Christensen Styremedlem   
Sverre Valvik 
Tormod Vågsnes 

Styremedlem 
Varamedlem 
 

  
Signe Sollien Haugå 

I tillegg møtte: 
Inger Vollestad       Varamedlem 
Anne Hestnes Trommestad      Varamedlem 
Connie Barthold       Varamedlem 
  
Fra administrasjonen møtte: 
 
Navn Stilling 
John G. Bergh Daglig leder 
Dag Ole Teigen Rådgiver 
Linn Therese A. Bjugan Rådgiver 
Lisbeth Ramsdal Konsulent 
  
  
  
  
 
I forkant av styremøtet ble det holdt en presentasjon av stiftelsen Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond for nye styre- og varamedlemmer ved daglig leder John G. Bergh. Videre 
ble det holdt en orentering om ny strategisk tilnærming og mulig sammenslåing med 
Sørlandets kompetansefond ved styreleder Morten Kraft og daglig leder John G. Bergh. 
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Arendal, 7.9.2018 
 
 
 
 
 
Morten Kraft    Bodil Slettebø    Sverre Valvik 
Styreleder 
 
 
 
 
 
 
 
Bente Christensen   Kjetil Glimsdal   Oddvar Espegren 
 
 
 
 
 
 
 
Tormod Vågsnes 
Varamedlem 
 
 
 
 
 
John G. Bergh 
Daglig leder 
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Styresaker 

 
 

59/18 Protokoll fra rådsforsamlingen 15. juni 2018 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra rådsforsamlingen 15. juni 2018 tas til orientering. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018: 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 

 

60/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. 5.2018 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 24.5.2018 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018: 
 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 

 

61/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 7.9.2018 
 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018: 
 
  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 

 

62/18 Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2018 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018: 
 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 

 

63/18 Sluttrapport fra Cardialarm AS vedr. prosjektet "Uttesting og 
videreutvikling av Cardialarm sensor og system" 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Cardialarm AS vedr. prosjektet «Uttesting og 
videreutvikling av Cardialarm sensor og system». 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018: 
 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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64/18 Endringer i kompetansefondets strategi: Mer målrettet bruk 
av fondets midler 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Vedlagte forslag til strategi godkjennes. 
 

2. Med hensyn til utdeling av midler vinteren 2019, slutter styret seg til den foreslåtte 
prosessen for videre dialog med de aktuelle miljøene. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018: 
 
 
Styreleder fremmet følgende forslag til nytt punkt 1: 
 
Vedlagt forslag til strategi godkjennes. I tillegg bes administrasjonen gjøre en ny vurdering av 
punkt 5 Tildelingskriterier. Denne forutsettes fremlagt på neste styremøte. 
 
Styreleders forslag til punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Dermed ble følgende vedtatt: 
 

1. Vedlagte forslag til strategi godkjennes. Administrasjonen vil gjøre en ny vurdering av 
punkt 5. Tildelingskriterier til neste styremøte. 
 

2. Med hensyn til utdeling av midler vinteren 2019, slutter styret seg til den foreslåtte 
prosessen for videre dialog med de aktuelle miljøene. 

 
 
 
 

 

65/18 Eventuelt til 7. september 2018 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 07.09.2018: 
 
 
Styrets leder og administrasjon avholder møte med Gabler 4. – 5. oktober i Oslo. 
 
Det tas sikte på å avholde et styreseminar i mai 2019 for styret og de fire første 
varamedlemmene. En vil komme tilbake til dato, sted og program senere. 
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 17/10871-83 
Saksbehandler Lisbeth Ramsdal 

 
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018 

 
 
   

Oppfølging av tildelte tilskudd til 26.10.2018 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres 
om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene. 
 
 
Tilsagn gitt i 2011 
 
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2011. 
 
Tilsagn gitt i 2012 
 
Alle tilsagn er utbetalt, tabellen 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 
 
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2016. 
 
Tilsagn gitt i 2017 
 
Sluttutbetaling til Agderforskning og prosjektet «Aktiv på Dagtid» med kroner 500.000. 
Prosjektet er tildelt med 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 50 % 
støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 
Tilsagnsnummer 17/30. 
 
Sluttutbetaling til UIA og prosjektet «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering» 
med kroner 370.000. Prosjektet er tildelt med 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond og 50 % støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 
Tilsagnsnummer 17/27. 
 
Tilsagn gitt i 2018 
 
Delutbetaling til UIA og prosjektet «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering» 
med kroner 180.000. Prosjektet er tildelt med 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond og 50 % støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 
Tilsagnsnummer 06/18. 
 
 
 
Vedlegg 
Regneark - tilsagn 2011; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2013; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2015; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2016; oversikt over utbetalinger 
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Regneark - tilsagn 2017; oversikt over utbetalinger 
Regneark - tilsagn 2018; oversikt over utbetalinger 
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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 Tilsagn Tilsagn Tilsagnet Delutbetaling Inndratt Rest Merknad

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

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 Agderforskning   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 På faktura

2011/3

Agderforskning AS som utfører 

prosjektet VRI Agder på vegne av 

prosjekteier Aust-Agder og Vest-

Agder fylkeskommune VRI Agder 200 000

31.01.2014 200 000 03.05.2012 0

2011/4 Evjeklinikken AS Evaluering av Evjemodellen, Langtidsstudien 150 000 31.01.2014 150 000 19.12.2013 0 Ringte 12.12.2013. Sendte mail samme tidspunkt

2011/06 Universitetet i Agder

SmartRescue - Smarttelefoner for umiddelbar 

samordnet trusselkartlegging og 

evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner 900 000

31.01.2014

900 000

17.01.2013 0
Ringt og sendt mail 12.12.2013. De skulle følge opp 

med en statusrapport etc..

2011/05

Universitetet i Agder og 

Havforskningsinstituttet Flødevigen

Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i 

Agder 1 000 000

31.01.2014 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..

2011/07

Universitetet i Agder, Institutt for 

arbeidsliv og innovasjon Stipendiatstilling i innovasjon 625 000
01.01.2017 625 000 21.11.2017 0

2011/08 Sørlandet sykehus HF

Utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe 

basert på fagnivå-vurdering som Gruppe 1-

avdelingsfunksjoner, fler-områdefunksjoner og annet 

ved Sørlandet sykehus HF i 5 års periode 2009-2013. 1 200 000

31.01.2014 1 200 000 09.12.2013 0

2011/9 Axnes Aviation AS Kompetanse prosjekt for Polycon NG (Ny Generasjon) 300 000
31.01.2014 300 000 09.12.2013 0

2011/10 Cardialarm AS Cardialarm 300 000 31.01.2014 100 000 23.10.2012 200 000 10.02.2014 0 Sluttrapport mottatt jan 2014

2011/16 Digin UiA Certification Centre 200 000 31.01.2014 200 000 09.09.2013 0

2011/11 Flumill AS Kompetanseutvikling om tidevannsenergi 960 000 31.01.2014 960 000 0 Trukket, bevilget nytt beløp 2013

2011/12 Høst verdien i avfall

Utvikling av en erstatning for strukturkomponenter 

anvendt i kompostering 225 000
31.01.2014 225 000 0 Trukket 

2011/13 Lillesand Vekst Regional satsning på Sosialt entreprenørskap 120 000 31.01.2014 120 000 0 Inndratt ref sak 14/5

2011/17 Nils Cato Glamsland A/S Glamsland sulfiddeponi 400 000

01.01.2017 274 749 18.01.2017 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

211/14 Stine Sofies Stiftelse Stine Sofie Senteret 200 000 31.01.2014 200 000 03.06.2013 0

2011/15 Øyestad IF Arendal håndball elite

SMO (samhandlende måloppnåelseskompetanse med 

overføringsverdi) 320 000
31.01.2014 240 000 08.03.2012 80 000 25.04.2013 0

0

Sum totalt 8 000 000 1 064 749 225 000 5 280 000 1 305 000 125 251

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

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

Arkivert i arkivmappe: 2013/3148

 

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

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

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

UIA - videreføring

Marin forskning og faglig utvikl i 

Agder 1 000 000
01.01.2016 1 000 000 13.01.2016 0

UIA/Senter for omsorgsforskn - 

videref

Regionale tilpasninger til nasjonale 

utfordringer 128 000
01.01.2018 45 483 12.03.2015 82 517

UIA/Senter for ehelse og 

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

2013/55

Sørlandet sykehus - 

videreføring Forskningsaktiviteter 1 200 000
01.01.2016 1 200 000 02.11.2015 0

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

2013/57 Arena Helse - videreføring

Mobilisering innovasjon 

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

2013/58 Flumill AS - videreføring

Kompetanseutvikling om 

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

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

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

2013/61 Setesdal Regionråd

Ingeniørstudium innenfor fornybar 

energi 250 000
01.01.2016 250 000 08.01.2016 0

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

2013/63 Risør kommune

Masterkurs i design og 

entreprenørskap 700 000
01.01.2018 525 000 13.11.2014 175 000 01.11.2016 0

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

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

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

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

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

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

Arkivert i arkivmappe: 2013/3937

 

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

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

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

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

2015/3 UIA - videreføring

Regionale tilpasninger til nasjonale 

utfordringer 485 000
01.01.2018 363 750 12.02.2016

121 250

2015/4

Sørlandsporten 

næringshage - 

Masterkurs i design og 

entreprenørskap 600 000
01.01.2018 535 000 01.11.2016 65 000

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

2015/5 Devoteam AS

e-helse: Continua Test- og 

sertifiseringssenter 1 400 000
01.01.2018 1 400 000 02.05.2016

0

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

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

2015/8

Bioforsk Øst, 

Landvik

Kompetanse og infrastruktur 

oppbygging 500 000
01.01.2018 375 000 15.12.2015 125 000 09.03.2016

0

2015/9 Contentio

Contentio predikativ analyse 

prosjekt 675 000
01.01.2019 275 000 12.03.2015 231 000 20.01.2016

169 000
Gitt adm. utsettelse

2015/10

Team Tec AS/IMS 

Group AS TeamIMS 2019 600 000
01.01.2018 600 000 30.03.2016

0

2015/11 Cardialarm AS

Uttesting og videreutvikling av 

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

0
itt adm. utsettelse til 30.6.2018

2015/12 AS Nymo

Analyse av fabrikasjonsprosesser og 

utvikling av ny maskinlinje 600 000
01.01.2018 600 000 29.08.2016

0

2015/13

VRI Agder c/o 

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

0
Betalt på faktura.

2015/14 Teknova AS

Test av høytemperatur-

måleteknikker i Saint Gobains 

pilotovn 300 000
01.01.2018 225 000 03.05.2016 75 000 02.12.2016

0

2015/15

UIS/Sørlandets 

Kompetansefond

Agderprosjektet - En god start for 

alle 1 300 000
01.01.2018 1 300 000 15.06.2015

0

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

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

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

Arkivert i arkivmappe: 2015/2206

 

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

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

2016/8

NIBIO (Bioforsk Øst) - 

videreføring

Kompetanse og infrastruktur oppbygging 

innen resirkulerte systemer for 

samproduksjon av fisk 500 000

01.01.2019 500 000 10.05.2017

0

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

300 000

2016/11

Teamtec AS/IMS Group AS - 

videreføring Team IMS 2019 675 000
01.01.2019 675 000 19.04.2017

0

2016/12

UIS/Sørlandets 

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

0

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

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

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

2016/32 UiA

Lokal fundamentering av et SFF for marin 

forskning i Agder 900 000
01.01.2019

900 000

2016/33 Nymo AS

Effektivitet i verdiskapning med fokus på 

kostnadseffektiv prosjektgjennomføring 1 100 000
01.01.2019

1 100 000
Gitt utsettelse til 1.5.19

2016/34 Visit Sørlandet

Digitalt innovasjonsprogram for USUS 

bedrifter 500 000
01.01.2020

500 000

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

2016/36 MacGregor Pusnes AS MacGregor Pusnes offshore wind 900 000 01.01.2019 900 000

2016/37 Panterra AS

Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved 

kraftig vekst og organisatoriske endringer 500 000
01.01.2019

500 000

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

2016/40 SynSel Skandinavia Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya 1 100 000
01.01.2019

1 100 000

2016/41 GCE Node

SFI Mechatronics PhDs Kompetanseløft for 

teknologiindustrien på Sørlandet 560 000
01.01.2019

560 000

2016/44 Skild AS Multi access tool 100 000 01.01.2019 100 000

2016/44

Sørlandsporten 

Næringshage/Beyond Risør

Innovation through design and 

entrepreneurship 400 000
01.01.2019

400 000

Sum totalt 11 930 000 1 513 688 125 000 3 150 000 0 7 141 312

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

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

Arkivert i arkivmappe: 16/11534

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Refundert 185.000

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

Refundert 300.000

17/29 Refugee AS

Refugee Home - Bedre levekår 

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

89 500

17/30 Agderforskning 

Aktiv på dagtid - økt livskvalitet og 

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

0
Utbet 1.000.000 

Refundert 500.000

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

0

17/32 Oxford Research Integrering og sivilsamfunn 170 000 01.01.2020 170 000 26.02.2018 0

17/33 KS Agder

I jobb i Agderkommunene - 

innvandrere og unge menn en del av 

løsningen for kommunens 230 000

01.01.2020

230 000

17/34 Agderforskning 

Forprosjekt om innvandrerkvinner og 

arbeidsliv i Aust-Agder 150 000
01.01.2020 50 000 10.04.2017

100 000
Utbet 100.000 

Refundert 50.000

0

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

SluttutbetalingDelutbetaling
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

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

Arkivert i arkivmappe: 17/9915

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

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

04/18 UIS Agderprosjektet 1 600 000 01.01.2021 1 600 000

05/18

Edge consulting -

videreføring Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000
01.01.2021

1 400 000

06/18 UIA - Videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 61 500 01.01.2021 61 500 02.03.2018 0

06/18 UIA - Videreføring KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krise 250 000 01.01.2021 90 000 15.10.2018 160 000
Utbet 180.000 

Refundert 90.000

07/18

Agderforskning - 

videreføring

SAMBA SKOLE - Samhandling mot 

barnefattigdom 300 000
01.01.2021

150 000 12.06.2018 150 000
Utbet 300.000 

Refundert 150.000

08/18

Envorotech Solution - 

videreføring Dataheat 500 000
01.01.2021

125 000 06.03.2018 375 000

09/18

KS Agder - 

videreføring

I jobb i Agderkommunene - innvandrere 

og unge menn en del av løsningen for 

kommunens rekrutteringsbehov? 285 000

01.01.2021

285 000

10/18

Oxford Research -

videreføring Integrering og sivilsamfunn 175 000
01.01.2021

175 000

11/18

Oxford Research - 

videreføring

Integrering som virkemiddel for 

verdiskaping og innovasjon 250 000
01.01.2021

250 000

29/18 FK Jerv og Blåkors Holdningskampanjer 290 000 01.01.2021 290 000

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

31/18 UIA

Flyktningebarns møte med barnehager 

og lokalmiljøer på Agder 125 000
01.01.2021

125 000
Sparebanken gikk 

inn 6.4.18

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

34/18 Evjeklinikken AS

Ny livsstil - Ung Folkehelse - 

Folkehøgskolen Helse 375 000
01.01.2021

375 000

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

36/18 Fafo

Virksomheters samfunnsansvar og 

likestilt arbeidsliv 200 000
01.01.2021

200 000
Sparebanken gikk 

inn 6.4.18

37/18 Refugee AS Refugee 515 000 01.01.2021 515 000

Sum totalt 7 326 500 7 326 500

SluttutbetalingDelutbetaling
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 17/10871-87 
Saksbehandler Bent Sørensen 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018 

 
 
   

Avkastning på fondets kapital per 31.9.2018 

 
1. FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til etterretning 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Ved inngangen til 2018 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 467,3 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av september 2018 en 
markedsverdi på 468,0 mill. kroner.  
    
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2017, kjøp og salg av andeler, verdiendringer 
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.9.2018 har vært slik: 
 
Tabell 1 viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2017, kjøp og salg siden 31.12.2017, 
verdiendring siden 31.12.2017 og markedsverdi per 31.9.2018. Beløp i mill. kroner. 

 
Markedsverdi 

31.12.2017 
Kjøp/ 
salg 

Verdiendring 
Markedsverdi 

31.9.2018 

Norske aksjer 28,3 0,0 4,0 32,3 

Globale aksjer 81,2 -9,0 4,7 76,9 

Globale aksjer valutasikret 80,0 -11,0 0,5 69,4 

Aksjer framvoksende markeder 15,9 -2,0 -2,2 11,7 

Eiendom 46,3 22,2 2,1 70,6 

Bank 2,9 -1,0 0,0 1,9 

Norske obligasjoner 101,5 -9,5 1,0 93,0 

Globale obligasjoner 111,2 1,9 -1,0 112,1 

Sum 467,3 -8,3 9,1 468,0 

. 

 

Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av 
porteføljen. Styret vedtok kapitalforvaltningsstrategi for 2018 i styremøte 24.11.2017. 
 
