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Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 

 
   

Godkjenning av protokoll styremøte 23/4 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 23. april 2021 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 23.04.2021  
Tid 09:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Arendal  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 
Tormod Vågsnes Styreleder   
Bodil Slettebø Nestleder i utvalg   
Bente Christensen Utvalgsmedlem   
Sverre Valvik Utvalgsmedlem   
Kjetil Glimsdal Utvalgsmedlem   
Oddvar Espegren Utvalgsmedlem   
Rita Hansen Utvalgsmedlem   
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
John Georg Bergh Rådgiver 
Ole Magnus Heimvik Daglig leder 
 
Før møte redegjorde Margunn Aanestad og Ragni Macqueen Leifson ved 
Universitetet i Agder for prosjektet: «Agder som mønsterregion innen e-helse» 
 
 
Arendal 23. april 2021 
 
 
Tormod Vågsnes   Bodil Slettebø  Bente Christensen 
Styreleder    Nestleder 
 
 
 
Sverre Valvik    Kjetil Glimsdal  Oddvar Espegren 
 
 
Rita Hansen        Ole Magnus Heimvik
         Daglig leder 
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Saker til behandling 

 
 

14/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 19.02.21 
 
 

Arkivsak-dok. 21/06732-22 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 14/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 19.02.2021 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Protokoll fra styremøte 19.02.2021 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

15/21 Avkastning på fondets kapital per 31.3.2021 
 
 

Arkivsak-dok. 21/06732-23 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 15/21 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Styret tar saken til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

16/21 Forvaltningskostnader – tilbakemelding fra Gabler AS 
 
 

Arkivsak-dok. 21/06732-24 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 16/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken om forvaltningskostnader til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Styret tar saken om forvaltningskostnader til etterretning. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

17/21 Oppfølging av tilskudd til april 2021 
 
 

Arkivsak-dok. 21/06732-25 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 17/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

18/21 Klage på vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt 
2018 – 2019 
 
 

Arkivsak-dok. 21/07777-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 18/21 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond påklager vedtak om fastsetting av 
formues- og inntektsskatt for 2018 og 2019, samt vedtak om ileggelse av 
tilleggsskatt. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond påklager vedtak om fastsetting av 
formues- og inntektsskatt for 2018 og 2019, samt vedtak om ileggelse av 
tilleggsskatt. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

19/21 Søknad fra Mechatronics Innovation Lab AS – for prosjekt 
AI:hub 
 
 

Arkivsak-dok. 21/08974-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 19/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 640.000,- til 
Mechatronics Innovation Lab AS til prosjektet AI:hub.  

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet i 2022. Det forutsettes i tilfelle ny søknad om dette 
og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og det innhold i samsvar med 
søknaden. 

3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.400.000,- 
over to år, hvorav verdien av egeninnsats og egne ressurser er beregnet til 
NOK 3.200.000,-. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  
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4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 
prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når 
prosjektet er gjennomført. 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av 
tilsagnsbrevet. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet i 2022. Det forutsettes i tilfelle ny søknad om dette 
og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og det innhold i samsvar med 
søknaden. 

2. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.400.000,- 
over to år, hvorav verdien av egeninnsats og egne ressurser er beregnet til 
NOK 3.200.000,-. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av 
tilsagnsbrevet. 

 
[Lagre]  
 
 
 

 

20/21 Sluttrapport for UiA-prosjektet «Innføring av 
velferdsteknologi, Agder» 
 
 

Arkivsak-dok. 20/30158-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 20/21 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i 
Agder vedr.  prosjektet «Innføring av velferdsteknologi, Agder» til etterretning.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i 
Agder vedr.  prosjektet «Innføring av velferdsteknologi, Agder» til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

21/21 Avsetning til utdeling av støtte fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 2022 
 
 

Arkivsak-dok. 21/06732-26 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 21/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Det avsettes 12 mill. kroner i regnskapet for 2020 til utdeling i 2022.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
Oddvar Espegren kom med følgende forslag til tillegg: 
 
Styret kan vurdere å bruke av bufferfondet i et begrenset antall år dersom det skulle 
komme opp gode prosjekt som innebærer utdelinger ut over rammen på 12 millioner 
kroner. 
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Votering 
Sekretariatets forslag, med tillegg av tilføyelse foreslått av styremedlemmet 
Espegren, ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Det avsettes 12 millioner kroner i regnskapet for 2020 til utdeling i 2022. Styret kan 
vurdere å bruke av bufferfondet i et begrenset antall år dersom det skulle komme  
opp gode prosjekt som innebærer utdelinger ut over rammen på 12 millioner kroner. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

22/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 23.04.2021 
 
 

Arkivsak-dok. 21/06732-27 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021 22/21 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.04.2021: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling 
  

1. Program for styreseminar 20. og 21. mai 2021.  
 
Programmet ble gjennomgått og styret ønsket seminaret gjennomført i 
samsvar med programmet så sant Covid 19 situasjonen gjør dette mulig.  

 
2. Endring av vedtekter 
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Det ble fra sekretariatets side orientert om status vedrørende endring av 
vedtektene og behandlingen av dette i Stiftelsestilsynet. Sekretariatet kommer 
tilbake til saken når det foreligger endelig behandling fra Stiftelsestilsynet. 

 
 

3. Blått kompetansesenter Sør 
 
Det ble fra sekretariatets side orientert om status i saken, herunder at man 
avventer videre behandling inntil en eventuell søknad fra Blått 
kompetansesenter Sør foreligger, og at denne i tilfelle forutsettes å komme til 
behandling i styremøtet i mai 2021.  

 
4. Oppfølgning av tilskudd til SynSel/Biozin Holding AS 

 
Det ble fra sekretariatets side orientert om at Biozin Holding AS har orientert 
daglig leder om at de ikke vil kunne nyttiggjøre seg tildelingen. Tildelingen på 
NOK 1.100.000,- blir etter dette inndratt.  

 
5. Henvendelse fra Skagerak Maturo 

 
Sekretariatet orienterte om henvendelsen. Styret ønsker at daglig leder gjør 
ytterligere undersøkelser og fremmer en orienteringssak til neste styremøte. 

 
 
[Lagre]  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-36 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Avkastning på fondets kapital per 30.04.2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
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Saksopplysninger 
 
Ved inngangen til 2021 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 534,0 mill. kroner. Ved utgangen av april 2021 var markedsverdien på 
553,6 mill. kroner, noe som er opp NOK 9,2 millioner fra utgangen av mars 2021.     
 
Markedsverdien på aktivaklassene per 31.12.2020, kjøp og salg av andeler, verdiend-
ringer og markedsverdi av aktivaklassene per 31.4.2021 vises i etterfølgende tabell: 
 
Beløp i mill. kroner 

 Markedsverdi 
31.12.2020 

Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
30.04.2021 

Aksjer 258,4   29,6 21,9 310,0 
Norske obligasjoner 75,1 -25,8   0,2   49,5 
Utenlandske obligasjoner 123,9 -37,0 - 0,3   86,5 
Eiendom 74,6   -0,3   0,6   74,9 
Bank 2,1  30,6   0,0   32,7 
Sum 534,0  -2,9 22,4 553,5 

Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2020, kjøp og salg siden 31.12.2020,  
verdiendring siden 31.12.2020 og markedsverdi per 30.4.2021. 
 

 
Tabellen som følger viser sammensetningen av porteføljen ved utgangen av april 2021.  
 
                                 
Aktivaklasse Per 31.04.2021 

Aksjer 56,1 
Norske obligasjoner   8,9 
Utenlandske obligasjoner 15,6 
Eiendomsfond 13,5 
Bankinnskudd 5,9 

Sum 100,0 

 
 
Kapitalforvaltningsstrategi for 2021 
 
Styret vedtok 27.11.2020 kapitalforvaltningsstrategi for 2021. Den nye strategien inne-
bærer omfattende endringer. Strategisk aksjeandel økes fra 45 % i 2020 til 60% i 2021. 
Økningen i aksjeandel skjer på bekostning av allokeringen til norske og utenlandske 
obligasjoner. Det legges videre opp til at man ikke har spesifikk strategisk aksjeeks-
ponering til ulike land og regioner.   Økningen i aksjeandel fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021 
skal skje gradvis med sikte på å være tilpasset ny strategisk allokering i løpet av 2021.  
 
Strategien for kapitalforvaltning i 2021 gir følgende sammensetning av porteføljen: 
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Rebalansering skal vurderes månedlig. Det skal foretas rebalansering dersom allokeringen 
til en aktivaklasse avviker fra minimums- og maksimumsrammeneavviker. Det skal ikke 
foretas rebalansering i eiendomsfond. Det er ingen regler/grenser for når en skal 
rebalansere forvalterandeler innen en aktivaklasse som har flere forvaltere. Eventuell 
rebalansering av forvalterandeler kan for eksempel foretas i forbindelse med uttak fra 
fondet eller ved rebalansering mellom aktivaklasser. Sekretariatet har fullmakt til å justere 
forvalterandelene etter råd fra Gabler. 
 
Aksjeporteføljen skal når strategien er implementert ha følgende sammensetning: 

 
Fond     Allokering   Valutasikret 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AKO Global Long Only             10 %    Ja 
Egerton Capital Equity Fund  10 %    Ja 
Lansdowne DMLO     5 %    Ja 
The Children’s Investment Fund   5 %    Ja 
Ardevora Global Equity   10 %    Nei 
Generation Global Equity   10 %    Nei 
Artisan Global Discovery    5 %    Nei 
TT Emerging Markets     5%    Nei 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM      60 % 

 
Dette innebærer at en skal selge seg ut av Artic Norwegian Value Creaton (norske aksjer), 
og kjøpe seg inn i Egerton Capital Equity Fund, Artisan Global Discovery og The 
Children’s Investment Fund i løpet av 2021.  
 
Når det gjelder norske obligasjoner skal en fortsatt være investert i DNB obligasjon E, men 
redusere den strategiske vekten fra 15% i 2020 til 9% i løpet av 2021.  
 
For utenlandske obligasjoner skal den strategiske vekten reduseres fra 24 % i 2020 til  
15 % i løpet av 2021. Her skal en videre selge seg ut av Tempelton Global Bond Fund og 
fordele investeringen likt på de tre gjenværende fondene BlueBay IG Global Aggregate 1, 
PIMCO Global Bond Fund ESG og PIMCO Income Fund.  
 
For eiendom og bankinnskudd er det ingen endring i strategien. 
 
Tilpasning til ny kapitalforvaltningsstrategi 
 
I begynnelsen av januar solgte en seg ut av Tempelton Global Bond Fund med 29,1 mill. 
kroner. Dette beløpet er gått til å øke investeringene hos de tre andre forvalterne av 

Normalposisjon

Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum

Aksjer 60 % 55 % 65 %

Norske obligasjoner 9 % 7 % 11 %

Utenlandske obligasjoner 15 % 12 % 18 %

Sum obligasjoner 24 % 20 % 28 %

Eiendomsfond 15 % 12 % 18 %

Bankinnskudd 1 % 0 % 2 %

Alternative investeringer 0 % 0 % 4 %

SUM 100 %

Frihetsgrader
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utenlandske obligasjoner med 7,9 mill. kroner hver. 5,4 mill. kroner er brukt til å styrke 
driftskontoen.  
 
Videre har en kommet godt i gang med innfasingsplanen mot ny strategisk vekt for aksjer 
på 60 %. På slutten av januar har en solgt seg ned i norske obligasjoner med 33 mill. 
kroner. Disse gikk til kjøp av andeler i Egerton Capital Equity Fund. Samtidig som en som 
en i februar kjøper seg inn i Egerton Capital Equity Fund, solgte en seg ut av Artic 
Norwegian Value Creaton med 17,2 mill. kroner.   
 
I månedsskiftet april/mai har man gått videre og solgt seg ned i Ardevora Global 
EquityH2N med ca NOK 29,1 millioner, og ervevet aksjer i The Chrildren`s Investment 
Fund med NOK 27,5 millioner, og Artisan Global Discovery Fund med NOK 15 millioner.  
 
Videre er nå ordre for plassering av midler fra nedsalget i Ardevora signert, slik at man nå 
kjøper seg opp med like store beløp i de tre globale fondene BlueBay IG Global Aggregate 
I, PIMCO Global Bond Fund ESG og PIMCO Income Fund.  
 
