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Godkjenning av protokoll fra forrige styrmøte 22.02.2019
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 22.02.2019 godkjennes.

Vedlegg
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019

Dokumentnr.: 18/6427-37
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Møteprotokoll
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Dato:
Tid
Sted:

22.02.2019
12:45
Aust-Agder fylkeshus, møterom Vegår

Møtende medlemmer:
Navn
Morten Kraft
Bodil Slettebø
Kjetil Glimsdal
Sverre Valvik
Bente Christensen
Inger Vollstad
Tormod Vågsnes

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Møtte for

Signe Sollien Haugå
Oddvar Espegren

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John G. Bergh
Dag Ole Teigen
Bent Sørensen
Tine Mette Falck
Kirsten Borge
Berit W. Gregersen
Lisbeth Ramsdal

Stilling
Daglig leder
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver
Regionalsjef
Rådgiver
Konsulent

Før møtet fikk styret en presentasjon av følgende prosjekter:
•
•

«Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Ragni Macqueen Leifson, adm.leder
senter for e-helse, Universitetet i Agder
«Blått Kompetansesenter Sør» ved forskningssjef Jan Atle Knutsen og
forskningsleder Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

Videre fikk styret en presentasjon av NORCE ved konserndirektør Ingrid Helgøy,
forskningssjef Kirsti Mathiesen Hjemdahl og forskerne Jan Ole Rypestøl og Roger Normann.
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Arendal, 22. mars 2019

Morten Kraft
Styreleder

Bodil Slettebø

Sverre Valvik

Kjetil Glimsdal

Tormod Vågsnes
Varamedlem

Inger Vollestad
Varamedlem

John G. Bergh
Daglig leder
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Styresaker

1/19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 23.11.2018
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 23.11.2018 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

2/19 Oppfølging av tildelte tilskudd til 22.2.2019
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

3/19 Avkastning på fondets kapital 2018
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

4/19 Avkastning på fondets kapital pr. 31.1.2019
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

5/19 Diverse spørsmål fra styret
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Det gjennomføres en årlig enkel evaluering av kapitalforvaltningsrådgiver for den
siste treårs perioden.
2. Evalueringen av rådgiver framlegges for styret hvert år på første møte i andre halvår.
3. Gabler inviteres til å gjennomgå følgende på styremøtet i London:
• Gjennomgang av regnemetodikken for utnyttelse av risikokapital
• Verdien av stresstest hver 3. måned.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

6/19 Vedr. samtaler med Sørlandets Kompetansefond om
sammenslåing av fondene
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

7/19 Vedr. tilskudd til Glamsland sulfiddeponi
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Søknaden om forlenget gyldighet for tilskuddet til Glamsland sulfiddeponi, avslås.
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond foretar en delutbetaling av inntil 50
prosent av medgåtte kostnader i prosjektet. Resten av tilskuddet inndras med
virkning fra 1. mars 2019.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

8/19 Sluttrapport fra CFD Marine vedr. prosjektet "Anvendelse av
CFD for bygg og anlegg"
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra CFD Marine vedr. prosjektet «Anvendelse av CFD
for bygg og anlegg».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

9/19 Sluttrapport fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Lokal
fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin
forskning i Agder»
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Lokal
fundamentering av et internasjonalt ledende senter (SFF) for marin forskning i Agder».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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10/19 Søknad fra CIEM ang. prosjektet "KriseSIM" - videreføring av
støtte
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Centre for Integrated Emergency
Management et tilskudd på 86 000 kroner til prosjektet «KriseSIM, Virtuelt
treningsverktøy for krisehåndtering». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 86 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 084 000 kroner. Ved
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

11/19 Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet
"Holdningskampanjer" - videreføring av tilskudd
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FK Jerv og Blå Kors et tilskudd på
340 000 kroner til prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing».
Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på
340 000 kroner.
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2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 3,95 mill. kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet
tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

12/19 Søknad fra KS ang. prosjekt "drømmejobben" - videreføring
av tilskudd
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS et tilskudd på 715 000 kroner
til prosjektet «#drømmejobben». Det forutsetter at Sørlandets Kompetansefond og
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger tilsvarende tilskudd.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4 600 000 kroner for
2019. Ved avkorting av prosjektets endelige kostander i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet i 2020 gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift i henhold til
prosjektplanen.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

13/19 Søknad fra Oxford Research AS ang. prosjektet "Integrering
som virkemiddel og innovasjon" - videreføring av støtte
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research AS et tilskudd
på 315 000 kroner til prosjektet «Integrering som virkemiddel og innovasjon». Det
forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets Kompetansefond
bevilger tilsvarende tilskudd.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på til sammen 4,6 mill.
kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen
blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefod når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
[Lagre]
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14/19 Søknad fra Universitet i Agder ang. prosjektet
"Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitet i Agder et tilskudd på
250 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer
på Agder». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et
tilskudd på 250 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000 kroner. Ved
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultatet og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

15/19 Agderprosjektet: Status, fremdrift og videreføring
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret tar tilbakemeldingen om Agderprosjektets status og fremdrift til etterretning.
2. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 200 000 kroner til Agderprosjektet
i 2019.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

16/19 Lekbasert læring - oppfølging av Agderprosjektet
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger et tilskudd på inntil 800 000
kroner til prosjektet «Lekbasert læring» i 2019.
2. Tilskuddet er bevilget i forhold til et kostnadsoverslag på til sammen 1 942 000
kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen
blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilskuddet forutsetter at Universitetet i Agder involveres i prosjektet slik at
kompetansen kommer regionen til gode. Bidraget fra kompetansefondet må
finansiere kostnadene knyttet til deltagere fra Agder.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond oppfordrer kommunene til å prioritere
prosjektet som et satsingsområde, slik at man kan sikre videre finansiering for
perioden 2020-2024.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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17/19 Søknad fra Havforskningsinstituttet, forskningsstasjon
Flødevigen, ang. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør"
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Havforskningsinstituttet et
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 47,2 mill. kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet
tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond delegerer til daglig leder å velge
representant for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til styringsgruppen for
Blått kompetansesenter Sør.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

18/19 Søknad fra Senter for e-helse ved Universitetet i Agder vedr.
prosjektet "Agder som mønsterregion innen e-helse"
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til prosjektet «Agder
som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, Universitetet i Agder
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2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner over fem
år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet tilsvarende
avkortet.
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

19/19 Eventuelt til 22. februar 2019
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019:

Administrasjonen presenterte forslag til et faglig program for studieturen til London i mai.
Endelig program vil bli sendt ut så snart det foreligger.
Alle styre- og varamedlemmer må registrere seg og sitt styreverv i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond i Altinn.
Danske Bank ber om elektronisk legitimering av signaturberettigede. Styret har signaturrett i
fellesskap. Legitimering kan enklest gjøres ved hjelp av bank-ID på
www.danskebank.no/legitimering.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-39
Lisbeth Ramsdal

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
29.03.2019

Oppfølging av tildelte tilskudd til 29.03.2019
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Dokumentnr.: 18/6427-39
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd skal det ved hvert styremøte informeres
om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene.
Tilsagn gitt i 2011
Alle tilsagn utbetalt, tabellen er derfor ikke vedlagt.
Tilsagn gitt i 2012
Alle tilsagn utbetalt, tabellen er derfor ikke vedlagt.
Tilsagn gitt i 2013
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013.
Tilsagn gitt i 2015
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2015.
Tilsagn gitt i 2016
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2016.
Tilsagn gitt i 2017
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2017.
Tilsagn gitt i 2018
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2018.
Tilsagn gitt i 2019
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2019.

Vedlegg

Dokumentnr.: 18/6427-39
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2013
Arkivert i arkivmappe: 2013/3148

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

2013/54 UIA - videreføring

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

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

Forskningsaktiviteter

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper

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

01.01.2018

1 400 000

26.02.2018

0

01.01.2016

1 200 000

02.11.2015

0

75 000

06.10.2014

0

175 000

12.05.2015

0

660 000

20.01.2016

0

90 000

04.01.2016

0

01.01.2016

250 000

08.01.2016

0

01.01.2016

560 000

25.06.2015

0

175 000

01.11.2016

0

01.01.2018

12.03.2015

225 000

02.01.2014

01.01.2016

350 000

01.05.2014

31.12.2020

169 027

19.03.2014

01.01.2016

2013/61 Setesdal Regionråd

Ingeniørstudium innenfor fornybar
energi

2013/64 Agderforskning

45 483

01.01.2016

195 000

700 000

Merknad
0

Trening, yrke og helse

2013/63 Risør kommune

Rest

0

2013/60 Atletica

250 000

Inndratt
dato

15.02.2016

31.01.2016

560 000

kroner

13.01.2016

660 000

Næringsnær barnehage og skole
Masterkurs i design og
entreprenørskap

Sluttutbetaling
dato

900 000

GRID - fremtidens læringsformer

2013/62 Knutepunkt Sørlandet

kroner

1 000 000

2013/59 UIA

700 000

Delutbetaling
dato

01.01.2016

2013/58 Flumill AS - videreføring

1 000 000

kroner

01.01.2016

VRI Samhandling 2011-2013
Mobilisering innovasjon
velferdsteknologi
Kompetanseutvikling om
tidevannsenergi

2013/57 Arena Helse - videreføring

300 000

Delutbetaling

105 000

82 517

175 000

02.10.2014

til 31.12.2020 jf. styresak 47/18
830 973

02.02.2015

01.01.2018

525 000

13.11.2014

Kompetanse og rekruttering

335 000

01.01.2016

125 000

10.10.2014

125 000

13.02.2014

85 000

14.12.2015

0

Agderforskning

Ung i Aust-Agder

350 000

01.01.2016

125 000

13.08.2014

125 000

10.10.2014

100 000

14.12.2015

0

Agderforskning

Barn som strever

350 000

01.01.2016

125 000

10.10.2014

125 000

16.03.2015

100 000

10.02.2016

0

Sum totalt

10 028 000

1 794 510

550 000

6 770 000

0

913 490
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2015
Arkivert i arkivmappe: 2013/3937

Saksnr:

Søker/organisasjon Prosjektnavn

2015/1

UIA - videreføring

Etablering av eHelse testsenter

2015/2

UIA - videreføring

2015/3

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

Tilsagn

Tilsagn

(beløp)

max %

1 400 000
40 000

Tilsagnet
utløper

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

363 750

2015/4

Devoteam AS

2015/6

SunSense AS

SunSense UV-sensor

600 000

01.01.2018

50 000

23.03.2015

2015/7

01.01.2018

450 000

08.12.2015

01.01.2018

375 000

15.12.2015

2015/9

Contentio

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

600 000

2015/8

Eyde-nettverket
Bioforsk Øst,
Landvik

01.01.2019

275 000

12.03.2015

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

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

Sum totalt

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

600 000

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

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

26.02.2018

40 000

02.03.2018

535 000

01.01.2018

1 400 000
136 975

231 000

27.01.2016

300 000

02.01.2017/04.04

0

128 330

01.01.2018

01.11.2016 65 000
02.05.2016

29.11.2017

0

113 025

10.04.2018

0

10.11.2016

0

125 000

09.03.2016

10 200 000

200 000 utbet jan/100 000 utbet apr

0
Gitt adm. utsettelse

169 000
30.03.2016

128 240

02.07.2018

600 000

29.08.2016

01.01.2018

300 000

12.03.2015

300 000

14.03.2016

01.01.2018

225 000

03.05.2016

75 000

02.12.2016

1 300 000

15.06.2015

0
0

itt adm. utsettelse til 30.6.2018

0
0

300 000
1 300 000

Kr 65.000 inndratt jmf mail 1.11.2016 og Thom Simonstø, fylkeskassa

0

150 000

600 000
03.08.2016

Merknad

0

20.01.2016

01.01.2018
243 430

Rest

121 250

01.01.2018

01.01.2018

Inndratt
dato

1 400 000

12.02.2016

2015/5

1 400 000

Delutbetaling
dato

01.01.2018
01.01.2018

UIA - videreføring
Sørlandsporten
næringshage -

485 000

kroner

01.01.2018

0
01.01.2018

2 282 180

496 305

6 766 265

0

65 000

290 250

Betalt på faktura.
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2016
Arkivert i arkivmappe: 2015/2206

Saksnr:

2016/8

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

NIBIO (Bioforsk Øst) videreføring

Kompetanse og infrastruktur oppbygging
innen resirkulerte systemer for
samproduksjon av fisk

500 000

VRI 3, Nye stier på Agder

300 000

Agderforskning - videreføring
Teamtec AS/IMS Group AS 2016/11 videreføring
UIS/Sørlandets
2016/12 Kompetansefond 2016/9

Team IMS 2019
Agderprosjektet - En god start for alle

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper
01.01.2019

675 000
2 100 000

250 000

02.03.2018

900 000

15.01.2019

2016/21 UiA - videreføring

Regionale tilpasninger

500 000

01.01.2019

2016/33 Nymo AS

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

2016/34 Visit Sørlandet

Digitalt innovasjonsprogram for USUS
bedrifter

500 000

2016/35 CDF Marine AS

Anvendelse av CFD for bygg og eiendom

250 000

01.01.2019

2016/36 MacGregor Pusnes AS

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

900 000

01.01.2019

2016/41 GCE Node

SFI Mechatronics PhDs Kompetanseløft for
teknologiindustrien på Sørlandet

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

Multi access tool
Innovation through design and
entrepreneurship

Sum totalt

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

Merknad

300 000

15.09.2016

01.01.2019

DataHeat
Forstudie og konsekvensutredning for
Jordøya

Rest

10.05.2017

19.04.2017

250 000

2016/38 Envirotech Solutions AS

Inndratt
dato

675 000

795 000

2016/40 SynSel Skandinavia

kroner

2 100 000

Stipendiatstilling i innovasjon

500 000

Sluttutbetaling
dato

01.01.2019

Continua test- og sertifiseringssenter

2016/37 Panterra AS

kroner

01.01.2019

2016/21 UiA - videreføring

1 100 000

500 000

Delutbetaling
dato

0

2016/49 Devoteam - videreføring

900 000

kroner

01.01.2019

01.01.2019

2016/32 UiA

Delutbetaling

763 688

0
0

08.05.2017

31 312
0
500 000

01.01.2019

0

01.01.2019

1 100 000

01.01.2020
250 000

20.12.2018

0
900 000

01.01.2019
01.01.2019

Gitt utsettelse til 1.5.19

500 000

Gitt utsettelse til 1.4.19

500 000
250 000

09.03.2016

125 000 02.09.2016

125 000

05.04.2017

0

01.01.2020

1 100 000

01.01.2019

560 000

01.01.2020

0
100 000

31.01.2019

400 000
1 513 688

125 000

4 300 000

560 000

5 431 312

Tilskuddet overført til Biozin. Frist forlenget til 1.1.2020 jf. søknad og dialog mellom daglig leder og styreleder.
Inndratt ref sak 16/41, ikke gjennomført.
Gitt adm. utsettelse til 01.01.2020
Gitt adm. utsettelse til 31.01.2019
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2017