Eiendomsinvesteringen er økt med 5 prosentpoeng i september. Porteføljen er nå 
sammensatt etter strategi for 2018,  
 
Rebalansering skal foretas månedlig. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mere 
enn 4 prosentpoeng fra strategivektene skal porteføljene rebalanseres tilbake til 
strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til 
aksjer og/eller obligasjoner avviker med mer enn 4 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. 
Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond. 
 
Det er foretatt en rebalansering i januar/februar som følge av at verdien på utenlandske 
aksjer avvek mer enn fire prosentpoeng fra strategien. Per 31.9.2018 er det ikke behov for 
ytterligere rebalansering. 
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Tabell 2 viser andelene for de forskjellige aktivaklassene  i kapitalforvaltningsstrategien 
2018, faktisk allokering i 2018 og kapitialforvaltningsstrategiens andeler fordelt på de 
forskjellige forvaltere. 
 
Aktivaklasse Strategi Faktisk Fond Andel av 

portefølje 

Norske obligasjoner 20 % 19,9 % DNB Obligasjon III 20,0 % 

Globale obligasjoner 24 % 24,0 % Pimco Global IG Credit Bond Fund  
Templeton Global Bond Fund  
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund  

8,0 % 
8,0 % 
8,0 % 

Norske aksjer 6 % 6,9 % Danske Invest Norske Aksjer Inst. II  
Solsten Norwegian Equities Fund  

3,0 % 
3,0 % 

Globale aksjer 31 % 31,2 % Landsdowne Dev. Markets Long Only 
SRI 

Ardevora Global Equity Fund 

15,5 % 
15,5 % 

Aksjer 
framvoksende 
markeder 

3 % 2,5 % Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 
% 

3,0 % 

Eiendom 15 % 15,1% DNB Scand Prop Fund KS 
Arberdeen Eiendomsfond Norge 1 

10 % 
5% 

Bank 1 % 0,4% Sparebank 1 SR 1 % 

 
 
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 
 
Tabell 3 viser at det er en samlet verdiendring på -3,7 mill. kroner i september måned. Videre 
er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i september på -0,8 %. Referanseindeksen 
viser en gjennomsnittlig avkastning i september på -0,1 %. Dette gir en mindreavkastning på 
0,7 %. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik det framgår av tabell 2: 
 
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 september måned. 
 
 

Avkastning 
(MNOK 

Avkastning        
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer  0,7 2,1 3,5 -1,3 

Globale aksjer -2,9 -3,7 -1,4 -2,3 

Globale aksjer valutasikret -1,3 -1,8 0,6 -2,4 

Aksjer framvoksende øk. -0,4 -3,4 -2,5 -0,9 

Eiendom  0,4  0,7 0,7 0,0 

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

Norske obligasjoner -0,3 -0,4 -0,3 -0,1 

Globale obligasjoner 0,2 0,2 -0,5 0,7 

Sum -3,7 -0,8 -0,1 -0,7 
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Som det går frem av tabell 3 er avkastningen på 9,1 mill. kroner de ni første månedene i 
2018. Den samlede gjennomsnittlig avkastning de ni første månedene på 1,9 %. 
Referanseindeksen viser en avkastning på 2,5 %. Dette gir en mindreavkastning på 0,6 %. 
For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik det framgår av tabell 3: 
 
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 de ni første månedene av året. 
 

  

Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks             
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer 4,0 14,1 15,2 -1,1 

Globale aksjer 4,7 6,5 4,8 1,7 

Globale aksjer valutasikret 0,5 0,5 6,0 -5,5 

Aksjer framvoksende øk. -2,2 -15,9 -8,2 -7,7 

Eiendom 2,1 4,4 4,4 0,0 

Pengemarked 0,0 0,9 0,4 0,5 

Norske obligasjoner 1,0 0,8 -0,2 1,0 

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

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

 
Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med september 
2018 en årlig avkastning på 6,5 % og en årlig meravkastning på 1,1 %.  
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2018. Det er derfor vanskelig å si 
noe om avkastningen resten av året på bakgrunn av utviklingen hittil i år. 2018 er et 
spennende år i finansmarkedene. De ni første måneder har en samlet avkastning på 9,1 
millioner kroner eller 1,9 %. Avkastningen i denne perioden er 0,6% under indeks. Det er 
imidlertid variasjoner i avkastning mellom de ulike aktivaklassene fra -15,9 % til 14,1 %. 
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Bytting av fond valutasikrede utenlandske aksjer. 

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

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond investerer 7,75% av forvaltningskapitalen i 
AKO Global Long Only.  

 
2. Investeringen finansieres med tilsvarende nedsalg i Lansdowne Developed Markets 

Long Only SRI. 
 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond velger kombinasjonen av et fast årlig 
forvaltningshonorar på 0,5 % og 15 % av meravkastningen sammenlignet med MSCI 
All Countries. 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Gabler Investment Consulting AS (Gabler) anbefaler Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond (AAUKF) å investere i AKO Global Long Only (AKO) som er et nyoppstartet 
aksjefond som følger Statens pensjonsfond utlands (SPUs) ekskluderingsliste. Fondet 
forvaltes av AKO Capital, som er en av Gablers anbefalte aksjeforvaltere, men som ikke har 
lansert et rent globalt aksjefond før nå. Gabler anbefaler AAUKF å splitte den valutasikrede 
delen av den globale aksjeporteføljen i to like store bolker fordelt på Lansdowne og AKO. 
 
 
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 
 
AAUKF har i dag en global aksjeportefølje bestående av Ardevora Global SRI (Ardevora) og 
Lansdowne Developed Markets Long Only SRI (Lansdowne), hvor førstnevnte ikke er 
valutasikret, mens Lansdowne sitt fond er valutasikret til norske kroner. Andelen av 
utenlandske aksjefond i kapitalforvaltningsstrategien er 31 % fordelt med 15,5 % i Ardevora 
og 15,5 i Landsdowne. Fondene tilfredsstiller ifølge Gabler de etiske retningslinjene for 
aksjeinvesteringer i AAUKFs kapitalforvaltningsstrategi.  
 

Gabler anbefaler nå AAUKF å investere i AKO Global Long Only (AKO) som er et nyoppstartet 
aksjefond som følger SPUs ekskluderingsliste. Fondet forvaltes av AKO Capital, som er en 
aksjeforvalter Gabler anbefaler, men som ikke har lansert et rent globalt aksjefond før nå. 
Gabler anbefaler AAUKF å splitte den valutasikrede delen av den globale aksjeporteføljen i to, 
i like store bolker fordelt på Lansdowne og AKO (7,75 %/ 7,75 %).  
 
Fondet har to forskjellige sett av betingelser en kan velge mellom: 
 

1. Fast forvaltningshonorar på 1 % årlig. 
 

2. En kombinasjon av et fast forvaltningshonorar på 0,5 % årlig og 15 % av 
meravkastningen sammenlignet med MSCI All Countries. 

 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet tilrår styret å bytte ut 50 % av Lansdowne Developed Markets Long Only SRI til 
AKO Global Long Only (valutasikret). 
 
Sekretariatet tilrår at en velger kombinasjonen av et fast forvaltningshonorar og en % andel av 
meravkastningen sammenlignet med MSCI All Countries. 
 
En vil på styremøtet i forbindelse med saken redegjøre for Gablers vurderinger. 
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Den nye strategien: Forslag til justering av punkt 5 og forslag til 
kommunikasjonstiltak 

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

1. Styret godkjenner endringene i strategiens punkt 5 slik disse fremgår av saken. 
 

2. Styret gir tilslutning til kommunikasjonstiltakene som fremgår av saken. 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet 7. september en sak med 
forslag til endringer i kompetansefondets strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk 
av fondets midler. 
 
I sak 64/18 gjorde styret følgende vedtak: 
 

1. Vedlagte forslag til strategi godkjennes. Administrasjonen vil gjøre en ny vurdering av 
punkt 5 Tildelingskriterier til neste styremøte.  
 

2. Med hensyn til utdeling av midler vinteren 2019, slutter styret seg til den foreslåtte 
prosessen for videre dialog med de aktuelle miljøene. 

 
 
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 
 
3.1 Ny vurdering av tildelingskriteriene 
 
Punkt 5 i strategien omtaler fondets kriterier for tildelinger til nye prosjekter. Punktet omtaler 
tre kategorier av kriterier: 
 

 Formelle krav som stilles for at man skal kunne søke midler fra stiftelsen 

 Kriterier som skal vektlegges i forbindelse med vurderingen av prosjektene 

 Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene 
 
I møtet 7. september gav styret tilslutning til de formelle kravene og til de særlige kriteriene 
for tildeling av midler til oppretterne. Samtidig ønsket styret en gjennomtenkning av kriteriene 
som skal vektlegges i forbindelse med vurderingen av prosjektene, med intensjon om å finne 
begreper som kan anvendes både i forbindelse med tildelinger, evalueringer underveis og 
sluttevalueringer.  
 
Følgende kriterier i gjeldende strategi skal eventuelt erstattes med nye kriterier: 
 

 Prosjektet har tydelige mål og en bearbeidet prosjektplan 

 Regional relevans/betydning for Aust-Agder. Prosjektets betydning utover den 
enkelte institusjon/org/foretak el. kommune 

 Samfunnsmessig nytte 

 Næringsmessig potensiale (arbeidsplasser) 

 Betydning for levekår i regionen 

 Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen 

 Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder 

 Utløsende effekt i forhold til andre virkemidler 

 Addisjonalitet(vil et tilskudd fra fondet være utløsende for prosjektets omfang) 
 
Konkret ble det drøftet å erstatte gjeldende kriterier med kriterier knyttet til: 
 

 Relevans for næringslivet og for befolkningen  

 Bærekraft (langsiktighet, miljøfaktorer, økonomisk) 

 Effektivitet (bruk av midlene, effekt per krone) 

 Tilført spisskompetanse til regionen 
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I forbindelse med utarbeidelsen av saksframlegget har sekretariatet også vurdert 
Forskningsrådets kriterier for innovasjonsprosjekter i næringslivet og i offentlig sektor, 
kompetanseprosjekter for næringslivet og institusjonsforankrede strategiske prosjekter. 
Forskningsrådet og kompetansefondet har ulike formål. Noen av kriteriene i Forskningsrådet 
kan likevel være aktuelle også for kompetansefondet. 
 
Etter en samlet vurdering foreslår sekretariatet at de gjeldende kriteriene erstattes med 
følgende nye kriterier: 
 

 Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft 

 Regional relevans og satsingsområdets betydning utover den enkelte virksomhet 

 Næringsmessig relevans og/eller innovasjonsrelevans  

 Potensiale for verdiskaping og forbedrede levekår i regionen 

 Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder  

 Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen 

 Utløsende effekt for prosjektets omfang (addisjonalitet) og i forhold til andre 
virkemidler  

 Strategisk forankring og effekt i forhold til økonomisk ressursbruk 

 Plan for formidling og kommunikasjon 
 
3.2 Kommunikasjon 
 
Målsettingen med den nye strategien er en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet 
går inn i færre, men større og mer langsiktige satsingsområder. I den nye strategiske 
tenkningen vil styret selv kunne initiere kontakten med miljøer som er aktuelle for en tyngre 
satsing. Det vil dermed ikke være årlige utlysninger på samme måte som tidligere. Samtidig 
kan det være av betydning at miljøer som ønsker å presentere prosjekter og satsinger som 
etter egen oppfatning kan være av interesse for kompetansefondet, får anledning til å 
presentere disse planene for styret. Slik har også styret anledning til å gå i videre dialog der 
dette kan være hensiktsmessig. 
 
Den nye tenkningen må kommuniseres til fondets samarbeidspartnere og til miljøer som er 
aktuelle med hensyn til utarbeidelse av satsingsområder. Det er også viktig at aktuelle 
søkere kjenner til muligheten for å presentere prosjekter for styret. 
 
I første omgang har sekretariatet avtalt møter med UiA og Agderforskning for å orientere om 
den nye strategien. Begge disse institusjonene er blant fondets største mottagere av støtte i 
perioden fra opprettelsen og frem til i dag. Det vil også være aktuelt å møte helseforetaket for 
å gi en tilsvarende orientering. En mulighet er å innføre årlige møter med det regionale 
partnerskapet. 
 
I forståelse med styrets leder har sekretariatet dessuten sendt ut vedlagte pressemelding. 
 
Videre foreslår sekretariatet å opprette profiler for fondet på LinkedIn og Facebook. Disse 
profilene vil kunne supplere fondets hjemmeside www.aaukf.no.  
 
LinkedIn er et sosialt nettverk som hovedsakelig benyttes i forretningsøyemed. Nettverket 
har 500 millioner brukere fordelt på 200 land, og brukes til å samle profesjonelle kontakter og 
forretningsforbindelser. Profesjonelle rekrutterere representerer en større del av de 
betalende kundene, mens hoveddelen av brukerne er ikke-betalende. I Norge har nettverket 
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over 1 million brukere. Med en bedriftsside på LinkedIn kan andre lære om fondets 
virksomhet, tilskuddsordninger og prosjekter.  
 
Facebook er verdens mest omfattende sosiale nettverk med 2,2 milliarder brukere, hvorav 
om lag 3 millioner i Norge. Både virksomheter og enkeltmennesker kan opprette Facebook-
profiler. 
 
Kompetansefondet kan benytte begge nettverkene til å invitere inn og kommunisere med 
potensielle samarbeidspartnere og tilskuddsmottagere. Samtidig kan fondet benytte 
nettverkene til å gjøre stiftelsens arbeid kjent, for eksempel ved å omtale aktuelle prosjekter 
og ved å dele ulike artikler fra årsberetningene. I denne forbindelse kan det også være 
aktuelt å utvide samarbeidet med designbyrået som bidrar til utarbeidelsen av fondets 
årsberetning. 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet foreslår at styret godkjenner endringene i strategiens punkt 5, og at styret gir 
tilslutning til kommunikasjonstiltakene som fremgår av saksframlegget. 
 
 
Vedlegg 
Pressemelding ny strategi 
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PRESSEMELDING FRA AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND: 
 

Ny strategi – mer målrettet bruk av midlene  
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok 7. september 2018 en ny 
strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går 
inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.  
 
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet i 2003, og har til sammen 
delt ut rundt 90 mill. kroner til utviklingsprosjekter i regionen, fordelt mellom bl.a. Universitetet 
i Agder, Sørlandet sykehus HF, Agderforskning og en rekke private virksomheter. 
 
I den nye strategiske tenkningen vil man bidra til å utvikle robuste innovasjonssystemer med 
langsiktige strategier og regionale ringvirkninger. Prosjektene vil i større grad utvikles i 
samarbeid med søkerne. 
 
I den nye strategiske tenkningen vil styret selv kunne initiere kontakten med miljøer som er 
aktuelle for en tyngre satsing. Det vil dermed ikke være årlige utlysninger på samme måte 
som tidligere. I første omgang går styret i dialog med tre miljøer med sikte på å utvikle ett 
eller flere prosjekter:  
 

 E-helsesatsing med UiA i Grimstad.  

 Etablering av et «Blått kompetansesenter Sør» i Flødevigen.  

 Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad. 
 
Fondet tar sikte på å gjøre vedtak om tildeling av midler i februar 2019. 
 
Også i den nye strategiske tenkningen vil det være viktig for fondet å kunne gripe tak i 
aktuelle utfordringer og muligheter undervegs. Miljøer som ønsker å presentere prosjekter og 
satsinger som kan være av interesse for kompetansefondet, får anledning til å presentere 
disse planene for styret.  
 
Det vil være viktig å finansiere prosjektene sammen med naturlige samarbeidspartnere. I 
denne sammenheng kan bl.a. Sørlandets Kompetansefond, Sparebankstiftelsen 
Sparebanken Sør, Regionale forskningsfond og fylkeskommunene være aktuelle. Det 
tidligere etablerte samarbeidet med Sparebankstiftelsen har allerede bidratt til at flere og 
større prosjekter kan realiseres.  
 
For mer informasjon vises det til fondets hjemmeside www.aaukf.no.  
 
Kontakt: 

 

 Styrets leder Morten Kraft  tlf. 90 03 80 52 

 Daglig leder John G. Bergh  tlf. 90 01 16 93
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 Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 17/10871-85 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

 
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 26.10.2018 

 
 
   

Henvendelser om nye prosjekter 

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

1. Styret tar henvendelsene om nye prosjekter til orientering. 
 

2. Styret vil initiere kontakt med de aktuelle miljøene dersom det på et senere tidspunkt 
vil være aktuelt å gå i dialog med sikte på å utvikle prosjekter som kan tildeles støtte 
fra kompetansefondet. 
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
I forbindelse med styrets vedtak i sak 64/18 om endringer i kompetansefondets strategi, ble 
det drøftet hvordan man bør følge opp forespørsler om støtte fra ulike miljøer som selv tar 
kontakt med fondet. Tidligere har disse som hovedregel blitt henvist til den årlige 
søknadsfristen i midten av oktober måned.  
 