Da transaksjonene er gjort i månedsskiftet fremgår ikke disse fullt ut av månedsrapporten. 
Det er for øvrig ikke grunnlag for å foreta noen egen rebalansering i denne fasen av 
tilpasning til ny strategi for 2021.  Rebalansering vil man måtte komme tilbake med når 
siste trinn i strategien nå om kort tid er gjennomført.  
 

Nærmere om avkastningen hittil i 2021 
 

Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på NOK 9,6 (9,688) millioner i april 
måned. Det gir en gjennomsnittlig avkastning for fondet i april på 1,8 %. Referanse-
indeksen viser en gjennomsnittlig vekst i mars på 1,2 %. Dette innebærer en avkastning 
som er 0,6 prosentpoeng høyere enn indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg 
slik: 
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Aksjer        8,9 3,1 2,3 0,8 
Norske obligasjoner        0,2 0,4 0,4   0,0 
Utenlandske obligasjoner         1,0 0,9 0,3 0,6 
Eiendom      - 0,5       - 0,7      - 0,7 0,0 
Pengemarked 0,0 0,1 0,0 0,0 
Sum 9,6 1,8 1,2 0,6 

Tabellen viser avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, gjennomsnittlig 
avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks for april måned.  

 
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning for fondet på NOK 22,4 mill. kroner for 
perioden januar – april 2021.  Det gir en gjennomsnittlig avkastning på 4,2 %. Referanseindeksen 
viser en gjennomsnittlig avkastning på 3,2 %. Dette gir en avkastning på 1,0 % over indeks. For 
hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Aksjer        21,9 8,3 7,8 0,5 
Norske obligasjoner  0,2 0,3      - 0,2 0,5 
Utenlandske obligasjoner       - 0,3      - 0,3      - 2,2 1,9 
Eiendom  0,6 0,9        0,9 0,0 
Pengemarked  0,01 0,1 0,0 0,1 
Sum 22,4 4,2 3,2 1,0 

Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 30.04.2021, samt gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen, 
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks for de fire første 
månedene i 2021. 
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Konklusjon 
 
Tallene første fire måneder viser en god vekst på 4,2 % når en ser alle aktivaklassene 
under ett.  Det er også en meravkasting på 1,0 %. 
 
Aksjer har en avkastning på 8,3 %, og en meravkastning på 0,5 %. Trenden fra første 
kvartal, hvor man hadde en mindreavkastning på 0,3 % er følgelig snudd, noe som er 
veldig positivt. Utenlandske obligasjoner har bedre avkastning, og den negative 
avkastningen hittil i år er vesentlig redusert, men fortsatt er avkastningen negativ med  
0,3 %. For øvrig er eiendomsfond litt ned siste måned, men med positiv avkastning på  
0,9 % i årets første fire måneder sett under ett. 
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Regnskap 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Årsregnskap 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd etter skatt på 
42 965 501 kroner godkjennes.  
 

1. Det gjøres følgende disponeringer:  
- 4 342 784 kroner tillegges tilleggskapitalen  
- 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2022  
 

2. Bufferkapitalen økes med 32 445 501 kroner av årets overskudd til 151 739 319 kroner.  
 

3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen. 
 
 
Vedlegg 
Regnskap 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
Noter til regnskap 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
Utkast revisjonsberetning 2020 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
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Saksopplysninger 
 
Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2020 følger som 
vedlegg til saken. 
 
Revisors foreløpige revisjonsberetning følger vedlagt. Etter at styret har behandlet og underskrevet 
regnskapet vil revisor utarbeide den endelige revisjonsberetningen slik at den kan forelegges 
rådsforsamlingen i juni 2021.  
 
Når det gjelder avkastning var 2020 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetanse-
fond til tross for koronaepidemien.  Sum avkastning av kapital var på 45 994 909 kroner. 
 
Det har videre i 2021 oppstått en situasjon hvor fondet er ilagt inntekts- og formueskatt for 
investeringer i eiendomsfond for årene 2018 og 2019. Utgiftene til dette samt anslag på 
skattekostnad for 2020 er tatt inn i regnskapet for 2020.  Samlet skattekostnad er på 1 520 927 
kroner slik at overskuddet etter skatt bli på 42 965 501 kroner.  
 
I fondets kapitalforvaltningsstrategi for 2020 vedtatt 29. november 2019 heter det bl.a.:  
 

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

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

4.2 Bufferkapital  
Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi og 
muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning. Bufferkapitalen vil 
også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. Dette innebærer muligheter 
for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over tid. Per 31. desember 2019 er det 
avsatt 119,8 mill. kroner i bufferkapital.  
 
4.3 Bruk av avkastning  
Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn:  
 
1. Opprettholdelse av fondets realverdi.  
2. Utdeling av midler  
3. Oppbygging av bufferkapital.  
 
Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse av 
fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av midler og 
oppbygging av bufferkapital kan finne sted.  

 
Tilleggskapital  
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2020 var tilleggskapitalen på i alt    
90 060 310 kroner.  
 
For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen inklusive tilleggskapitalen må man avsette  
4 342 784 til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på  
1,3 % fra 2019 til 2020. Tilleggskapitalen per 31.12.2020 vil da være 94 403 094 kroner. 
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Utdeling av midler  
Det ble i 2020 delt ut 10 520 000 kroner, som 1 480 000 kroner mindre enn avsatt.    
 
Det reserveres 12 mill. kroner til utdeling i 2022. Fri kapital er dermed på 24 mill. kroner.  
 
Bufferkapital  
Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. 2020 var et år 
med god avkastning, og bufferkapitalen vil derfor bli økt i forhold til 31.12.2019.  
 
Tabellen viser utviklingen i bufferkapital gjennom 2020.  
 
Beløp NOK Bufferkapital  
1.1.2020 119 789 351  
Tilbakeførte midler 3 847 250  
Tilleggskapital -4 342 784 Justering av fondets kapital (grunnkapital og 

tilleggskapital) med 1,3 % 
Fra årets overskudd 32 445 501 Av årets resultat 
31.12.2020  151 739 319  

 
Skattekostnad  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har sammen med en rekke andre stiftelser i februar 
2021 blitt ilagt skatt på investeringer i selskaper med deltakerfastsetting. Dette gjelder inntekts- og 
formueskatt på kompetansefondets investeringer i eiendomsfondene Aberdeen eiendom Norge og 
DNB Scandinavian Prop Fund 4 KS. En har også blitt ilagt tilleggsskatt.  I regnskapet for 2020 har 
en også innarbeidet anslag på skatt på inntekt og formue for 2020. Tabellen som følger viser 
skattekostnadene for årene 2018, 2019 og 2020.   
   

     

 2020 2019 2018 Sum 

Skatt formue                54 521                58 227                63 816               176 564  
Skatt inntekt              410 708              557 919              269 248            1 237 875  
Rentetillegg                       -                    7 544                  4 026                 11 570  
Tilleggsskatt                61 613                33 305                 94 918  
Sum skattekostnad              465 229              685 303              370 395            1 520 927  

 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet tilrår at regnskapet for 2020 godkjennes. Det foreslås videre at 12 mill. kroner 
reserveres til utdeling i 2022 og at tilleggskapitalen økes med 4 342 784 kroner.  
 
Bufferkapitalen vil ut fra ovenstående være 151 739 319 kroner per 31.12.2020. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Resultatregnskap 01.01. - 31.12.2020

Note 2020 2019

Avkastning av kapital
Inntekter av finansielle eiendeler

Renteinntekter 38 961 56 752

Rente verdipapirer 1 900 745 2 422 621

Urealisert gevinst finansielle eiendeler 6 644 989 52 986 762

Realisert gevinst finansielle eiendeler 44 532 440 974 965

Andre finansinntekter 3 165 807 3 404 219

Sum inntekter av finansielle eiendeler 56 282 942 59 845 319

Kostnader vedrørende finansielle eiendeler
Urealisert tap finansielle eiendeler 5 557 754 0

Realisert tap finansielle eiendeler 3 945 115 49 166

Kostnader verdipapirer 10 785 163 728 116

Renteutgifter 0 0

Andre finanskostnader 0 0

Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler 10 288 032 777 282

Sum avkastning av kapital 45 994 909 59 068 037

Driftskostnader
Lønnskostnader, arbeidsgiveravgift og feriepenger 2 817 069 0

Styre- og møtegodtgjørelse 2 295 811 328 480

Møtekostnader 15 309 25 960

Revisjonshonorar 2 25 000 25 000

Konsulenttjenester 303 156 140 176

Administrasjonskostnader 52 137 287 787

Sum driftskostnader 1 508 482 807 404

Årets overskudd før skatt 44 486 428 58 260 633

Skattekostnad 11 1 520 927 0

Årets overskudd etter skatt 42 965 501 58 260 633

Overføringer
Overført fra bufferkapital 6 -4 342 784 -7 191 122

Avsatt til tilleggskapital 6 4 342 784 7 191 122

Avsatt til bufferkapital 6 32 445 501 46 684 633

Avsatt til annen egenkapital 6 10 520 000 11 576 000

Sum overføringer 42 965 501 58 260 633
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Balanse pr.31.12.2020

Note 2020 2019
Fordringer
Interimskonto DNB 117 179              7 738                  

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer 117 179              7 738                  

Finansielle omløpsmidler
Norske obligasjoner 3 75 061 712 95 832 877

Globale obligasjoner 3 123 878 565 115 216 765

Norske aksjer 4 18 017 425 32 991 710

Globale aksjer 4 240 428 327 177 121 366

Eiendomsfond 5 74 590 727 72 110 142

Venturefond 5 1 650 000 1 170 000

Sum finansielle omløpsmidler 533 626 755 494 442 861

Bankinnskudd 9 1 972 837 2 392 448

Sum omløpsmidler 535 716 772 496 843 046

Sum eiendeler 535 716 772 496 843 046

Egenkapital
Grunnkapital 6 244 000 000 244 000 000

Tilleggskapital 6 94 403 094 90 060 310

Sum bunden kapital 338 403 094 334 060 310

Bufferkapital 6 151 739 319 119 789 351

Fri kapital 6 24 000 000 24 000 000

Sum fri kapital 175 739 319 143 789 351

Sum egenkapital 514 142 413 477 849 661

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 166 574 50 011

Skyldig skattetrekk 86 790 38 007

Skyldig arbeidsgiveravgift 38 798 13 168

Skyldig feriepenger 85 800 0

Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger 12 098 0

Betalbar skatt 11 1 520 927 0

Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 7,8 19 503 373 18 883 168

Annen kortsiktig gjeld 160 000 9 031

Sum kortsiktig gjeld 21 574 360 18 993 386

Sum egenkapital og gjeld 535 716 772 496 843 046

Tormod Vågsnes

styreleder

Sverre Valvik

Rita Hansen

(daglig leder)

Bodil Slettebø

nestleder

Bente Christensen

Kjetil Glimsdal Oddvar Espegren

Arendal, 21. mai 2021

Ole Magnus Heimvik
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2020

Note 1   Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler inntektsføres på tidspunkt for opptjening.

Selskapet er i all hovedsak fritatt for inntekts- og formuesskatt.

Finansielle omløpsmidler

Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer som er børsnoterte
og som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet.

Skatt

Stiftelsen er kun skattepliktig for inntekter og formue knyttet til eierandeler i deltakerlignende selskaper.
Skyldig skatt for andel av inntekt og formue i inntektsåret, vises i resultatregnskapet som skattekostnad
og skyldig betalbar skatt i balansen. Det opereres ikke med utsatt skatt- og utsatt skattefordel, da stiftelsen
ikke har skattemessige posisjoner som skyldes midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier.

Note 2   Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor

Selskapet har i 2020 hatt ansatt daglig leder, og det er utbetalt kr.600 000 i lønn.
Det er utbetalt kr.64 000 styrehonorar til styreleder og kr. 231 811 i møtegodtgjørelse til styret for 2020. 