Arkivert i arkivmappe: 16/11534

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

utløper

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

kroner

dato

kroner

Inndratt

Rest

17/9

UIS

Agderprosjektet

1 600 000

01.01.2020

1 600 000

20.09.2017

0

17/10

UIA - Videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

300 000

01.01.2020

300 000

02.03.2018

0

17/10

UIA - Videreføring

Regionale tilpasninger til nasjonale utfor

120 000

01.01.2020

17/11

USUS AS - Videreføring Digitalt Innovasjonsprogram for USUS be

500 000

01.01.2020

500 000

17/12

Egde Consulting AS - VideContinua test- og sertifiseringssenter

1 400 000

01.01.2020

1 400 000

120 000

17/13

Envirotech Solution - VidDataheat

500 000

01.01.2020

125 000

06.03.2018

0

17/27

CIEM

KriseSIM, Virtuelt

185 000

01.01.2020

185 000

15.10.2018

0

17/28

Agderforskning

300 000

01.01.2020

300 000

07.03.2017

0

17/29

Refugee AS

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

250 000

14.09.2018

01.01.2020

200 000

26.02.2018

01.01.2020

170 000

26.02.2018

17/30

Agderforskning

375 000
500 000

17/31

Oxford Research

Mangfold og økonomisk utvikling

200 000

17/32

Oxford Research

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

170 000

17/33

KS Agder

17/34

Agderforskning

125 000

02.03.2017

01.01.2020

95 000

13.05.2017

01.01.2020

250 000

06.03.2018

125 000 05.07.2017

102 500 16.08.2017

125 000

67 000

14.11.2017

13.10.2017

21 000

30.01.2018

Utbet 370.000
Refundert 185.000
Utbet 600.000
Refundert 300.000

89 500
0
0
0

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

01.01.2020
230 000
150 000

230 000
01.01.2020

50 000

10.04.2017

100 000
0

Sum totalt

Merknad

dato

6 530 000

395 000

102 500

1 105 000

0

2 439 500

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

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Tilsagn
(beløp)

04/18

UIS
Edge consulting videreføring

Agderprosjektet

1 600 000

05/18

Continua test- og sertifiseringssenter

1 400 000

06/18

UIA - Videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

06/18

UIA - Videreføring
Agderforskning videreføring
Envorotech
Solution -

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

300 000

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

285 000

Integrering og sivilsamfunn
Integrering som virkemiddel for
verdiskaping og innovasjon

250 000

Holdningskampanjer

290 000

07/18
08/18

11/18

KS Agder videreføring
Oxford Research videreføring
Oxford Research videreføring

29/18

FK Jerv og Blåkors

09/18
10/18

61 500
250 000

500 000

Tilsagnet
utløper
01.01.2021

Delutbetaling

Delutbetaling
kroner

dato

90 000

15.10.2018

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

Inndratt

01.01.2021

10.12.2018

61 500

02.03.2018

300 000

12.06.2018

Merknad

0
1 400 000

125 000

0
160 000

01.01.2021
01.01.2021

Rest

dato

1 600 000

01.01.2021
01.01.2021

06.03.2018

0

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

375 000

01.01.2021

175 000

285 000
01.01.2021

175 000

01.01.2021
01.01.2021

250 000
130 000

19.10.2018

75 000

########

85 000

Utbet 260.000
Refundert 130.000
Utbet 150.000
Refundert 75.000

30/18

UIA

31/18

UIA

33/18

Agderforskning

34/18

Evjeklinikken AS

35/18

Durapart AS

36/18

Fafo

37/18

Refugee AS

Sum totalt

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

180 000

01.01.2021

180 000

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

7 326 500

125 000
01.01.2021

250 000

07.11.2018

01.01.2021

280 000

04.01.2019

01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021

Sparebanken gikk
inn 6.4.18

250 000
95 000

Utbet 560.000
Refundert 280.000

320 000
200 000
515 000

7 326 500

Sparebanken gikk
inn 6.4.18
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2019
Arkivert i arkivmappe: 18/6427

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Tilsagn
(beløp)

10/19

CIEM - videreføring

KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for k

86 000

11/19

FK Jerv og Blåkors - Holdningskampanjer

340 000

12/19

KS - videreføring

715 000

13/19

Drømmejobben

Oxford Research AS - Integrering som virkemiddel og innovas
Flyktningebarns møter med
barnehager og lokalmiljøer på Agder

14/19

UIA - videreføring

15/19

UIS - videreføring

16/19
17/19

UIS
Havforskningsinstit
uttet

18/19

UIA

Sum totalt

Agderprosjektet
Lekbasert læring - oppfølging av
Agderprosjektet
Blått kompetansesenter Sør
Agder som mønsterregion innen ehelse

315 000
250 000
200 000

Tilsagnet
utløper
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022
01.01.2022

Delutbetaling

Delutbetaling
kroner

dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

Inndratt

Rest

dato
86 000
340 000
715 000
315 000
250 000
200 000

01.01.2022
800 000
3 000 000
3 000 000

8 706 000

800 000
01.01.2022
01.01.2022

3 000 000
3 000 000

8 706 000

Merknad
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-42
Bent Sørensen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
29.03.2019

Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2019
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Ved inngangen til 2019 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en
markedsverdi på 445,2 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av februar 2019 en
markedsverdi på 465,4 mill. kroner.
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2018, kjøp og salg av andeler, verdiendringer
og markedsverdi av aktivaklassene per 28.2.2019 går fram av etterfølgende tabell.
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2018, kjøp og salg siden 31.12.2018,
verdiendring siden 31.12.2018 og markedsverdi per 31.2.2019. Beløp i mill. kroner.
Markedsverdi
31.12.2018

Kjøp/
salg

Verdiendring

Markedsverdi
28.2..2019

Norske aksjer

28,0

0,0

2,6

30,6

Globale aksjer

65,1

0,0

8,0

73,1

Globale aksjer valutasikret

63,4

0,0

6,6

70,0

Aksjer framvoksende markeder

11,6

0,0

1,2

12,8

Eiendom*

71,1

0,0

0,3

71,4

Bank

34,4

-31,3

0,0

3,1

Norske obligasjoner

59,0

33,8

0,7

93,6

Globale obligasjoner

112,6

-4,0

2,2

110,8

Sum

445,2

-1,5

21,7

465,4

.

Salg av Landsdowne og kjøp av AKO ble foretatt i månedsskiftet des./jan. På grunn av dette
er det et betydelig beløp på bankkonto 31.12.2018 fordi transaksjonen ikke var fullført på det
tidspunkt. 33,8 mill. kroner ble reinvestert i DNB Obligasjon III i begynnelsen av januar.
Styret vedtok i kapitalforvaltningsstrategien for 2019 følgende sammensetning av porteføljen:
Aktivaklasse

Andel

Norske aksjer

6%

Danske Invest Norske Aksjer Inst. II
Solsten Norwegian Equities Fund

3,0 %
3,0 %

Globale aksjer

31%

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

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

Aksjer framvoksende
markeder

3%

TT Emerging Market Equity

3,0 %

Eiendom

15 %

DNB Scand Prop Fund 4 KS
Aberdeen eiendom Norge

10 %
5%

Bank

1%

Sparebanken 1 (SR)

1%

Norske obligasjoner

20%

DNB Obligasjon (III)

20%

Globale obligasjoner

24 %

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

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

Aktivaklasse

Beholdning

Minimum

Normal

Maksimum

Per 31.2.2019

Norske Aksjer

5,0

6,0

7,0

6,6

Globale aksjer

14,0

15,5

17,0

15,7

Globale aksjer valutasikret

14,0

15,5

17,0

15,0

Aksjer framvoksende markeder

2,0

3,0

4,0

2,7

Eiendomsfond

12,0

15,0

18,0

15,3

Bankinnskudd

0,0

1,0

2,0

0,7

Norske obligasjoner

18,0

20,0

22,0

20,1

Utenlandske obligasjoner

22,0

24,0

26,0

23,8

Ingen av aktivaklassene er utenfor vedtatt intervall per 28.2.2019. Det skal derfor ikke foretas
rebalansering per 28.2.2019.
3. NÆRMERE OM AVKASTNINGEN
Følgende tabell viser at det er en samlet verdiendring på 8,5 mill. kroner i februar måned.
Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i februar på 1,9 %. Referanseindeksen
viser en gjennomsnittlig avkastning i februar på 1,6 %. Dette gir en avkastning 0,3% over
indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabell viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen,
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til
indeks for januar måned.
Avkastning
(MNOK

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

1,1

3,8

3,7

0,1

Globale aksjer

3,9

5,6

4,6

1,0

Globale aksjer valutasikret

2,0

2,9

3,3

-0,4

Aksjer framvoksende øk.

0,3

2,5

1,8

0,7

Eiendom

0,1

0,2

0,2

0,0

Pengemarked

0,0

0,1

0,1

0,1

Norske obligasjoner

0,5

0,5

0,3

0,2

Globale obligasjoner

0,5

0,5

0,0

0,5

Sum

8,5

1,9

1,6

0,3
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Følgende tabell viser at det er en samlet verdiendring på 21,7 mill. kroner de to første
måneder i 2019. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning per 28.2.2019 på 4,9 %.
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på 4,2 %. Dette gir en avkastning
0,7% over indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabell viser avkastning i millioner kroner per 28.2.2019, samt gjennomsnittlig avkastning i
prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for
porteføljen i forhold til indeks de to første måneder.
Avkastning
(MNOK

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

2,6

9,4

8,5

0,8

Globale aksjer

8,0

12,3

10,0

2,3

Globale aksjer valutasikret

6,6

10,4

10,5

-0,1

Aksjer framvoksende øk.

1,2

10,0

8,0

2,0

Eiendom

0,3

0,4

0,4

0,0

Pengemarked

0,0

0,2

0,1

0,1

Norske obligasjoner

0,7

0,8

0,5

0,3

Globale obligasjoner

2,2

2,0

0,9

1,2

Sum

21,7

4,9

4,2

0,7

Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med februar
2019 en årlig avkastning på 6,3 % og en årlig meravkastning på 1,1 %.
4. KONKLUSJON
Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2019. Det er vanskelig å si noe
om avkastningen i 2019 på bakgrunn av den meget gode utviklingen de to første månedene i
året. De to første måneder har en samlet avkastning på 21,7 mill. kroner eller 4,9 %. Alle
aktivaklasser unntatt Globale aksjer valutasikret og eiendom har meravkastning i forhold til
indeks. Ser en på enkeltpapirer har Danske Invest(-1,8) og Landsdowne (-1,9 )
mindreavkastning.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-40
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
29.03.2019

Veikart for bedre levekår
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret viser til prosjektet «Lekbasert læring», som skal ivareta, følge opp og
implementere kompetansen fra Agderprosjektet. Styret oppfordrer kommunene til å
bidra til at prosjektet kan realiseres.
2. Styret viser til at arbeidet for gode levekår er i tråd med formålet til Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond. For øvrig tar styret saken til etterretning.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er invitert til å foreslå tiltak som fremmer gode
levekår. Tiltakene skal samles i Veikart for bedre levekår på Agder.
Å skape bedre levekår har vært viktig for kommunene og fylkeskommunene i Agder i flere
tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende over lang tid, og til tross for flere gode tiltak og
stort politisk fokus har en ikke lykkes godt nok. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav
sysselsetting med høyt innslag av deltid, mange uførepensjonister i yrkesaktiv alder og
mange som står på terskelen til uførepensjon. I tillegg rapporterer mange barn og unge om
utfordringer med psykisk helse. Dette er uttrykk for utenforskap og en levekårsproblematikk
det er viktig å ta på alvor.
l mars 2017 fikk derfor Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune i oppdrag
av Sørlandstinget å lede og koordinere en helhetlig og langsiktig Ievekårssatsing på Agder.
Veikart for bedre levekår er første konkretisering av dette. Målsettingen er å bedre
levekårene på Agder og utarbeide et veikart for å nå dette målet. Veikartet inneholder forslag
som vil forsterke og supplere allerede igangsatte tiltak i den enkelte kommune. Gjennom en
samlet innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner, fylkeskommuner
og staten bidra til å bedre levekårene. Arbeidet med en helhetlig levekårssatsing har et
langsiktig perspektiv. Veikartet er derfor det første skrittet på veien til å bedre levekårene.
Arbeidet med å konkretisere og iverksette tiltak og avklare strukturer for samarbeid vil
fortsette fremover og ta ytterligere form det kommende året.
Gode levekår på Agder vil blant annet kjennetegnes av:







Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for diskriminering)
Flere heltidsstillinger
Færre lavinntektsfamilier
Redusert andel unge uføre
Flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning
Barn og unge opplever bedre psykisk helse

Levekårssatsingen på Agder er et eksempel på samskapende lederskap hvor stat,
fylkeskommuner og kommuner sammen tar grep for å bidra til å bedre levekårene. I arbeidet
med en helhetlig levekårssatsing vil folkehelse, tannhelse, utdanning, likestilling, inkludering,
mangfold, næringsutvikling og stedsutvikling sees i sammenheng.
Kommunene har et særlig ansvar for en vellykket levekårssatsing. Det er her befolkningen
bor og det er kommunene som opplever og berøres av innbyggernes levekårsutfordringer.
Det er generell enighet om at langsiktige tiltak har størst effekt gjennom tidlig innsats.
Forprosjektrapporten «Veikart for bedre levekår - Agder» var derfor også tydelig på
anbefalinger knyttet til intervensjoner fra tidlig i livsløpet til utsatt ungdom og unge voksne.
Det er barn og unge som har flest år i arbeidslivet foran seg, og som opplever utenforskapet
til fulle dersom de faller utenfor. Tiltakene i levekårssatsingen retter seg derfor mot barn i
barnehage, barn i barneskole, ungdom og unge voksne.
For å forankre innsatsen vil veikartet forsterkes med en viljeserklæring. Det er avgjørende for
både gjennomføring og implementering å sikre politisk og administrativt eierskap i den
enkelte kommune.
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Levekårssatsingen er organisert i etablerte regionale strukturer:





Sørlandstinget er oppdragsgiver, og rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020
(og etter hvert Agder 2030) er styringsgruppe. Regional koordineringsgruppe for
levekår og folkehelse skal samordne den regionale levekårssatsingen og sikre
informasjonsflyt, kunnskapsdeling og kompetanseoverføring.
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har den koordinerende
rollen. Det er etablert en fylkeskommunal arbeidsgruppe på tvers av fagfelt.
Det er også etablert en regional ressursgruppe som skal sikre forankring i det
regionale partnerskapet. Gruppen har medlemmer fra NAV, NHO, LO, Fylkesmannen
i Agder, UiA, KS, frivillig sektor og kommuner.