I den nye strategiske tenkningen vil det som hovedregel bare være aktuelt å støtte prosjekter 
som i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og målsettinger. 
Samtidig kan det være av betydning at miljøer som ønsker å presentere prosjekter og 
satsinger, får anledning til å presentere disse planene for styret. Slik har også styret 
anledning til å gå i videre dialog der dette er hensiktsmessig.  
 
I sak 64/18 ble det derfor lagt til grunn at miljøer som ønsker å presentere prosjekter 
anmodes om å utarbeide en kort prosjektbeskrivelse, og at sekretariatet fortløpende vil legge 
frem disse beskrivelsene for styret, som tar stilling til om det vil være aktuelt å legge til rette 
for videre dialog med de enkelte aktørene. 
 
Sekretariatet legger i denne omgang frem de to aktuelle henvendelsene for styret uten mer 
inngående vurderinger, og imøteser styrets behandling med hensyn til å finne en god 
arbeidsform knyttet til vurdering av potensielle prosjekter som foreslås undervegs. 
 
 
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER 
 
Det har kommet aktuelle henvendelser fra  
 

 EVN 

 Moment Vekstakselerator for SMBer 
 
Henvendelsene følger som vedlegg til saken. 
 
I tillegg har sekretariatet blitt kontaktet av Kilandsenteret vedr. prosjektet FUN365. Denne 
henvendelsen legges frem for styret i et senere møte. 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet anbefaler at styret tar de aktuelle henvendelsene til orientering. Styret vil initiere 
kontakt med miljøene dersom det på et senere tidspunkt vil være aktuelt å gå i dialog med 
sikte på å utvikle prosjekter som kan tildeles støtte fra kompetansefondet. 
 
 
Vedlegg 
Kort om EVN AS 
Moment Vekstakselerator for SMBer 
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From: T Nevisdal <tn@evnas.no> 

Sent: 4. juni 2018 23:55 

To: Teigen, Dag Ole 

Subject: Kort om EVN AS 

 

Follow Up Flag: Følg opp 

Flag Status: Flagged 

 

Categories: Rød kategori 

 

Hei Dag Ole 

Takk for praten i dag. 

EVN AS arbeider med 3 områder: 
1: "Wave Master" havgående oppdrettsfartøy, som takler vær og vind bedre og til en lavere 
kostnad en konkurrentene. 
2: "Skagerak Modellen" oppdrett av akvatiske organismer i kalde farvann 
3: "Krabba", som er en ny fangstteknikk for tare og akvatiske næringstoffer, som igjen kan bli 
et tilskudd til fôr 
 
Det er Wave Master som er kommet lengst, og vi arbeider nå med tilbud til flere utenlandske 
interessenter. 
I den forbindelse har vi et forpliktende samarbeid med CoreMarine AS vedr. design, 
prosjektering, prosjektstyring, verifisering, installasjon og oppfølging. 
Selstad AS og Kongsberg Maritime AS er andre viktige samarbeidspartnere. 
EVN AS har tilegnet seg ganske mye kompetanse på området oppdrett på eksponerte 
lokaliteter, og har registrert 2 patenter innen dette segmentet. 
 
Skagerak Modellen muliggjør oppdrett i Arendal, Strømstad, Stockholm, Riga osv.. 
Den går ut på å produsere kortreist mat i salt- eller fersk-vann. 
Saltvann: Fisk og tare 
Ferskvann: Fisk og grønnsaker 
 
Krabba tar sikte på at alle oppdrettsnett på sikt blir avtoxifisert, og dermed muliggjør 
oppsamling av ikke giftige akvatiske vekster, som igjen kan øke Omega3 gehalten i 
oppdrettsfisk samt samle opp fosfor. 
 
Alle tre områdene går ut på å sikre matforsyning til en stigende verdensbefolkning på en 
miljøvennlig måte. 
Vi er i ferd med å gå tomme for fisk i verdenshavene. Landbruksarealer blir brukt mer og mer 
til produksjon av drivstoff, og kunstgjødsel er i ferd med å bli utfaset pga mangel på fosfor. 
Alt i alt vil dette sannsynligvis gi enorme sultkatastrofer innen 30 til 100 år, og dette er ikke 
på agendaen i stor nok grad. 
EVN AS gir løsninger på mange av disse utfordringene, og jeg kommer gjerne i et møte for å 
fortelle mer om detaljene. Dette er tross alt det viktigste dilemmaet i verden! 
 
Mvh Trond Nevisdal 
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tlf 99 79 62 18
www.evnas.no
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MOMENT VEKST 
Akselerator for SMB og 

grundere

02
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Vi tar strategisk og 
operativt eierskap i 

selskaper med 
hovedvekt på 

profesjonalisering, 
utvikling og salg

Vi ressurs-alloker vår 
kompetanse inn i 

bedrifter 

Gjennomfører prosesser 
og strategier på et 

overordnet og operativt 
nivå

Vi jobber i sprinter for 
å nå definerte 

milepæler

MOMENT 
HOLDING AS

Vi kjennetegnes av å ha et 
sterkt operativt fokus med 
en klar strategisk målsetting
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04

VÅR METODE

Vi investerer tid og resurser 
for å indentifisere caser og 
gjøre en grundig analyse av 
selskapets ståsted, behov og 

mål

Vi engasjerer oss med tid, 
kompetanse og penger - vi 
fyller på rett kompetanse til 

rett tid frem til måloppnåelse

Understøtte gode ideer og i 
praksis sørge for at etablerte 

selskaper kan holde fokus på core
business, men likevel ha en 
kontrollert og sunn vekst

Moment som system gir en 
betydelig merverdi ettersom 
vår kunnskap og metodikk 

bidrar til økt effektivitet som 
må til i de ulike prosessene

Vi står i løpet 
hele veien ut!
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05Hvem er Moment?
Moment  består av 3 eiere og 2 partnere med bred 
forretnings-forståelse og –bakgrunn

Tom Lund (eier)

Avanse Forvaltning, DnB Capital Market, Sparebank1 SR Bank

Espen Tungesvik (eier) 

Scala-gruppen, Moment Regnskap, Brabo AS

Erik Jensen (eier) 

Telenor ASA, Brandsdal Group, BKKB Holding AS/Festival AS

Vidar Mortensen (partner)

SunSense, Universitetet i Agder, Evje Utvikling AS

Egon Vik (partner) 

MCP, TVSør, Pluss Økonomi

I tillegg har vi ingeniører (Evje & München) og digital 

utvikling (UK og Florida)
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06MOMENT VEKST
akselerator strategi

Etablere oss som en tydelig vekst akselerator på 

Sørlandet med «fingeren på pulsen»

Samle og attrahere dyktig vekstkompetanse 

innomhus

Sprinte selskapers vekst til neste nivå
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07VÅR ENKLE MODELL
Samle fagområdene – levere et komplett set-up 
rundt selskapet/ide/produkt

Ta tydelig eierskap i vekst-utviklingen –
både management og eiermessig

Bære ideer og selskaper frem -
fasilitator

Være «alt annet» også, i tillegg til rådgiver 
og veileder

Commitments skapes best når man 
jobber i selskapet 

Adm.

MF/ Salg

Øk

Søknader Prosjekt
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08UTVELGELSE/SCREENING

Screening 1

Screening 2

Kun de beste
• Selskapene/ideene blir screenet i 

minimum to runder

• Første runde etter et sett generelle 

utvelgelseskriterier

• Andre runde etter egnethet over tid 

• Mål: ta inn ca. 10% av selskapene som blir 

vurdert
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PROSESESS-MODELLEN 
(GRÜNDER/SMBS VEKST)

Utvelgelse/scre
ening

Vekststrategi Funding Utførelse Salg/måloppnåels
e

09
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VÅR ARBEIDSMETODIKK – SPRINT / 
MILEPÆL

SPRINT SPRINT SPRINT SPRINT
• Finansiering

• Ferdig produkt

• Organisasjon

• Første salg

• «Proof of consept»

• Første internasjonale 

salg

• Emisjon

• Fysisk etablering i 

hovedmarked

• Internasjonal partner

• Lansere ny produktserie

M
ile

p
æ

l 1

M
il

ep
æ

l 2

M
il

ep
æ

l 3

M
ile

p
æ

l 4
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MOMENT SUKSESSER (POC)

Moment Regnskap: 

Fra 0 til 8 ansatte på 11 mnd.   
Solgt til etablert aktør i bransjen.

SunSense: 

Fra idé i 2016 til markedslansering i 2017. 
Selskapsverdi fra 1mnok til 30mnok i siste emisjon. 
Internasjonale partnere. 
Klar for etablering i US.

Chargeguard:

Fra idé til ferdig produkt. 
Lanseres i markedet 7 mnd etter oppstart. 
Nasjonalt og internasjonal salg.

BabyLivia: 

Fra idé til ferdig produktserie og etablering i markedet ila. 10mnd. 
120 utsalgssteder i Norge, agent/distributør i Sverige, Danmark og Sveits. 
I dialog med store norske og internasjonale kjeder.

Brabo: 

Spisset driftsmodellen og etablerte et nytt vekstselskap. 
Fra 2 ansatte og 1,7mnok til 12 ansatte og 10mnok på 3 år.

Scala-gruppen:

Tilrettelegging for salg av selskapet.
Gjennomføring av komplett salgsprosess og due dilligence mot 
et internasjonalt børsnotert konsern.

11
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SØRLANDET – Region med mange og gode nok ideer

En grunders ide til kommersiell 
lansering

SME’s ønske/behov for 
vekst

Nye produktlanseringer

Kommersialisere Sørlandet 
ut i verden!
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13

ØKOSYSTEMET FOR VEKSTBEDRIFTER PÅ 
SØRLANDET
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14ORCHESTRATE YOUR ECOSYSTEM (OR BE 
RULED BY IT)

01. I stedet for at økosystemet finner en plass til MOMENT, finner MOMENT en 
plass i økosystemet

02. MOMENT lever i veksten og involveres med hud og hår i selskapene som vi 
engasjerer oss i

03. MOMENT sprinter og ressurs-allokerer etter behov

04. Vi ønsker økt MOMENT i dagens økosystemer
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15GAMLE OG NYE PENGER –
«ALT INN I EIENDOM»

• For å øke kapitaltilstrømningen i 
små selskaper må denne 
utfordringen løses!

• Moment vil etablere en 
systematikk som muliggjør og 
øker mulighet for avhending

• Dette vil gjøre det mer attraktivt å 
investere i selskaper under 
Moment Vekst paraplyen 

Investeringer i 
grunder – og 
vekstselskaper 

innebærer svært 
lange og usikre løp

Vil emisjonen 
være nok til a 

lykkes

Verdien stiger og 
stiger, men 

investoren går 
gjennom en 

ørkenvandring

Når kommer neste 
emisjon?

«Utfordringen ligger i 
avhending av ikke 

børsnoterte aksjer»
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16

Flere SMBs og grundere har 
kontaktet oss med ønske om 

samarbeid

Vi har snakket med flere 
næringslivsledere som mener 
modellen vår er svært aktuell

3.900 selskaper på Sørlandet 
har under 10MNOK i 

omsetning
• Flere ønsker vekst

MARKEDET OG ETTERSPØRSEL ETTER 
VÅR MODELL

God fremdrift i selskapene vi 
allerede er involvert i 
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17SELSKAPER OG PARTNERE I 
MOMENT SFÆREN PT

I BUSINESS JOBBES MED SAMARBEIDS-
PARTNERE

Dovre Panorama

Utvikling AS

Regnskap 1 des.

Green Sealice Solution AS
environment-friendly and effective 

mechanical SEALICE TREATMENTS
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18SAMMEN MED AUST AGDER UTVIKLINGS – OG 
KOMPETANSEFOND KAN VI UTGJØRE EN STOR FORSKJELL

«Veksttilskudd»

• Finansiering for å utøve vekstmodell og skalere 

opp konseptet «Moment Vekst» i en periode på 

18-24 mnd

• Målsetting er å bringe inn nødvendig 

kompetanse og øke nyskapningsevnen i et bredt 

nedslagsfelt på Sørlandet

Tilskuddet skal dekke

• Oppstart og tilrettelegging av prosjektet, attrahere 

cases,  ressurser, kompetanse, nettverk, vurdere 

ytterligere tilskudd og støtteordninger

• Investere tid i dag for å identifisere de beste ideene 

og vekstcasene i regionen for fremtidig avkastning 

(kvalitativt)

• Skalering i takt med vår utvikling (organisk vekst)

• Kompetanseutvikling og -deling
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Skalerbarheten kan trekkes 
på ved behov, noe som er 
svært kostnadseffektivt

Å koble grundere inn mot 
eksisterende bedrifter vil 

kunne føre til raskere 
igangsetting og vekst for 

SMBs og grundere

I tillegg må det fastansettes
ressurser 

(salg/marked/regnskap) i 
Moment Vekst

SKALERBARHET OG 
RESSURSALLOKERING
– EN EFFEKTIV VEKSTMODELL

Ved å tilby kunnskap, ressurser 
og kontakter/nettverk på tvers 
av selskapene i Moment Vekst, 
vil systemets evne til å håndtere 

vekst bli mer effektiv

Øke effektiviteten! Øke kostnadseffektiviteten ! Raskere igangsetting og 
vekst !
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VÅRE OVERORDNEDE MÅL

2018

• Etablere konseptet og 

identifisere markedet

• Etablere systematikk

• Screening

• Funding

• Sette sammen teamet

2019

• 20 bedrifter (kunder)

• 100 nye arbeidsplasser

• 2 salg/kapitalutvidelse

• 3 merges

• Etablere MOMENT som 

en tydelig aktør i 

økosystemet på Sørlandet

2020

• Det mest attraktive sted 

å komme for 

vekstbedrifter på 

Sørlandet!
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2017 å støtte prosjektet «Aktiv på 
dagtid» med et tilskudd på 500 000 kroner. Tildelingen var et resultat av utlysningen i 2016 til 
prosjekter som kunne bidra til gode levekår, ved å øke og anvende kompetansen om 
levekår, spesielt knyttet til deltagelse i arbeidslivet. 
 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bidrog med et tilsvarende beløp. Dermed ble 
prosjektet støttet med til sammen 1 mill. kroner. Vedtak om støtte ble fattet av styret  
17. februar 2017, og styret gjorde følgende vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning et tilskudd på 500 
000 kroner til prosjektet «Aktiv på dagtid – økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid?».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 968 500 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. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken. 
 
 
3. PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT 
 
Aktiv på dagtid (APD) tilbyr aktiviteter for personer som mottar ytelser fra NAV og er et 
ubeskyttet mosjonskonsept som utøves i mange kommuner og av ulike aktører. I 
Agderfylkene driftes APD av Aust-Agder idrettskrets, i samarbeid med Arendal, Grimstad, 
Lillesand og Risør kommuner. Tilbudet gis til mennesker mellom 16-70 år som står helt eller 
delvis utenfor arbeidslivet. 
 
Hovedmålet med prosjektet har vært å undersøke om deltagelse i Aktiv på dagtid bidrar til å 
styrke egen tro på mestring av utfordringer, og om mulighetene til å returnere til arbeid eller 
utdanning øker. Videre ønsket man å undersøke om deltagelse i Aktiv på dagtid resulterer i 
større deltagelse i frivillige aktiviteter. Resultatene var ment å bidra til å optimalisere 
modellen tiltaket baseres på. 
 
Undersøkelsen består av en kartleggingsstudie av deltakere i programmet (kvantitativ del), 
samt intervjuer med deltakere, representanter fra NAV og programansvarlige i Aust-Agder 
Idrettskrets (kvalitativ del). Prosjektet ble gjennomført i perioden april 2017 til juni 2018. 
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Forskningsrapporten viser at aktivitetene i Aktiv på dagtid bidrar til å øke mestringsevnen og 
livskvaliteten til deltakerne – til tross for at mange av disse sliter med langvarig sykdom 
og/eller betydelige helseproblemer. Ikke alle deltakerne har som mål å komme tilbake til 
arbeidslivet, men deltakelsen i seg selv har likevel nytte både for deltagerne og i et 
samfunnsperspektiv. 
 
I sluttrapporten oppgir Agderforskning at prosjektet er gjennomført i henhold til opprinnelig 
plan, både med hensyn til fremdrift, organisering og ressursbruk. Migle Helmersen har vært 
prosjektleder og prosjektansvarlig. Videre oppgis det at målene med prosjektet er oppnådd, 
og at Agderforskning selv vurderer måloppnåelsen som betydelig. 
 
Med hensyn til formidling av prosjektresultatene viser Agderforskning til publisering via 
Facebook, kronikk i Fædrelandsvennen og planlagte fremtidige aktiviteter knyttet til video, 
workshop, avisartikler og presentasjon ved konferanse. 
 
Samlet prosjektkostnad er 1 981 422 kroner, mens kostnadsoverslaget var på 1 968 500 
kroner. Prosjektet er finansiert med 500 000 kroner fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, 500 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, og 
egenfinansiering fra Aust-Agder Idrettskrets.  
 