Revisor

Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er kr. 25 000.  Beløpet er inklusiv mva. Side 1 av 5
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2020

Note 3   Norske og globale obligasjoner

Antall andeler Ansk.kost Kurs 31.12.20 Bokført verdi Markedsverdi

DNB Obligasjon III 7 204                  10 419,6            75 061 712       75 061 712      

Sum norske obligasjoner -                      75 061 712       75 061 712      

Blue Bay IG Glob 25 820                1 239,2              31 994 503       31 994 503      
Pimco Global Bond 2 718 560         11,7                    31 861 519       31 861 519      
Pimco GLB/SHS 268 726              115,5                  31 037 904       31 037 904      
Templeton Gobal Bond 2 825 014         10,3                    28 984 639       28 984 639      

Sum globale obligasjoner -                      123 878 565     123 878 565    

Sum obligasjoner -                      198 940 277     198 940 278    

Note 4   Norske og globale aksjer

Antall andeler Ansk.kost  Kurs 31.12.20 Bokført verdi Markedsverdi

Norske aksjer

DI Norske Aksjer Institusjon 2 -                       -                       -                      
Artic Norwegian Value Creation B 8 918                  2 020,4              18 017 425       18 017 425      

Globale aksjer

Ardevora Glob Eq 21 334 711       1,3                      27 233 759       27 233 759      
Landsdown DM LO 252 612              126,9                  32 046 742       32 046 742      
AKO Global Lg-Only 14 400                1 034,6              14 897 952       14 897 952      
AKO Global Long Only 30 152                1 273,0              38 382 868       38 382 868      
TT INT/SHS 194 278              115,5                  22 432 360       22 432 360      
Generation IM Global Equity 9 355                  670,8                  53 461 730       53 461 730      
Treligga/SH 26 487 063       2,0                      51 972 916       51 972 916      

Side 2 av 5
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2020

Note 7   Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

"Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt" presenteres som  gjeld i regnskapet. Spesifikasjon av denne gjelden fremgår av note 8.

Note 8   Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

Vedtatt utdeling av midler 2020, rest ikke utbetalt 10 520 000      
Vedtatt utdeling av midler 2019, rest ikke utbetalt 6 519 606        
Vedtatt utdeling av midler 2018, rest ikke utbetalt 540 000             
Vedtatt utdeling av midler 2017, rest ikke utbetalt 120 000             
Vedtatt utedling av milder 2016, rest ikke utbetalt 1 600 000        
Vedtatt utdeling av midler 2015, rest ikke utbetalt 121 250             
Vedtatt utdeling av midler 2013, rest ikke utbetalt 82 517               

Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 19 503 373      

Note 9   Bankinnskudd

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 39 996.

Note 10 Kostnader verdipapirer

Kostnader verdpapirer omfatter: 
* Kostnader til  Gabler Investments AS for finansiell oppfølging 
* Depothonorar og fee reduction fee for DNB obligasjoner

2020 2019

Gabler Investments AS 145 965             108 375              
Depothonorar og fee-reduction fee 639 198             619 741              
Sum: 785 163             728 116              

Note 11 Skatt

Side 3 av 5
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Grunnkapital pr.31.12.20

For å opprettholde grunnkapitalen i fondet skal grunnkapitalen justeres for endring i konsumprisindeksen:

Konsumprisindeks: Gj.sn.2020 112,2
Gj.sn. 2019 110,8
Endring 1,40 Øning i % 1,3

Grunnkapital + Tillegsskapital 01.01.2020 334 060 310    
Økning 2020 (1,3%) 4 342 784        
Grunnkapital + Tillegsskapital 31.12.2020 338 403 094    

Grunnkapitalen fordeler seg på: Innbet.Grunnkapital Tillagt fra bufferkapitalen Sum grunnkapital

Bokført pr.01.01.2020 244 000 000      90 060 310      334 060 310      
Årets tillegg til kapital 4 342 784        4 342 784          
Bokført pr.31.12.2019 244 000 000      94 403 094      338 403 094      

Bokført før årets justeringer; 90 060 310      

Årets regulering av Tilleggskapitalen 4 342 784        
for å opprettholde indeksregulert verdi:

20.03.21 TNS
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Til styret i stiftelsen Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 
 

 

  
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds årsregnskap som viser et overskudd på 
kr 42 965 501. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret 
avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 
 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik 
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. 
 
Øvrig informasjon  
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i stiftelsens 
årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, 
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 
 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og på 
tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 
legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 
ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.  
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til: 
https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/  
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av 
stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
Konklusjon om utdeling og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. 
 
 
 
Ketil Raknes  
statsautorisert revisor 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2020 godkjennes og 
oversendes rådsforsamlingen. 
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Saksopplysninger 
 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2020 følger som vedlegg til 
saken. Beretningen følger i hovedsak den samme strukturen som tidligere års beretninger.  
 
Årsberetningen gir også en kort omtale av arbeidet knyttet til samtaler med Sørlandets 
Kompetansefond om eventuell sammenslåing av fondene og til arbeidet med 
nyorganiseringen av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet tilrår at årsberetningen godkjennes og oversendes rådsforsamlingen. 
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ÅRSBERETNING 2020 
 
 
1. Formål og bakgrunn  
 
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et 
resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står 15 
kommuner i tidligere Aust-Agder fylke. Kontoradressen er Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal. 
 
Stiftelsens arbeid er regulert av lov om stiftelser og av vedtektene vedtatt av innskyternes 
kommunestyrer. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-
Agder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å 
styrke og videreutvikle Universitetet i Agder. Den samlede grunnkapitalen er på 244 mill. 
kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt inn slik kapital: 
 
 

Kommune Totalt (mill. kr) 

Bykle:     2,0 

Valle:     1,0 

Bygland:     0,5 

Evje og Hornnes:     1,0 

Iveland:     0,5 

Birkenes:     4,0 

Lillesand:   20,0 

Grimstad:   80,0 

Arendal: 120,0 

Froland:     4,5 

Åmli:     1,0 

Vegårshei     0,5 

Tvedestrand:     5,0 

Gjerstad:     2,0 

Risør:     2,0 

Sum:  244,0 
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Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Ifølge vedtektene skal minst en tiendedel av kapitalavkastningen normalt legges til grunn-
kapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige av-
kastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som 
kan benyttes senere år. 
 
Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til 2020. Innskutt grunnkapital 
i 2003 var 244 mill. kroner. Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde 
i 2020 om lag 490 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 24 mill. kroner til utdeling 
for 2021 og 2022. Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004-2020 til 
sammen 108,1 mill. kroner. 
 

 
 
 

 
2. Rådsforsamling, styre og administrasjon 
 
Ved rådsforsamlingens møte 12. juni 2020 på Administrasjonsbygget i Arendal møtte 
følgende representanter: 
 

• Arendal kommune   v/Robert C. Nordli 
• Evje og Hornnes kommune v/Svein Arne Haugen 
• Vegårshei kommune  v/fullmakt til Marianne Landaas  
• Risør kommune  v/Per Kristian Lunden 
• Gjerstad kommune  v/Inger Løite  
• Åmli kommune  v/Bjørn Gunnar Baas 
• Froland kommune  v/Ove Gundersen 
• Tvedestrand kommune v/Marianne Landaas 
• Iveland kommune  v/Kristin K. Myhren 
• Bykle kommune   v/fullmakt Per Kristian Lunden 
• Lillesand kommune  v/Einar Holmer-Hoven 
• Valle kommune  v/fullmakt Per Kristian Lunden 
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Kommunene Grimstad, Birkenes og Bygland var ikke representert i rådsforsamlingen. 
 
Rådsforsamlingens nestleder Ove Gundersen ledet møtet i rådsforsamlingen i 2020.  
 
Gro-Anita Mykjåland ble gjenvalgt som leder for rådsforsamlingen for perioden 2020 – 2022. 
Ove Gundersen ble gjenvalgt som nestleder i rådsforsamlingen for samme periode.   
 
Rådsforsamlingens viktigste oppgave er å velge styre for Aust-Agder utviklings- og kompe-
tansefond. I henhold til fondets vedtekter kan gjenvalg finne sted, dog således at ingen skal 
kunne sitte mer enn to periode. 
 
Styret har frem til 12. juni 2020 bestått av følgende medlemmer: 
 

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

 
Videre har styret følgende varamedlemmer i rekke: 
 

1. Tormod Vågsnes 
2. Inger Vollstad 
3. Anne Hestness Trommestad 
4. Connie Barthold 
5. Sigbjørn Tønnesland 
6. Camilla Saga 
7. Harald Erlandsen 

 
Tormod Vågsnes og Rita Hansen ble valgt som styremedlemmer for perioden 2020-2024.  
Kjetil Glimsdal og Oddvar Espegren ble gjenvalgt som styremedlemmer for perioden 2020 – 
2024. Tormod Vågsnes ble valgt som styreleder for perioden 2020-2022. Bodil Slettebø ble 
gjenvalgt som nestleder for perioden 2020-2022. 
  
Fra 12. juni 2020 består styret av følgende medlemmer. 
 

• Tormod Vågsnes (leder) 
• Bodil Slettebø (nestleder) 
• Rita Hansen 
• Kjetil Glimsdal 
• Oddvar Espegren 
• Sverre Valvik 
• Bente Christensen 

 
Videre har styret følgende varamedlemmer i rekke: 
 

1. Morten Kraft 
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2. Inger Vollstad 
3. Anne Hestness Trommestad 
4. Connie Barthold 
5. Sigbjørn Tønnesland 
6. Camilla Saga 
7. Per Arve Øyen 

 
11. desember 2020 ble det avholdt et ekstraordinært møte i rådsforsamlingen. Som følge av 
koronaepidemien ble møtet avholdt som et digitalt møte. Følgende representanter deltok: 
 

• Arendal kommune   v/Robert C. Nordli 
• Evje og Hornnes kommune v/Svein Arne Haugen 
• Vegårshei kommune  v/Kjetil Torp 
• Risør kommune  v/Per Kristian Lunden 
• Gjerstad kommune  v/Inger Løite  
• Åmli kommune  v/Bjørn Gunnar Baas 
• Grimstad kommune  v/Beate Skretting 
• Froland kommune  v/Ove Gundersen 
• Tvedestrand kommune v/Marianne Landaas 
• Iveland kommune  v/Gro-Anita Mykjåland 
• Birkenes kommune  v/ Anders Christiansen 
• Bykle kommune   v/Jon Rolf Næss 
• Valle kommune  v/Steinar Kyrvestad 

 
Kommunene Bygland og Lillesand var ikke representert i møtet. 
 
I møtet behandlet en endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  
Endringene i vedtektene var i § 5 Stiftelsens organer og deres ansvarsområder pkt. 2 
Stiftelsens styre hvor man gikk fra å ha syv varamedlemmer i rekke til 3 varamedlemmer i 
rekke. Videre var det endringer i §6 Grunnkapitalene og forvaltningen av denne.  Siktemålet 
med denne endringen var å legge forholdene til rette for å kunne øke aksjeandelen og 
avkastningen ved forvaltningen av fondets midler.  
 
Følgende ble valgt som varamedlemmer i rekke: 
 

1. Morten Kraft 
2. Inger Vollstad 
3. Anne Hestness Trommestad 

 
Styret er det øverste organet i stiftelsen. Det har i løpet av 2020 vært avholdt åtte styremøter.  
 
På styremøtene våren 2020 var en eventuell sammenslåing med Sørlandets Kompetansefond 
et sentralt tema.  Sommeren 2020 ble det avklart at det ikke ville bli noen sammenslåing av de 
de to kompetansefondene i 2020.  
 
Sommeren 2020 ga Agder fylkeskommunemelding om at fylkeskommunen fra 2021 ikke 
lenger vil dekke sekretariatsfunksjonene og være forretningsfører for Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond. Fremtidig organisering og ansettelse av ny daglig leder har derfor vært 
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viktige saker høsten 2020. Også arbeidet med en ny og mer offensiv kapitalforvaltnings-
strategi for 2021 og endringer i vedtektene i den forbindelse har vært sentralt i styrets arbeid 
høsten 2020.    
 
I tråd med den nye strategien som ble vedtatt av styret i 2018 tildelte styret i 2019 midler til 
tre langsiktige satsinger: 
 

• Senter for e-helse: «Agder som mønsterregion innen e-helse» 
• HI Flødevigen: «Blått kompetansesenter Sør» 
• Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad: «Politikk for store samfunnsutfordringer» 

 
Oppfølging av disse tre prosjektene har vært sentralt i 2020. Prosjektene «Agder som 
mønsterregion innen e-helse» og Politikk for store samfunnsutfordringer» har hatt en 
tilfredsstillende fremdrift selv om koronaepidemien har vært krevende for prosjektene. 
 