I utformingen av veikartet legges det vekt på å velge ut erfarings- og kunnskapsbaserte tiltak,
altså tiltak som allerede har vist gode resultater der hvor de er gjennomført, og tiltak som det
med utgangspunkt i forskning og kunnskap er grunnlag for å anta vil løse en utfordring.
Veikartet er en tiltaksmeny. Menyen er en kombinasjon av implementeringsklare tiltak og mer
langsiktige løft. Noen tiltak er allerede prøvd ut og kan vise til gode resultater. Andre tiltak er
under utprøving eller er ikke tidligere prøvd ut, men bygger på kunnskap og forskning som
sannsynliggjør at disse vil ha positiv effekt for levekår. Det er ikke tenkt at veikartet skal være
en uttømmende liste over alle pågående tiltak som foregår i Agder, men at summen av
tiltakene vil bidra til et samlet løft. Det er derfor lagt til grunn noen kriterier for utvalgte tiltak:







Erfarings- og kunnskapsbaserte: Tiltakene skal løse et problem, og er basert på
tidligere erfaring og/eller forskning.
Overføringsverdi: Tiltakene skal kunne iverksettes av mange kommuner.
Favner kvalifiseringsløpet for barn, ungdom og unge voksne: Tiltakene skal bidra til at
flere kommer seg gjennom skole og ut i arbeid.
Forebyggende: Tiltakene skal virke forebyggende og helsefremmende, gjennom tidlig
innsats.
Kobling til eksisterende planer, strategier og satsinger: Tiltakene skal supplere og
forsterke gjeldende planer, strategier og satsinger.
Koordinere virkemiddelbruk: Tiltakene skal bidra til bedre koordinering av virkemidler,
ressurser og innsats.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune bevilger henholdsvis 3 mill.
kroner og 5 mill. kroner til oppfølging av levekårssatsingen i budsjettet for 2019. Det skal
utvikles et forslag til handlingsplan for bruk av disse midlene basert på Veikart for bedre
Levekår, folkehelsestrategien, Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold og
andre aktuelle planer.
Frist for innspill til tiltak i veikartet er 1. april 2019.
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Kompetansefondets formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og
til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og
videreutvikle Universitetet i Agder. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kan komme til
å bli involvert i flere av prosjektene som harmonerer med fondets formål og som blir vist til i
veikartet. Det kan for eksempel bli aktuelt for fondet å støtte følgeforskning som initieres for å
evaluere effekten av tiltakene.
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Blant tiltakene i «tiltaksmenyen» er Agderprosjektet. I denne sammenheng vises det til at
«Agderprosjektet bygger på et omfattende forskningsprosjekt som viser gode resultater».
Sekretariatet viser til at Agderprosjektet går inn i sitt siste år i 2019. Etter forespørsel fra
Sørlandets Kompetansefond har Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger
presentert en skisse til innhold, organisering og økonomi for et femårig prosjekt med
intensjon om å ivareta, følge opp og implementere kompetansen fra prosjektet.
Som et resultat av dette har kompetansefondene bevilget til sammen 2 mill. kroner til
prosjektet «Lekbasert læring» i 2019, fordelt med 1,2 mill. kroner fra Sørlandets
Kompetansefond (60 prosent) og 800 000 kroner fra Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond (40 prosent).
I tillegg til dagens samarbeidspartnere bør Fylkesmannen og Universitetet i Agder få en
betydelig rolle i prosjektet. En ferdig og omforent modell kan behandles i kommunestyrene
høsten 2019. Universitetet i Agder må få en betydelig rolle i prosjektet.
Hoveddelen av finansieringen i resten av prosjektperioden må komme fra kommunene og
andre samarbeidspartnere. Dermed må man sikre finansiering fra kommunene,
universitetene og andre samarbeidspartnere i prosjektet, dersom prosjektet skal kunne
videreføres utover det første året. Tilskuddet fra kompetansefondene gjelder pilotåret og skal
bidra til å sikre en sømløs overgang mellom Agderprosjektet og implementeringsarbeidet.
Det kan være naturlig å besvare henvendelsen om Veikart for bedre levekår med å vise til
prosjektet Lekbasert læring og oppfordre kommunene til å bidra til at prosjektet kan
realiseres. For øvrig foreslår sekretariatet at styret tar saken til etterretning.
4. KONKLUSJON
Sekretariatet foreslår at styret oppfordrer kommunene til å bidra til at prosjektet
«Lekbasert læring», som skal ivareta, følge opp og implementere kompetansen fra
Agderprosjektet, kan realiseres. For øvrig foreslår sekretariatet at styret tar saken til
etterretning.

Vedlegg
Veikart for bedre levekår - innspill til tiltak
Veikart for bedre levekår 1.0
Tilbakemeldingsskjema for tiltak
Utkast til Viljeserklæring 17.01.2019
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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se
mottakerliste nedenfor.

Dato:
Vår ref:
Deres ref:
Arkivkode:
Saksbeh.:

31.01.2019
19/347-1
Ann Camilla Schulze-Krogh

Veikartfor bedre levekår- innspilltil tiltak
Det inviteres med dette til å foreslå tiltak som fremmer gode levekår. Tiltakene skal samles i
Veikart for bedre levekår på Agder.
Veikart for bedre levekår er en viktig konkretisering av det gjennomgående perspektivet
levekår, likestilling, inkludering og mangfold i Regionplan Agder 2030.
Bakgrunn
Agder har hatt levekårsutfordringer over tid. Gjennom Sørlandstinget har ordførere på Agder
tatt initiativ til at regionen aktivt skal ta grep om levekårsutfordringene. Aust-Agder
fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune er bedt om å lede og koordinere en helhetlig
og langsiktig levekårssatsing.
Gode levekår på Agder betyr:
Høy deltakelse i arbeidslivet
Flere heltidsstillinger
Færre lavinntektsfamilier
Redusert andel unge uføre
Flere som gjennomfører videregående skole og flere som tar høyere utdanning
Barn og unge opplever bedre psykisk helse
Målet med levekårssatsingen er å jobbe systematisk og målrettet med tiltak som fremmer
gode levekår i regionen.
Veikart for bedre levekår
Vedlagte Veikart for bedre levekår (versjon 1.0) er en oversikt over tiltak som fremmer bedre
levekår. Tiltakene retter seg mot barn, ungdom og unge voksne, fordi vi vet at tidlig innsats
er viktig.
Det inviteres med dette til å supplere veikart 1.0 med:
Tiltak som kan vise til gode resultater
Tiltak dere ønsker å prøve ut i samarbeid med andre kommuner og aktører.

Aust -Agder
fylkeskommune:
Postboks 788 Stoa,
4809 Arendal

Vest -Agder
fylkeskommune :
Postboks 517 Lund,
4605 Kristiansand

www.austagderfk.no
Organisasjonsnummer:
943039046

www.vaf.no
Organisasjonsnummer:
960895827

www.regionplanagder.no
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Følgende kriterier skal legges til grunn for tiltakene som foreslås:
 Favner kvalifiseringsløpet for barn, ungdom og unge voksne
Tiltakene skal bidra til at flere kommer seg igjennom skole og ut i arbeid.
 Erfarings- og kunnskapsbaserte
Tiltakene skal løse et problem, og er basert på tidligere erfaring og/eller forskning.
 Overføringsverdi
Tiltakene skal kunne iverksettes av mange kommuner.
 Forebyggende
Tiltakene skal virke forebyggende og helsefremmende, gjennom tidlig innsats.
 Kobling til eksisterende planer, strategier og satsinger
Tiltakene skal supplere og forsterke gjeldene planer, og strategier og satsinger.
 Koordinere virkemiddelbruk
Tiltakene skal bidra til bedre koordinering av virkemidler, ressurser og innsats.
Veikartet skal ikke være en uttømmende liste over alle pågående tiltak som foregår i Agder,
men skal være til inspirasjon og et utgangspunkt når kommunene forplikter seg til å jobbe for
å bedre levekårene.
Viljeserklæring
For å tydeliggjøre og forplikte innsatsen i den helhetlige satsingen, vil veikartet suppleres
med en viljeserklæring mellom fylkeskommuner og den enkelte kommune. Viljeserklæringen
sees i sammenheng med kommuneavtalene og skal konkretisere den enkelte kommunes
innsats for å bedre levekårene på Agder. Utkast til viljeserklæringen er vedlagt.
Fremdrift og frister
Frist for innspill til tiltak i veikartet: 1. april 2019.
Bruk vedlagte skjema for innspill.





Innspillene til Veikart for bedre levekår innarbeides i versjon 2.0.
Veikart 2.0 og viljeserklæring sendes tilbake til kommunene innen utgangen av mai
2019. Viljeserklæringen med konkretisering av tiltak som kommunen vil iverksette
behandles politisk og signeres.
Signert viljeserklæring fra den enkelte kommune sendes fylkeskommunen innen 19.
september.
Det inviteres til en innspillskonferanse i mars 2019

Innspill sendes
postmottak@austagderfk.no
eller
Aust-Agder fylkeskommune
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal
Innspill merkes: 19/347 Veikart for bedre levekår.
Eventuelle spørsmål kan rettes til
koordinator Ann Camilla Schulze-Krogh, acsk@austagderfk.no, 97078592.
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Med hilsen

Kristin Tofte Andresen
fylkesrådmann

John G. Bergh
fylkesrådmann

Brevet er godkjent elektronisk.
Mottaker SMI-skolen
e:
Møglestu videregående skole
Risør videregående skole
Arendal videregående skole
Dahlske videregående skole
Sam Eyde videregående skole
Tvedestrand og Åmli videregående skole
ARENDAL KOMMUNE v/ Lisbeth Iversen
FYLKESMANNEN I AGDER
STIFTELSEN SØRLANDETS KOMPETANSEFOND
UNIVERSITETET I AGDER
UNIVERSITETET I AGDER v/ Frank Reichert
UNIVERSITETET I AGDER v/ Seunn Smith-Tønnesen
UNIVERSITETET I AGDER v/ Anders Johan Wickstrøm Andersen
SØRLANDET SYKEHUS HF
INNOVASJON NORGE AGDER AVD GRIMSTAD
MIDT-AGDER FRILUFTSRÅD
INNOVENTUS SØR AS
UTDANNINGSFORBUNDET VEST AGDER
NOKU-Agder - NORSK KULTURFORUM AGDER
INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET v/ Steinar Eilertsen
DNT SØR
Vågsbygd videregående skole
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
AGDER POLITIDISTRIKT
NAV Aust-Agder
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME
FRILUFTSRÅDET SØR
SØRF - SØRNORSK KOMPETANSESENTER FOR MUSIKK
SØRLANDETS KUNSTMUSEUM
KVADRATUREN SKOLESENTER
KS Agder
VEST-AGDER IDRETTSKRETS
NHO Agder
FNF Agder
Utdanningsforbundet Aust-Agder
ETABLERERSENTERET IKS
ETABLERERSENTER VEST-AGDER IKS
SØRLANDSPORTEN NÆRINGSHAGE AS
LINDESNESREGIONEN NÆRINGSHAGE AS
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LISTER NYSKAPING AS
NAV Vest-Agder
KoRus-Sør
LO Aust-Agder
LO Vest-Agder
NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN - KRISTIANSAND
HANDELSKAMMER
Næringsforeningen i Arendal
LISTER FRILUFTSRÅD
Friluftsrådet for Lindesenesregionen
Nasjonalforeningen for folkehelsen Telemark og Aust-Agder
Nasjonalforeningen for folkehelsen Rogaland og Vest-Agder
Mental Helse Aust-Agder
Mental Helse Vest-Agder
AUST-AGDER RØDE KORS, Arendal
Vest-Agder Røde Kors
Barne- og ungdomsrådet i Agder
AUST-AGDER TURISTFORENING
NORGES HANDIKAPFORBUND AGDER
Aust-Agder idrettskrets
NORGES FORSKNINGSRÅD
Aust-Agder FFO
Kristiansand katedralskole Gimle
EVJE FOLKEHØGSKOLE AS
BLÅ KORS KRISTIANSAND
STUDENTORGANISASJONEN I AGDER
AGDERING
FFO VEST-AGDER
FLEKKEFJORD OG OPLANDS TURISTFORENING
STIFTELSEN GRID-ARENDAL
INNOVASJON KVINESDAL SA
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON AUST-AGDER OG TELEMARK
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I KRISTIANSAND
KLIMAALLIANSEN.NO
UNGT ENTREPRENØRSKAP AGDER
VEKST I LYNGDAL
CULTIVA- KRISTIANSAND KOMMUNES ENERGIVERKSSTIFTELSE
Vest-Agder Natur og Ungdom
Aust-Agder Natur og Ungdom
Vitensenteret Sørlandet
Byremo videregående skole
Eilert Sundt videregående skole
Flekkefjord videregående skole
Mandal videregående skole
SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE
Søgne videregående skole
Tangen videregående skole
Vennesla videregående skole
FN-Sambandet Regionavdeling Sør-vest
Elev- og lærlingombud Aust-Agder
Elev- og lærlingombud Vest-Agder
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1.

Veikart
for bedre
levekår
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01.

3
11
15
25
31

Fram mot 2030 skal vi
jobbe sammen for å gjøre
livet best mulig for flest
mulig i Agder. Gjennom
en helhetlig og koordinert innsats skal vi klare å
løfte hele landsdelen, og
dette veikartet har samlet
kunnskapen om hva som
er de største utfordringene
og hvordan vi kan jobbe for
å komme i mål.
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02.

Barn i barnehage

Barn i barnehage

03.

Barn i
barnehage
Tidlig og målrettet innsats gir best
effekt. Tiltak for barn i barnehage
kan skape likere utgangspunkt for
løpet fra barn til voksen.
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04.

Barn i barnehage

Agderprosjektet
Ulikt utgangspunkt for barn ved skolestart skaper forskjeller som bare øker
opp gjennom skoleårene.
AGDERPROSJEKTET BYGGER PÅ et omfattende forskningsprosjekt
som viser gode resultater. Prosjektet handler om å utjevne forskjeller
mellom barn før de begynner på skolen. Gjennom lekbasert læring gjør
vi barn bedre rustet til takle overgangen mellom barnehage og skole.
Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt som skal frambringe
ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Som tiltak foreslås å implementere de delene i Agderprosjektet
som hadde best effekt, og det vurderes også å utvikle et poenggivende
studie om lekbasert læring

Barn i barnehage

Rosa
kompetanse
Skeive har dårlige oppvekstvilkår på
Agder. Økt kunnskap hos alle som jobber med barn vil gi større rom og trygghet for det å være annerledes.

Kommuner og barnehager.

KOMPETANSEHEVING AV ANSATTE vil bidra til å synliggjøre et
mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet
i barnehagen. Målet er å øke kompetansen til alle som jobber med
barn, slik at vi sikrer bedre psykisk helse gjennom tidlig innsats.
Den nye rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd
og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell
orientering. Et slikt tilbud er også forankret i Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold.
Foreningen FRI tilbyr kompetanseheving om kjønns- og seksualitetsmangfold til ulike yrkesgrupper, og har et eget opplegg rettet
mot ansatte i barnehage.

Gode eksempler

Aktører

50 barnehager i Agder testet ut lekbasert læring som metode for 4- og
5-åringer. Se bit.do/agderprosjektet.

Kommuner og barnehager.

Aktører

Se også FLIK-prosjektet i Kristiansand kommune: bit.do/flik

Mer informasjon
Boka Lekbasert læring, utgitt av GAN Aschehoug: lekbasert.no

Gode eksempler
Tilsvarende kurs er gjennomført, med gode tilbakemeldinger, i videregående skoler i Aust-Agder. Tilsvarende tiltak finnes også for skole.