Etter sekretariatets vurdering har prosjektet vært gjennomført på en måte som er i tråd med 
målsettingene i søknaden som utgjorde grunnlaget for kompetansefondets bevilgning. 
Sluttrapporten fra prosjektet – «Aktiv på dagtid. Fra å overleve til å leve igjen» – følger som 
vedlegg til saken. 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Sekretariatet tilrår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Agderforskning AS om 
prosjektet «Aktiv på dagtid». 
 
 
Vedlegg 
Oversendelsesmail 
Kopi-av-Prosjektregnskap-sendt-inn-vedlagt-sluttrapport 
Agderforskning AS Anmodning om utbetaling  
Rapport _APD 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: 12. september 2018 14:33 

To: Postmottak, AAFK; Teigen, Dag Ole 

Subject: 2013/3148 Sluttrapport: Aktiv på Dagtid 

Attachments: Kopi-av-Prosjektregnskap-sendt-inn-vedlagt-sluttrapport.xlsx; 

Kostnadsart-og-Kilde.pdf 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 

Aktiv på Dagtid  

Dato 

September 2018  

Organisasjon/foretak/institusjon 

Agderforskning AS 

Kontaktperson (obligatorisk) 

Migle Helmersen  

Telefon (obligatorisk) 

99 162764 

Adresse 

Universitetsveien 19  

Postnummer/sted 

4630 

E-post (obligatorisk) 

mihe@norceresearch.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 

3023.07.08521 Sparebanken Sør 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter.  

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

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

Prosjektet er gjennomført i følge skissert fremdrifts plan. 
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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. 

Alle målene i prosjektet er oppnådd. 

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) 

Foreløpig resultater via Facebook side for Agderforskning. Kronikk i Fædrelandsvennen. 

(lokalavis). 

Planlagte aktiviteter: 

media oppslag /kort video, workshop, artikkel i avis, presentasjon i konferanse. 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

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

Organisering og ressursbruk er gjennomførtifølge planen. 

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.  

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv.  

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

eller mer.)  

 Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura)  

 Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra 

prosjektet.  

Se vedlegg. 

Prosjektleder 

Seniorforsker/Dr.Med Migle Helmersen  

Prosjektansvarlig 

Seniorforsker/Dr.Med Migle Helmersen 
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett

Timekostnader 971806,00 971806,00

Andre utlegg 22241,00 22241,00

Revisjon 5000,00 5000,00

Egeninnsats Aust-Agder idrettskrets 982375,00 982375,00

0,00 0,00

SUM 1981422,00 1981422,00

Kilde Virkelig Planlagt

Aust-Agder utv. Og komp. Fond og 0,00 0,00

Sparebankstiftelsen Sør 1000000,00 1000000,00

Egeninnsats Aust-Agder Idrettskrests 982375,00 982375,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SUM 1982375,00 1982375,00

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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Agderforskning AS 

Universitetsveien 19 

4630 Kristiansand 

 

Anmodning om utbetaling av tilskudd Aust-Agder Utv. Og kompetansefond. 

 

Prosjekt nr: 2267 – Aktiv på dagtid 

Saksnr.:17/30 av 20.02.17 Deres ref.:16/11534-43 

Deres ref: John G. Bergh/Dag Ole Teigen 

Vår prosjektleder: Migle Helmersen 

Dato 12. september 2018 

 

Vi tillater oss å be om sluttutbetaling av de resterende 50 % av tilsagnet på kr 1 000 000,-  

 Vi tør be om at kr 500 000 innbetales til vår konto i Sparebanken Sør, kontonr: 3023.07.08521. 

 

Med vennlig hilsen 

Agderforskning AS 

 

Inger-Lise K. Bergman 

Prosjektøkonom 
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Forord 

Agderforskning har gjennomført en studie av tiltaket Aktiv på Dagtid. 
Tiltaksprogram organiseres av Aust-Agders Idrettsforbundet og var fi-
nansiert av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
 
Studien har bestått av to ulike elementer: 1) kartleggingsstudie av delt-
akere i programmet (kvantitativ del), 2) intervjuer med deltakere, repre-
sentanter fra NAV og programansvarlige i Aust-Agder Idrettskrets 
(kvalitativ del), 3) utarbeide en forskningsrapport der både kartleg-
gingsstudien og data fra intervjuer inngår som en del av datagrunnlaget. 
 
Prosjektet ble gjennomført i tidsperioden april 2017 til juni 2018. 
 
Data fra prosjektet har også bidratt til en masteroppgave ved Institutt 
for Statsvitenskap og ledelse, Universitetet I Agder.  
 
Vi ønsker å takke Karete Johansen og Elisabeth Haglund i Aust- Agder 
Idrettskrets for prosessen med datainnsamling, imøtekommenhet, inn-
spill og tilrettelegging underveis i prosjektet. Ikke minst vil vi rette en 
stor takk til alle våre informanter. De har både hver for seg og sammen 
bidratt til å gi et rikt bilde av programmet Aktiv på Dagtid og deres 
forståelse av hvorfor nettopp dette tiltaket er verdt å satse på.  
 
Agderforskning juni 2018 
Migle Helmersen, Bente Berget og Eugene Guribye 
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Sammendrag 

En betydelig andel av befolkningen står utenfor arbeidslivet, noe som 
kan gi omfattende sosiale konsekvenser for den enkelte og store om-
kostninger for samfunnet. Aktiv På Dagtid (APD) tilbyr aktiviteter for 
personer som mottar trygdeytelser fra NAV og er et ubeskyttet mo-
sjonskonsept som driftes i mange kommuner og av ulike aktører rundt 
om i landet. I Agderfylkene driftes APD av Aust-Agder idrettskrets, i 
samarbeid med Arendal, Grimstad, Lillesand og Risør kommuner der 
man har tilbudet for personer mellom 16-70 år som står helt eller delvis 
utenfor arbeidslivet og er som sådan et lokalt folkehelseprosjekt. Opp-
levelse av bedret helse og tilfredshet i hverdagen er et vesentlig mål i 
APD.  
Målet i dette prosjektet var å undersøke hvordan APD i de nevnte Ag-
derkommunene kan bidra til livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos per-
soner som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette prosjektet 
benyttet seg av salutogenese som et teoretisk konsept. 
 
Denne rapporten legger vekt på endringer i mental og fysisk helse, 
mestringsstrategier og livskvalitet. Tilnærming er basert på metodetri-
angulering. Den kvantitative delen består av spørreskjemaer bestående 
av egendefinerte spørsmål og standardiserte instrumenter. 
   
Til tross for langvarig sykdom og dårlig helsestatus bidrar aktivitetene 
på Aktiv på Dagtid til å øke mestringsevnen og livskvaliteten til delta-
kerne.  Ikke alle deltakerne har som et mål å komme tilbake til arbeids-
livet, men deltakelse i seg selv har stor nytte både for personene det 
gjelder, for familien deres og økonomisk for samfunnet.  
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1 Bakgrunn og mål for prosjektet 

En betydelig andel av befolkningen står utenfor arbeidslivet, noe som 
kan gi omfattende sosiale konsekvenser for den enkelte og store om-
kostninger for samfunnet. Tall fra SSB antyder at i overkant av 15 pro-
sent av befolkningen (15-66 år) mottar velferdsytelser og er uten jobb 
(1). Disse utfordringene er spesielt store i Agderfylkene (2, 3), 2013). 
 
I en rekke sentrale dokumenter og strategier (e.g. Samhandlingsrefor-
men; Meld. St. 19 (2014-2015), Folkehelsemeldingen (NOU 2011:11), 
Innovasjon i omsorg (Meld. St. 39 (2006-2007), Frivillighet for alle 
(Meld. St. 30 (2015–2016), Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv inte-
greringspolitikk (Meld. St. 16 (2015-2016), slås det fast at oppgaver 
som bekjemping av utenforskap, inkludering, folkehelsearbeid, velferd 
og omsorg ikke er et ansvar for det offentlige alene. Det rettes et sær-
skilt fokus på frivillige organisasjoners rolle og samarbeidsområder 
mellom det offentlige og organisasjonene. Frivillige organisasjoner kan 
blant annet nå frem til personer som er utenfor arbeidslivet, og har et 
potensiale til å inkludere og motivere de som står utenfor.  Helsedirek-
toratet (2014) viser samtidig i rapporten «Samfunnsutvikling for god 
folkehelse» at nærmiljøet er en viktig faktor for å lykkes med folkehel-
searbeidet. De skriver bl.a. at «hvor vi lever har betydning for mulighe-
tene folk har til god helse», og at nærmiljøer som fremmer helse kjen-
netegnes ved at det tilrettelegges for deltagelse, aktivitet og trygget og 
har sosiale møteplasser. I dag er også livskvalitet i større grad knyttet 
til helse og handler om hvordan folk vurderer og oppfatter sitt eget liv. 
Hvilke faktorer som veier tyngst når den enkelte skal vurdere sin egen 
livskvalitet er til en viss grad individuelt, men generelt handler livskva-
litet blant annet om å oppleve glede, mening, mestring, om å bruke per-
sonlige ressurser, føle interesse og engasjement (Helsedirektoratet 
(2014). Undersøkelser i Agderfylkene har vist at de som selv er rammet 
av utenforskapsutfordringer ser den passive utenfortilværelsen som 
uønsket og knytter sterke sosiale og personlige verdier til det å delta i 
arbeidslivet (Olsen et al., 2005).   
 
Dette prosjektet benyttet seg av salutogenese som et teoretisk konsept. 
Å vende oppmerksomheten mot det som skaper helse, og som gjør at vi 
velger effektive strategier i gitte utfordrende livssituasjoner - er å tenke 
salutogenisk. Den salutogene forståelsen ser på utfordringer eller kriser 
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som potensielt helsefremmende under forutsetning av at det er en ba-
lanse mellom stressorer og hva vi har av tilgjengelig ressurser (4).  Ut-
fordringene må være begripelig, håndterbare og meningsfylte for at vi 
skal oppleve mestring. 
 
Salutogenese representerer et forholdsvis nytt syn på helse og sykdom 
og fokuserer på menneskets evne til tilpasning for å øke mestring, helse 
og velvære og det som bidrar til at vi opprettholder god helse selv om 
vi utsettes for sykdomsfremkallende faktorer. Begrepet salutogenese 
(saluto - av helse, genese – tilblivelse) kan, ifølge Antonovsky, forstås 
som et kontinum på en akse mellom absolutt sykdom (disease) og full-
stendig sunnhet (ease) (Antonovsky, 1987, 1996).  Teorien om saluto-
genese gir en grunnleggende beskrivelse av hvordan mestring kan ska-
pes (5, 6). Denne kapasiteten er en kombinasjon av folks mulighet til å 
oppnå en forståelse av den situasjonen man er i, og det å finne en me-
ning i å bevege seg i en helsefremmende retning (Berget et all., 2005; 
Bonsaksen et all., 2008; Chiu et all., 2004).  
 
Salutogen arbeid kan ses i sammenheng med helsefremmende arbeid. I 
følge Verdens Helse organisasjon (WHO) er «helsefremmende arbeid 
er den prosess som gjør folk i stand til å bedre eller bevare sin helse». 
For å nå fram til en tilstand av fysisk, psykisk og sosialt velvære må 
«et individ eller en gruppe være i stand til å identifisere og virkeliggjøre 
sine forhåpninger, tilfredsstille sine behov og endre eller mestre sitt 
miljø."  Definisjonen avspeiler et holistisk helsebegrep slik det beskri-
ves hos Nordenfelt (Nordenfelt, 2005). Helsefremmende arbeid må der-
for også omfatte langt flere forhold enn kun de somangår vår livsstil. 
Hvis god helse er å betrakte som en ressurs i det daglige liv, vil helse-
fremmende arbeid angå ikke bare helsesektoren, men må også involvere 
politikk-, sosialsektoren samt media.  
 
Helse er også sterkt assosiert med livstilfredshet og lykke, som brukes 
i mye av den samfunnsvitenskapelige litteraturen og forstås som en per-
sons vurdering av hvordan en har det i livet (Folkehelseinstituttet, 
2014). Det brukes også om vurderinger av hvordan en har det i bestemte 
livsdomener som for eksempel arbeid, familie eller fritid og i hvilken 
grad man har oppnådd viktige mål i live og opplever det som menings-
fylt.  
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Personer som skårer høyt på livskvalitet har en tendens til å ha nær og 
støttende familie og venner, mens de som ikke har nære venner og fa-
milie, er sannsynlig mer misfornøyde. Arbeid eller skole, eller ytelse i 
en viktig rolle som «husmor» eller besteforelder, er en annen faktor 
som påvirker livstilfredshet til de fleste. Når personen liker sitt arbeid, 
om det er betalt eller ubetalt arbeid, og føler at det er meningsfylt og 
viktig, bidrar dette til en god følelse av livssituasjonen. Tilfredshet 
med seg selv, religiøst liv, læring, vekst og fritid - er viktige person-
lige faktorer. Når disse kildene til personlige verdier ikke er gode nok, 
kan de være sterke kilder til misnøye (Lindstrom, et al., 2005).  
 
 
Mestring har en spesifikk betydning som går noe utover hverdagsfor-
ståelsen av dette begrepet. Begrepet benyttes også som «environmental 
mastery», som ikke bare dreier seg om å håndtere omgivelsene, men 
også ha muligheten for aktivt å kunne forme dem. Dette innebærer at 
personen vil kunne finne eller utvikle kontekster som er tilpasset hennes 
eller hans særegne behov, og som fremmer videre utvikling. Mestrings-
evne innvirker på handlekraft og opplevelsen av kontroll, og en sterk 
grad av mestring knyttes til bedre helse og bedre sosial integrasjon 
(Bandura, 1997). På den måten er det hensiktsmessig å rette innsatsen 
mot å øke personens mestringsevne.  
 
 
Aktiv På Dagtid (APD) tilbyr aktiviteter for personer som mottar tryg-
deytelser fra NAV og er et ubeskyttet mosjonskonsept som driftes i 
mange kommuner og av ulike aktører rundt om i landet. Konseptet ble 
først startet opp i Oslo i regi av Oslo idrettskrets i 1995. Siden har kon-
septet spredt seg og finnes i dag i mange ulike former. Noen steder drif-
tes APD av kommunene, andre steder av idrettskretser, mens det også 
er steder der idrettsråd sitter med prosjektledelsen. Enkelte steder leies 
det inn kommersielle aktører til å stå for instruksjon og lokaliteter. 
Andre steder er det idrettslag som søker om å være leverandør av in-
struksjon og lokalitet, hvor mye av arbeidet er dugnadsbasert.  Grunnen 
til at APD drives så ulikt, er behovet for lokale tilpasninger, samt 
mangel på standardisering og det faktum at ingen eier konseptet.  
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I Agderfylkene driftes APD av Aust-Agder idrettskrets, i samarbeid 
med Arendal, Grimstad, Lillesand og Risør kommuner der man har til-
budet for personer mellom 16-70 år som står helt eller delvis utenfor 
arbeidslivet og er som sådan et lokalt folkehelseprosjekt. Idretten øns-
ker å bidra til samfunnet med det de er gode på, -fysisk aktivitet. Det er 
per i dag ca 600 deltakere, og ca 1400 deltakere har frem til nå benyttet 
seg av tilbudet. Tilbudet består av 61 varierte og tilrettelagte lavterskel-
tilbud tilpasset ulike interesser. Det er også et nært samarbeid med fyl-
kets folkehelseinstanser, andre aktivitetstilbud, og lokalidretten. Idretts-
kretsen har også etterhvert blitt en del av Med hjerte for Arendal 
(MHFA), som har gitt nye muligheter til å både å koble deltakerne opp 
mot aktiviteter i frivillige organisasjoner, og til å rekruttere nye delta-
kere. MHFA er en samarbeidsplattform mellom kommunen og etter 
hvert rundt 100 frivillige organisasjoner, lag og foreninger. MHFA har 
vært gjenstand for stor nasjonal oppmerksomhet og er blant annet om-
talt i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg, i Kommunal- 
og moderniserings-departementets Inspirasjonshefte om Samarbeid 
mellom frivillige og kommuner og i Rapport fra KS ‘nettverksprosjekt 
Innovative frivillighets-kommuner i 2013. Samarbeidet med de frivil-
lige organisasjonene var også en av juryens begrunnelser for tildelingen 
av KMDs Innovasjonspris til Arendal kommune i 2014 (Guribye, 
2016).   
 