Når det gjelder prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» har Havforskningsinstituttet trukket 
seg som prosjekteier og deltaker i prosjektet. Agder fylkeskommune har påtatt seg å være 
prosjekteier for prosjektet. Det arbeides nå med å finne en ny plattform for prosjektet.  
  
Styret hadde i februar møte på I4Helse-bygget i Grimstad.  På møtet ble det gitt en orientering 
om status og fremdrift for prosjektet: «Agder som mønsterregion innen e-helse.» 
 
I april-møtet ga Gabler AS en orientering om situasjonen i kapitalmarkedene i lys av korona-
epidemien. 
 
Den planlagte studieturen/styreseminaret i mai 2020 til San Sebastian i Spania ble 
avlyst/utsatt som følge av koronaepidemien. 
 
I møtet i september 2020 presenterte Egde Consulting AS sluttrapporten for prosjektet 
«Continua Test og sertifiseringssenter».  
 
Gabler AS møtte styret i oktober 2020 i forbindelse med utarbeidelsen av fondets 
kapitalforvaltningsstrategi for 2021. 
 
Styret behandlet 53 saker i 2020. 
 
Agder fylkeskommune har vært forretningsfører og sekretariat for fondet. Tidligere 
fylkesrådmann John G. Bergh i Aust-Agder fylkeskommune har vært daglig leder.  
 
Daglig leder John G. Bergh har vært ansatt i stiftelsen i en deltidsstilling. 
 
Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljø. 

 
3. Virksomheten  
 
3.1 Kapitalforvaltning 
 
Styret har i 2020 implementert kapitalforvaltningsstrategien for 2020 for Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond.  
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Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at styret foretar en årlig vurdering av denne. Etter råd 
fra Gabler vedtok styret for 2020 å øke aksjeandelen med 5 prosentenheter fra 40 % til 45 %. 
Andelen norske obligasjoner ble redusert tilsvarende fra 20 % til 15 %.  I tillegg ble andelen 
av norske aksjer redusert fra 6 % til 3 %.  Disse ble tilført globale obligasjoner og aksjer i 
fremvoksende markeder.   Ved utgangen av 2020 har en følgende forvaltere med følgende 
andeler av porteføljen: 
 

Aktivaklasse Andel Fond Andel av 
portefølje 

Norske aksjer 3 % Arctic Norwegian Value Creation (tidl. Solsten) 
 

3,4 %  

Globale aksjer 38 % Ardevora Global Equity SRI (ikke valutasikret) 
 + Generation Global Equity (ikke valutasikret) 
AKO Global L/O H2N (valutasikret)+ Ardevora 
Global Equity SRI (Valutasikret)+ 
Landsdowne Dev. Mkt. L/O SRI H2N 
(valutasikret) 
 

 
19,7 % 

 
 
 

21,1 %  

Aksjer framvoksende 
markeder 
 

4 % TT Emerging Market Equity 4,2 % 

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

9,2% 
 4,7 % 

Bank 1 % Sparebank 1 SR-Bank 
 

0,4 % 

Norske obligasjoner 15 % DNB Obligasjon (III) 
 

14,1 % 

Globale obligasjoner 24 % Pimco Global Bond Fund ESG 
Pimco Income Fund 
Templeton Global Bond Fund 
Bluebay IG Global Aggregate I 

6,0 % 
5,8 % 
5,4 % 
6,0 % 

 
Tabellen som følger viser aktivasammensetningen 1.1.2020 og 31.12.2020.  
 

 Aktivasammen-
setning i mill. kr. 

Fordeling på aktivaklasser i 
% 

 1.1.2020 31.12.2020 1.1.2020 31.12.2020 Strategi 
2020 

Norske aksjer 33,0 18,0 6,7 3,4 3,0 
Globale aksjer 83,5 105,4 16,8 19,7 19,0 
Globale aksjer valutasikret 80,1 112,6 16,2 21,1 19,0 
Aksjer framvoksende 
markeder. 

13,6 22,4 2,7 4,2 4,0 

Eiendomsfond 72,1 74,6 14,5 14,0 15,0 
Bankinnskudd** 2,4 2,1 0,5 0,4 1,0 
Norske obligasjoner** 95,8 75,1 19,3 14,1 15,0 
Globale obligasjoner 115,2 123,9 23,2 23,2 24,0 
Venturefond* 1,2 1,7    
Sum       496,8         535,7 100,0 100,0 100,0 

* Venturefond inngår ikke i strategien 
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Ved inngangen til 2020 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser som avvek fra kapitalfor-
valtningsstrategien for 2020.kudd. Det skyldes at kjøps- og salgstransaksjoner for å tilpasse 
seg kapitalforvaltningsstrategien for 2020 ble foretatt i første kvartal 2020.  Fondet har ved 
utgangen av 2020 i hovedsak en fordeling i henhold til strategien for 2020.    

 
Når det gjelder avkastning var 2020,til tross for koronaepidemien, et meget godt år for fondet, 
med spesielt en sterk utvikling i aksjemarkedet. Globale aksjer valutasikret viste imidlertid en 
svak utvikling med meget høy mindreavkastning. Tabellen som følger gir en oversikt over 
avkastningen av fondets midler i 2020. 
 
 Avkastning i 

mill. kroner 
Avkastning i % 

Portefølje Referanse-
indeks 

Merav-
kastning 

Norske aksjer 2,7 9,1 7,3 1,8 
Globale aksjer 20,3 22,4 12,7 9,7 
Globale aksjer valutasikret 8,4 3,4 14,2 -10,8 
Aksjer fremvoksende 
markeder 

3,1 16,2 15,5 0,7 

Eiendomsfond 5,4 7,6 7,6 0,0 
Driftskontoen 0,0 0,9 0,6 0,3 
Norske obligasjoner 2,9 5,3 5,0 0,2 
Globale obligasjoner 4,2 4,0 5,2 -1,2 
Sum * 46,8 9,6 9,6 0,0 

*Tallene i tabellen er tatt fra avkastningsrapporten for 2020. I tabellen er ikke tatt hensyn til fondets kostnader til 
Gabler AS for forvaltning av verdipapirer. Tallene er avrundet til 1 desimal. 

 
Det kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er den indeks som best gjenspeiler 
bankavkastning, for samme periode hadde en avkastning på 0,6 %, mens fondets driftskonto 
har en avkastning på 0,9 % i 2020. 
 
Av den samlede avkastning på 46,8 mill. kroner har norske aksjer en avkastning på 2,7 mill. 
kroner. Globale aksjer uten valutasikring har en avkastning på 20,3 mill. kroner og globale 
aksjer med valutasikring har en avkastning på 8,4m ill. kroner. Aksjer i fremvoksende 
markeder har en avkastning på 3,1 mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning 
på 2,9 mill. kroner og globale obligasjoner bidrar med 4,2 mill. kroner. Eiendomsfond har gitt 
en avkastning på 5,4 mill. kroner, inklusiv utbetalt utbytte. 
 
I 2020 er det en avkastning på 9,6 %. Målt i forhold til referanseindeksene er det ingen mer-
avkastning. Norske aksjer har en avkastning på 9,1 % i 2020. Dette er 1,8 % høyere enn 
referanseindeksen. For globale aksjer uten valutasikring er avkastningen på 22,4 %. Det er en 
meravkastning på 9,7%.  Globale aksjer med valutasikring har en avkastning på 3,4 %.  Det er 
10,8 % dårligere enn indeks. Aksjer i fremvoksende markeder har en avkastning på 16,2 %, 
som er en meravkastning på 0,7 %. For norske obligasjoner er det en avkastning på 5,3 %, 
noe som gir en meravkastning på 0,2 %. Globale obligasjoner har en avkastning på 4,0 % 
prosent. Dette er en mindreavkastning på 1,2 %. Når det gjelder eiendomsfond er det en 
avkastning på 7,6 %, som er lik referanseindeksen. 
 
I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det at i 
forvaltningen av utenlandske aksjer og obligasjoner skal det så langt råd er tas etiske hensyn.  
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Utgangspunkt for slike vurderinger skal være Statens Pensjonsfond Utland eller UN Global 
Compact/UN-PRI. Dette skal vektlegges ved valg av kapitalforvaltere.  
  
I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har 
drevet med aktiv forvaltning, dvs. i perioden 1.5.2004 - 31.12.2020. For aksjer fremvoksende 
markeder, globale aksjer valutasikret, globale obligasjoner og eiendom er tidsperioden 
kortere. 
 

 Avkastning i 
mill. kroner 

Tidsvektet 
akkumulert 

avkastning i % 

Annualisert 
avkastning i 

% 
Norske aksjer 46,2 594,9 12,3 
Globale aksjer 108,7 349,1 9,4 
Globale aksjer valutasikret 40,9 68,0 11,1 
Aksjer fremvoksende markeder 7,3 57,1 8,4 
Eiendom 31,2 107,6 6,9 
Driftskontoen 1,5 55,5 2,7 
Norske obligasjoner 116,7 103,1 4,3 
Globale obligasjoner 41,2 59,9 4,8 
Sum  393,7 194,2 6,7 

 

Samlet avkastning for denne perioden er på 194,2 %, eller 6,7 % i gjennomsnitt pr. år. En 
plassering i pengemarkedet ville gitt en avkastning på 36,8 % i perioden. Det betyr at det i 
perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en meravkastning i forhold til 
pengemarkedet. Målt i forhold til referanseindeksen har Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond en årlig meravkastning på 0,9 %.  
 
Styret vedtok i 2020 ny kapitalforvaltningsstrategi for 2021. Den nye strategien innebærer 
omfattende endringer. Strategisk aksjeandel økes fra 45 % i 2020 til 60% i 2021. Økningen i 
aksjeandel skjer på bekostning av allokeringen til norske og utenlandske obligasjoner. Det 
legges videre opp til at man ikke har spesifikk strategisk aksjeeksponering til ulike land og 
regioner.   Økningen i aksjeandel fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021 skal skje gradvis med sikte 
på å være tilpasset ny strategisk allokering i løpet av 2021.  
 
Når det gjelder den etiske forvaltningen ønsker fondet fra 2021 å bygge opp under FNs 
prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og vil fortrinnsvis velge forvaltere som har 
signert disse prinsippene. Dette innebærer at de enkelte forvaltere er forpliktet til å integrere 
hensynet til miljø og samfunnsansvar, samt eierstyring og selskapsledelse i investerings-
beslutninger og eierskapsutøvelse. 
                                                                          
Gabler Investment Service har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i spørsmål 
knyttet til kapitalforvaltningen i 2020. 
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3.2 Tildeling av midler 
 
I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det beskrevet fire 
hovedmålsettinger som søkes realisert gjennom fondets arbeid:  
 

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

 
Høsten 2018 vedtok styret viktige endringer i fondets strategi for utdeling av midler. 
Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av fondets midler sett i forhold til 
utfordringene som Aust-Agder står overfor. Konkret vil fondet gå inn i større og mer 
langsiktige prosjekter.  
 
I den nye strategiske tenkningen vil styret i større grad selv initiere kontakten med miljøer 
som er aktuelle for en tyngre satsing. Som en konsekvens av endringene ble det dermed ikke 
utlyst midler i 2018,  2019 og 2020 som en har gjort tidligere. 
 
Styret tildelte i 2019 midler til tre langsiktige satsinger: 
 

• Senter for e-helse: «Agder som mønsterregion innen e-helse» 
• HI Flødevigen: «Blått kompetansesenter Sør» 
• Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad: «Politikk for store samfunnsutfordringer» 

 
En naturlig konsekvens av den nye strategien vil være at søknadene i større grad utvikles i 
samarbeid med søkerne. Videre vil man prioritere kompetanseområder hvor fylket allerede 
står sterkt og kan hevde seg i en nasjonal og internasjonal sammenheng. På denne måten kan 
en bidra til å videreutvikle allerede gode miljøer. En slik strategi kan også virke utløsende 
med hensyn til midler fra nasjonale, internasjonale og regionale kilder. Det er vanskelig å 
måle effekten av utdelingene, men intensjonen bør likevel være at midlene skal gi en 
betydelig virkning med vesentlige og langsiktige effekter.  
 