Mer informasjon
Foreningen FRIs prosjektside – foreningenfri.no/rosa-kompetanse

05.
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06.

Barn i barnehage

Menn i
barnehage
Flere mannlige ansatte i barnehagene
gir bedre ferdigheter og forutsetninger
for å starte på skolen, og sikrer at flere
barn har noen å identifisere seg med i
barnehagen.

Barn i barnehage

Gratis kjernetid
i barnehager
Gratis kjernetid gir flere barn bedre
forutsetninger for å starte i skolen, økt
integrering og sosial utjevning.

Fylkeskommunen gjennom yrkesfaglig opplæring og kommuner som
rekrutterer barnehageansatte.

FLERE FORSKNINGSRAPPORTER VISER at gratis kjernetid øker
inkludering og reduserer forskjeller. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) erfaring med økt bruk av gratis kjernetid for 4-5 åringer
med minoritetsspråklig bakgrunn er svært gode, og evalueringen av
ordninger i Oslo viser at bruken av barnehagen blant 4- 5 årige barn
med innvanderbakgrunn økte med 15 % (bit.do/kjernetid).
Regjeringen foreslår å utvide ordningen med gratis kjernetid i
barnehage til å inkludere to-åringer fra familier med lav inntekt. 3-5
åringer har allerede rett til 20 timer gratis oppholdstid.
Det var planlagt gjennomført et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet med gratis barnehage og SFO for de barna som har
lavest deltakelse, men prosjektet er ikke igangsatt fordi det viste seg
vanskelig å måle effekten basert på de mindre forsøkene som er gjort.

Gode eksempler

Aktører

I prosjektet Fritt valg (frittvalg.no) utviklet man Barnehagepraksis
for gutter sammen med Kristiansand kommune. Senere ble dette
tatt i bruk av en rekke kommuner i Aust-Agder i et samarbeid med
Fylkesmannen. Vennesla kommune har tatt i bruk Lekeressurs som
er et tilsvarende opplegg.

Kommuner.

BARN I BARNEHAGER med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre
på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie
fra Nina Drange og Marte Rønningen i Statistisk sentralbyrå
(bit.do/menn-i-bhg).
I Regionplan Agder 2030 er det ønske om målrettede tiltak for å
rekruttere mannlige barnehagelærere og mannlige lærere på 1.-7. trinn.

Aktører

Gode eksempler
Gratis kjernetid var en en del av Grorudsssatsingen for større inkludering av alle førskolebarn. Flere kommuner som har fått tilskudd og
har forsøkt slike ordninger.

07.
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08.

Barn i barnehage

Inkludering av
minoritetsspråklige barn
Gjennom bedre kunnskap og veiledning
kan ansatte i barnehagene legge bedre
til rette for integrering av minoritetsspråklige barn.
IFØLGE TALL FRA Utdanningsdirektoratet er det stadig flere minoritetsspråklige barn som går i barnehagen, og i mange barnehager er
det derfor et økende behov for kompetanse om minoritetsspråklige
barn. I Vegårshei kommune gjøres dette blant annet gjennom å utvikle
en veileder for barnehageansatte som skal sikre at familier blir tatt
imot på en respektfull måte og ivaretas på en god måte.
Barn kommer til barnehagen med forskjellige behov, ressurser og
ønsker. Statistikk fra Agder viser at enkelte kommuner sliter med å
inkludere innvandrere i arbeidslivet. Dette tiltaket vil hjelpe både barn
og voksne bedre inn i samfunnet.
Prosjektet er forankret i Regional plan for likestilling, inkludering
og mangfold.

Aktører
Kommuner og lokale barnehager.

Gode eksempler
Vegårshei kommune har prosjektet minoritetsspråklige barn i barnehagen (MINOS).
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10.

Barn i barneskole

Barn i barneskole

11.

Barn i
barneskole
En godt start på skoleløpet gir best
mulige forutsetninger for å lykkes
med å fullføre skolegang og komme
i arbeid.
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12.

Barn i barneskole

Gratis
kjernetid SFO
Gratis kjernetid i SFO kan gi bedre inkludering, bedre språkforståelse og bedre
læringsmiljø.
Å GI BARN fra familier med lav inntekt gratis kjernetid i SFO har gitt
gode resultater, som blant annet økt inkludering og redusering av
forskjeller. Flere kommuner har ordninger med gratis kjernetid i SFO
for lavinntektsfamilier.
Det var planlagt et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet
med gratis barnehage og SFO for de barna som har lavest deltakelse,
men prosjektet er ikke igangsatt fordi det viste seg vanskelig å måle
effekten basert på de mindre forsøkene som er gjort.
Kommunene må selv avsette ressurser til en slik satsing, og det
kan komme midler til en større satsing på dette feltet.

Barn i barneskole

Fem dagers
skoleuke
Fem dagers skoleuke kan gi både bedre
læringsutbytte og bedre likestilling.
DET ER IGANGSATT en utredning om konsekvensene av fire dagers
skoleuke. Den skal se på hvilke følger denne ordningen har for elevenes
læringsutbytte, likestilling og heltidskultur – og hvilke konsekvenser
dette har for kommunen som arbeidsgiver og tjenesteyter.
Syv kommuner i Vest-Agder og to kommuner i Aust-Agder praktiserer ulike varianter av fire dagers skoleuke. Ordningen antas å
ha konsekvenser i et større verdiskapningsperspektiv, og dette vil
utredningen gå inn på.
En overgang fra fire til fem dagers skoleuke kan ha økonomiske
konsekvenser for skolene, særlig når det gjelder skoleskyss.

Aktører

Kommuner.

Sirdal, Hægebostad, Vegårshei og Evje og Hornnes kommuner. Forskningssaktør er NORCE, prosjektleder er Aust-Agder og Vest-Agder
fylkeskommune.

Gode eksempler

Eksempler på fem dagers skoleuke

Aktører

Flere kommuner på Agder, blant annet Grimstad kommune.

De fleste kommuner i Agder.
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14.

Ungdom og unge voksne

Ungdom og unge voksne

Ungdom
og unge
voksne
Tiltak for å forhindre at ungdom og
unge voksne føler utenforskap er viktig.
Å sikre utdannings- og jobbløp for denne
gruppen kan bidra til bedre levekår.
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16.

Ungdom og unge voksne

Skolen som
nærmiljøsenter
Aktiviteter utenom skolens åpningstid gjør skolen til en arena for mer enn
mestring av fag.
UNGDOM SOM DELTAR i aktiviteter knyttet til skolen i valgfrie aktiviteter har i følge forskningsrapporter mindre tilbøyeligheter til uønsket
adferd på skolen og får bedre betingelser for å lykkes i samfunnet.
Dette bygger på nasjonale og internasjonale erfaringer med å
gjøre skolene til viktige nærmiljøsentre, og er forankret i Regionplan
Agder 2030.

Aktører
Kommuner og skoler.

Gode eksempler

Ungdom og unge voksne

Utlånssentral
Utlånssentraler legger til rette for at
barn og ungdom i lavinntektsfamilier
kan delta på aktiviteter på lik linje med
alle andre.
IKKE ALLE BARN og unge har mulighet til å delta i ulike aktiviteter.
Utlånssentralen legger til rette for at barn og ungdom i lavinntektsfamilier
kan delta på aktiviteter på lik linje med alle andre. Et aktuelt tiltak er
derfor å etablere utstyrslager som er tilgjengelig for alle innbyggere,
på lik linje med biblioteksutlån. Det kreves ingen dokumentasjon for
behovet, og har du behov og lyst til å låne et par skøyter eller en
fotball så kan du det.
Tjenesten skal være tilgjengelig når du har behov for det. Barn og
unge i lavinntektsfamilier skal ha de samme forutsetningene som
andre barn for å delta i aktiviteter. Forskning viser at mange barn i
praksis blir utestengt fra fritidsaktiviteter pga utstyrspress og manglende ressurser til å kjøpe det som trengs. En vet også at å delta i
ulike aktiviteter har en rekke positive bieffekter for barn og unge, som
blant annet bedre folkehelse.

Utdanningsetaten i Oslo kommune (del av Groruddalssatsingen).

Aktører
Kommuner, lokale bibliotek, idrettslag og andre.

Gode eksempler
Tvedestrand frivillighetssentral og bibliotek.
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18.

Ungdom og unge voksne

Veiledere for
bedre psykisk
helse
Enkel og pedagogisk informasjon om
hvordan psykisk uhelse blant ungdom
i skolene kan fanges opp.
UNGDATA-UNDERSØKELSEN VISER AT mange unge i Agder har
psykiske helseplager. Den ble gjennomført i alle videregående skoler
i Aust-Agder i 2016, og blir gjennomført på ny 2019. I 2020 kommer
livsmestring på læreplanen.
Det er utviklet to ulike veiledere mot ungdom på videregående
skole. «Jeg er verdifull» er rettet mot yrkesfag og «Ser du meg?»
er rettet mot studiespesialisering. Det er også tilgjengelig kurs av
fagkompetente personer.
Veilederne er en del av en større satsing på psykisk helse i regi av
Aust-Agder fylkeskommunes styrking av arbeidet mot mobbing og
arbeidet med psykisk helse i videregående skole. Veilederne bør følges
opp med fagpersoner og psykolog for ansatte i skole og virksomheter.

Aktører

Fylkeskommmuner, men også aktuelt for flere i det regionale partnerskapet som jobber med barn og unge.

Gode eksempler
Aust-Agder fylkeskommune.

Ungdom og unge voksne

Venneslabrua
Det er stort behov for hjelpe unge som
står i fare for å falle ut av skolen.
VENNESLABRUA RETTER SEG mot ungdom og unge voksne som står
i risikosonen for å bli uføre. Dette er en pilot på Vennesla videregående
skole som tester ut effekten av å sette inn ekstra ressurser i videregående skole før ungdom havner i NAV-systemet.
Målet med prosjektet er at flere unge gjennomfører videregående
skole, og at færre unge mennesker trenger ytelser fra NAV. På sikt
ønsker en å vise at det er behov for en systemendring som innebærer
en omdisponering av folketrygdens overslagsbevilgninger til utdanningsmyndighetene.
Dersom prosjektet lykkes er målet å få flere videregående skoler
i Agder med.

Aktører
Kommuner, fylkeskommuner, NAV.

Gode eksempler
Vennesla.
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20.

Ungdom og unge voksne

Praksisrettede
alternative
modeller
Mange unge voksne faller mellom to
stoler. Vi trenger nye tiltak som fanger
opp flere.
DETTE ER ET pilotprosjekt for å kartlegge og undersøke hvorfor en
gruppe unge voksne i alderen 21-25 år ikke er i utdanning eller jobb.
Sammen med inkluderingsbedriftene skal det utarbeides alternative
modeller for å følge disse opp.
Dette er unge voksne mellom 21-25 år som ikke er på oppfølgingstjeneste (OT), i tiltak, i utdanning eller i jobb. Målsettingen er å gjøre
dem rustet til å stå i arbeidslivet og tåle overganger og endringer.
Målgruppen antas å ha evne til verdiskaping i ordinært arbeidsliv.

Aktører

Ungdom og unge voksne

Agderlos
En los følger unge som er i ferd med,
eller har falt ut av skolen.
DETTE ER PERSONER som følger opp ungdom tett, og tiltaket bygger
på metoden Supported Employment. Dette innebærer tett, individuell
oppfølging, og losen skal være tilgjengelig for en rekke oppgaver
som ungdom og los sammen kommer fram til gjennom frivillighet og
selvbestemmelse.
Viktige virkemidler i arbeidet med utsatt ungdom er kombinasjonen
av motivasjon og mestringsarbeid, målrettet skreddersydd sosialfaglig
oppfølging og kombinasjoner av arbeid og skole. Suksessfaktorer er
lokal forankring og konstruktive samarbeidsmodeller mellom instansene.

Målgrupper
• Barn og unge fra 12 til 18 år med barnevernstiltak. Dette er et nytt
hjelpetiltak som skal øke skolegjennomføring blant ungdom med
barnevernstiltak i hjemmet.
• Annen utsatt ungdom fra 12 til 24 år.
I 2018 ble det gjennomført testing av skolelos i fire barneverntjenester,
og dette videreføres i 2019.

Inkluderingsbedriftene og fylkeskommunene.

Aktører
Kommuner og fylkeskommuner på Agder.

Gode eksempler
Lindesnes kommune (Lindesneslosen) og en rekke andre kommuner
i regionen.
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22.

Ungdom og unge voksne

Nytt fagstudie
Utvikle og innføre et fag på Universitet i Agder med 30 studiepoeng basert
supported employment-metodikken.
STUDIET VIL HANDLE om hvordan en best kan følge opp og inkludere
utsatt ungdom og unge voksne. Målsettingen er å øke kompetansen
hos profesjonsutøvere som arbeider med utsatte ungdommer og
unge voksne.
Et sterkere fagmiljø og flere ressurser med kunnskap om inkluderingskompetanse/supported employment i Agder vil kunne styrke
kommunenes arbeid med dette i oppfølging av utsatt ungdom og
unge voksne. Se tiltaket om Agderlos.
Studiet skal bidra som videreutdanning for lærere, sosionomer,
barnevernspedagoger og andre relevante yrkesgrupper som driver
mentorarbeid rettet mot barn og ungdom.

Aktører
UiA, kommuner som ønsker etter- og videreutdanning for ansatte.

Ungdom og unge voksne
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24.

Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet

Folkehelseprogrammet
Aust-Agder fylkeskommune og
Vest-Agder fylkeskommune er programfylker for Helsedirektoratets
tilskuddsordning gjennom Program
for folkehelsearbeid i kommunen
2017-2027.
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Folkehelseprogrammet

Sosiale nettverk
og sosiale medier
Med sosiale møteplasser kan kommunene styrke sosiale nettverk, fremme
helse og forebygge sykdom.
PROSJEKTET SKAL STYRKE rusfrie møteplasser, og jobbe med
sosiale medier som en like reell møteplass som fysiske møteplasser.
Prosjektet skal nå ungdom på den uorganiserte arenaen. Gjennom
å styrke barn og unges sosiale nettverk og kommunisere via sosiale
medier, vil flere barn og unge i Agder opplever bedre psykisk helse.
Primærmålgruppe er barn og unge inntil 24 år.

Aktører
Blå kors Kristiansand, kommuner (Mandal, Kristiansand,Vennesla,
Sogndalen, Marnardal, Lindesnes, Søgne, Iveland), Abup ved Sørlandet sykehus og Midt-Agder Friluftsråd.

Folkehelseprogrammet

Bedre tverrfaglig
innsats (BTI)
BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og
foreldre som trenger ekstra oppfølging.
PROSJEKTET VIL FORBEDRE OG systematisere det tverrfaglige
samarbeidet. BTI-modellen skal sikre tidlig innsats og samordnede
tjenester uten oppfølgingsbrudd. Barnet/den unge og foreldre skal
involveres og medvirke.Innovasjonen i BTI-Agder er blant annet å
digitalisere en “stafettlogg” og andre verktøy som skal forbedre det
tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge.