Opplevelse av bedret helse og tilfredshet i hverdagen et vesentlig mål i 
APD. For personer som plutselig, eller over en periode ikke har vært i 
arbeid, er det av stor verdi å ha noe å gå til, samt føle et sosialt felles-
skap. På sikt er målet at disse kapasitets- og trivselsfaktorene vil føre til 
at flere kommer tilbake til arbeidslivet, samt at flere opplever økt livs-
kvalitet. Deltakernes trivsel med APD er tidligere undersøkt både i Oslo 
og i Aust Agder (Compas et all., 2011; Dalgard et all., 2007). Resulta-
tene fra Aust-Agder viste at deltakerne anså tilbudet som et middel for 
å nå sine målsetninger for hverdags- og arbeidslivet, og at de anså det 
som en viktig møteplass. 81 % av deltagerne var kvinner. De fleste var 
i alderen 46-55 år (41 %). Hele 99 % av deltagerne ville anbefalt andre 
å trene i APD. 49 % av deltagerne var jobbsøkere eller under arbeids-
avklaring og 51 % håpet å komme i jobb eller øke sin stillingsprosent. 
96 % svarte at trening hos APD vil kunne hjelpe dem til å nå sine mål 
for arbeids-/hverdagslivet. 62 % var fysisk inaktive (inaktiv eller peri-
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odevis inaktiv) før de begynte hos APD. 98 % svarte at det var «hygge-
lig» eller «svært hyggelig» å trene hos APD og 68 % svarte at treningen 
hadde resultert i bedret psykisk helse og at de var blitt mer fornøyd med 
seg selv. 48 % svarte at de sov bedre samt fikk bedre hverdagsrutiner. 
Kun 41 % svarte at de hadde fått mer tro på å komme tilbake i jobb. 
Med tverrsnittsmetoden, som ble valgt i begge undersøkelsene, var det 
begrenset muligheten til å si noe om den reelle effekten for å komme 
tilbake til arbeidslivet eller økt mestring av tilværelsen generelt sett. 

 
I dette prosjektet ønsket vi derfor å undersøke hvordan APD i de nevnte 
Agderkommunene kan bidra til livskvalitet og arbeidsdeltakelse hos 
personer som står utenfor eller delvis utenfor arbeidslivet. I tillegg øns-
ket vi å undersøke hvordan folkehelseprosjekter og frivillige organisa-
sjoner kan levere aktivitetstilbud basert på salutogen teori.  
 
Følgende problemstillinger ble meislet ut:  
 

• På hvilke måter og i hvilket omfang bidrar Aktiv på Dagtid til å 
øke livskvalitet, inklusive psykisk og fysisk helse, og deltakelse 
i hverdagslivet og arbeidslivet? 

• Hvordan bidrar prosjektets deltakelse i Med hjerte for Arendal 
til å fasilitere samhandling med kommunen og andre frivillige 
organisasjoner?	

• Hvordan opplever deltakerne aktivitetstilbudet i Aktiv på dagtid 
og på hvilken måte kan aktivitetstilbudet utvikles? 
 

 
Hovedfokus i denne rapporten er på problemstilling 1. Samtidig har 
forskergruppen bidratt til å fasilitere og utvikle et konkret samarbeids-
prosjekt mellom Med hjerte for Arendal og Aktiv på Dagtid for å utvide 
aktivitetsmulighetene til deltakere gjennom engasjement i andre frivil-
lige organisasjoner, lag og foreninger samt samarbeid om aktiviteter. 
Erfaringer fra dette arbeidet vil på sikt formidles separat.  
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2 Metode og gjennomføring 

Prosjektet kombinerer bruk av kvalitative og kvantitative metoder. 
Dette for å reflektere at deltakerne er en heterogen gruppe med sam-
mensatte og krevende helsemessige utfordringer, noe som fordrer både 
bredde og dybde i undersøkelsesfokuset.  
Undersøkelsen (både kvantitativ og kvalitativ) var frivillig og anonym. 
Norsk senter for forskningsdata (NSD) godkjente prosjektet og tilsier at 
alle opplysningene ble behandlet konfidensielt.   
 
Alle aktive medlemmer i APD ble informert om undersøkelsen via nett-
siden og ble deretter forespurt om å delta i undersøkelsen, samt at in-
struktørene informerte om dette før aktivitetstimene. Forespørsel om 
deltakelse i forskningsprosjektet med fullstendig informasjon om hva 
deltakelsen innebar ble tildelt hver interessert deltaker. Samtykke ble 
deretter signert.  
 
Den metodiske tilnærmingen omfatter registreringer av både deltaker-
nes oppfatninger av APD samt instruktørenes oppfatninger. Flere av in-
struktørene hadde selv tidligere vært deltakere i APD. Denne rapporten 
legger vekt på endringer i mental og fysisk helse, mestringsstrategier 
og livskvalitet. Vår tilnærming er basert på metodetriangulering. Den 
kvantitative delen består av et spørreskjema bestående av egendefinerte 
spørsmål og standardiserte instrumenter. Spørreskjemaet ble fylt ut to 
ganger med 6 mnd. mellomrom. Resultater fra hvert av tidspunktene 
kan derfor brukes som selvstendig kartleggingstall (tversnittstudie). 
Spørreskjema nr 2 inneholder flere oppfølgingsspørsmål som ble brukt 
for å få en indikasjon av effekten på aktivitetene i Aktiv på Dagtid (opp-
følgings design). Begge skjemaene ble fylt ut av deltakere som var vil-
lige til å delta på undersøkelsen på de forskjellige tidspunktene. Dermed 
kan resultatene omtales og vurderes som en potensiell gruppeeffekt og 
ikke som individuell oppfølging. 
 
Kvantitativ data ble samlet gjennom SurveyXact 8.2. (https://www.sur-
veyxact.no/). 
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2.1 Dataenes validitet og reliabilitet i spørreundersøkelsen 

Dataenes validitet, om vi virkelig har målt det vi har ønsket å måle, er 
forsøkt ivaretatt ved at vi har tatt utgangspunkt i standardiserte spørre-
skjemaer. I tillegg kompletterte vi disse med nye temaer som kom opp 
etter samtaler med en referansegruppe i forkant av studien og i form av 
observasjoner i fm fokusgruppeintervju. Når det gjelder dataenes relia-
bilitet, så ble denne forsøkt ivaretatt ved å utforme så presise spørsmål 
som mulig, og ved at spørreskjemaet var utformet på en måte som 
gjorde det vanskelig for respondenten å krysse feil.  
 
Spørreskjemaene (vedlagt) bestod i tillegg til demografiske variabler av 
standardiserte spørreskjemaer for å måle fysisk og mental helse (HSCL-
10), velvære og livstilfredshet (Satisfaction with Life Scale (SWLS)) 
og mestringstiltro (Self-Efficacy Scale (GSE)).   Dette er analyseverkt-
øyet som har vist seg egnet for tilsvarende grupper med fysiske og psy-
kiske lidelser (Dalgard, 2007; Martinsen 2009; Berget et al. 2008).  
 
HSCL-10 (Hopkins Checklist med 10 spørsmål) ble valgt som indeks 
for mentale helseproblemer (Mouanoutoua and Brown, 1995). HSCL er 
utprøvd i både befolkningsstudier og pasientutvalg og er betraktet som 
en tilfredsstillende indikator for selvopplevd mental helse. Det valgte 
cut-off på 1,85 er brukt i tidligere arbeidsplass- og populasjonsstudier, 
som tillater direkte sammenligning med andre studiers resultater 
(Hopsu and Engerstrøm, 1992; Dalgard, 2007). 
 
SWLS er et spørreskjema med flere testledd, som forsøker å fange det 
teoretisk orienterte livstilfredshetsbegrepet (Diener et al., 1985). Dette 
instrumentet kan betraktes som et reliabelt og relativt valid mål på sub-
jektivt velvære og livstilfredshet (Diener et al. 1985; Vittersø 2009). 
Skalaen fanger opp individers subjektive evalueringer av sitt eget liv, 
som er forstått intuitivt og korrelerer med en rekke av de målene det 
intuitivt er meningsfullt at livstilfredshet henger sammen med.  
 
GSE er et spørreskjema som måler mestringstiltro (Schwarzer et al., 
1995). Begrepet «self-efficasy» dreier seg om å tro på ens egen evne til 
å handle på en slik måte at mål en har satt seg kan oppnås (Bandura, 
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1997). Mestringstiltro innvirker på handlekraft og opplevelsen av kon-
troll, og en høy grad av mestringstiltro er knyttet til bedre opplevd helse 
og bedre sosial integrasjon. 
 

2.2 De statistiske analysene 

De statistiske analyser ble gjort med STATA versjon 11.0. Disse base-
rer seg på krysstabellanalyse, faktor – og indeksanalyse, korrelasjons-
analyse og regresjonsanalyse. Både signifikante og ikke signifikante 
sammenhengene mellom de forskjellige variablene er vist og omtalt i 
rapporten.  
 
Samtlige spørsmål i spørreskjemaet ble kjørt ut som frekvenser og pro-
senter. De fleste ble sammenfattet i tabeller og er kommentert i rappor-
ten. I tillegg ble det kjørt logistisk regresjonsanalyse. 
 
Før vi kjørte logistisk regresjonsanalyse gjorde vi krysstabellanalyse 
både på bakgrunnsvariabler og holdningsvariabler for å undersøke om 
de hadde noen sammenheng med de avhengige variablene. Vi brukte 
kjikvadratest (p-verdi) for å måle dette. De avhengige variablene var 
tilbake til arbeid, mestringstiltro og livstilfredshet og baserer seg på in-
dekser av mental helse, mestring og livstilfredshet.  
For å se om, og i hvilken grad, svartendensene på ulike spørsmål sam-
varierer, har vi brukt korrelasjonsanalyser. Hvis for eksempel mange av 
de som har svart «helt uenig» eller «delvis uenig»» på ett spørsmål også 
svarer det samme på et annet, vil en se dette som en høy korrelasjon 
mellom de to spørsmålene. Høye korrelasjoner har vært de viktigste 
empiriske kriteriet for å slå sammen spørsmål til indekser. 
 
En måte å tolke samvariasjon på er å si at den indikerer en årsak – virk-
nings sammenheng mellom det de to spørsmålene eller indekser måler. 
 
Når en studerer årsaks-virkningssammenhenger statistisk bruker en ofte 
regresjonsanalyser. Fordelen med regresjonsanalysen er at en kan stu-
dere de ulike samvariasjonene mellom de avhengige og de uavhengige 
variable hver for seg, samtidig som en kan rangere de. I rapporten har 
vi brukt logistisk regresjonsanalyse for å finne ut hvilke forhold, både 
demografiske og relaterte til tilbudet, som er av betydning i forhold til 
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bedre mestring, større livstilfredshet og eventuelle planer for å komme 
tilbake til arbeidslivet.  
 
Resultatene fra analysene med logistisk regresjon viser oddsratene 
(OR) og konfidensintervall på 95 %. Oddsrater viser forholdet mellom 
oddsen (sannsynligheten) for å ha en egenskap, og oddsen for å ikke ha 
samme egenskap. Dersom oddsen for å ha egenskapen er like stor som 
å ikke ha den er oddsraten lik 1. Oddsraten med høyere verdier enn 1 
innebærer at sannsynlighet for å ha en gitt egenskap øker med antall 
ganger som tilsvarer oddsraten, relativt til ikke å ha egenskapen. For 
eksempel, hvis oddsraten er 2 er sannsynlighet for at gruppen med dette 
kjennetegnet gir et gitt svar dobbelt så ofte som referansegruppen. Hvis 
oddsraten er 0,5, er sannsynlighet for at gruppen med dette kjennetegnet 
gir et svar halvparten så ofte. 95 % konfidensintervall gir det intervallet 
hvor oddsraten befinner seg med 95 % sannsynlighet.  
 
I den logistiske regresjonen som er vist i denne rapporten er alle de sig-
nifikante variablene fra krysstabellen med i analysen. I noen enkle til-
feller har vi også tatt med variable vi vurderte som viktige.  I regre-
sjonsanalysen er det dermed kontrollert for disse variablene (alle de re-
levante variablene vises i regresjonstabellen). Resultatene som presen-
teres viser den sannsynligheten deltakere i Aktiv på Dagtid med like 
kjennetegn har for å rapportere økte mestringsforventninger, økt livstil-
fredshet og i hvilken grad de vurderer å komme tilbake til arbeid når de 
andre kjennetegnene holdes konstant.  
 

2.3 Kvalitative undersøkelser 

 
De kvalitative intervjuene ble gjennomført i form av tre fokusintervjuer, 
hvorav to var tilknyttet deltakerne og et instruktører, organisatorer og 
representanter fra kommunen (Arendal, Lillesand og Grimstad). Hver 
av fokusintervjuene av deltakerne bestod av fem respondenter. Det ene 
bestod av deltakere med psykiske helseutfordringer og det andre bestod 
av en kombinasjon av fysiske og psykiske helsevansker.  
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3 Resultater 

Resultatene fra de kvalitative intervjuene og den kvantitative spørre-
undersøkelsen blir beskrevet hver for seg, for å så å sammenstilles og 
diskuteres samlet. 

3.1 Kvantitativ spørreundersøkelse nr 1 

3.1.1 Om deltakerne 

Det var 158 av 211 deltakere som fylte ut spørreskjema nr. 1 (høst 
2017). Svarprosent er 75 %. Største del (73 %) av deltakere var fra 
Arendal, 18 % fra Grimstad og 4 % fra henholdsvis Risør og Lillesand. 
Blant deltakerne var det 86 % kvinner. Nesten alle deltakere svarte at 
de opprinnelig var fra Norge (87 %).  
Deltakerne var i forskjellige aldersgrupper: 10 % i alderen fra 26- 35 år, 
10 % i alderen 36-40 år, 16 % i 41-45 år alder, 32 % mellom i gruppen 
46-55, 17 % mellom 56-60 år og 16 % i aldersgruppe 60 -67 år (figur 
1). Det var ingen signifikante funn av betydning i forhold til alder og 
kjønn. 
 

Figur 1. Deltakeres kjønn og alder (p > 0,05) 
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Over en tredjedel av deltakere (n=68) hadde ungdomsskole og videre-
gående skole som høyeste utdanning (43 %), n=36 (23 %) rapporterer 
yrkesfag med fagbrev og n=52 (33 %) hadde høyskole eller universi-
tetsutdanning (figur 2).  
 

Figur 2. Formell utdannelse og kjønn (p > 0,05) 

 
 
Som figuren 3 og tabell 1 nedenfor viser, ble det gitt mulighet i spørre-
skjemaet til å presisere behandlingsform ved å svare på hvilke former 
for behandlingen deltakerne hadde. Det var mulig å gi flere svar. 33 % 
svarte at de hadde noen form for behandling mens de deltok på aktivi-
tetene i APD.  Flere av respondentene hadde flere behandlinger samti-
dig: 78 (49 %) hadde en form for behandling, 19 (12 %) to former og 
16 (11 %) over tre former for behandling. I tillegg til behandlingsfor-
mene som er oppgitt i tabellen rapporterte deltakere også om behand-
ling som rosenterapi og thaimassasje. Det var ikke signifikante kjønns-
forskjeller i behandlingene i de forskjellige aldersgruppene.  
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Figur 3.  Mottar du behandling nå? (Flere svar mulig) 

 
 

Tabell 1. Hvor mange former av behandlinger ble mottatt? 

 

Hvor mange behandlinger N % 

IIngen form for behandling 45 29 

En form for behandling 78 49 

To behandlinger 19 12 

Tre behandlinger 15 10 

Fire behandlinger 1 0,6 

 
 

3.1.2 Arbeidslivet 

Gjennomsnittlig har deltakere vært 23 år i arbeidslivet. Kortest periode 
var 3 år og den lengste perioden var 50 år. 
 

Status i forhold til arbeidslivet 

Til sammen var 60 personer (38 %) uføretrygdet og 18 (12 %) delvis 
uføretrygdet (figur 4). En stor andel av deltakerne (29 %) var under ar-
beidsavklaring. Det vil altså si at 78 % av deltakerne kan betegnes som 
langtidssyke, med begrensede muligheter for å returnere til arbeidslivet. 
Under svaralternativet Annet ble det rapportert arbeidsstatusstatus som: 

• jobber 2 ganger i uke 
• nettstudiet heltid 
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• under utdanningstiltak 
• tilsynsfører for barn gjennom barnevernet 
• selvstendig næringsdrivende. 

 

Figur 4. Hva er din status i forhold til arbeidslivet nå?  

 

 
Kvinnene hadde oftere status som uføretrygdet /delvis uføretrygdet, el-
ler under arbeidsavklaring enn menn. Det var ikke signifikante for-
skjeller mellom deltakere i de forskjellige aldersgruppene hvordan de 
rapporterte om status i arbeidslivet. 
 