Samtidig vil det være viktig for fondet å kunne gripe tak i aktuelle utfordringer og muligheter 
undervegs. Man vil avsette økonomisk handlingsrom til å støtte nye prosjekter som kan være 
aktuelle. Miljøer som henvender seg med planer om prosjekter, vil få disse planene forelagt 
for styret. Slik har også fondet anledning til å gå i videre dialog der dette kan være 
hensiktsmessig.  
 
Som en konsekvens av ny strategi er det færre som får tildelinger. En når ikke på samme måte 
som tidligere alle deler av fylket med bredere utlysninger og prosjekter som ga relevant kom-
petanseutvikling og anvendelse av ny kunnskap relatert til etablering av nye arbeidsplasser i 
distriktene. 
 
I tillegg til de langsiktige satsingene og oppfølging av tidligere igangsatte prosjekter, har 
styret i 2019 også bevilget midler til andre prosjekter man har vurdert som relevante for å 
følge opp fondets strategi. 
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Tildelinger nye prosjekter 2020 
Organisasjon Prosjekt Beløp 
Agder fylkeskommune Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 
Universitet i Agder  Godt begynt 325 000 
Sum nye prosjekter  3 325 000 

 

Videreføringer 2020 
Organisasjon Prosjekt Beløp 
Universitetet i Agder, 
Senter for e-helse 

Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 

Universitetet i Agder, 
innovasjonsmiljøet 

Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 

Universitetet i Agder Flyktningbarns møter med barnehager og 
lokalmiljøer på Agder 

125 000 

KS Agder Drømmejobben 960 000 
FK Jerv og Blå Kors  Holdningskampanjer: «Innafor» 360 000 
Østre Agder Regionråd Etablering av helseklynge 750 000 
Sum videreføringer  7 195 000 

 
Tildelinger totalt 10 520 000 

 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har 
tidligere etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og 
større prosjekter kan realiseres. Noen av bevilgningene til de igangsatte prosjektene er delt i 
to like deler mellom stiftelsene, eller i tre like deler dersom også Sørlandets Kompetansefond 
deltar. De samlede tildelingene til flere av prosjektene er dermed høyere enn det som fremgår 
i avsnittet over.  
 
Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bør ha utløsende effekt med hensyn 
til igangsetting av prosjekter som på sikt vil ha betydning for sikring og etablering av 
arbeidsplasser i Aust-Agder. Universitetet i Agder, Sørlandet sykehus HF og NORCE (tidl. 
Agderforskning AS) har tidligere mottatt betydelig støtte fra kompetansefondet. Disse 
aktørene er tunge leverandører for utviklingsaktiviteter som kan bidra til økt kompetanse og 
styrke nyskapingsevnen i regionen.  
 
Til sammen har fondet delt ut 108,1 mill. kroner i perioden 2004-2020. I tillegg har styret 
vedtatt å avsette inntil 12 mill. kroner til utdeling i 2021 og ytterligere 12 mill. kroner i 2022.  
 
Ser en årene 2004-2020 under ett er Universitetet i Agder den største mottageren av støtte fra 
kompetansefondet. 33,9 prosent av midlene som er delt ut har kommet universitetet til gode, 
nærmere bestemt 36,6 mill. kroner av til sammen 108,1 mill. kroner når en tar hensyn til 
inndratte tilsagn. Beregningen inkluderer midler som er tildelt UiA i fellesskap med 
Havforskningsinstituttet og Senter for omsorgsforskning. I tillegg er UiA en viktig 
samarbeidspartner i flere andre prosjekter som har mottatt støtte fra fondet. 
 
Kommunesektoren (herunder kommunale, fylkeskommunale og interkommunale prosjekter 
samt KS-prosjekter) har til sammen mottatt 13,6 mill. kroner fra fondet, eller 12,5 prosent. 
Sørlandet sykehus har mottatt til sammen 7,9 mill. kroner fra fondet, hvilket tilsvarer 7,3 
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prosent. Prosjekter tilknyttet NORCE (tidl. Agderforskning) har mottatt 7,1 mill. kroner eller 
6,6 prosent av midlene. 
 
Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som utvikler konkret kunnskap om 
barnehagens innhold – spesielt i overgangen mellom barnehage og skole. Til sammen er 
Agderprosjektet tildelt 6,8 mill. kroner fra kompetansefondet. Dette tilsvarer 6,3 prosent av 
fondets utdelte midler sett under ett. I tillegg til dette tildelte fondet 800 000 kroner til 
oppfølging av Agderprosjektet i 2019. 
 
Til sammen har de nevnte virksomhetene mottatt nesten 67 prosent av tilskuddene fra fondet.  
 
Øvrige tilskudd fordeler seg mellom en rekke prosjekter i bl.a. private virksomheter. I de 
senere år er denne andelen økt.  
 
Inndratte tilskudd bl.a. i forbindelse med prosjekter som ikke er realisert utgjør 8,7 mill. 
kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til de 108,1 mill. kronene som er utdelt totalt, og er 
ikke regnet med i tabellen.  
 

Tildelinger 2004–2020 
 Tildelinger  

(mill. kr) 
Prosentandel 

Universitetet i Agder 36,6 33,9 
Kommunesektoren 13,6 12,5 
Sørlandet sykehus 7,9 7,3 
Agderforskning/NORCE 7,1 6,6 
Agderprosjektet 6,8 6,3 
Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter 36,1 33,4 
Sum 108,1* 100,0 

* I tillegg kommer 8,7 mill. kroner i inndratte tilskudd. 

 

 

 
 

3.3 Sluttrapporter 

Utdelinger 2004-2020

UiA Kommunene Sørlandet sykehus Agderforskning Agderprosjektet Andre tilsagn
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Tilsagnene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er som hovedregel gyldige i tre år. 
Når prosjektene avsluttes, mottar kompetansefondet sluttrapport og revisorgodkjent regnskap 
som behandles i styret.  
 
Følgende 3 prosjekter ble avsluttet i 2020: 
 

Avsluttede prosjekter i 2020 
Organisasjon Prosjekt Tilsagn 
Refugee+AS Refugee+ 375 000 
Egde Consulting AS Continua Test og sertifiseringssenter 4 995 000 
USUS AS Digitalt innovasjonsprogram for USUS-

bedrifter. 
1 000 000 

Sum tilsagn 6 370 000 
 

Med bakgrunn i det etablerte samarbeidet mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har begge stiftelsene tildelt tilskudd til Refugee+ . 
Tildelingen til prosjektet er dermed høyere enn det som fremgår. Tabellen tar utgangspunkt i 
tildelingene fra kompetansefondet. 
 
3.4 Ett Agder – ett kompetansefond 
 
Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond ble opprettet av kommunene i tidligere Vest-Agder i 
2000, mens stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet av kom-
munene i tidligere Aust-Agder i 2003. Stiftelsene har nær identiske formål, og har en rekke 
felles samarbeidspartnere og har samarbeidet om en rekke prosjekter.  
 
Styrene i de to stiftelsene nedsatte derfor i 2019 en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utar-
beidet et beslutningsdokument «Ett Agder – ett kompetansefond» som ga anbefalinger knyttet 
til en eventuell sammenslåing av de to stiftelsene. Arbeidsgruppens anbefalinger kan sam-
menfattes slik: 
  

• Den nye stiftelsen får navnet «Kompetansefondet».  
• Stiftelsen får Kristiansand som kontorkommune.  
• Styret i en sammenslått stiftelse får syv medlemmer, og bør ha kompetanse innen 

næringsliv, politikk og forskning/utdanning.  
• Rådsforsamlingen i en ny stiftelse skal bestå av en representant med personlig 

vararepresentant fra hver av stifterne valgt for hver kommunestyreperiode. Ved 
avstemming anbefaler arbeidsgruppen at stemmene vektes etter innskutt kapital fra 
hver enkelt av de to tidligere stiftelsene, slik at kommunene i Aust-Agder til sammen 
får 32 prosent av stemmene og kommunene i Vest-Agder får 68 prosent av stemmene. 
Innenfor disse rammene skal stemmene igjen fordeles mellom kommunene etter 
folketallet i den enkelte kommune per 1.1. i året før rådsforsamlingens møte.  

• Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kroner 1 066 400 000.  

• Den nye stiftelsen får en ordning med sekretariat engasjert direkte av stiftelsen. 
• Ansatte i Sørlandets Kompetansefond skal ivaretas på best mulige måte ved en 

sammenslåing av stiftelsene. Ingen ansatte skal sies opp.  
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• På prinsipielt grunnlag bør stillingen som adm. dir. / daglig leder lyses ut slik at styret 
selv kan engasjere adm. dir. / daglig leder. En bør da også vurdere om stillingen som 
adm. dir. / daglig leder skal være en åremålsstilling. På kort sikt kan det være aktuelt 
med overgangsordninger. 

• Utarbeidelsen av en felles strategi for utdeling av midler vil være det nye styrets 
ansvar. Samtidig peker arbeidsgruppen på at det nye kompetansefondet skal sikre at 
fondene får til mer sammen enn man i dag gjør hver for seg. En viktig målsetting vil 
være å øke utdanningsnivået i hele Agder. Begge dagens stiftelser har felles erfaringer 
knyttet til behovet for å prioritere større og mer langsiktige prosjekter, og den nye 
stiftelsen bør videreutvikle samarbeidet med naturlige samarbeidspartnere.  

• Utarbeidelse av kapitalforvaltningsstrategi for et nytt felles fond vil også være det nye 
styrets ansvar. Arbeidsgruppens vil imidlertid tilrå at en legger opp til en strategi hvor 
en i hovedsak følger de strategiske vektene til Statens pensjonsfond utland med en 
aksjeandel som for tiden er på 70 %. Det er videre viktig at en innarbeider en 
rebalanseringsstrategi og tar etiske hensyn i forvaltningen. Styret bør også vurdere å 
plassere midler som kan komme næringslivet på Agder til gode.  

• Etter arbeidsgruppens vurdering vil det være opp til adm. dir. / daglig leder i en ny 
stiftelse å vurdere behovet for investeringsrådgivning. For øvrig har arbeidsgruppen 
utarbeidet forslag til vedtekter for den nye stiftelsen, med bl.a. en ny formålsparagraf 
som bygger på bestemmelsene i de gjeldende vedtektene for dagens to stiftelser. 

 
Med bakgrunn i overnevnte dokument vedtok styret i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond følgende: 
 

«Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har 27.5.2020 drøftet en eventuell 

sammenslåing av Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklingsog 

kompetansefond. Styret ser det som naturlig at de to kompetansefondene på sikt slås 

sammen. Beslutningsnotatet «Ett Agder – ett kompetansefond» gir et godt grunnlag for 

videre samtaler. Det endelige grunnlaget for en eventuell sammenslåing må ha bedre 

balanse mellom to likeverdige parter.» 

 

Styret i Sørlandets kompetansefond sluttet seg til arbeidsgruppen innstilling. Rådsforsam-
lingen i Sørlandets kompetansefond som har beslutningsmyndighet i slike saker, ønsket ikke 
en sammenslåing av de to fondene på gjeldene tidspunkt.   
 
Det var derfor ikke lenger grunnlag for å arbeide videre med en sammenslåing av de to kom-
petansefondene. 
 
3.4 Ny administrativ organisering  
 
Ved etableringen av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i 2003 påtok Aust-Agder 
fylkeskommune seg å være forretningsfører og dekke sekretariatsfunksjonene for fondet.  Det 
har vært en god ordning for fondet som har kunnet nyte godt av fylkeskommunens kom-
petanse og saksbehandlerkapasitet.  
 
Sommeren 2020 meddelte Agder fylkeskommune at fylkeskommunen ikke ville videreføre 
denne ordningen fra og med 2021. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har derfor i 
løpet av høsten 2020 etablert et eget selvstendig sekretariat og ansatt ny daglig leder.   
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I desember 2020 ansatte styret advokat Ole Magnus Heimvik som ny daglig leder i hel 
stilling.  Heimvik vil tiltre stillingen som daglig leder 1. april 2021. Heimvik vil være eneste 
ansatte i fondet.   
 