Aktører
Kommuner (Farsund, Flekkefjord, Audnedal, Lyngdal, Hægebostad,
Kvinesdal, Sirdal, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Lillesand,
Åmli, Risør).

Gode eksempler

BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats) er innført i flere kommuner i
Norge.
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Folkehelseprogrammet

Nye mønstre
Prosjektet «Nye mønstre» skal finne løsningen på sammensatte utfordringer hos
lavinntektsfamilier ved bruk av familiekoordinatorer og familiens plan.
Familiekoordinator er èn kontaktperson inn til hjelpeapparatet som
jobber med å med å finne en helhetlig innsats til både voksne og barn
i lavinntektsfamilier. De skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og
voksne i deltakerfamiliene.
Familie- og generasjonsperspektiv på barn og unges levekårsutfordringer, utenforskap, psykisk helse og arbeidstilknytning er ny praksis i
kommunene.

Aktører
Kommuner (Kristiansand, Mandal, Sogndalen, Marnardal, Audnedal,
Lindesnes, Lyngdal, Grimstad, Tvedestrand, Valle, Bykle), NAV, UiA,
Agderforskning.

Referansegruppe
Redd barna, Voksne for barn, IMDI og Barn som pårørende SSHF.

Gode eksempler
Modellen med familiekoordinator er utprøvd i Kristiansand kommune
i samarbeid med NAV Kristiansand. Gjennom prosjektet prøves dette
ut i større skala hos de nevnte deltakende kommunene.

Folkehelseprogrammet

På felles vei
Helsefremmende barnehager og skoler
(HBS) er en satsing for å utvikle metoder
og tiltak som skal bedre barn og unges
psykiske helse og livskvalitet, samt bedre
deres sosiale og emosjonelle kompetanse. Målgruppe er barn og unge inntil 24 år.
BARN OG UNGE skal få bedre psykisk helse ved at kommunenes
kapasitet og kompetanse til å drive kunnskapsbasert helsefremmende
arbeid blir styrket.
HBS utvikler universelle tiltak og tiltak med overføringsverdi mellom
ulike skoler og barnehager. HBS driver innovativt tverrkommunalt og
tverrsektorielt utviklingsarbeid og gir pilotkommunene muligheter for
å lære av hverandre på tvers av aldersgrupper og institusjoner. Sist,
men ikke minst, skal barn, unge og voksne oppleve en sammenheng
og forutsigbarhet i hvordan de møtes i sin hjemkommune.
Utvikling og utprøving av helsefremmende metoder og tiltak i barnehager og skoler. Målet er å synliggjøre hvilke metoder som gir ønsket
effekt. Utvalgtemetoder skal gjøres kjent, forstått og benyttet av alle
involverte i tverrfaglig samarbeid rundt barn og unge.
Prosjektet skal fremme psykisk helse og livskvalitet for barn og unge,
gjennom å tilrettelegge for helsefremmende barnehager og skoler.

Aktører
Kommuner (Lillesand, Grimstad, Gjerstad, Birkenes, Åmli), Møglestu
videregående skole.
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Bakgrunn

Bakgrunn -gode levekår
gir sosial
bærekraft
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Bakgrunn

Helhetlig og
koordinert satsing
gir bedre levekår

Bakgrunn

FNs bærekraftmål

Regionplan
Agder 2030
Levekår,
likestilling,
inkludering
og mangfold

Helhetlig og langsiktig levekårssatsing

A

skape bedre levekår har vært viktig for kommunene og fylkeskommunene på Agder i flere
tiår. Noen utfordringer har vært vedvarende
over lang tid, og til tross for flere gode tiltak
og stort politisk fokus har en ikke lykkes godt
nok. Spesielt alvorlig er kombinasjonen av lav
sysselsetting med høyt innslag av deltid, mange
uførepensjonister i yrkesaktiv alder og mange
som står på terskelen til uførepensjon. I tillegg rapporterer mange
barn og unge om psykisk uhelse. Dette er uttrykk for utenforskap og
en levekårsproblematikk det er viktig å ta på alvor.
I mars 2017 fikk derfor Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner
i oppdrag av Sørlandstinget å lede og koordinere en helhetlig og
langsiktig levekårssatsing på Agder.
Veikart for bedre levekår er første konkretisering av dette. Målsettingen er å bedre levekårene på Agder og gi et veikart for å nå dette
målet. Veikartet inneholder forslag som vil forsterke og supplere
allerede igangsatte tiltak i den enkelte kommune. Gjennom en samlet
innsats rettet mot barn, ungdom og unge voksne, skal kommuner,
fylkeskommuner og staten bidra til å bedre levekårene.
Arbeidet med en helhetlig levekårssatsing har et langsiktig perspektiv.
Veikartet er derfor det første skrittet på veien til å bedre levekårene.
Arbeidet med å konkretisere og iverksette tiltak, og avklare strukturer for samarbeid vil fortsette fremover og ta ytterligere form det
kommende året.

Veikart for
bedre levekår
Barn i barnehage
Barn i grunnskole
Ungdom og unge voksne

Tiltaksmenyer for
kommuner

Viljeserklæringer

Samarbeidsavtaler

Arbeidet med levekår er viktig i den globale, nasjonale og regionale samhandlingen vi må ha for å nå
bærekraftsmålene.
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Bakgrunn

Bakgrunn

Hva er gode levekår?

• Det er også etablert en regional ressursgruppe som skal sikre
forankring i det regionale partnerskapet. Medlemmer fra NAV, NHO,
LO, Fylkesmannen i Agder, UiA, KS, frivillig sektor og kommuner.

Vi ønsker å bedre levekårene på Agder. Det betyr at vi frem mot 2030
skal jobbe for at Agders særegne levekårsutfordringer skal bli historie.
Gode levekår på Agder vil blant annet kjennetegnes av:
• Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for
diskriminering)
• Flere heltidsstillinger
• Færre lavinntektsfamilier
• Redusert andel unge uføre
• Flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning
• Barn og unge opplever bedre psykisk helse
Levekårssatsingen på Agder er et eksempel på samskapende lederskap hvor fylker, kommuner og stat sammen tar grep for å bidra til
å bedre levekårene. I arbeidet med en helhetlig levekårssatsing vil
folkehelse, tannhelse, utdanning, likestilling, inkludering, mangfold,
næringsutvikling og stedsutvikling sees i sammenheng.

Målgrupper og fokus
Kommunene har et særlig ansvar for en vellykket levekårssatsing.
Det er her befolkningen bor og det er kommunene som opplever
og berøres av innbyggernes levekårsutfordringer. Det er generell
enighet om at langsiktig tiltak har størst effekt gjennom tidlig innsats.
Forprosjektrapporten «Veikart for bedre levekår - Agder» var derfor
også tydelig på anbefalinger knyttet til intervensjoner fra tidlig i livsløpet til utsatt ungdom og unge voksene. Det er barn og unge som har
flest år i arbeidslivet foran seg, og som opplever utenforskapet til fulle
dersom de faller utenfor. Tiltakene i levekårssatsingen retter seg derfor
mot barn i barnehage, barn i barneskole, ungdom og unge voksne.

Viljeserklæringen
For å forankre innsatsen vil veikartet forsterkes med en viljeserklæring.
Det er avgjørende for både gjennomføring og implementering å sikre
politisk og administrativt eierskap i den enkelte kommune.

Organisering av satsingen
Levekårssatsingen er organisert i etablerte regionale strukturer.
• Oppdragsgiver er Sørlandstinget og styringsgruppen er Rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020 og etter hvert Agder
2030. Regional koordineringsgruppe for levekår og folkehelse skal
samordne den regionale levekårssatsingen og sikre informasjonsflyt,
kunnskapsdeling og kompetanseoverføring.
• Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har den koordinerende rollen. Det er etablert en fylkeskommunal arbeidsgruppe
på tvers av fagfelt.

Slik har vi valgt tiltak
Veikartet er en tiltaksmeny. Menyen er en kombinasjon av implementeringsklare tiltak og mer langsiktige løft. Noen tiltak er allerede prøvd
ut og kan vise til gode resultater. Andre tiltak er under utprøving eller
er ikke tidligere prøvd ut, men bygger på kunnskap og forskning som
sannsynliggjør at disse vil ha positiv effekt for levekår. Det er ikke
tenkt at veikartet skal være en uttømmende liste over alle pågående
tiltak som foregår i Agder, men at summen av tiltakene vil bidra til et
samlet løft. Det er derfor lagt til grunn noen kriterier for utvalgte tiltak.
• Erfarings- og kunnskapsbaserte: Tiltakene skal løse et problem,
og er basert på tidligere erfaring og/eller forskning.
• Overføringsverdi: Tiltakene skal kunne iverksettes av mange
kommuner.
• Favner kvalifiseringsløpet for barn, ungdom og unge voksne:
Tiltakene skal bidra til at flere kommer seg igjennom skole og ut
i arbeid.
• Forebyggende: Tiltakene skal virke forebyggende og helsefremmende, gjennom tidlig innsats.
• Kobling til eksisterende planer, strategier og satsinger: Tiltakene
skal supplere og forsterke gjeldene planer, og strategier og satsinger.
• Koordinere virkemiddelbruk: Tiltakene skal bidra til bedre koordinering av virkemidler, ressurser og innsats.
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Bakgrunn

Koordinering
og oppfølging
Søknadsbistand
Fylkeskommunene legger til rette for samlinger og vil etter
hvert kunne rådgi og veilede kommunene med søknadsprosesser, blant annet med informasjon om søknadsfrister og
prosesser for gjennomføring av ulike tiltak.
Det kan være vanskelig å sette av nok ressurser til å ha
oversikt over mulige finansieringskilder og søknadsfrister. Det
er også viktig å dele erfaringer mellom kommuner.

Bakgrunn

Finansiering
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune
bevilger henholdsvis 3 mill. kroner og 5 mill. kroner til oppfølging av levekårssatsingen i budsjettet for 2019. Det skal
utvikles et forslag til handlingsplan for bruk av disse midlene
basert på Veikart for bedre Levekår, folkehelsestrategien,
Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold og
andre aktuelle planer.
Det er behov for midler til koordinering, og monitrorering av
satsingen, samt midler som kan stimulere til gjennomføring
av et eller flere av de foreslåtte tiltakene.
Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune
har avsatt ressurser til å følge opp levekårssatsingen, men
det finnes også en rekke finansieringsordninger gjennom
UDIR (bit.do/udirtilskudd) og BUFDIR (bit.do/bufdir).
Hvordan fylkeskommunenes midler skal anvendes beskrives
i et handlingsprogram som vedtas av fylkestingene.

Monitorering og forskning
Ressurspool
Det foreslås etablert en oversikt over ressurspersoner og
kompetanse i regionen som kan bistå og eventuelt bidra i
gjennomføring av ulike tiltak. For mange kommuner kan det
være vanskelig å avsette ressurser og kompetanse knyttet
til implementering. Det etableres en oversikt som gjøres
tilgjengelig på veikartets digitale plattform.

I utformingen av veikartet legges det vekt på å velge ut
erfarings- og kunnskapsbaserte tiltak. Det vil si tiltak som
allerede har vist gode resultater der hvor de er gjennomført,
og tiltak som det med utgangspunkt i forskning og kunnskap
er grunnlag for å anta vil løse en utfordring.
På regionalt nivå er det behov for å monitorere om utviklingen går i riktig retning. Vi vet mye om hva som er utfordringer,
kanskje noe mindre om hva som er årsakene. Det er pekt på
behov for mer kunnskap om forebyggende arbeidets effekt, og
implementeringforskning. Det vil bli samarbeid med relevante
miljøer og prosjekter.
Det skal utvikles et program for monitorering av hvorvidt
vi når de overordnede målene i de ulike tiltakene. Det kan bli
aktuelt å etablere et levekårsbarometer for Agder som gjenspeiler den helhetlige levekårssatsningen. Som supplement
foreslås det også å etablere et kvalitativt forskningsprosjekt.
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Innspill tiltak «Veikart for bedre levekår» - Maks 1 side tekst
Tiltakets navn:
Navnet på tiltaket skrives inn her.
Hvorfor dette tiltaket:
Her legges det en kortfattet beskrivelse av problemet som skal løses, erfaringer med
tiltaket/resultater, eventuelt forskning og/eller annen kunnskap om at et slikt tiltak vil hjelpe.
Hva handler det om:
Kortfattet beskrivelse av tiltaket: eksempelvis «Tiltaket handler om å utjevne forskjeller
mellom barn før de begynner på skolen…osv»
Hvem er aktørene:
Eksempelvis navn på kommuner, statlige organer el.
Interne og eksterne ressurser/finansiering:
Her beskrives kortfattet hvilke ressurser man har i kommunen pt til å følge opp, og hvilke
eksterne ressurser/finansering man eventuelt vil trenge.
God eksempler:
Er det kommuner på Agder som har testet/tester dette tiltaket. Eller andre kommuner i
Norge. Skriv navnet på kommunene.
Mer informasjon:
Eksempelvis lenke til nettside med mer informasjon.
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Viljeserklæring for å løse felles levekårsutfordringer i Agder
Hensikt
En helhetlig og langsiktig levekårssatsing vil kreve et samlet regionalt samarbeid. Innbyggerne er
bosatt i en kommune og det er derfor viktig at arbeidet med å løse levekårsutfordringene er forankret i
politisk ledelse. Fylkeskommunene tar et koordinerende ansvar for at satsingen blir målrettet, bygger
på forskningsbasert kunnskap og regionale erfaringer samt synliggjør resultater fortløpende.
Levekårssatsingen forankres i Regionplan Agder 2030 med tilhørende handlingsprogram og etablerte
regionale strukturer.
Bakgrunn
En av Agderregionens største utfordringer er at den samlet sett ligger under landsgjennomsnittet på
sentrale levekårsindikatorer. Et samlet Sørlandsting ga derfor i 2017 følgende utfordring til AustAgder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune:
«Sørlandstinget anmoder fylkeskommunene om å lede og koordinere en helhetlig og
langsiktig levekårssatsing i et partnerskap mellom stat, fylke og kommuner».
Det pågår allerede mye godt arbeid i Agder, men det er behov for å styrke samarbeidet og legge til
rette for kunnskapsdeling og spredning av gode resultater mellom kommunene. Oxford Research har
på oppdrag fra begge fylkeskommunene utarbeidet rapporten "Veikart for bedre levekår i Agder".
Rapporten er utgangspunkt for operasjonalisering og konkretisering av Veikart for bedre levekår.
Det anbefales et veikart med fire spor: 1: barn i barnehager, 2: barn i grunnskole 3: ungdom og 4: unge
voksne. Tiltak iverksettes i den enkelte kommune basert på avtaler med fylkeskommunene.
Roller og ansvar
Fylkeskommunene tar den regionale koordinerende rollen. Kommunene forplikter seg til å bidra med
ressurser for gjennomføring av prioriterte tiltak. Satsingen er langsiktig og det inngås avtaler mellom
fylkeskommunene og den enkelte kommune om konkret samarbeid. Disse avtalene forankres i
samarbeidsavtalene mellom kommuner og fylkeskommuner.
Ved å signere viljeserklæringen forplikter kommunene seg til å styrke innsatsen, prioritere og
innarbeide konkrete tiltak i sine budsjetter og handlingsplaner som har som formål å medvirke til:







Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare grupper utsatt for diskriminering)
Flere heltidsstillinger
Færre lavinntektsfamilier
Redusert andel unge uføre
At flere gjennomfører videregående skole og flere tar høyere utdanning
Bedring av barn og unges psykisk helse

Viljeserklæring
[Navn på kommune] slutter seg til Veikartet for bedre levekår på Agder. Partene bekrefter med dette å
bidra aktivt ved å prioritere felles innsats, samarbeide om, dele og spre erfaringer og resultater i Agder
for å nå felles mål om bedre levekår i hele Agder. Kommunen vil i 2019 og 2020 satse på
implementering av følgende tiltak [Navn på tiltak], [Navn på tiltak] og…
Tid/sted
Sign. kommune

Sign. fylkeskommune(r)
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-41
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
29.03.2019

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 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 GCE NODE og NORCE.
GCE NODE har søkt om finansiering til forprosjektet «Plattform for nye blå næringer». Målet
med forprosjektet er å utarbeide og forankre et grunnlag for en slik plattform og en fremtidig
søknad for å oppnå den langsiktige og overordnede målsetningen, som er å etablere en
økosystem for regional blå vekst med en klar norsk og internasjonal posisjon. Dette skal
baseres på regional kompetanse og teknologi innen maritimt og marint næringsliv, samt
forsknings- og utdanningsinstitusjoner.
Etter sekretariatets vurdering vil det i denne sammenheng være naturlig å vise til prosjektet
«Blått kompetansesenter Sør», som er del av en langsiktig satsing fra kompetansefondets
side og som ble bevilget 3 mill. kroner av styret 22. februar 2019.
NORCE (tidl. Agderforskning) har i perioden 2003-2018 vært blant de største mottagerne av
støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, med tildelinger på til sammen 7,0 mill.
kroner i perioden. I denne sammenheng ble NORCE invitert til å møte styret 22. februar
2019.
NORCE består nå av 900 ansatte, 6 forskningsinstitutter og 6 forskningsområder. I tillegg til
generell informasjon om den sammenslåtte virksomheten presenterte NORCE to prosjekter
som kan være aktuelle for kompetansefondet:



Entreprenørskap på Agder – en studie av det entreprenørielle økosystemet på Agder
Modellering av regionale politikkutfordringer

Prosjektet «Entreprenørskap på Agder» kan gjennomføres som et treårig prosjekt med en
økonomisk ramme på om lag 1,2 mill. kroner per år. Prosjektet «Modellering av regionale

Dokumentnr.: 18/6427-41

side 2 av 3

24/19 Henvendelser om nye prosjekter - 18/6427-41 Henvendelser om nye prosjekter : Henvendelser om nye prosjekter

politikkutfordringer» kan gjennomføres som et treårig prosjekt med en økonomisk ramme på
om lag 1,5 mill. kroner per år.
Det ble dessuten gitt en presentasjon om prosjektet «Kulturturisme 4.0 – del II: Digitalt
Innovasjonsprogram» som allerede er igangsatt.
Ved siden av henvendelsene fra GCE NODE og NORCE, har sekretariatet avtalt møte med
Moment 27. mars. I møtet vil Moment orientere om mulige samarbeidsprosjekter. Som en
introduksjon til møtet har Moment oversendt informasjon om temaet «10 x 10 x 2019» – et
program for ti ledere fra ti regioner, med mål om teknologisk innovasjon. Sekretariatet
kommer tilbake til denne saken i styremøtet 23. mai.
Søknad og prosjektbeskrivelse fra GCE NODE følger som vedlegg til saken. Presentasjonen
fra NORCE følger også som vedlegg til saken.
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
2018 12 05 Søknad PNBN _ GCE NODE
2018 10 25 Prosjektbeskrivelse Forprosjekt IN Plattform for nye blå næringer
NORCE_Samfunn_AAKF220219
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Til
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
v/ Rådgiver Dag Ole Teigen
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Kristiansand, 05.12.2018

SØKNAD OM STØTTE TIL FORPROSJEKTET «PLATTFORM FOR NYE BLÅ NÆRINGER (PNBN)»
GCE NODE søker herved om finansiell støtte på NOK 250.000 til forprosjektet «Plattform for nye blå
næringer (PNBN)».
I 2018 gjennomførte GCE NODE prosjektet «Kompetanse og teknologi til nye markeder; Blue growth –
Havbruk og akvakultur» med finansiell støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Prosjektet
hadde som mål å identifisere mulige prioriterte satsingsområder innen offshore havbruk (Bidra til ny
teknologi som kan løse utfordringer relatert til miljø og geografisk plasseringer for en voksende havbruks
næring).
Bakgrunnen var de mer enn 100 medlemsbedrifter i GCE NODE, som er viktige
tjenesteleverandører for petroleumsnæringen og maritim næring og hvordan kan disse posisjonere og
overføre teknologi og kompetanse i nye markedssegmenter.
Totalt var 24 bedrifter (GCE NODE medlemsbedrifter og andre) på en eller annen måte vært involvert i
prosjektet. Hovedkonklusjonene fra prosjektet var at regionenes bedrifter har et stort potensial til å kunne
bidra innen industriell havbruksproduksjon, som gjennom utvikling av Offshore havbruk. Områder hvor
regionenes bedrifter kan delta er blant annet innen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forankring og Mooring Line Monitoring
Kommunikasjon og IKT
Automasjon
Sjø-laster på store havmerder i eksponert farvann
Bevegelser av flytende konstruksjoner i bølger
Værprediksjon (MetOcean)
Grønt avtrykk, energiproduksjon på flåtene. Vind/sol/bølger/, hydrogen, LNG, hybrid-batteri.
Forbruk 500 kW peak pr flåte.
Muligheter for synergier mellom vindkraft og havbruk
Bringe NODEs digitaliseringskompetanse inn i havbruk. Deling og eierskap av data. Samme
utfordringer som innen O&G. Fullautomatisering av foring, krever flere sensorer og databehandling. Foreløpig ingen gode forretningsmodeller etablert for hvordan håndtere dette.
Kameraovervåkning og AI.
Avansert materiale og forlengelse av levetid på utstyr

En av anbefalingene i prosjektet var at det bør etableres et oppfølgende prosjekt, som har en mer helhetlig
tilnærming til et mulighetsrom med et industrielt perspektiv, hvor kunnskap og leveranser fra eksisterende
industri og forskning på Agder kan overføres og nyttiggjøres innen nye blå forretningsområdet, som f.eks.:

E mail: post@gcenode.no | www.gcenode.com
Business identity code: NO 989 455 702 VAT
Registered in Norway
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•
•
•
•
•

Havbruk og akvakultur
Havvind og andre blå energikilder
Mineralutvinning på havbunnen
Havbasert turisme
CO2-deponering

GCE NODE har fulgt opp denne anbefalingen og søkt Innovasjon Norge om midler til gjennomføring av et
forprosjekt i 2019. Målet for forprosjektet er å utarbeide og forankre grunnlag for PNBN og en fremtidig
søknad for å oppnå den langsiktige og overordnede målsetningen; etablere en regional blå vekst
økosystem med en klar norsk og internasjonal posisjon. Dette basert på regional kompetanse og teknologi
innen maritimt og marint næringsliv, forskning- og høyere utdannelse institusjoner.
Søknaden til Innovasjon Norge er vedlagt.
For å styrke gjennomføringen av forprosjektet og grunnlaget for en fremtidig «Plattform for nye Blå
Næringer», søker vi herved Aust-Agder utviklings- og kompetansefond om en ytterlig finansiering av
forprosjektet på NOK 250.000 for 2019.
Midlene vil bli benyttet til å styrke arbeidspakkene AP1 (Kartlegging av kompetanse), AP2 (Kartlegging av
teknologi og infrastruktur) og AP3 (Forankring og posisjonering av PNBN).
Forprosjektet vil bli organisert av GCE NODE i samarbeid med Sørlandets Europakontor (SEK).
Forprosjektet vil inkludere GCE NODE medlemsbedrifter and andre relevante bedrifter og regionale aktører
innen forskning og utdannelse.
Prosjektet vil bli formidlet gjennom GCE NODE og Sørlandets Europakontor sine hjemmesider, nyhetsbrev
og andre relevante kanaler.
Med vennlig hilsen

Marianne Engvoll
RD&I Manager

Vedlegg:
Søknad til Innovasjon Norge

2
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Prosjektbeskrivelse Plattform for Nye Blå Næringer på Agder
Bakgrunn:
I det fremlagte forslaget til Statsbudsjett for 2019 signaliserer regjeringen en betydelig satsning innen
havteknologi og maritim innovasjon, hvor også næringslivet vil ha en betydelig rolle. I denne
sammenheng bygger Sintef og NTNU opp et Ocean Space Centre, hvor det skal etableres infrastruktur for
4,7 milliarder og med årlige driftskostnader på over 100 millioner NOK (https://www.sintef.no/sistenytt/ocean-space-centre-far-gront-lys-fra-kvalitetssikrer/). I lys av dette og andre satsinger, bør
Sørlandets posisjon og rolle i det norske blå vekst landskapet defineres slik at vi sikrer at den industrielle
kompetansen, teknologiene og markedsnettverket som regionens aktører besitter, utnyttes og
videreutvikles.
Initiativet «Plattform for Nye Blå Næringer» på Agder er et forslag til prosjekt som har som mål å samle
den brede og gode kompetansen aktørene i regionen innehar og som kan nyttiggjøres inn mot videre Blå
Vekst. Forslaget har et industrielt perspektiv, hvor kunnskap og leveranser fra eksisterende industri og
forskning på Agder kan overføres og nyttiggjøres innen nye forretningsområdet innen blå vekst, som f.eks.:
-

Havbruk og akvakultur
Havvind og andre blå energikilder
Mineralutvinning på havbunnen
Havbasert turisme
CO -deponering
2

Dette vil kunne gi eksisterende og nye bedrifter i regionen grunnlag for raskere å ta en klar posisjon, både
nasjonalt og internasjonalt innen de nye blå næringene. Plattformen vil danne basen for den nylig
etablerte Digital Innovation Hub (DIH) Ocean Technology. DIH Ocean Technology er en «one stop shop»
for SMB’er som vil kunne teste ny teknologi, prosess og/ eller prosjekter som sikter seg inn mot
havrommet. DIH’en er satt sammen av flere aktører som sammen vil kunne løfte SMB’er inn i nye
markeder. I DIH vil man kjøre gjennom internasjonale prosjekter slik man blir enige om i «Plattform for
Nye Blå Næringer». Initiativet «Plattform for Nye Blå Bæringer» ønsker å samle alle relevante
brukergrupper slik at man ikke er sektorspesifikk, men at det utvikles en helhetlig tilnærming til fremtidens
mulighetsrom.
«Plattform for nye Blå Næringer» (PNBN) er tenkt som koordinator og styringsgruppe mellom DIH som
prosjektorganisasjonen og regional kompetanse innen Blå Vekst, ref Figur 1. Innlemmet i PNBN ønsker vi
aktører fra hele Agder med bred kompetansen på havrommets muligheter. PERISCOPE er for GCE NODE
et Interreg North Sea prosjekt, men i denne sammenheng vil det fungere som et Nordsjø-nettverk av
mulige partnere og marked. Dette samarbeidet skal på den ene siden føre til internasjonale og nasjonale
prosjekter og MoU. På den andre siden ønsker vi å se nyskapning, nye markeder som åpnes for våre
bedrifter og næringer, økt kompetanse og økt eksport. Et hovedmål er at dette på sikt vil skape mange nye
arbeidsplasser, og måltall er 5000 arbeidsplasser innen 2030.
DIH Ocean Technology ble godkjent og implementert på karter over europeiske DIH’er i september 2018
(http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool).
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Fremtidig målsetning for økosystem for Blå vekst på Agder

Prosjektmål:
Langsiktig overordnet målsetning: Plattform for Nye Blå Næringer (PNBN) på Agder er etablert som et
regionalt blå vekst økosystem med en klar norsk og internasjonal posisjon, basert på regional kompetanse
og teknologi innen maritimt og marint næringsliv, forskning- og høyere utdannelse institusjoner.
Mål for dette forprosjekt: Utarbeide og forankre grunnlag for PNBN og en fremtidig søknad for å oppnå
den langsiktige og overordnede målsetningen.
Hovedaktiviteter i forprosjektet:
- Kartlegging av kompetanse i regionen, både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, for å danne
et godt bilde av bredden rettet mot de nye mulige vekstområdene.
- Kartlegging av teknologi og infrastrukturer i regionen som kan overføres til de nye mulige
vekstområdene («Crossover»). Avdekke gap og identifisere mulige veier for å dekke opp.
- Samle regionale aktører og gjennomføre seminarer og workshops med identifiserte hovedinteressenter for å sikre forankring av PNBN i regionen.
- Posisjonering og samarbeid med andre norske og internasjonale aktører og satsinger. Identifisere
nisjer hvor regionen kan ta en nasjonal posisjon innen blå vekst og hvordan vi skal samarbeide
med andre nasjonale satsninger.
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-

Definere verdikjede for markedsmulighetene med utgangspunkt i eksisterende kompetanse og
produkter mot nye markeder, og bruk av PNBN for økt kompetanse og teknologioverføring i nye
blå næringer.