Tabell 2. Status i forhold til arbeidslivet nå fordelt på kjønn (p<0,01) 

 Kvinne Mann I alt 

Jeg er 100% sykemeldt 7 0 4,5% 
Jeg er delvis sykemeldt  3 0 1,9% 
Jeg er uføretrygdet 57 2 38,3% 
Jeg er delvis uføretrygdet  16 1 11,0% 
Jeg er jobbsøker 5 2 4,5% 
Jeg er under arbeidsavklaring 33 12 29,2% 
Jeg mottar en annen ytelse fra NAV  3 3 3,9% 
Annet....... 9 1 6,5% 
I alt 133 21 154 
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Mål for arbeidslivet 

Alle respondentene ble bedt om å reflektere over sine mål i forhold til 
arbeidslivet. Figuren under viser at 37 % hadde som mål å øke sin livs-
kvalitet med ikke å komme tilbake til jobb. Dette skyldes at de er ufø-
retrygdet og ikke kan komme tilbake i jobb. Resten av deltakere hadde 
et mål om enten å beholde jobben i den stillingsstørrelsen de hadde, 
eller å komme tilbake til arbeidslivet fullt eller delvis. 12 % plana å 
komme tilbake i jobb i nær fremtid (i løpet av1-9 mnd), 15 personer (10 
%) håpet å komme tilbake til arbeidslivet i full stilling og 38 (25 %) i 
deltidsstilling. Tallene må sees i sammenheng med at 78% var langtids-
syke (uføre, delvis uføre, arbeidsavklaring) med begrensede muligheter 
til å komme tilbake til arbeidslivet. Likevel ser vi av tabellen at 52 % 
av respondentene svarer sammenlagt at de enten er i deltidsjobb, skal 
tilbake i jobb i nær fremtid, eller har håp om å komme tilbake i arbeids-
livet. Ingen av dem mangler mål for arbeidslivet eller hverdagslivet.  
 

Figur 5. Hva er ditt mål for arbeidslivet/ hverdagslivet videre?  
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Kvinner oppga oftere enn menn at målet var økt livskvalitet. En større 
andel menn enn kvinner hadde planer om å komme tilbake til arbeidsli-
vet i full stilling, mens kvinnene planla å komme tilbake til jobb i del-
tidsstilling (tabell 3). Det var signifikante forskjeller mellom alders-
gruppene (ikke vist i tabell). De yngste (aldersgrupper 26-30, 31-35 og 
36- 40) hadde oftere enn de eldre en plan om å komme tilbake i jobb i 
ful stilling. Aldersgruppene 36-40 og 41-45 år hadde oftere planer om 
arbeidslivet i deltidsstilling. Jo eldre deltaker ble, jo oftere ble det rap-
portert om at målet ikke var å komme tilbake på jobb, men å få økt 
livskvalitet, ettersom de ikke kan komme tilbake i jobb på grunn av hel-
setilstanden. Disse resultatene må sees i sammenheng med den store 
andelen av langtidssyke i utvalget.    
 
 

Tabell 3. Mål for arbeidslivet/ hverdagslivet videre fordelt på kjønn (p<0,01) 

 Kvinne Mann I alt 

Jeg kan ikke komme tilbake til jobb, mitt mål er økt livskvali-
tet 

50 5 36,7% 

Jeg har ikke noe mål akkurat nå 0 0 0,0% 
Jeg skal tilbake i jobb i nær fremtid 7 1 5,3% 
I løpet av 1- 3 mnd 1 0 0,7% 
I løpet av 3- 6 mnd 3 1 2,7% 
I løpet av 6- 9 mnd 0 3 2,0% 
Jeg håper jeg kommer tilbake til arbeidslivet med tiden i full 
stilling (100%) 

10 5 10,0% 

Jeg håper jeg kommer delvis tilbake til arbeidslivet med ti-
den, full stilling er ikke et mål 

34 4 25,3% 

Jeg jobber deltid og håper på å fortsette å klare det frem-
over 

15 2 11,3% 

Jeg ønsker å øke deltidsgraden 2 0 1,3% 
Anett........... 7 0 4,7% 
I alt 129 21 150 
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3.1.3 Helse 

Andelen av respondenter som rapporterte at de alt i alt hadde veldig god 
eller god helse var 20% (figur 6). Nokså god helse var rapportert av 76 
personer (48 %) og 49 (31 %) syntes at de hadde dårlig helse. Det var 
ikke signifikante forskjeller mellom kvinner og menn i de forskjellige 
aldersgrupper hvordan de vurderte helsen sin. 
 
 

Figur 6. Sett under ett, hvor god vil du si din helse er? 

 

 
I undersøkelsen ble det stilt 19 spørsmål om forskjellige symptomer og 
helseplager. Ingen av disse spørsmålene omfatter forkjølelse, influensa 
eller andre smittsomme sykdommer. Åtte spørsmål ble stilt om fysiske 
og psykosomatiske plager som ofte opptrer sammen, for eksempel mus-
kel- og skjelettplager, hodepine og tretthet. Blant de kartlagte fy-
siske/psykosomatiske helseplagene var smerter i nakke/skuldre (62%), 
smerter i ryggen (51 %) og tretthet (67 %) ble rapportert oftest (Figur 
7). 
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Figur 7. Hvor ofte har du i løpet av den siste måneden hatt en eller flere av følgende proble-

mer? 

 
 
 
Kombinasjonen smerter i nakke / rygg og tretthet og tretthet / hodepine 
er de vanligste kombinasjonene (tabell 4). Hodepine plaget kvinner of-
tere enn menn (p < 0,01) (ikke vist i tabellen).  
 

Tabell 4. Forekomst av fysiske og somatiske plager kombinert 

 

 
De neste ti spørsmålene var stilt slik at man ved å bruke  HSCL ville 
finne ut om vedkommende hadde eller ikke hadde mentale helseproble-
mer i form av angst og depresjon. 
 
Søvnproblemer var den hyppigste helseplage (67 %) etterfulgt av følel-
sen å være anspent og oppjaget (38 %), matthet og svimmelhet (37 %), 

Smerter i Nakke Ar-
mer 

Hof-
ter 

Bena Rygg Mage Hode Trett-
het 

Nakke   93        
Armer 37 50       
Hofer 31 22 48      
Bena 28 26 19 52     
Rygg             50 30 37 27 77    
Mage 38 21 22 17 27 50   
Hode 42 23 19 17 34 25 64  
Tretthet 62 39 36 42 51 43 51 101 
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og følelsen av at alt var et slit (36 %) (figur 8). De fleste rapporterte opp 
til to plager samtidig (47 %). Det var 36 (23 %) personer som rapportert 
tre/fire plager samtidig, og 33 (20 %) deltakere hadde opplevd fra 5 til 
10 plager i den siste uken. Det var ikke signifikante forskjeller mellom 
kjønnene i de forskjellige aldersgruppene.  

 

Figur 8. Under finner du en liste over ulike problemer. Har du opplevd noe av dette den 

siste uken (til og med i dag)? (Flere mulige svar) 

 

 
 

 
HSCL viste at det var en stor andel 106 (67 %) som hadde mentale hel-
seproblemer. Dette er høyre tall enn forekomst av slike plager i Norge 
generelt sett (15 %) (Helse- og Omsorgsdepartementet, 2011).  
 

3.1.4 Mestring og sosialt liv 

Tilfredshet med livet (SWLS) 

 
Grafen under vises hvordan deltakere vurderer tilfredshet i livene sine 
på et skala fra 1 til 7 hvor 1 betyr stemmer dårlig og 7 - stemmer perfekt.  



72/18 Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid» - 17/10871-80 Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid» : Rapport _APD

Agderforskning 

19 
 

 
Alle fem spørsmål er skåret med gjennomsnittsverdi fra 3,2 til 4,4. La-
veste gjennomsnittet på 3,2 gjelder et utsagn På de fleste måter er livet 
mitt nær idealet mitt. Høyeste skår på 4,4 hører til Så langt har fått de 
viktigste tingene jeg ønsker i livet. 
Gjennomsnittlig skåre på dette spørsmålet hos deltakere i APD er 17 
mens et representativt utvalg av den norske befolkningen var på 24,7 
(Vitersø 2009).  
 

Figur 9. Fem utsagn om tilfredshet med livet som helhet. Angi hvor godt eller dårlig de fem 

påstandene stemmer for deg og ditt liv ved å krysse ved det tallet de synes stemmer best (ett 

tall for hver linje) 

 
 
 
 
Tallene i tabellen under indikerer også at over halvparten av responden-
tene (58 %) var litt eller veldig misfornøyd med livet sitt og det var ikke 
signifikante forskjellig mellom kjønnene eller aldergruppene.  Det var 
heller ikke forskjell i hvordan respondentene vurderte tilfredshet med 
livet sitt i forhold til hvor lenge de hadde deltatt på APD. Denne sam-
menhengen kan ikke brukes som effektmåling av aktivitetene i APD 
fordi resultatene baseres på en tverrstudie (Spørreskjema nr 1).  
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Tabell 5. Antall personer etter vurdering av livstilfredshet (cronbachs alpha 0,87) 

 

Velvære og Livstilfredshet (SWLS) N % 
Veldig misfornøyd 16 10,6 

Misfornøyd 30 19,9 
Litt misfornøyd 41 27,2 
Verken eller 8 5,3 
Litt fornøyd 37 24,5 
Fornøyd 13 11 
Veldig fornøyd 3 2 
Totalt 151 100 

 
 
 
 
 
 

Mestringstiltro (GSE) 

 
Figuren under viser at mestringstiltro varierer fra gjennomsnittet 2,6 til 
3,1 på skala fra 1 til 4, hvor 1 betyr Helt galt og 4 Helt riktig. Skåre over 
3,5 er definert som høy mestring, 2,5-3,5 er definert som middels mest-
ring og skåret under 2,5 som lav mestring (Chiu og Tsang, 2004) 
Utsagn Hvis noen motarbeider meg, så kan jeg finne måter og veier for 
å få det som jeg vil hadde et lavest gjennomsnitt på 2,6.  Utsagn som 
hadde høyest gjennomsnitt på 3,1 var Når jeg møter et problem, så fin-
ner jeg vanligvis en vei ut. 
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Figur 10. Påstandene under beskriver hvordan du reagerer når du blir konfrontert med el-

ler står ovenfor problemer eller ubehagelige hendelser. Angi hvor riktig eller gal hver på-

stand er 

 

 
 
Totalskåren kan variere fra 9 til 38 og høyere skår reflekterer høyere 
generell /mestringtiltro hos deltakere. Gjennomsnittlig skåre på dette 
spørsmålet hos deltakere APD er 26.  Cronbachs alfa er 0,88 ved base-
line og samsvarer godt med andre studier der Cronbachs alfa varierte 
fra 0,71 til 0,91 (Schwarzer, 2012).  
 
 
Analyseresultatene av datamaterialet i undersøkelsen tilsier at 70 per-
soner (44 %) vurderer tro på egen mestringsevne som veldig gode (ta-
bell 6). Det var ingen signifikante funn av betydning i forhold til alder 
eller kjønn.  
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Tabell 6. Antall personer etter vurdering av mestringsevne blant deltakere (Chronbahs alfa 

0,88) 

Mestringsforventning (GSE) n % 

Lav mestringsfølelse 88 55,7 

Høy mestringsfølelse 70 44,3 

Totalt  158 100 

 
 

Hvordan oppleves av å være sammen med andre deltakerne? 

Deltakerne ble bedt om å vurdere hvordan de opplever å være sammen 
med andre deltakerne på aktivitetene (Figur 11). De forskjellige spørs-
mål kunne svares fra Helt uenig til Helt enig på en skala fra 1 til 5. Alle 
svarene har skåret veldig høyt (4,4 – 4,8). De fleste liker stemningen på 
samlingene (gj 4,8), føler seg komfortabel med de andre deltakerne (gj 
4,6), trives med størrelsen på gruppen (gj 4,6), samt fornøyde med kon-
takten og tilhørigheten til gruppen (gj 4,4). 
 

Figur 11. Nedenfor er noen påstander om dine opplevelser av å være sammen med de andre 

deltakerne i tilbudet. Hvor enig eller uenig du er i påstandene? 
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Kvinnene var mer fornøyde enn mennene med det sosiale miljøet på 
aktivitetene og svarte oftere enn mennene at de følte seg komfortabel 
sammen med de andre deltakerne (p<0,001), at de var fornøyde med 
kontakten de hadde med de andre deltakerne (p<0,05), at de likte stem-
ningen der (p<0,001), at størrelsen på gruppen var passe stor (p<0,001) 
og at de følte at de hørte til i gruppen (p<0,001). 
Eldre (fra 46 år >) svarte oftere enn de yngre deltakerne (26-45 år) at 
de var fornøyde med størrelsen på gruppen (p<0,05) og at de følte at 
de hørte til i gruppen (p<0,05). 
 

Hvordan oppleves aktivitetene? 

 
Det var stilt en rekke spørsmål i spørreskjema om hvordan man opple-
ver aktivitetene. Svarene kunne oppgis på en skala fra 1 til 5 hvor 1 = 
Helt uenig og 5 = Helt enig.  
Alle svarene hadde høyt skår (4,5 – 4,8). Figur 12 viser også at delta-
kerne var veldig fornøyde med muligheten de hadde til selv å velge 
hvilke aktiviteter de ville gjøre (gj 4,9) og at aktivitetene var varierte 
(gj. 4,9). Det var også en stor enighet om at aktivitetene var menings-
fylte (gj. 4,8), at det var lett å få hjelp (gj. 4,8), og at det var et stort 
utvalg av aktiviteter (gj. 4,8). Deltakerne synes også at aktivitetene var 
godt organiserte (gj. 4,6), var i samsvar med deltakernes interesser 
(gj.4,6) og var fleksible i forhold til deres dagsform og situasjon (gj. 
4,5).   
 
Noen spørsmål var stilt med et «omvendt» svarskalaen, hvor 1 betydde 
at de var enige med påstanden, og 5 betydde det motsatte. Svar på disse 
spørsmålene dermed også vurderes «omvendt» - jo lavere gjennomsnit-
tet, jo mer positiv vurderingen er det. Deltakerne svarte at aktivitetene, 
som tilbys i regi av Aktiv på Dagtid, ikke var for fysisk eller mentalt 
krevende (henholdsvis gj. 3,0 og 2,1) og at de oftest strakk til i de akti-
vitetene de deltok i (gj. 2,1) 
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Figur 12. Nedenfor følger en rekke påstander om hvordan du opplever aktiviteten. Angi hvor 

enig eller uenig du er i påstandene 

 
 
 
Det var signifikante forskjeller på kjønn og alder. Kvinnene syntes of-
tere enn mennene at aktivitetene var mer meningsfylte (p<0,01), at de 
er alltid var godt organisert (p<0,01), at de fikk hjelp hvis de ønsket det 
(p<0,01), med stor grad av valgfrihet (p<0,05), at aktivitetene var vari-
erte (p<0,01), var i samsvar med deres interesser (p<0,001) og var flek-
sible i forhold til dagsform og situasjon (p<0,05). 
 
 Jo eldre respondenten var, jo oftere svarte de at aktivitetene var me-
ningsfylte (p<0,05), at de selv kunne velge hvilke aktiviteter de ville 
gjøre (p< 0,01) og at aktivitetene noen ganger var for fysisk eller men-
talt krevende (p<0,01). 
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3.1.5 Om tilbudet Aktiv på Dagtid 

 

Hvor lenge har de deltatt? 

Over to tredjedel av respondentene (72 %) hadde brukt tilbudsprogram-
met i lengre tid: 79 personer (50 %) hadde deltatt i mer enn 9 mnd, 22 
personer (22 %) hadde trent mellom 2 og 8 måneder. Vi har ingen in-
formasjon om hvor intensivt deltakerne trente, eller hvor mange aktivi-
teter de deltok i. Vi finner ingen signifikante forskjeller mellom kjøn-
nene eller i de ulike aldersgruppene. 
 

Figur 13. Hvor lenge brukte du tilbudet hos Aktiv på Dagtid? 

 
 

Andre aktiviteter som ønskes 

 
Det ble stilt et spørsmål om hvilke andre aktiviteter deltakerne kunne 
tenke seg å engasjere seg i. I figuren under ser vi oversikten over øns-
kelige aktiviteter. Blant de mest ønskelige finner vi aktiviteter som: 
 

• friluftsaktiviteter og turer 
• aktiviteter med dyr som hunder og hester 
• dansing 
• besøksvenn 
• andre omsorgsoppgaver. 
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I et åpent felt Annet forteller deltakere at de ønsket mer: 

• Ballspill 
• Tennis 
• Varmtvannsbasseng 
• kurs om kosthold 
• og skrivekurs (!). 

 
 

Figur 14. Hvilke andre aktiviteter kunne du tenke deg engasjere deg i? 
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Øvrige idretter og seiling/kajakk ble oftere ønsket av menn enn kvinner. 
Dansing, strikking og samtalegrupper ble ønsket oftere av kvinnene enn 
mennene (p<0,05).  

 

Hva forhindrer i å delta på Aktiv på Dagtid? 

Figuren 15 viser årsaker til at deltakerne blir forhindret fra å delta på 
aktiviteter. Blant disse er mangel på energi (40 %), lite kjennskap til 
tilbudene (25 %) og mangel på tid (25%). Ønske om å ha noen å gå 
sammen med (12 %) og utfordring for å skaffe seg transport (8 %) er to 
andre årsak som gjør at deltakere ble hindret i å delta mer aktivt på til-
budsprogrammet. 
 
Noen av årsaker som var oppgitt under Annet er: 

• barnepass  
• mangel på alternativer 
• dagsform 
• ryggsmerter 
• migrene 
• og «i fint vær om høsten prioriterer jeg turer ute». 