I tillegg er det inngått avtaler med Agder fylkeskommune om lønn- og regskapstjenester og 
sak- og arkivtjenester. Videre er det inngått avtale med IKT Agder når det gjelder IKT-
tjenester. Inntil videre vil fondets sekretariat fortsatt være lokalisert i Administrasjonsbygget i 
Arendal.  
 
4. Økonomi   
  
For 2020 er samlet avkastning på kapitalen på 45 994 909 kroner etter at depotkostnadene til 
Gabler er fratrukket. Driftskostnadene var på 1 508 482 kroner. Dette gir et resultat før skatt 
på 44 486 428 kroner. 
 
Det har videre i 2021 oppstått en situasjon hvor fondet er ilagt inntekts- og formueskatt for 
investeringer i eiendomsfond for årene 2018 og 2019. Utgiftene til dette samt anslag på skat-
tekostnad for 2020 er tatt inn i regnskapet for 2020. Samlet skattekostnad er på 1 520 927 
kroner slik at overskuddet etter skatt er på 42 965 501 kroner. 
 
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For å opprettholde fondets realverdi avsettes  
4 342 784 kroner til tilleggskapitalen. Etter dekning av utdelinger gjennom 2020 er det av 
årets overskudd tillagt 32 445 501 kroner til bufferkapitalen. Ved utgangen av året er dermed 
tilleggskapitalen på totalt 94 403 094 kroner, og bufferkapitalen er på 151 739 319 kroner. 
 
I balanseregnskapet er det 24 mill. kroner i fri egenkapital. Det er avsatt 12 millioner kroner 
til utdeling av midler i 2021 og 12 mill. kroner til utdeling i 2022.  
 
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.  

 
 

Arendal, 21. mai 2021 
 
 
 
 
Tormod Vågsnes   Bodil Slettebø   Rita Hansen 
styreleder     nestleder 
  
 
 
 
Kjetil Glimsdal   Oddvar Espegren  Sverre Valvik 
        
 
 
 
 
Bente Christensen       Ole Magnus Heimvik  
         (daglig leder) 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-39 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Tildelte tilskudd per mai 2021 - Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Oversikt gjenstående utbetalinger mai 2021 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt utbetalinger

Tilsagn i 2016

Tilsagn

2016/8 Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2016 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Inndratt Rest Kommentar

2016/9 NIBIO - videreføring Kompetanse- og infrastrukturoppbygging 500 000       -500 000      0

2016/11 Agderforskning AS - videreføringVRI III – Nye stier på Agder År 3/3 300 000       -300 000      0

2016/12 TeamTec AS / IMS Group AS - vTeam IMS 2019 675 000       -675 000      0

2016/49 UiS - videreføring Agderprosjektet 2 100 000   -2 100 000  0

2016/21 Devoteam AS - videreføring eHelse: Continua test- og sertifiseringssenter 795 000       -763 688      -31 312        0

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

2016/32 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 500 000       -407 731      -92 269        0

2016/33 UiA Lokal fundamentering av SFF for marin forskning 900 000       -900 000      0

2016/34 Nymo AS Effektivitet i verdiskapning 1 100 000   -1 100 000  0

2016/35 VisitSørlandet AS Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000       -500 000      0

2016/36 CFD Marine AS Anvendelse av CFD for bygg og eiendom 250 000       -250 000      0

2016/37 MacGregor Pusnes AS MacGregor Pusnes Offshore Vind 900 000       -830 466      -69 534        0

2016/38 Panterra AS Hvordan ivareta konkurransefortrinn 500 000       -500 000      0

2016/40 Envirotech Solutions AS DataHeat 500 000       -375 000      -125 000      0

2016/41 Synsel Energi AS Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya 1 100 000   -1 100 000  0 Overført til Biozin

2016/44 GCE NODE SFI Mechatronics PhD's 560 000       -560 000      0

2016/44 Skild AS Multi access tool 100 000       -100 000      0

Sørlandsporten Næringshage/BeInnovation through design and entrepreneurship 400 000       -265 000      -135 000      0

Sum 11 930 000 -2 475 000  -2 363 688  -500 000      -3 595 466  -531 312      -407 731      -2 056 803  -                 

Tilsagn i 2018

Tilsagn

2018/4 Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2018 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2018/5 UIS - videreføring Agderprosjektet 1 600 000 -1 600 000 -                    

2018/6 Edge consulting - videreføring Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000 -1 400 000 -                    

2018/6 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 61 500 -61 500 -                    

2018/7 UiA - videreføring KriseSim 250 000 -180 000 -255 097 217 549 -32 452 -                    

2018/8 Agderforskning - videreføring SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom 300 000 -300 000 -                    

2018/9 Envirotech Solution - videreføringDataheat 500 000 -125 000 -375 000 -                    

2018/10 KS Agder - videreføring I jobb i Agderkommunene 285 000 -285 000 -                    

2018/11 Oxford Research - videreføring Integrering og sivilsamfunn 175 000 -175 000 -                    

2018/29 Oxford Research - videreføring Integrering som virkemiddel 250 000 -250 000 -                    

2018/30 FK Jerv og Blå Kors Holdningskampanjer 290 000 -410 000 -85 000 -85 000 290 000 -                    

2018/31 UiA   Innføring av velferdsteknologi, Agder 180 000 -36 249 -143 751 -                    

2018/33 UiA

Flyktningbarns møte med barnehager og 

lokalmiljøer 125 000 -125 000 -                    

2018/34 Agderforskning  Våre strender - vår velferd 500 000 -250 000 -250 000 -                    

2018/35 Evjeklinikken AS

Ny livsstil - Ung Folkehelse - Folkehøgskolen 

Helse 375 000 -655 000 280 000 -                    

2018/36 Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320 000 -137 717 -182 283 -                    

2018/37 Fafo

Virksomheters samfunnsansvar og likestilt 

arbeidsliv 200 000 -200 000 -                    Prosjekt ikke gjennomført

Refugee AS Refugee 515 000 -515 000 -                    

Sum 7 326 500   -2 926 500  -1 927 717  -1 895 000  -291 346      787 549       -1 073 486  -                 

Tilsagn i 2019

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
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2019/10 CIEM - videreføring KriseSim, Vituelt treningsverktøy 86 000 -86 000 -                    

2019/11 FK Jerv og Blåkors - videreføringHoldningskampanjer 340 000 -332 411 -227 589 220 000 -                    Sparebanken skal refundere beløpet

2019/12 KS - videreføring Drømmejobben 715 000 -715 000 -                    

2019/13 Oxford Research AS - videreførinIntegrering som virkemiddel og innovasjon 315 000 -315 000 -                    

2019/14 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalm 250 000 -250 000 -                    

2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200 000 200 000           

2019/16 UiS

Lekbasert læring - oppfølging av 

Agderprosjektet 800 000 800 000           

2019/17 Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 -3 000 000 -                    

2019/18 UIA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000      

2019/39 NORCE/NODE Digital Innovation Hub 120 000 -60 000 -60 000 -                    

2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 -1 000 000 1 000 000      

2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000 750 000           

Sum 11 576 000 -                 -332 411      -1 567 589  -1 060 000  220 000       -3 086 000  5 750 000   

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000      

2020/7 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalm 125 000 125 000           

2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960 000 960 000           

2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreførinInnafor (tidl. Holdningskampanjer) 360 000 -71 394 -153 606 112 500 247 500           

2020/24 UiA Godt begynt 325 000 325 000           

2020/37 Agder fylkeskommune Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 3 000 000      

2020/46 UiA - videreføring Innovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringe 2 000 000 2 000 000      

2020/47 Østre Agder regionråd - viderførinHelseklynge  - struktut for kunnskapsløft for bedr 750 000 750 000           

Sum 10 520 000 -                 -                 -71 394        -153 606      112 500       -                 10 407 500 

Tilsagn i 2021

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2021 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2021/8 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000      

2021/7 UiA - videreføring Godt begynt 775 000 775 000           

2021/9 UiA Fakultet for Teknologi og ReaAgder Batteri - Kompetanse 200 000 200 000           

2021/19 MIL AS AI:Hub 640 000 640 000           

Sum 4 615 000   -                 -                 -                 -                 -                 4 615 000   
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Agder fylkeskommune - Prosjekt Blått kompetansesenter Sør 2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne imøtekomme Agder 
fylkeskommune sin søknad om midler til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør 2021».  
Tidligere tildelinger til Blått kompetansesenter Sør blir inndratt. 
 
 
 
Vedlegg 
 
AAUKF Søknad fra Agder fylkeskommune, prosjekt Blått kompetansesenter Sør (BKS) 
AAUKF_Mareano_Budsjett og finansieringsplan 
 
Saksopplysninger 
Innledning 
 
Søknaden nå er en ny søknad basert på at kompetansefondet tidligere har tildelt midler til 
Blått kompetansesenter Sør, dog slik at disse midlene ikke har blitt aktuelle å utbetale da 
prosjektet har måttet redefineres i betydelig grad på grunn av flere vesentlige endringer 
underveis.  
 
Nærmere om forhistorien for søknaden 
 
Blått kompetansesenter Sør har en lengre forhistorie. Opprinnelig var prosjektet sterkt 
knyttet til Havforskningsinstituttet og avdelingen i Flødevigen. Høsten 2018 ble det 
gjennomført et større møte på Flødevigen med ledende aktører innen politikk, 
samfunnsliv, universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning knyttet til 
prosjektet Blått kompetansesenter Sør. Møte endte med svært positive signaler for 
etablering av et slik senter ved Flødevigen. Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe som 
skulle forestå videre arbeid.  
 
I sak 57/18 ble også fattet vedtak som innebar at etablering av et «Blått kompetansesenter 
Sør» i Flødevigen ble et av fondets hovedsatsningsområder slik det fremgår av fondets 
strategidokument. 
 
I sak 17/19 ble så Blått kompetansesenter Sør tildelt NOK 3 millioner for 2019, samt at det 
ble gitt signaler om videre støtte med inntil NOK 6 millioner. Søker var 
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Havforskningsinstituttet ved avdelingen i Flødevigen. Prosjektet hadde den gang tre uttalte 
hovedmål:  
 

- Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene 
- Øke verdiskapning og sysselsetning i blå sektor 
- Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen 

 
I sak 05/20 fattet kompetansefondets styre vedtak hvor man ikke hadde innvendinger til at 
Agder fylkeskommune ble prosjekteier, og at oppstart ble forskjøvet til første halvdel av 
2020.  
 
I sak 16/20 fattet kompetansefondets styre følgende vedtak:  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond trekker inn midlene på til sammen 3 mill. 
kroner som tidligere er tildelt prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».  
 

2. Dersom det innen 1. juni 2020 dokumenteres at det er medgåtte kostnader i 
prosjektet, vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utbetale sin andel av 
disse.  
 

3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg åpen for å bidra med 
finansiering dersom de ulike aktørene som har samarbeidet om å realisere 
prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» lykkes i å finne en omforent plattform for 
et prosjekt med tilsvarende formål. 

 
I sak 37/20 fattet styret i kompetansefondet følgende vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agder fylkeskommune et 
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør (BKS)». Det 
forutsettes at prosjektet er fullfinansiert i samsvar med finansieringsplanen slik den 
fremgår av søknaden. 
 

2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 58,75 mill. kroner. Ved 
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. 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 ber om en nærmere redegjørelse for 
hvordan samarbeidet med Havforskningsinstituttets avdeling på Flødevigen skal 
organiseres. 

 
Prosjektets innhold i henhold til søknaden 
 
Agder fylkeskommune søker om støtte med NOK 3 millioner for 2021 til prosjektet Blått 
kompetansesenter Sør 2021. Videre signaliseres ønske om videre støtte med ytterligere 
NOK 6 millioner, slik at total støtte fra kompetansefondet til prosjektet blir NOK 9 millioner, 
og derved i samsvar med tidligere signaler fra kompetansefondet.  
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De overordnede hovedmålene for prosjektet Blått kompetansesenter Sør er fortsatt angitt 
til å være de samme som i tidligere søknader, jfr. over. Søknaden nå omfatter imidlertid 
midler til et konkret prosjekt knyttet til kartlegging av bunnforhold i Agder. Norge har som 
kjent enorme havområder, totalt mer enn 2,5 millioner kvadratkilometer. Store deler av 
disse havområdene er ikke kartlagt og karlegging anses å være en svært viktig premiss for 
å få på plass en bærekraftig verdiskapning og forvaltning av både ressurser, biomangfold 
og areal. Kartlegging vil videre være helt sentralt for å oppnå god marin arealplanlegging.  
 