Resultat av forprosjekt:
Resultatene fra kartleggingen skal danne grunnlaget for en bedre forståelse av hva regionen innehar av
kompetanse og teknologi som kan overføres til de nye mulige vekstområdene, som nye blå næringer.
Resultatene vil kunne indikere mulige fremtidige samarbeidskonstellasjoner, som kan gi
prosjektmuligheter og ny B2B-samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Resultatene vil også
kunne signalisere mulighetene som ligger i et samlet nettverk hvor man har mulighet for å sette agenda
ved bruken av DIH Ocean Tech som prosjektorganisasjon. Dette vil danne grunnlaget for utformingen av
struktur og innhold i PNBN og som igjen vil støtte opp om det etablerte økosystemet for innovasjon og
entreprenørskap i regionen.
Bærekraft:
PNBN vil ha betydelige miljø- og samfunnseffekter. Verdens befolkning forventes å øke med omlag 2
milliarder mennesker innen 2050 og dette vil bidra til økt etterspørsel av blant annet mat og energi. I
Regjeringens havstrategi (2017) ser en for seg at Norge som havnasjon vil kunne bli en betydelig
bidragsyter til å dekke inn fremtidens økte etterspørsel. I strategien legges det vekt på å styrke Norges
profil som den ledende og fremste havnasjon, og for å nå denne målsettingen vil regjeringen videreføre
og styrke kunnskaps- og teknologiutvikling i dagens havnæringer, styrke samarbeidet på tvers av
næringer og fagmiljø, legge til rette for nye næringer, sørge for et godt og relevant utdanningssystem
som bidrar til å dekke havnæringens kompetansebehov og fremme god rekruttering til havrelatert
forskning, utdanning og yrker. Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD) viser i sin
rapport «The Ocean Economy in 2030» at den økonomiske aktiviteten i havet er i sterk vekst, og anslår at
havøkonomien vil gi 40 millioner arbeidsplasser og doble sitt bidrag til global verdiskaping innen 2030.
Mye av veksten er forventet å komme i næringer hvor Norge allerede har viktige fortrinn» og videre at:
«Det vi vet med sikkerhet er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst. OECD
anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Samtidig er
havet under press som følge av klimaendringer, overfiske og forsøpling. Fremtidig vekst i havøkonomien
fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig
perspektiv».
Sørlandet spiller en sentral rolle i petroleumsnæringen, maritim næring og sjømatnæringen. I ulike
regionale strategier (VINN Agder 2030, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond) fremheves det det blant annet at den kunnskapsbaserte industrien på Agder er
verdensledende både teknologisk og miljømessig og at Agder har tatt en nasjonal posisjon i utvikling og
kommersialisering av ny teknologi tilpasset det fornybare energimarkedet. Generelt fokuserer strategiene
på nødvendigheten av kompetanseheving til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår,
herunder bidra til utvikling av Universitetet i Agder.
Nasjonalt er Agder i en særstilling til å kunne bygge opp under og bidra betydelig til Regjeringens
Havstrategi, samtidig som en vil sikre relevante mål i de regionale strategiene. I dag spiller Agder blant
annet en sentral rolle som viktig tjenesteleverandør for petroleumsnæringen og maritim næring og
fremover forventer man at teknologi og kompetanse utviklet fra petroleumssektoren også vil være
viktig for videre utvikling i både offentlig sektor, landbasert industri og havrommet generelt. Dette er
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også førende for GCE NODEs strategi om å flytte kompetanse og teknologi til nye markeder. GCE NODE
har spesielt fokus på mulighetene i havrommet, også beskrevet i rapporten "The Ocean Economy in
2030" (OECD, 2016). Dette munner ut i følgende tiltak for å underbygge de strategiske målene:
•

Kostnadsreduksjon: Det er viktig å videreføre og forsterke det pågående arbeidet med å senke
kostnadsnivået. Et lavere kostnadsnivå og kreativitet rundt nye og innovative løsninger er en
kritisk suksessfaktor for å lykkes både i nåværende og nye markeder (som havbruk).

•

Risikospredning og langsiktig utvikling: GCE NODE har identifiserte forretningsområder der
klyngebedriftenes kjerneteknologier kan være av stor eller avgjørende betydning for suksess.

•

Bærekraftig utvikling: Områdene må være fremtidsrettet og bærekraftige (stikkord miljø, mer
optimal bruk av ressurser og resirkulering.)

•

Økosystem for innovasjon: Det må støttes opp om økosystemet for innovasjon og
entreprenørskap som er etablert i regionen.

Prosjektdeltagere:
GCE NODE er en klynge med mer enn 100 deltagerbedrifter innen olje & gass og maritim sektor på Agder.
Mange av de verdensledende teknologibedriftene ligger på Sørlandet og de konkurrerer både på det
nasjonale og internasjonale markedet. GCE NODE medlemsbedrifter dekker et vidt område, og som vil
kunne styrke kunnskaps- og teknologiutvikling i dagens havnæringer, styrke samarbeidet på tvers av
næringer og fagmiljø, legge til rette for nye næringer, sørge for et godt og relevant utdanningssystem som
bidrar til å dekke havnæringens kompetansebehov, og fremme god rekruttering til hav-relatert forskning,
utdanning og yrker. I et nylig avsluttet prosjekt (Blue Growth – oppdrett og akvakultur) finansiert av AustAgder Fylkeskommune, er konklusjonen at mange av GCE Node medlemsbedrifter og andre i regionen har
teknologi og kompetanse, som kan bidra til å styrke og utvikle Havbruksnæringen. Dette gjelder både
innen den eksisterende og tradisjonelle næringen i kystsonen og for nye anlegg utenfor kystsonen
(Offshore). Områder som klart pekte seg ut er forankring, sensor og overvåkningsteknologi,
kommunikasjon, materiale og forlengelse av levetid, modellering og andre. Potensialet innen havrommet
er imidlertid stort, og PNBN vil ikke begrenses til overnevnte felter.
Sørlandets Europakontor (SEK) jobber for internasjonalisering og kompetanseutvikling, og vil ha en viktig
rolle i å knytte regionens kompetanse på Blå Vekst sammen. PNBN vil være satt sammen av regionens
viktige aktører innen Blå Vekst, og ved bruk av DIH Ocean Technology vil man trekke prosjekter inn mot
Horizon Europe-programmet. SEK vil være viktig i kartleggingsarbeidet, forankringen av PNBN i regionen
og på sikt trekke prosjekter inn mot EU. SEK er også prosjektleder i PERISCOPE, og koordinator av
PERISCOPE nettverket, som vil være en viktig langsiktig partner for PNBN.
NORCE, NIVA og UiA er komplementære forskningsmiljøer i GCE NODE, som samlet representerer sterke
fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Disse vil sammen med f.eks. Lister Nyskapning,
Havforskningsinstituttet Forskningsstasjon Flødevigen og det etablerte «Blått Kompetansesenter Sør»,
kunne styrke innsats innen en fremtidig «Plattform for Nye Blå Næringer» med et industrielt perspektiv.
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Det planlegges også et tett samarbeid med bl.a. Innoventus Sør, som kan bidra til å utvikle gode
forretningsideer og nye start-up selskaper innen blå vekst.
GCE Node er partner i PERISCOPE, som er et internasjonalt nettverk knyttet til Nordsjøen. Her er det
muligheter for prosjektutvikling frem mot nye markeder, men vi ser at vår region mangler en samling av
kompetanse som kan matche andre nettverk i Europa. PERISCOPE er et INTERREG-Nordsjø prosjekt med
mål om å bli til et pan-europeisk initiativ. GCE Node og «Plattform for nye Blå Næringer» ønsker seg flere
og brede nettverk slik at vi kan få en god, bred og transformativ prosjektportefølje i regionen. De
initiativene vi skisserer ønsker vi skal supplere hverandre og gi en større tyngde i vår region.
Aktivitetsplan
AP 1:

Kartlegging av kompetanse
Agder regionen innehar betydelig kompetanse gjennom UiA, forskningsinstituttene,næringslivet
og klyngene, som kan bidra til utvikling av nye blå næringer, nasjonalt og internasjonalt.
Kartleggingen av kompetanse vil omfatte områder som teknologi, energi, biologi, økonomi,
Industri 4.0, petroleumsvirksomhet til havs og andre relevante maritime aktiviteter.

AP 2:

Kartlegging av teknologi og infrastrukturer
Agder regionen innehar verdensledende teknologibedriftene som konkurrerer både på det
nasjonale og internasjonale markedet innen maritim- og petroleumssektoren. Kartleggingen av
teknologi vil omfatte avanserte produkter og aktiviteter som vil kunne overføres og nyttiggjøres
innen nye forretningsområdet som matproduksjon (offshore havbruk), Havvind og andre blå
energikilder, mineralutvinning på havbunnen og tilsvarende. Det er også viktig å avdekke gap og
identifisere mulige veier for å dekke opp disse.

AP 3:

Forankring og posisjonering av BNPN
Gjennomføre seminarer og workshops med identifiserte hoved-interessenter for å sikre forankring
av PNBN i regionen. Posisjonering og samarbeid med andre norske og internasjonale satsinger

AP 4:

Definere verdikjeder og utvikle generiske forretningsmodeller
Definere verdikjede for markedsmulighetene med utgangspunkt i eksisterende kompetanse og
produkter mot nye markeder, som matproduksjon (offshore havbruk), havvind og andre blå
energikilder, mineralutvinning på havbunnen og tilsvarende. Inkludert vil være en beskrivelse av
hvordan «Plattform for Nye Blå Næringer» kan utvikles til et fremtidig verktøy i prosessen til at
eksisterende kunnskap og teknologi på Agder kan overføres og nyttiggjøres innen de nye
forretningsområdet.
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Økonomi
Tabellene under viser budsjett og finansieringsplan for forprosjektet, samt spesifikasjon av
egenfinansieringen.
PNBN – budsjett og finansieringsplan (NOK)
2019

Total

Kostnader: Arbeidpakker
AP 1: Kartlegging av kompetanse
AP 2: Kartlegging av teknologi og infrastruktur
AP 3: Forankring og posisjonering av PNBN
AP 4: Definere verdikjeder og utvikling av generiske BC
Adm/Prosjektledelse
Total Kostnad

100 000
100 000
200 000
60 000
40 000
500 000

100 000
100 000
200 000
60 000
40 000
500 000

Finansiering
Innovasjon Norge
Egenfinansiering

250 000
250 000

250 000
250 000

Total finansiering

500 000

500 000

2019
50 000
25 000
175 000
250 000

Total
50 000
25 000
175 000
250 000

PNBN – Spesifikasjon egenfinansiering
GCE NODE: påløpte timer ifm AP1 – 4 + prosjektledelse
SEK: påløpte timer ifm AP1 og AP3 spesielt
Eksterne bidragsytere *: påløpte timer ifm AP3 spesielt
Totalt

* Timer fra bedrifter, offentlige aktører og andre institusjoner som bidrar til prosjektet gjennom deltagelse
på møter, workshops og seminarer (AP3)
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Dette er NORCE

900

6

6

1,2

ansatte
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Vårt oppdrag
NORCE skal tilby næringsliv og offentlig sektor forskning og relevant
kompetanse av høy internasjonal kvalitet.
Vår faglige bredde skal utnyttes for å møte samfunnsutfordringer med nye
perspektiver og helhetlige løsninger.
Vi skal styrke konkurransekraften og innovasjonsevnen i regionene hvor vi
er tilstede.

Vi skal ha en infrastruktur for kommersialisering som skaper nye
forretningsmuligheter.
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Organisasjon

Styret
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dir.
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administrasjon

Datterselskaper

Forskningsområdene
Kommersialisering

Energi
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Klima

Miljø

Samfunn

Teknologi
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NORCE Samfunn
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Forskningsområder
• Helsetjenester og helseøkonomi
• Omstilling i offentlig sektor
• Velferd
• Arbeidsliv og sikkerhet
• Regional utvikling
• Innovasjon
• Klima, miljø og bærekraftig
utvikling
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Helsetjenester og helseøkonomi (Bedre
offentlige tjenester)
• Hvilke faktorer i det kommunale helse- og
velferdstjenestetilbudet kan påvirkes for å øke
yrkesdeltakelsen til kronisk syke?

• Hvordan forbedre fastlegenes koordinering
mellom behandling, pasientoppfølging og
henvisninger til spesialisthelsetjenesten?
• Hvilken rolle spiller helsestatus og formelle
kvalifikasjoner når det gjelder hvem som
inkluderes og ekskluderes i
restruktureringsprosesser?
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Omstilling i offentlig sektor
• Kommunereformen NAV
• Tiltak for bedre gjennomføring i
videregående opplæring
• Nærpolitireformen
• Kommunalt-privat samarbeid
om integrering
• Frivillighet og sivilsamfunnets
betydning for
samfunnsutviklingen
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Velferd
• Migrasjon og integrasjon
• Innvandrerentreprenørskap og innvandrere som ressurs i
regional utvikling
• Frivillighet og sivilsamfunn
• Konsekvenser av svingninger i arbeidsmarkedet
• Rus og psykisk helse

• Evalueringsoppdrag fra kultursektoren
• Foreldreskaps- og oppvekstkulturer
• Brukermedvirkning i velferdstjenester
• Kjønnsbalanse og likestilling
• Velferdsteknologi og innovative velferdstjenester
• Digitalisering og smartby

• Arbeidsinkludering, aldring og omsorg:
• Multicare (Helsevel, NFR): mangfoldsledelse,
rekruttering og inkludering av arbeidstakere
med migrantbakgrunn ved norske sykehjem
• Tiltak i egenregi (NAV FOU):
arbeidsinkludering ved bruk av
jobbspesialister i NAV
• SAMICARE (NFR): aldring og omsorg i et
urfolksperspektiv

• Levekår og livskvalitet i utsatte byområder: Vi
forsker på erfaringer med og effekter av statlige
områdesatsinger på oppdrag fra storbykommuner
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Arbeidsliv
• Endringer i arbeidets organisering internt i virksomhetene og
mellom virksomhetene i dagens arbeidsmarket
• Hvordan påvirker trendene i arbeidslivet, som globalisering,
deregulering, teknologiske endringer, digitalisering og
automatisering arbeidsorganiseringen?
• Hvilke utfordringer medfører kompleks organisering og hvilke
virkemidler kan å løse dem
• Organisatorisk sikkerhet: forholdet mellom sikkerhet og
organisering av arbeidsprosesser

• Arbeidstakeres medvirkning i det nye arbeidslivet

• Prosjekter
•

RFF-Risikokommunikasjon usynlige farer

•

RNNP

•

Kommunalt ettervern på Jæren

•

Kompleks
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Innovasjon
• Forsker på regionale innovasjonssystemer og –
prosesser mellom private og offentlige
virksomheter

• Smart og bærekraftig utvikling: hvordan kan
digitalisering og teknologi bidra til det grønne
skiftet?

Utvikling og implementering av teknologi innen ulike sektorer –
med like behov for innovasjonsledelse og organisasjonsendringer:
• Datadreven utvikling av opplevelsesnæringen (INSITE) Kristiansand
Dyrepark m.fl (NFR BiA)
• Tjenestefisering og strategisk transformasjon (SERVATION) Node, MH
Wirth m.fl. (RFF Agder)

• Tjenesteinnovasjon og innovasjonsledelse
•

Økende oppmerksomhet rundt skiftet fra produktorientert
innovasjon til tjenesteorientert innovasjon

• Forskning med og for virksomheter
•

innen kultur og reiseliv, olje og gass, havbruk og fiskeri, IKT og
tech, finans og shipping

Utvikling av autonome skip, som krever store endringer i
forretnings-modeller – ikke bare for den enkelte bedrift, men i hele
økosystemet:
• Transforming Shipping through Ecosystem Business model Innovation
(TSEBI) Kongsberg Maritime m.fl. (NFR MAROFF 2)

• Forsker med og for klynger i teknologiutvikling og
implementering av teknologi
•

USUS, NODE, SMART CITY, SUB SEA

Forsknings- og innovasjonsprosjekt over hele landet:
• Grønn omstilling og innovasjon i Arktis (RFF Nord)
• Ocean Experience – Under (RFF Agder)
• Icons – Festspillene i Bergen m.fl. (RFF Vest)
• Drivkrefter av utvikling på Vestlandet (RFF Vest)
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Regional utvikling
• Samfunnsutvikling på regionalt og kommunalt nivå
• Balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i
regionale arbeidsmarkeder
• Konjunkturutvikling
• Bransjerelaterte studier av petroleumsnæringen og akvakultur

• Norges Bank Overvåking av konjunkturutviklingen fire ganger
årlig i tre regioner: Sørlandet, sør-vestlandet og nordvestlandet).
Unik innsikt i regionenes utfordringer og styrker.
• «Næringsattraktivitet i Arendal kommune»
• Grønn innovasjon og omstilling i Arktis. Hvordan oppnå balanse
mellom økonomisk vekst og bærekraftig ressursforvaltning?
Hvordan mobilisere private og offentlige aktører for å få til
bærekraftig innovasjon og omstilling.