 
Deltakere i aldersgrupper 31-35 og 60-67 svarer oftest enn deltakere i 
andre aldersgrupper at de ikke har tid nok for å delta i aktivitetene. 
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Figur 15. Er det noe som forhindrer deg fra å delta i slike aktiviteter? (flere svar mulig)  

 

 

I hvilken grad har Aktiv på Dagtid gitt deltakere positiv effekt? 

 
Siste spørsmålet i spørreskjema ble stilt for å vurdere i hvilken grad 
APD bidro til forskjellige evner, følelser og positive endringer. Vurde-
ringen kunne graderes i fem kategorier fra I svært liten grad til I svært 
stor grad.  Alle ni spørsmål er skåret med gjennomsnittsverdi fra 1,6 til 
4,1. Laveste gjennomsnittet på 1,6 gjelder et utsagn Jeg er tilbake til 
arbeidslivet grunnet Aktiv på Dagtid som indikerer at de ikke tror de vil 
komme tilbake til arbeidslivet. Høyeste skår på 4,1 hører til Bedre hu-
mør (Figur 16).  
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Figur 16. I hvilken grad har Aktiv på Dagtid aktivitetene gitt deg? 

 

 
 
Kvinner forteller oftere at aktivitetene på APD bidro til at de begynte å 
trene mer også i andre sammenhenger (p<0,05). Menn svarer oftere at 
de er tilbake til arbeidslivet grunnet APD (p<0,05). Det er viktig å se 
dette i en sammenheng med at andelen personer som var uføretrygdet 
på undersøkelsens tidspunkt var høyere blant kvinnene enn blant men-
nene.   
Deltakere i aldersgruppe 31-35 år opplevde oftere at APD ga mer opti-
misme for fremtiden (p<0,01) mens gruppen 36-40 begynte å trene of-
tere (p<0,01).  
 

3.1.6 Hva påvirker mestringsforventning, tilfredshet med li-
vet og ønske om å komme tilbake til arbeid? 

Denne undersøkelsen har sett på hvilke faktorer i regi av programmet 
Aktiv på Dagtid som er av betydning for mestringstiltro, tilfredshet med  
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livet og planene om å komme tilbake til arbeidslivet. Regresjonsanaly-
sen hjelper oss å se om deltakernes alder, psykisk helse og opplevelsen 
av hvordan APD er organisert påvirker deres «ønske» om å komme til-
bake til arbeidet, bidra til økt livskvalitet og bedre mestringsevne.  
 
 
Det var generert flere uavhengige variabler av interesse i spørreskje-
maet. Svaralternativene var kategorisert i tre kategorier og positivt svar 
var brukt som referanse verdi. 
 
 
Variabel Sosial faktor i APD ble sammensatt av: 

- Jeg føler meg komfortabel sammen med de andre deltakerne på 
aktiviteter 

- Jeg er fornøyd med kontakten jeg har med de andre deltakerne 
- Jeg liker stemningen her 
- Jeg synes størrelsen på gruppen er ok 
- Jeg føler at jeg hører til gruppen 

 
 
Variabel Opplevelse av aktivitetene i APD ble sammensatt av: 

- Aktivitetene er alltid noe meningsfylt 
- Aktivitetene her er alltid godt organisert 
- Hvis det er noe jeg ikke får til, får jeg hjelp 
- Jeg kan selv velge hvilke aktiviteter jeg vil gjøre her 
- Jeg er fornøyd med at aktivitetene er varierte 
- Jeg er fornøyd med at det er stort utvalg av aktiviteter 
- Jeg synes at aktivitetene noen ganger er for fysisk krevende 
- Jeg synes at aktivitetene noen ganger er for psykisk krevende 
- Aktivitetene er i samsvar med mine interesser 
- Aktivitetene er fleksible i forhold til min dagsform og situasjon 
- Jeg føler ikke at jeg strekker til i aktivitetene jeg deltar i 

 
 
Variabel Selvopplevd effekt på aktivitetene i APD ble sammensatt av: 

- Bedre mestringsfølelse 
- Bedre selvfølelse 
- Mer optimisme for fremtiden 
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- Bedre humør 
- Bedre fysisk form  
- Bedre psykisk form 
-  

 

 
I tabellen under vises det til sammenhengene, som ble undersøkt både 
ved å se hvordan hver faktor (uavhengige variabler) påvirker mestrings-
tiltro, livstilfredshet og ønske om å komme tilbake til arbeid (avhengige 
variabler) hver for seg (ujustert sammenheng) og når disse faktorene 
virker «sammen» (justert sammenheng).  
 
 
 
Resultatene viser at det ikke er signifikante forskjeller i mestringstiltro, 
livstilfredshet og ønske om å komme tilbake til arbeid enten mellom 
kjønn eller hvor lenge vedkommende hadde trent/deltatt på aktivitetene 
i regi av Aktiv på Dagtid. Dette skal ses i sammenheng med at 38% var 
uføretrygdet og dermed ikke kan komme tilbake til jobb. 
Analysene viser videre at deltakerne i aldersgruppen 36-45 år rappor-
terte signifikant tre ganger så ofte at de hadde planer om å komme til-
bake til arbeidet i forhold til de andre aldersgruppene, noe som ikke er 
overraskende.   Mentale helseproblemer påvirker negativt hvordan del-
takerne trives med livet sitt, men helsetilstanden påvirker ikke deres 
mestringsevne. Deltakerne som trives med å delta på Aktiv på Dagtid 
har mye høyere mestringstiltro enn de som ikke trives. Det er spesielt 
opplevelsen av at Aktiv på Dagtid er et effektivt tiltak i deltakernes liv 
som har en positiv sammenheng både med tilfredshet med livet og med 
mestringstiltro.  
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 7. Justerte og ikke justerte sammenhenger (multivariatanalyse) mellom avhengige va-

riabler: Tilbake til Arbeidslivet, Tilfredshet med livet (SWLS) og Mestringstiltro (GSE) og 

uavhengige variabler: mental helse, varighet i aktivitetene, og opplevelsen av aktiviteter. 
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Tilbake til Arbeidslivet 
 

 
Tilfredshet med livet 

(SWLS) 

 
Mestringtiltro 

 (GSE) 
 Ikke 

justert 
Justert Ikke 

justert 
Justert Ikke justert Justert 

 OR 
(95 % KI) 

OR 
(95 % KI) 

OR 
(95 % KI) 

OR  
(95 % KI) 

OR  
(95 % KI) 

OR  
(95 % 
KI) 

Kjønn       

Kvinne (ref?) 1.0 Ref.  1.0 Ref.  1.0 Ref.  

Mann 2.3 
(0.8-6.5) 

2.7 
(0.7-10.0) 

0.8 
(0.3-1.9) 

0.8 
(0.3-2.5) 

0.9 
(0.4-2.3) 

0.6 
(0.2-1.8) 

Alder       

26-35 (ref). 1.0 Ref.  -     

36-45 3 
(1.3-6.8) 

2.8 
(0.5-16.3) 

1.0 
(0.5-1.9) 

1.3 
(0.3-4.8) 

0.9 
(0.5-1.9) 

0.9 
(0.2-3.1) 

46-55 0.9 
(0.4-2.1) 

1.5 
(0.3-9.6) 

1.3 
(0.7-2.6) 

1.7 
(0.5-6.4) 

0.7 
(0.4-1.5) 

1.0 
(0.5-2.6) 

56-67 0.3 
(0.1-09) 

0.3 
(0.04-2.9) 

0.8 
(0.4-1.5) 

1.0 
(0.3-3.8) 

1.3 
(0.7-2.6) 

1.3 
(0.6-3.3) 

Mentale helse 
problemer 
(HSCL) 

      

Nei (ref). 1.0 Ref. - 1.0 Ref.  1.0 Ref.  

JA 0.7 
(0.3-1.6) 

0.8 
(0.3-2.0) 

6.9 
(3.2-
15.1) 

7.0 
(3.1-
16.1) 

1.8 
(0.9-3.5) 

1.8 
(0.9-3.9) 

Sosial faktor i 
APD  

      

God (ref). 1.0 Ref.  1.0 Ref.  1.0 Ref.  

Verken god eller 
dårlig 

0.9 
(0.4-2.1) 

0.6 
(0.2-2.0) 

1.4 
(0.7-2.6) 

1.2 
(0.5-2.9) 

1.3 
(0.6-2.5) 

1.4 
(0.6-3.2) 

Dårlig  0.9 
(0.4-2.3) 

0.7 
(0.2-2.9) 

1.2 
(0.6-2.4) 

0.8 
(0.3-2.4) 

1.5 
(0.7-2.9) 

1.1 
(0.4-2.9) 

Opplevelse av 
aktivitetene i 
APD  

      

Trives godt (ref). 1.0 Ref.  1.0 Ref.  1.0 Ref.  

Neutral 0.9 
(0.4-2.2) 

1.0 
(0.3-3.2) 

0.9 
(0.4-1.9) 

0.9 
(0.4-2.4) 

1.2 
(0.6-2.5) 

2.9 
(1.2-
7.1) 

Trives ikke 2.2 
(1.0-5.1) 

3.5 
(1.1-
11.6) 

1.0 
(0.5-1.9) 

0.9 
(0.4-2.2) 

2.6 
(1.3-5.2) 

3.5 
(1.5-
8.4) 

       

Hvor lenge trent 
i APD? 

      

>8 mnd (ref?) 1.0 Ref.  1.0 Ref.  1.0 Ref.  

<8 mnd    1.4 1.2 0.6 0.9 0.7 0.9 
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3.2 Kvantitativ spørreundersøkelse nr 2 

 

 
Spørreskjema nr 2 var besvart av 127 respondenter (av 213c som ble 
invitert til å delta i studien). Dette utgjør 60 % i svarprosent. Over halv-
parten av respondenter (54 %) har svart på det første spørreskjema i 
høst 2017.  
 
Demografisk sett var respondentene i begge undersøkelsene veldig like. 
Størstedelen (69 %) av deltakere var fra Arendal, 18 % fra Grimstad, 8 
% fra Risør og 5 % fra Lillesand. Blant deltakerne var 87 % kvinner. 
Nesten alle deltakere svarte at de opprinnelig var fra Norge (85 %).  
 
Deltakerne var i forskjellige aldersgrupper: 10 % i alder fra 26 til 35 år, 
10 % i alder 36-40 år, 16 % i 41-45 års alder, 32 % i aldersgruppen 46-
55, 17 % mellom 56-60 år og 16 % i aldersgruppen 60 -67 år. Gjennom-
snittsalderen var 48,7 år. Det var ingen signifikante funn av betydning 
i forhold til alder og kjønn. 
 
Svarmønster på spørsmålene om formell utdannelse, behandlingsstatus, 
status i forhold til arbeidslivet nå og mål for arbeidslivet videre er veldig 
lik som i første spørreskjemarunde og vises ikke i figurer. 
  
Svarmønster i hvordan deltakere rapporterer forekomst av fysiske og 
psykosomatiske plager var lik i begge rundene. Til tross for det, var det 
endringer i hvordan respondentene vurderte egen helse før de begynte 

(0.6-3.0) (0.4-3.4) (0.2-1.1) (0.4-1.9) (0.4-1.4) (0.4-1.9) 

       

Selvopplevd ef-
fekt på aktivite-
tene i APD 

      

Stor grad (ref.) 1.0 Ref.  1.0 Ref.  1.0 Ref.  

Noen grad 1.4 
(0.6-3.2) 

1.3 
(0.5-3.8) 

0.9 
(0.4-1.7) 

1.5 
(0.6-3.8) 

0.6 
(0.3-1.3) 

0.7 
(0.3-1.7) 

Liten grad 0.4 
(0.2-1.1) 

0.4 
(0.1-1.4) 

2.2 
(1.1-4.3) 

3.1 
(1.1-8.4) 

2.2 
(1.2-4.5) 

1.6 
(0.6-3.9) 
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på Aktiv på Dagtid og i nåværende tidspunktet (tabell 8). Resultatene 
viser at 40 % flere av respondenter har rapportert bedring i helse. 
 

Tabell 8. Forekomst av fysiske og psykosomatiske plager. 

 
Subjektiv vurdering av helse Helse FØR du startet 

ved Aktiv på Dagtid 
(%) 

Helse NÅ 
(%) 

Meget god / God 13 38 
Nokså god 30 45 
Dårlig / Meget dårlig 57 17 
Totalt N = 122 N = 125 

 
Tilfredshet med livet (SWLS) og mestringstiltro (GSE) (tabell 9 og ta-
bell 10)  ble skåret også høyere av respondentene i spørreskjema runde 
nr 2 enn i runde nr 1. Det var 44 % som har skrevet at de er mer fornøyd 
med livet i andre runde vs. 37 % i første runde. Tilsvarende rapporterte 
respondenter om økt mestringstiltro (65 % vs. 44 %). 
 

Tabell 9. Andel av personer etter vurdering av livstilfredshet (SWLS). 

 
Velvære og Livstilfredshet (SWLS) Spørreskjema nr 1 

N = 151 
% 

Spørreskjema nr 2 
N = 127 

% 
Veldig misfornøyd 10,6 2,7 

Misfornøyd 19,9 16,4 
Litt misfornøyd 27,2 28,1 
Verken eller 5,3 9,1 
Litt fornøyd 24,5 24,6 
Fornøyd 11 14,6 
Veldig fornøyd 2 4,6 
Totalt 100 100 

 

Tabell 10. Andel av personer etter vurdering av mestringstiltro (GSE). 

 
Mestringstiltro (GSE) Spørreskjema nr 1 

N = 158 
 

% 

Spørreskjema nr 2 
N = 116 

% 

Lav mestringsfølelse 55,7 35,3 

Høy mestringsfølelse 44,3 64,7 

Totalt  100 100 
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Respondenter som har svart på spørreskjemaet to ganger (n = 69) skårer 
tilfredshet med livet og mestring like høyt. Gjennomsnittet i skåring   
for tilfredshet med livet var 17 på begge måletidspunkter, mens gjen-
nomsnittet for mestring (GSE) var 26 vs. 24 (hhv høst og våren).  
Vurdering av opplevelsen å være sammen med andre deltakerne på ak-
tivitetene og hvordan aktivitetene er organisert ble skåret like høyt som 
i første runde. 

3.3  Kvalitative fokusgruppeintervjuer 

Følgende spørsmål ble reist i den kvalitative delen av undersøkelsen:  
• Hvorfor er du her? 
• Hvordan opplever du å delta i APD?  
• Hva synes du om APD som et tilbud?  

 

3.2.1 Hovedårsaker til deltakelse på APD 

Blant deltakerne i fokusgruppene var de vesentligste årsakene til delta-
kelse i APD muskel- og skjelettlidelser og psykiske helseproblemer i 
tilknytning til angst og depresjon. Av angstlidelsene dominerte sosial 
angst. En av deltakerne beskrev livssituasjonen sin forut for tiden i APD 
slik: 
 

 
 Jeg ville ikke se mennesker. Jeg bare jogget ut i skogen 
og gjemte meg for all verden rett og slett, meg og hun-
den. Vi jogget i timevis hver dag.  
 

 
Ryggproblemer var mest vanlig blant de rent fysiske helseproblemene. 
Tilrettelegging i forhold til muskel- og skjelettlidelser av APD ble vur-
dert som bra fordi det er mange aktiviteter å velge mellom som styrker 
musklene og som kan tilpasses funksjonsnivået og smertetilstanden til 
enhver tid.  
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3.2.2 Opplevelsen av deltakelse i APD 

Som vi har sett tidligere, var de fleste av deltakerne i undersøkelsen 
helt- eller delvis uføretrygdet, slik at tilbakeføring til arbeidslivet ikke 
var aktuelt for mange av dem. Fokusgruppeintervjuene indikerte at det 
var tre områder som skilte seg ut når det gjaldt opplevelsen av hva del-
takelsen i APD hadde bidratt til: mestringstiltro, mindre opplevde psy-
kiske helsevansker og et støttende sosialt nettverk.  
 
De fleste opplevde bedre mestringstiltro (self-efficacy) i løpet av tiden 
på APD. Følgende sitat beskriver hvordan en av deltakerne har opplevd 
utviklingen: 

 

Når jeg begynte på Aktiv på dagtid så gikk jeg fra å over-
leve til å leve igjen. Istedenfor å bli en byrde for samfun-
net, så føler jeg at jeg er på vei til å bli en ressurs for 
samfunnet igjen. 

 

 

 
Mestring i eget tempo ble fremhevet som viktig. En av deltakerne be-
skrev at APD var en «enkel arena å få mulighet til å kjenne på mestring, 
fordi det ikke er noen andre krav rundt deg og det gjør at du kan mestre 
i ditt eget tempo». De fleste prøvde også ut og opplevde at de mestret 
flere aktiviteter. En av de andre beskrev treningsvariasjonen slik: 
 

 

Jeg danser Zumba èn gang i uken, og av og til på en litt 
større samling med andre instruktører/ gjeste instruktø-
rer, det holder med èn time, så går jeg på medisinsk yoga 
på torsdager, så prøver jeg styrke i basseng på fredag-
ene. 
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En annen beskrev hvorfor det var viktig å prøve ut nye aktiviteter: 

 

 

I regi av Aktiv på dagtid har jeg vært med på tennis. Jeg 
kan lære noe, jeg lærer tennis og boksing. Jeg få lære 
ting som jeg har lyst til og som gir en positiv effekt, i 
tillegg til at det gjør at du kan yte mer hjemme og være 
mer for andre. 