Slik en forstår søknaden er tanken at man nå knytter seg opp mot Mareano prosjektet, 
hvor det arbeides med å kartlegge bunnforholdene en rekke steder i landet, for derved å 
bygge opp en nasjonal marin arealdatabase og karttjeneste knyttet til norske havområder. 
Hittil har områder fra Rogaland/Vestland og nordover blitt kartlagt i regi av Mareano 
prosjektet. De større prosjektene er finansiert av midler over statsbudsjettet. For lokale 
prosjekt, som oppstart av kartlegging av enkeltområder i Agder, er det i søknaden angitt at 
det er behov for lokal finansiering, og da som en samfinansiering mellom mange aktører. 
Det er i denne sammenheng søknaden til kompetansefondet kommer inn. 
 
Formålet med søknaden nå er etter det angitte å få startet opp kartlegging av 
bunnforholdene innenfor et nærmere definert område i Agder. Slik søknaden fremstår er 
det ikke avgjort hvilket område som i tilfelle skal kartlegges, men søknaden angir Raet 
som et veldig aktuelt område. I møte mellom representanter for Blått kompetansesenter 
Sør og styreleder og sekretariatet i kompetansefondet ble også Flekkefjord nevnt som et 
alternativ.   
 
Slik søker vurderer dette treffer søknaden nå godt i forhold til innholdet i opprinnelig 
søknad og den strategi som kompetansefondet vedtok i 2018, hvorved Blått 
kompetansesenter Sør ble gjort til en av kompetansefondets tre hovedsatsninger. 
 
Prosjektmål og målgruppe 
 
Data og bearbeidede resultater vil være offentlig tilgjengelig via nasjonal marin 
arealdatabase og karttjenester gjennom Mareano prosjektet. Prosjektmålene for denne 
søknaden, anses følgelig også å samsvare med målene for den nasjonale innsatsen 
Kartleggingen vil fremskaffe opplysninger om landskapet på havbunnen, komposisjon av 
havbunnen, fordeling av biologisk mangfold, sammenhengen mellom fysisk miljø, biologisk 
mangfold og biologiske ressurser samt konsentrasjoner av miljøgifter i bunnsedimenter.  
 
Det er angitt at dersom Blått kompetansesenter Sør skal nå sitt mål om at Agder skal bli 
ledende region innen bærekraftig forvaltning, vil en innsats innen marine grunnkart være 
avgjørende, og berøre alle tre hovedmål utformet fra Blått Notat.  
 
Det er videre angitt at prosjektet vil ha et bredt allmennyttig formål med offentlig tilgjengelig 
resultater via marin arealdatabase med målgrupper som offentlige instanser, 
(kommunene, fylkeskommunen, Statsforvalteren, øvrige sektormyndigheter; 
Fiskeridirektoratet, Kystverket, Mattilsynet, Kartverket), næringslivet, 
forskningsinstitusjonene, skoler og opplevelses- og formidlingsinstitusjoner. 
 
Prosjektorganisering 
 
I etterkant av kompetansefondets strategibeslutning i 2018 og tildelingen i 2019 har det 
funnet sted vesentlige endringer i prosjektet. Opprinnelig søker Havforskningsinstituttet er 
ute både som «prosjekteier/søker» og som deltaker i styringsgruppen for Blått 
kompetansesenter Sør.  
 
Prosjekteier og søker er nå Agder fylkeskommune.  
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Organiseringen av dette konkrete prosjektet er beskrevet slik i søknaden: 
 

Wenche Fresvik – Avdelingsleder – Agder fylkeskommune  
Gunnar Ogwyn Lindaas – Avdelingsleder – Agder fylkeskommune  
Lars Fredrik Gyland – Fylkeskartsjef – Kartverket Sør  
Morten Mattingsdal – Prosjektleder – Blått Kompetansesenter Sør  
Pål Tanum – Prosjektleder – Kartverket Sør  
Jenny Marie Gulbrandsen – Nasjonalparkforvalter – Raet Nasjonalpark  
ubekreftet – NGU  
ubekreftet – Havforskningsinstituttet/Flødevigen  
ubekreftet – Partnerskapet for Blå Vekst i Agder 

 
Fremdriftsplan 
 
Prosjektet er planlagt startet opp nå, og forutsettes å pågå i tre år. Det er følgelig lagt opp 
til at kompetansefondet skal bidra med ni millioner i perioden 2021-2023.  
 
Økonomi 
 
All den tid det ikke er fastsatt hvilket område som eventuelt skal kartlegges er det ikke noe 
endelig budsjett. Det er angitt et eksempel knyttet til kartlegging av Raet nasjonalpark. 
Kostnadsrammen her er angitt til NOK 38 millioner.  
 
Ut over søknaden til kompetansefondet fremstår øvrig finansiering som ikke avklart, men 
det er lagt opp til at regionale aktører skal bidra med totalt NOK 9 millioner 
(fylkeskommune, kommuner og andre). Videre er det forutsatt nasjonal støtte på 50 %, 
tilsvarende NOK 18 millioner, samt at Blått kompetansesenter vil bidra med koordinering 
angitt til en verdi på NOK 2 millioner.  
 
Det skal kort nevnes at budsjett og finansieringsplanen som foreligger for dette konkrete 
prosjektet er en helt annet og har et helt annet formål enn det som lå i budsjettet som 
fulgte opprinnelig søknad.  
 
 
Vurderinger 
 
Innledningsvis vil sekretariatet fremheve at det fremstår som veldig bra dersom man kunne 
få på plass en kartlegging av sjø og havområdene i Agder. Det anses ikke som tvilsomt at 
dette vil være viktig for å tilrettelegge for fremtidig næringsdrift i sjø og havområdene, samt 
for å sikre at områder med spesielle naturtyper, og/eller som fremstår som særskilt 
sårbare mv., ikke blir utsatt for risiko eller skade. 
 
Sekretariatet har videre stor forståelse for at man med alle de endringer som har funnet 
sted i organiseringen mv. av dette prosjektet har måttet tenke nytt når man nå fremmer en 
fornyet søknad til kompetansefondet. Søker kan ikke lastes for at sentrale aktører nå er 
ute av prosjektet, og at opprinnelig finansieringsplan ikke lengre er realistisk.  
 
Når det er sagt så er det sekretariatets vurdering at foreliggende søknad ligger så langt fra 
det opprinnelige prosjektet Blått kompetansesenter Sør som dannet grunnlag for vedtak i 
sak 37/20, at søknaden som nå foreligger må vurderes på helt selvstendig grunnlag, og 
som en helt ny søknad for kompetansefondet. Det vises i denne forbindelse til at 
prosjektets innhold vurderes til å være vesentlig endret, budsjett og finansiering vesentlig 
endret, samt at tilknytningen til Havforskningsinstituttet ikke er slik det opprinnelig var 
forutsatt. 
 
All den tid det også i foreliggende søknad er en rekke henvisninger til tidligere søknader 
og behandlinger, og kompetansefondets strategi knyttet til det opprinnelige prosjektet Blått 
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kompetansesenter Sør, vil også sekretariatet i den videre gjennomgang måtte 
kommentere de forhold man mener klart avviker fra tidligere prosjekt.  
 
Opprinnelig var «Blått kompetansesenter Sør» et stort samarbeidsprosjekt mellom en 
rekke sentrale aktører i regionen, hvor formålene, som angitt over, var å gjøre Agder til 
ledende på bærekraftig forvaltning av kystområdene, sikre økt verdiskapning og 
sysselsetning i blå sektor, samt sikre at Agder var fremst på kunnskap, undervisning og 
forskning i kystsonen. 
 
Fra opprinnelig søknad og frem til i dag har det skjedd vesentlige endringer i 
organiseringen av prosjektet, og slik sekretariatet vurderer det også i innholdet i selve Blått 
kompetansesenter Sør.  
 
Da prosjektet ble gjort til hovedsatsningsområde for kompetansefondet var 
Havforskningsinstituttet på Flødevigen tungt inne. I tillegg bar prosjektet på alle måter preg 
av å være et veldig tungt og bredt forankret prosjekt i hele Agder- regionen, og hos en 
rekke sentrale aktører. Siden den gang har Havforskningsinstituttet reelt sett trukket seg 
helt ut av prosjektet. Videre har prosjektet ikke fått ytterligere bevilgninger over 
statsbudsjettet, samt at også flere andre av de opprinnelig angitte finansieringskildene 
synes å ha falt bort, eller blitt vesentlig redusert.  
 
Disse forhold er som nevnt ikke noe dagens prosjekteier og søker kan lastes for. Det er 
likevel en realitet slik sekretariatet ser det at disse forhold i vesentlig grad har endret 
prosjektet.  
 
Svikten knyttet til prosjektets økonomi har medført at man reelt sett har måttet redefinere 
prosjektet, og da slik at søknaden som nå foreligger fremstår som et helt annet prosjekt 
enn det som dannet grunnlaget for kompetansefondets opprinnelige satsning og tidligere 
vedtak. 
 
Prosjektet slik det opprinnelig var skissert har fått NOK 11 millioner over statsbudsjettet i 
2019 og 2020. Disse midlene benyttes slik en forstår det i dag til dekning av kostnader til 
prosjektleder, samt at man har foretatt, og vil foreta, utdelinger til ulike marine prosjekt i 
regionen. Disse midlene vil slik sett være forbrukt i løpet av få år.  
 
Ut over eventuelt bidrag knyttet til koordinering kan sekretariatet ikke se at midlene «Blått 
kompetansesenter Sør» har fått over statsbudsjettet, på noen måte trekkes inn i prosjektet 
det nå søkes om støtte til. Slik sett fremstår det omsøkte prosjekt som et konkret prosjekt 
som er avsondret fra øvrig «aktivitet» i dagens Blått kompetansesenter Sør.  
 
Det har tatt lang tid før en ny søknad knyttet til Blått kompetansesenter Sør ble sendt inn. I 
perioden fra Havforskningsinstituttet trakk seg ut av prosjektet, og frem til ny søknad 
forelå, er det som angitt over fattet flere vedtak i kompetansefondets styre. Videre har det 
blitt avholdt flere møter mellom representanter fra Blått kompetansesenter Sør og 
kompetansefondet. Formålet har vært å ha en åpen dialog knyttet til videreføring av 
prosjektet, og herunder hvilke forventninger som lå fra kompetansefondets side knyttet til 
en oppdatert søknad. I korte trekk har kompetansefondet signalisert at det måtte legges 
frem en ny strategi med mål og plan for måloppnåelse, en nærmere oversikt over  
prosjektets samarbeidsaktører og forankring, samt et budsjett og en finansieringsplan som 
var realistisk, og hvor blant annet fylkeskommunen selv burde være en sentral aktør 
knyttet til finansieringen ettersom andre aktører har trukket seg ut.  
 
I dialogen har det frem til kort tid før foreliggende søknad forelå vært uklart hva som ville 
være innholdet i, og formålet bak, en ny søknad. Prosjektet man nå har landet på ble først 
klargjort i siste møte mellom Blått kompetansesenter Sør og kompetansefondet den 4. mai 
2021. Etter sekretariatets vurdering er som nevnt innholdet i prosjektet vesentlig 
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annerledes enn opprinnelig prosjekt, og et prosjekt som treffer vesentlig dårligere i forhold 
til tildelingskriteriene for kompetansefondet. Det fremstår som usikkert hvilken betydning 
en slik delvis kartlegging, av et ikke nærmere fastlagt sjø/havareal, på et ikke fastsatt sted 
i Agder, vil ha for å fremme fondets formål.  
 
For øvrig tilsier uttalelser sekretariatet har fått at det uansett fremstår som påregnelig at 
man vil få et kartleggingsprogram også for Agder i løpet av få år dersom regionen arbeider 
for dette på samme måte som andre tilliggende regioner i dag gjør. Et slikt prosjekt vil 
trolig også kunne favne vesentlig større arealer enn det man legger opp til i omsøkte 
prosjekt. Kompetansefondets bidrag blir i tilfelle at man for et begrenset området oppnår 
en tidligere kartlegging enn ellers.  
 