• Stedsutvikling og byplanlegging
• Arktiske samfunn og regional utvikling i nordområdene

Foto: Innovasjon Norge
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Klima, miljø og bærekraftig utvikling
• Befolkningens oppfatninger om, og holdninger til klima
• Lokal og regional klimatilpasning: hvordan organisere for å
løse klimautfordringene

• Hidden cost of implementing afforestation as a climate mitigation
strategy NFR/KLIMA Endre Tvinnereim
•

• Virkninger av klima og miljøtiltak
• Energi og kraftproduksjon og utslippsreduksjon
• Bymiljøpolitikk, bompenger, endring og stabilitet i reisevaner

• Hordaflom – 3-årig RFF Vest prosjekt
•

og mobilitet
• Miljø og forurensing i Arktis

Positive effekter for naturen og samfunnet avhenger av hvordan natur og skog
forvaltes. I Norge er omfattende treplanting foreslått som et viktig klimapolitisk
tiltak, men konsekvensutredninger av dette tiltaket mangler. Hidden Costs vil bedre
kunnskapsgrunnlaget for skogplanting som klimatiltak på tre fronter: 1) gjennom
modellering av jordsystemet, 2) ved observasjon av karbonbinding og
naturmangfold og 3) gjennom opinionsundersøkelser for å måle folks verdsettings
av landskapsverdier.

Vil bidra til kommunalt kunnskapsgrunnlag om flom, flomsikring og klimatilpasning.
Prosjektet er flerfaglig, produserer flomarkiv basert på sedimentdata (siste 2000
år), utvikler, realitetsorienterer og kalibrerer nedskalerte klimamodeller for
Vestlandet og bidrar til at disse benyttes i kommunal risikostyring.

• Bymiljøpakke Nord-Jæren og utviklingen i innbyggernes mobilitet
•

5-årig regionalt finansiert forskningsprosjekt i samarbeid med UiS og
bymiljøpakkesekretariatet. I det raskt voksende byområdet iverksettes massive
tiltak (bompenger, parkeringsrestriksjoner, Bussway, vegprosjekter og
sykkelstamveg) for å unngå økning i biltrafikken og samtidig opprettholde
framkommeligheten. Prosjektet vil analysere og søke å forklare tiltakenes virkning
på mobiliteten og samtidig bidra til bedre tiltaksutforming.
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Evaluerer rammeplanen for
barnehager
• Rammeplanen beskriver hva
barn skal oppleve og lære i
landets 6000 barnehager
• Foregår over 5 år
• Oppdrag for
Utdanningsdirektoratet
• Gir kunnskap om hvordan
rammeplan iverksettes i
praksis, og om målsetninger
oppnås slik at myndighetene
eventuelt kan justere
virkemidler og tilpasse videre
politikkutvikling
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Arbeidstakermedvirkning i
oljeindustrien
• Hvordan påvirker opp- og
nedturer samarbeid,
arbeidstakermedvirkning
• Passer dagens modell
fortsatt med krav til raske
og krevende omstillinger
og digitalisering
• Betydning for sikkerheten
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Entreprenørskap på Agder
En studie av det entreprenørielle økosystemet
på Agder

2 7 . F E B R UA R 2 0 1 9
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Regionale næringer er under press
Digitalisering
Økt konkurranseintensitet
Nye teknologier

Ny digital infrastruktur

Bærekraft
Endret etterspørselsmønster
Bærekraftig produksjon
Delingsøkonomi
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Regionen skaper mulighetsrom for
entreprenørskap
MAKROTRENDER

REGIONAL RESPONS

Senter for ehelse + I4Helse
Digitalisering – (f.eks. CAIR)
MIL + SFI Offshore Mechatronics
Hav-rommet (blå næringer)

Electric Region satsing
Reiseliv og opplevelser

Klyngesatsninger
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Vi trenger endringsagenter
VI TRENGER ENTREPRENØRER

Vi trenger
enkeltpersoner/entreprenører

Vi trenger system entreprenører
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Entreprenørskapsopplæring og økosystem
1. Vi vet at kunnskap om entreprenørskap kan formidles og læres.
Det hevdes at evnen til entreprenørskap kan trenes.
Agder bruker millioner av kroner på entreprenørskapsopplæring hvert år.
Men- vi vet lite om hvilke effekt denne entreprenørskapsopplæringen har i vår region.
(Vår hypotese er at effekten er svært begrenset)
2. Vi vet at det regionale miljøet har betydning for entreprenørskapet i regionen.
Vår region bruker milliarder av kroner på å legge forholdene til rette for innovasjon utvikling i eksisterende
næringer og i nye næringer.
Men- vi vet lite om hva som karakteriserer det entreprenørielle økosystemet på Agder samt hva slags type
entreprenørskap som stimuleres.
(Vår hypotese er at økosystemet stimulerer til entreprenøriell aktivitet innenfor eksisterende næringer og i
begrenset grad stimulerer til entreprenøriell aktivitet i nye næringer).
3. Vi vet at system entreprenører kan bidra med å synliggjøre og forsterke nye muligheter for bedriftsentreprenører.
Vår region har et bredt spekter av systementreprenører.
Men- vi vet lite om samspillet mellom systementreprenører og utdanning innenfor entreprenørskap på
Agder (Vår hypotese er at dette samspillet har et stort utviklingspotensial)
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Forslag til prosjektdesign
Arbeidspakke 1
Entreprenørskapsopplæring
på Agder.
Fra VGS til Universitet

Arbeidspakke 3
Entreprenørskap på Agder
Forhold mellom opplæring
og kontekst

Arbeidspakke 4
Formidling

Arbeidspakke 2
Det entreprenørielle
økosystemet på Agder

Hovedspørsmål:
1: I hvilken grad gir entreprenørskapsopplæringen på Agder målbar effekt på elevers- og studenters;
a) kunnskap om entreprenørskap, b) evne til entreprenørskap
2: Hva kjennetegner det entreprenørielle økosystemet på Agder, og hva slags type entreprenørskap stimuleres?

3: I hvor stor grad samspiller entreprenørskapsopplæringen på Agder med relevante systemaktører og det
generelle økosystemet?
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Prosjektets relevans:
Relevans for praksis:
Generere ny kunnskap som kan danne utgangspunkt for endret
opplæring og endret praksis i møte mellom utdanning og samfunn
Relevans for forskning:
Generere ny kunnskap om virkningen av entreprenørskapsopplæring
for individ og samfunn
Relevans for politikkutforming:
Generere kunnskap om nye undervisningsmåter, samt kunnskap som
kan bidra til nye virkemidler for å stimulere til økt dialog mellom
utdanning og samfunn
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Tentativ ramme
Aktiviteten kan gjennomføres som et treårig prosjekt
Ramme på ca 1,2 MNOK per år
Mulighet for å søke samfinansiering med andre fond som for eksempel
SKF samt fylkeskommunene m.m.
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Takk for oppmerksomheten
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Modellering av regionale
politikkutfordringer
Roger Normann
Center for Modeling Social Systems (CMSS)
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«Veikart for bedre levekår» - versjon 1.0
ble presentert 17 januar 2019
•

Levekårssatsingen er en viktig brikke i å nå
målbildet satt for 2030 - et attraktivt
lavutslippssamfunn med gode levekår

•

I versjon 1 finnes 18 tiltak rettet i hovedsak mot
barn, ungdom og unge voksne

•

Målbilde levekår på Agder:
•
•
•
•
•
•

Høy deltakelse i arbeidslivet (inkludert sårbare
grupper utsatt for diskriminering)
Flere heltidsstillinger
Færre lavinntektsfamilier
Redusert andel unge uføre
Flere gjennomfører videregående skole og ﬂere
tar høyere utdanning
Barn og unge opplever bedre psykisk helse
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CMSS teamet og samarbeidspartnere
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Kunstig intelligens og modellering
Mange modelleringsmiljøer i Norge, flere sentre i NORCE
I hovedsak naturvitenskaplige miljøer; fysikere, matematikere, ingeniører oa.

Har i dag mange applikasjonsområder
Design av jetmotorer, utvikling av nye medisiner, transportplanlegging, militære, værmeldingen,
klimamodeller, detaljhandel, prosessindustri, oljeindustri, mm.

Innenfor politikk og strategiutvikling er det få eksempler i Norge på at modellering er tatt i bruk
Forsvaret, et prøveprosjekt satt i gang av NAV.

Kunstig intelligens
Det skjer rask utvikling på kunstig intelligens både internasjonalt, i Norge og på Agder (for eksempel CAIR)

CMSS forskere kombinerer modelleringskunnskap, med kunnskap om samfunn og
samfunnsutvikling og kunstig intelligens.
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Hva gjør vi
Utvikler agent baserte modeller (ABM)
Skaper en kopi (en virtuell verden) av et sted (region/by/land) som man kan
simulere ulike hendelser i og eksperimentere med og analysere agenters adferd og
samhandling.
Data fra den virkelige verden (statistikk, kvalitative data, praksiskunnskap,
forskningsteori) brukes til å kalibrere den kunstige intelligensen i modellen

Modellen er anvendt ved at den kan hjelpe oss å løse viktige problemer i den
virkelige verden, og dermed assistere beslutningstakere og planleggere i deres
arbeid
Dette er analogt til at en værmodell kan brukes til å si hvordan været i den
virkelige verden blir fremover.
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Forskningsprosjektet I

Fortid (kjent)

Nåtid (kjent)

Fremtid (ukjent)

PRAKSIS

MODELL
Fortid (baseline)

Nåtid (kjent og simulert)
Fremtid (simulert)
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Forskningsprosjektet II
Samfunnsproblem som kan simuleres:
Hvordan mest effektivt arbeide for å redusere den høye andel av unge under 30
år på arbeidsavklaringspenger
Arbeidsmøter
• Temaspesialist
(fylket)
• Temaspesialist
(forsker)
• Modellerere

Steg 1: Modell kvalifisering: Utvikling av en konseptuell modell (mekanismer,
teori, kausalitet, praksiserfaring, mv.)
Steg 2: Modell verifisering: Programmering, input av data, etablerer en baseline
av en kjent fortid.
Steg 3: Modell validering: Simulering av utvikling fra fortid til nåtid. Når
modellen i en tilfredsstillende grad simulerer nåtid er modellens mekanismer
optimalisert.
Steg 4: Modell eksperimentering: Simulering av utvikling fra nåtid til fremtid.
Hvilke betingelser og handlinger bidrar i størst grad til å redusere andel av unge
under 30 år på arbeidsavklaring?

Steg 5: Bedre politikk og ressursutnyttelse

24/19 Henvendelser om nye prosjekter - 18/6427-41 Henvendelser om nye prosjekter : NORCE_Samfunn_AAKF220219

Forskningsprosjektet III

Fra statiske og historiske data
som grunnlag for
beslutningsfatning

Statistikkportal / Regionplan Agder
(samarbeidspartner og input til modell)

Til dynamiske og prediktive data som
grunnlag for beslutningsfatning
•

Spørsmål:

•

Hvordan vet vi om
«Veikart for bedre
levekår» - versjon
1.0 har identifisert de
18+ tiltakene med
mest effekt?

•

Hva vet vi om
hvordan ressursene
bør prioriteres
mellom de ulike
tiltakene?

Beta av SIMLAN (utviklet av CMSS og samarbeidspartnere) webbasert
brukergrensesnitt
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Forslag
Vi foreslår ett treårig forskningsprosjekt der man har en operativ og verifisert
modell klar til bruk på nett innen dette. Dette vil kreve en budsjettramme på
omlag 1,5MNOK per år.
Prosjekt med antydet problemstilling vil innebære tett samarbeid med
planleggere i fylkesregion Agder, forskere med temaerfaring om utenforskap
og modellerere.
Vi har over noen måneder hatt dialog om dette med representanter fra AustAgder fylkeskommune og de er interesserte og vil gjerne starte ett
prøveprosjekt.
Prosjektet er innovativt, det første av sitt slag i Norge. Prosjekt vil sette Agder
på kartet som en foregangsregion på planlegging og offentlig styring og skape
stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.
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“ […] where the costs or risks associated with a
policy change are high, and the context is
complex, it is not only common sense to use
policy modelling to inform decision making, but
it would be unethical not to.”
(Gilbert et al., 2018)
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Takk for oppmerksomheten
ROGER NORMANN
rono@norceresearch.no
https://www.norceresearch.no/
@NORCEresearch
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Kulturturisme 4.0
- del II: Digitalt
Innovasjonsprogram Kirsti Mathiesen Hjemdahl
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Google Art Lab,
Paris 13. juni -18
Google Art Project, startet i
2011 med 17 partnere som
følge av et 20%-prosjekt i
Google
2018 etablert som Google
Art & Culture med 1500
partnere, Google Art
Institute og Google Art Lab
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Høy oppløsning og street view teknologi
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Machine Learning - AI
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FACIAL RECOGNITION
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VIRTUELL REALITY
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Hvorfor forsknings- og innovasjonsprosjekt på kulturturisme 4.0?
DIGITALISERING OG TILGJENGELIGGJØRING AV
SØRLANDSK KUNST OG -KULTUR
Sikre utnyttelsesgrad, overføring av know how
og kunnskapsuthenting
Sikre videre kunnskapsutvikling, utvikling av nye
forretningsmodeller og smarte partnerskap

PARTNERE SOM VIL IGANGSETTE
MVP PÅ GOOGLE ART & CULTURE:

Inkludere forskere fra

• Sørlandets kunstmuseum

Innovasjon, Norce Samfunn
Digitale system/AI/big data, Norce Teknologi
Autonomous systems/IoT, Norce Teknologi

• Aust-Agder Fylkesmuseum
• Ibsenmuseet
• Vest-Agder Fylkesmuseum
• Vitensenteret
• USUS
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H2020
Project title: CulTour Europe 4.0. Maturing innovation ecosystems of data-driven and sustainable growth
The call: Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism ID: TRANSFORMATIONS

25/19 Møte om Blått Kompetansesenter Flødevigen - 18/6427-44 Møte om Blått Kompetansesenter Flødevigen : Møte om Blått Kompetansesenter Flødevigen

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-44
Lisbeth Ramsdal

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
29.03.2019

Møte om Blått Kompetansesenter Flødevigen

Dokumentnr.: 18/6427-44

side 1 av 1

26/19 Eventuelt til 29. mars 2019 - 18/6427-43 Eventuelt til 29. mars 2019 : Eventuelt til 29. mars 2019

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

18/6427-43
Lisbeth Ramsdal

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
29.03.2019

Eventuelt til 29. mars 2019

Dokumentnr.: 18/6427-43

side 1 av 1