 

 

Når det gjelder psykiske helsevansker beskrev flere at de gradvis opp-
levde færre symptomer på angstanfall og depresjon etter de fysiske tre-
ningstimene. En av dem beskriver det slik: 

 

 

I begynnelsen så stakk jeg jo mye av. Jeg stakk gjerne av 
når jeg hørte det kom folk, eller følte på meg at det var 
mye folk bak meg. Så jeg var jo veldig uberegnelig det 
første året. Nå prøver jeg jo å være her så mye jeg kan. 

  

 
Deltakerne beskriver også hvordan tilbudet har vært med på å øke opp-
levelsen av sosial støtte og gi større sosiale nettverk. Sosial støtte fra 
aktivitører og andre deltakere var en av de sentrale funksjonene av til-
budet. En beskriver at: «Å kunne komme å se kjente ansikter og faktisk 
ha et sosialt nettverk, det har hjulpet meg». En annen beskriver det so-
siale samværet slik:  

 

 

Ta et ansvar ovenfor andre som har det vanskelig, jeg 
blir litt glad over å kunne bli litt kjent med en som jeg 
ser er litt tilbaketrukken. Jeg tror rett og slett det er  
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ganske helsebringende den biten der også, fordi vi er en 
fin gjeng her som drar hverandre opp. 

 

 
 
En av de andre tilføyer at: «Så vi er veldig observante, vi som har vært 
her en stund, at vi tar tak i folk og introduserer dem for gjengen som er 
den faste gjengen».  
 
Når det gjelder tilbakeføring til arbeidslivet var det svært få som hadde 
ambisjoner om å komme tilbake til arbeidslivet, ettersom en stor andel 
hadde delvis eller full uførhet. Målet var i første rekke livsmestring og 
livskvalitet i form av aktivisering, både fysisk og mentalt. Flere opp-
levde treningsaktivitetene som sin «jobb». I løpet av APD hadde flere 
engasjert seg i frivillig sektor eks, som støttekontakt, som hjelpere ved 
idressarrangementer som håndballkamper og som instruktører ved 
APD. Flere beskrev at APD strukturerte hverdagen:  

 

 

Min jobb om dagen er å komme meg på trening. Det blir 
istedenfor å treffe arbeidskollegaer så treffer jeg de jeg 
trener sammen med og det er min tid til å bygge meg selv 
opp. 
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3.2.3 Hva de synes om APD som et tilbud 

Flere av deltakerne i fokusgruppene var opptatt av at det ikke var noe 
press å delta på aktivitetene og verdsatte fleksibiliteten ved å kunne 
melde seg på aktivitetene etter egen dagsform. En av dem fortalte at:  
 
 

 
De sier bare så flink du er som kommer. Jeg føler aldri 
noe på at «herregud -  jeg kan nesten ikke noe»!, men al-
likevel, så går jeg der hver uke.  
 

 
Andre var opptatt av hvilken betydning APD hadde på en rekke områ-
der av livet. En av deltakerne beskrev det slik: 
 

 

Tenk hva jeg ville koste samfunnet dersom jeg skulle 
være pleiepasient på et sykehjem? Tenk hvordan det ville 
påvirket familien om de hadde måttet ta vare på meg? 
Tenk hvor mye jeg bidrar med av glede når jeg kommer 
tilbake fra Aktiv på Dagtid? At jeg holder familien i god 
form og kan ta vare på dem selv! 

 

 
Men det var også konstruktive tilbakemeldinger om forhold som etter 
deltakernes oppfatning kunne gjort tilbudet enda bedre. Flere pekte på 
betydningen av økonomisk støtte til APD, da ville flere kunne benyttet 
dette tilbudet. En av dem vurderer det slik at: 
 

 
Det skulle vært en form for gratis deltakelse, at man ikke 
trengte å tenke den økonomiske biten for å komme inn 
her. Kanskje det hadde vært lettere for folk å delta. 
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Flere påpekte også at NAV skulle vært mere på banen med å gi infor-
masjon om APD. Besøk på APD hadde vært nyttig for å få et innblikk 
i tilbudene og aktivitetene og at det kunne gjøre terskelen lavere for å 
melde seg på ulike aktiviteter. Et annet alternativ kunne være at en re-
presentant som benytter seg av APD kunne kommet til et informasjons-
møte i NAV og fortelle om tilbudene:  
 

 

Så kunne man presentert de ulike aktivitetene også tatt 
med noen og vist dem hvordan aktivitetene fungerte i 
praksis. Det er jo så mye allsidig, så det at noen intro-
duserer dem for aktivitetene i starten bare for å komme 
i gang. 

 

 

3.3 Oppsummering og diskusjon 

I denne prosjektet har vi undersøkt på hvilke måter og i hvilket omfang 
Aktiv på Dagtid bidrar til å øke livskvalitet, inklusive psykisk og fysisk 
helse, og deltakelse i arbeidslivet. Nesten 70 % av deltakerne kategori-
serer seg som personer med psykiske helseproblemer. Søvnproblemer, 
følelsen av å være anspent og oppjaget, matthet og følelse av å være 
sliten dominerte mest blant symptomene for psykisk helse. Over halv-
parten fortalte at de var misfornøyde med livet sitt og vurderte sine 
mestringsevner som lave. Fysiske/somatiske plager som problemer med 
nakke/skuldre, smerter i ryggen, tretthet og hodepine preger hverdagen 
til mange av deltakerne. Disse subjektive vurderingene fra kartleg-
gingen viser et bilde av hvilke utfordringer deltakerne har. Så mye som 
67 % av respondentene skåret høyt nok i HSCL`s sjekkliste til å bli ka-
tegorisert som personer med mentale helseutfordringer (angst/depre-
sjon).  
 
 
 



72/18 Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid» - 17/10871-80 Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid» : Rapport _APD

Agderforskning 

42 
 

Undersøkelsen viser at tiltaket later til å ha en rekke positive opplevde 
effekter på deltakerne. Som en følge av utvalgets store andel av perso-
ner som er helt eller delvis uføretrygdet eller under arbeidsavklaring 
(sammenlagt 78 % av deltakerne), kunne man forventet at få hadde mål 
om å komme tilbake til arbeidslivet. Likevel ser vi at mer enn halvpar-
ten av dem (52 %) oppgir at de enten er i deltidsjobb, skal tilbake i jobb 
i nær fremtid, eller har håp om å komme tilbake i arbeidslivet. Menn og 
yngre deltakere var oftere blant de som var på vei tilbake til arbeidslivet. 
Ingen av respondentene mangler mål for arbeidslivet eller hverdagsli-
vet. Nesten 40 % hadde som mål å øke livskvaliteten.  
 
 
Dette bildet sammenfaller med resultater fra en tidligere undersøkelse i 
APD (Johansen, 2015), der 51 % håpet å komme i jobb eller øke sin 
stillingsprosent. Det er i vår undersøkelse ikke mulig å si om Aktiv på 
Dagtid direkte kan bidra til økt grad av «tilbakeføring» av deltakerne til 
arbeidslivet. Dette er fordi en høy andel av deltakerne hadde en lang 
«ansiennitet» i sykdomsforløpet (uførepensjonert) og hadde en «irre-
versibel» helsestatus. Men resultatene tyder derimot på at det er sann-
synlighet for at programmet kan bidra til denne ønskelige effekten der-
som NAV-brukere engasjeres til aktivitetene veldig tidlig i sykemel-
dingsperioden.   
 
 
I likhet med den tidligere undersøkelsen til Johansen (2015) finner vi 
også at deltakerne vurderer effekten av tiltaket på sine hverdagsliv som 
høy. Aktivitetene i regi av APD bidrar til bedre mestringsfølelse, bedre 
selvfølelse, mer optimisme for fremtiden, bedre humør, bedre fysisk og 
psykisk form. Et viktig funn er at:  
 

• deltakerne som trives med å delta i Aktiv på Dagtid har mye 
høyere mestringstiltro, enn de som ikke trives 

• opplevelsen av at Aktiv på Dagtid er et effektivt tiltak i delta-
kernes liv og har en positiv sammenheng både med tilfredshet 
med livet og med mestringstiltro. 
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Dette, sammen med fokusgruppeintervjuene kan tyde på at deltakerne 
gradvis opplever mestringsfølelse gjennom aktiviteter i tiltaket, og der-
med får større mestringsforventning, for noen i form av håp om tilba-
kevending til arbeid. Det er i den forbindelse interessant at det ikke er 
signifikante forskjeller i mestringstiltro, livstilfredshet og å ønske om å 
komme tilbake til arbeid i forhold til hvor lenge vedkommende hadde 
trent/deltatt på aktivitetene i regi av Aktiv på Dagtid. Dette tyder på at 
det ikke er kvantitet (hvor mye) men kvalitet (hvor gode) aktivitetene 
er som bestemmer hvor godt deltakerne mestrer eller trives med livet. 
Opplevelsen av aktivitetene og hvordan disse er organisert skåres vel-
dig høyt av deltakerne. APD er en frivillig tiltaksaktør og skylder seg at 
fra andre helsetiltak –  dette er ikke terapeuter, men aktivitetsledere. Her 
rettes det fokus på aktivitet, ikke på sykdom. 
 
 
Banduras teori om mestringstiltro baserer seg på prinsipper fra sosial 
kognitiv læringsteori som er opptatt av hvordan individer kan håndtere 
og kontrollere handlinger og situasjoner i ønsket retning (Bandura 
1997; Imsen 1998). Tillit til egen mestringstiltro kan defineres som in-
dividets vurderinger av egen kapasitet til å utføre en bestemt atferd til-
knyttet et bestemt resultat. Bandura hevder at mestringstiltro i seg selv 
påvirker atferd. Forventninger om at en er i stand til å utføre en bestemt 
oppgave påvirker sannsynligheten for at en faktisk greier det.  
 
 
Relativt høy skår på mestringstiltro i vår studie, tilsier god tro på seg 
selv til å kunne mestre vanskelige krav i livet. Mestringsforventning, 
eller mestringstiltro, er betydningsfull i forhold til å endre helseatferd 
for å oppnå helsemessige gevinster (e.g. Bonsaksen, Fagermoen, & Ler-
dal, 2013). Høyere nivå av mestringsforventning kan bidra blant annet 
til at deltakelse i forskjellige APD aktiviteter blir prioritert, og at man 
etterfølger anbefalinger og råd fra behandlere eller NAV. I fokusgrup-
pene fremkommer det at i løpet av APD hadde flere engasjert seg i fri-
villig sektor for eksempel som støttekontakt, som hjelpere ved idretts-
arrangementer som håndballkamper og som instruktører ved APD. 
Noen ønsker seg faktisk et enda mer variert aktivitetstilbud. Dette tyder 
på at deltakerne opplever en positiv utvikling av mestring og mestrings-
tiltro (self-efficacy).  
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Mestringsforventning kan forstås som en persons opplevelse av i hvil-
ken grad en evner å kontrollere og påvirke handlinger og situasjoner i 
ønsket retning (Madsen, 2008). Høy grad av tillit til egen mestringsevne 
leder til følelsen av kontroll og forutsigbarhet, og derved trygghet og 
velvære. En sterk forventning om at man kan mestre vanskeligheter som 
kommer, kan gjøre det enklere å håndtere senere utfordringer. Lav grad 
av mestringsforventning knyttes ofte til apati og hjelpeløshet ettersom 
en opplever at en har liten eller ingen mulighet til å påvirke hendelser 
som inntrer og derved blir prisgitt omgivelsene (Bandura, 1997). I so-
siologisk sammenheng er det viktig å ikke se at forventet mestring har 
en sammenheng med tidligere og nåværende mestring. Mestring må 
forstås i et utvidet tidsperspektiv.  
 
 
Tidligere forskning viser at det er en positiv sammenheng mellom mest-
ring og god psykisk helse. Det er bredt dokumentert at forventning til 
egen mestring er en beskyttelsesfaktor mot psykiske vansker. En for-
ventning om at man kan mestre vanskeligheter som kommer, kan gjøre 
at senere belastninger får mindre utslag på psykisk helse (Bandura, 
1977; Jerusalem & Schwarzer, 1992; Wood, 2015). Studier viser også 
at hensiktsmessige mestringsstrategier er viktig i forebyggingen av psy-
kiske vansker og bekrefter at det er forbindelser mellom ulike typer 
mestring og psykisk helse, men sammenhengene er ikke enkle (Compas 
et al., 2011).  
 
 
En del av virkningen av APD later til å være at tiltaket bidrar til at del-
takerne bygger sosiale nettverk der opplevelse av å være sammen med 
andre deltakerne skåres veldig høyt. Fokusgruppene indikerer at det å 
kunne komme og se kjente ansikter og ha et sosialt nettverk later til å 
ha en positiv effekt på mestringsforventning. Gode sosiale ferdigheter 
er av stor betydning for mestringsforventning (Bandura, 1997; 2006a). 
Det sosiale miljøet rundt oss har stor betydning for utviklingen av sosi-
ale ferdigheter (Imsen, 1998; Mead, 2005; Mathiesen et al., 2007). Tid-
ligere forskning har også vist at samarbeidsbaserte mestringsstrategier 
kan gi individer tilgang til et bredt spekter av mestringsressurser 
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(Wong, 2001; Guribye et al., 2011). Dette kan involvere både emosjo-
nell støtte og mer praktisk orientert støtte som felles transport og tilgang 
til relevant informasjon.  
 
Manglende energi, lite kjennskap til tilbudene og mangel på tid var 
blant faktorer som, ifølge deltakerne, har bidratt til å hindre deltakelse 
i APD. For å få ut mer informasjon om APD bør fastlegene informeres 
bla via brosjyrer på legekontorer og ved direkte henvendelser. Dette kan 
også være vesentlig for kunne sette inn tidlige innsats i et sykdomsfor-
løp. En del av deltakerne hadde også utfordringer med transport eller 
trengte noen å gå sammen med. Disse funnene sammenfaller godt med 
APDs egne tilbakemeldinger fra deltakerne, og har blant annet medført 
at man undersøker på hvilke måter digitale virkemidler som apper kan 
bidra til å løse disse utfordringene. I samarbeidsprosjektet «Fortet 
SMS» i Arendal har man blant annet vurderer å ta i bruk en app basert 
på et kalendersystem der deltakere melder inn hvilke aktiviteter de 
kunne tenke seg å delta i. Dette fører til at meldinger automatisk skal 
gå ut til frivillige sjåfører med vandelsattest, som kan akseptere trans-
portoppdraget og bidra på den måten.  
 
 

4 Konklusjon 

 
Aktiv på Dagtid «virker». Deltakerne er begeistret og sier at det gir dem 
ønske om å bli aktiv i eget liv og i samfunnet. Til tross for langvarig 
sykdom og dårlig helsestatus bidrar aktivitetene på Aktiv på Dagtid til 
å øke mestringsevnen og livskvalitet til deltakerne.  Ikke alle deltakerne 
har som et mål å komme tilbake til arbeidslivet, til tross for deltakelse 
på aktivitetene.  Likevel kan deltakelse ha stor nytte både for personene 
det gjelder, for familien deres og økonomisk for samfunnet. Som en av 
dem formulerte det: «Tenk hva jeg ville koste samfunnet dersom jeg 
skulle være pleiepasient på et sykehjem?».  
 
 
Programmet APD har uten tvil en høy samfunnsøkonomisk verdi slik 
at deltakere med vesentlige helseutfordringer utvikler evner til å ta vare 
på seg selv og minsker behovet for offentlige ressurser. Samtidig viser 



72/18 Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid» - 17/10871-80 Sluttrapport fra Agderforskning AS vedr. prosjektet «Aktiv på dagtid» : Rapport _APD

Agderforskning 

46 
 

resultatene at APD har et klar potensial til å tilbakeføre deltakere til 
arbeidet ved å øke deres mestringsevne.  APD må være et tilbud til 
NAV brukere i en så tidlig fase som mulig for å oppnå en ønsket effekt 
om tilbakeføring til jobb.  
 
 
APD er samtidig et tilbud som er i stadig utvikling, ikke minst gjennom 
det nære samarbeidet med Med hjerte for Arendal og både kommune 
og ulike frivillige organisasjoner der. Det er i senere tid arbeidet med 
tilbud til innvandrere, innsatte i fengselet (Yoga i fengsel) og samarbeid 
med miljøverntiltak som strandrydding (såkalt plogging - plukking og 
jogging har blitt en slags trend på det området), og utvidelser av aktivi-
tetstilbud i samarbeid med hunde- og hestemiljøer. Dette vitner om en 
vilje til nyskaping og samskaping der mange aktører går sammen for å 
finne nye løsninger på felles utfordringer.  
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