Til dette kommer at prosjektet pr i dag ikke fremstår som et trygt forankret 
samarbeidsprosjekt mellom de sentrale aktører. Etter det sekretariatet forstår er blant 
annet ikke Havforskningsinstituttet eller NGU trukket inn i den planlegging som har ledet 
opp til søknaden, og også flere andre aktører synes å ha hatt en beskjeden rolle i 
planleggingen av foreliggende søknad. Trolig kan dette ha noe sammenheng med at man 
fra kompetansefondets side har gjort det klart at saken uansett ville bli behandlet på møte 
nå i mai. Dette kan ha medført at det har vært dårlig tid til å forberede søknaden og 
grunnlaget for denne, etter at man landet beslutningen om å gå for dette konkrete 
prosjektet.  
 
Ut fra de undersøkelser sekretariatet har gjort fremstår det imidlertid heller ikke som 
påregnelig at blant annet Havforskningsinstituttet, ved miljøet på Flødevigen, vil ha noen 
annen rolle i det videre, enn eventuelt en utførelsesrolle tilsvarende den man har i 
Mareano prosjektet. I et notat kompetansefondet mottok 19. mars 2021 fra prosjektleder i 
Blått kompetansesenter Sør ble det da også eksplisitt angitt at det ikke så ut til å kunne bli 
noe videre samarbeid mellom Blått kompetansesenter Sør og Havforskningsinstituttet.  
Det fremstår ut fra disse forhold som usikkert i hvilket omfang prosjektet vil kunne bidra til 
videre kompetanse- og innovasjonsutvikling i regionen, herunder av miljøet ved 
Flødevigen, noe som var viktig for innvilgelse av tidligere søknad.  
 
Det er videre usikkert i hvilken grad prosjektet det nå søkes om støtte til vil ha betydning 
for å nå de opprinnelige hovedmålene for Blått kompetansesenter Sør. For sekretariatet 
fremstår det som om vesentlige deler av de opprinnelige tanker bak Blått 
kompetansesenter Sør vil måtte oppgis dersom man bruker en betydelig andel av den 
potensielt gjenværende del av opprinnelig finansiering, på et enkeltprosjekt som dette.  
Slik sett vil en innvilgelse av støtte til foreliggende søknad kunne slå uheldig ut for 
gjennomføring av de opprinnelige tankene og målene bak prosjektet Blått 
kompetansesenter Sør. Det vises i denne forbindelse til at man i tilfelle må hente inn helt 
ny kapital for å gjennomføre det opprinnelige prosjektet. Uten statsstøtte, og etter å ha 
brukt opp eventuell støtte fra kompetansefondet og fylkeskommunen på omsøkte prosjekt, 
virker videreføring av de opprinnelige planene for Blått kompetansesenter Sør vanskelig.  
 
Videre skal det nevnes at budsjett og finansieringsplanen som er vedlagt søknaden 
fremstår som usikker og uklar. Slik sekretariatet forstår dette har en ikke landet på hvilket 
område som skal være gjenstand for registrering. Følgelig er det fremlagte budsjett angitt 
som et tenkt eksempel, angitt som «eksempel Raet Nasjonalpark».  
 
Videre er vesentlige poster knyttet opp til aktører som etter det en forstår ikke har deltatt i 
planleggingen og forarbeidet for denne søknaden, og det er derfor også spørsmål om 
tallmaterialet som presenteres er forankret og kvalitetssikret.  
 
Budsjettet fremstår etter dette, slik det også er angitt av søker, som et eksempel, men ikke 
som et reelt budsjett knyttet til et konkret tiltak/prosjekt.  
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Videre er det slik en ser det også usikkerhet knyttet til finansieringsplanen. Kun en 
begrenset del av den regionale medfinansieringen synes å være avklart (i beste fall utgjør 
dette NOK 2,2 millioner av en andel på NOK 9 millioner). Videre er det ikke nærmere 
opplysninger knyttet til påregneligheten for at man oppnår den angitte nasjonale støtte på 
50 %.  
 
 
 
Konklusjon 
 
Som gjennomgangen over viser mener sekretariatet at kompetansefondet må kunne stille 
seg helt fritt i forhold til tidligere vedtatt strategi og tidligere tildelinger til Blått 
kompetansesenter Sør, ved vurderingen av den nå foreliggende søknad. Det vises i denne 
forbindelse til at foreliggende søknad reelt sett fremstår å ha et helt annet innhold, formål 
og forankring, enn opprinnelig søknad. Dette kan ikke søker lastes for, men det er uansett 
et forhold som får betydning for vurderingen av søknaden. 
 
Når man så vurderer søknaden på fritt grunnlag, mener sekretariatet at denne treffer dårlig 
på flere av kriteriene for tildeling som ligger i fondets strategi. Videre anses det uheldig at 
blant annet Havforskningsinstituttet og miljøet på Flødevigen fortsatt ikke er del av 
grunnlaget og søknaden, eventuelt ut over Havforskningsinstituttets tilknytning til Mareano 
prosjektet, hvor Havforskningsinstituttets rolle fremstår som en ren utførelsesrolle, og ikke 
synes å være knyttet opp til kompetanseutvikling mv. Det foreligger videre flere uklarheter 
til budsjett og finansieringsplanen. Reelt fremstår finansieringsplanen som vesentlig 
dårligere forankret enn i opprinnelig søknad og i andre søknader kompetansefondet 
mottar.  
 
Dersom man i tillegg trekker inn at dette omfatter kartlegging av et ikke endelig definert, 
men avgrenset del av sjø/havområde i Agder, som man trolig vil kunne få kartlagt uansett i 
løpet av noen år, mener sekretariatet at det finnes andre prosjekt og søknader som bør 
prioriteres foran foreliggende søknad.  
 
Sekretariatet finner på denne bakgrunn å ville foreslå at styret ikke imøtekommer 
søknaden, og at det klargjøres at tidligere tildelinger inndras.  
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: torsdag 6. mai 2021 20:29 

To: AFK.Postmottak; Heimvik, Ole Magnus 

Subject: AAUKF Søknad fra Agder fylkeskommune, prosjekt Blått 

kompetansesenter Sør (BKS) 

Attachments: AAUKF_Mareano_BKS.xlsx 

 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 

Agder fylkeskommune, prosjekt Blått kompetansesenter Sør (BKS)  

Kontaktperson 

Styringsgruppeleder BKS Wenche Fresvik 

Adresse 

Postboks 788 Stoa  

Postnummer/sted 

4809 Arendal 

E-post (obligatorisk) 

wenche.fresvik@agderfk.no  

Telefon 

93033389 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 

oppretterne/kommunene i Aust-Agder. 

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. 

Ønskes søknaden unntatt offentligheten?  

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 

offentligheten. 

Begrunnelse  

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves 

særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov om 

rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra innsynsretten kan 

f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, eller 

§ 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger. 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 
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Prosjektnavn  

Blått kompetansesenter sør (BKS)  

Søknadsbeløp første år 

3000000  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 

9000000 

Prosjektets totalkostnad 

38000000  

Prosjektperiode 

2021 – 2023 (med mulighet for forlengelse i ytterligere to år) 

3. Sammendrag 

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 

videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må 

derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten. 

Blått kompetansesenter Sør (BKS) er en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på Sørlandet. 

BKS skal bidra til at næringer, akademia, skole og formidlingsinstitusjoner samt forvaltning satser på 

kompetanse-, og næringsutvikling knyttet til hav og kyst. Hensikten er å kunne realisere landsdelens 

potensiale for bærekraftig marin verdiskaping og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin 

sektor.  

Med fokus i havet, så er kunnskap om bunnforhold svært viktig. Det nasjonale programmet Mareano 

samler gamle og nye data og formidler kunnskap om havbunnen som biotoper, topografi og 

forurensninger i sedimenter. Her søker vi om betinget midler for å starte denne kartleggingen av 

havbunnen i Agder, for å jobbe videre med kravet om lokal samfinansiering som vil utløse nasjonal 

støtte. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 

Oppdagelsestiden er ikke forbi! Overflaten på Mars er bedre kartlagt enn havbunnen på vår egen 

klode. Norges havarealer er enorme med sine 2,5 millioner km2, nesten ti ganger så stort som vårt 

landareal (323,000 km2). Kunnskap om havbunnen er en åpenbar forutsetning for en bærekraftig 

verdiskapning og forvaltning av både ressurser, biomangfold og areal.  

Partnerskapet for Blå Vekst på Agder, som består av kystkommunen på Agder, har uttrykt et tydelig 

behov for mer kunnskap om havet og bunnforhold, som premiss for kommende arbeid innen 

reguleringsarbeid og marin arealplanlegging. Næringslivet, på sin side, etterspør marine arealer fra 

kommunene for videre vekst. For å bidra til å løse denne situasjonen, vil ny kunnskap om havbunnen 

gjennom «Mareano» prosjektet være utslagsgivende.  

«Mareano», et samarbeid mellom Statens kartverk, Norges geologiske undersøkelse, 

Havforskningsinstituttet og ble dannet i 2005 med formål å fremskaffe og formidle kunnskap om 
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dybde, bunnforhold, naturtyper, forurensning mm. i norske kyst- og havområder til forvaltning, 

industri og forskning. I tillegg til å hente inn nye data, blir allerede innsamlet data fra andre kilder 

samlet inn, sammenstilt og gjort tilgjengelig i form av en rekke kart i en marin arealdatabase. 

Forprosjekter har blitt utført for metodeutvikling og erfaringsgrunnlag før en større nasjonal 

satsning. Disse prosjektene har kartlagt 283,950 km2 (pr. 2019), eller ~10% prosent av Norges totale 

havareal. Kartlagte arealer inkluderer områder i Møre og Romsdal, ut i Norskehavet mot den 

midtatlantiske rygg og opp mot Svalbard. Til nå, er det ingen aktivitet i Nordsjøen eller Skagerak. 

Her søker vi om midler til å begynne arbeidet i Agder. Arbeidet skal sammenstille eksiterende data 

og samle inn nye data. Blått kompetansesenter sør skal fungere som en koordinator for arbeidet der 

Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU er de utøvende parter. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 

Blått Kompetansesenter Sør (BKS) er en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på Sørlandet. 

Prosjektet skal bidra til at næringer, akademia, skole og formidlingsinstitusjoner samt forvaltning 

satser på kompetanse-, og næringsutvikling knyttet til hav og kyst. Hensikten er å kunne realisere 

landsdelens potensiale for bærekraftig marin verdiskaping og positiv kunnskapsbasert 

samfunnsutvikling i marin sektor. 

Arbeidet deles inn i tre hovedmål: 

Hovedmål 1: Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene. 

Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor. 

Hovedmål 3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen. 

Prosjektet vil innenfor de tre hovedtemaene forvaltning, verdiskaping og kunnskap fungere som en 

samarbeidsplattform.  

BKS er godt i gang med dette arbeidet med de midlene som er til rådighet. Eksempelvis nevnes 

finansiering av arrangementer som formidler kunnskap om havet, skrivestipend til- og kontaktmøte 

for havforskere, innsamling og analyse av eksisterende arealbruk, kunnskapshevning for blå 

formidlere og forvaltere, finansiering av utviklingsprosjekter i næringslivet og infrastruktur for 

innovasjon.  

BKS søker her om midler for å starte en aktivitet som vil ha store ringvirkninger i Agder og vil favne 

over alle eksisterende hovedmålene over: kartlegging av bunnforhold i havet. Ny teknologi og økt 

interesse for havet er i ferd med å realisere det fulle potensialet for verdiskapning og bærekraftig 

forvaltning av Norges enorme marine areal. Det nasjonale programmet «Mareano» ble opprettet 

allerede i 2005 og er et nasjonalt, tverrfaglig program for kartlegging av havbunnen i norske 

havområder. Programmet kartlegger blant annet dybde og topografi, bunnforhold, biologisk 

mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene. Mareano-programmet skal øke kunnskapen 

om havbunnen i norske havområder og bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning og 

næringsutvikling. Gjennom både egen kartlegging og sammenstilling av eksisterende data, skal 

Mareano levere systematisk og robust kunnskap som er relevant og tilgjengelig for brukerne i en 

marin arealdatabase. Kunnskap om marine systemer og menneskers påvirkning på disse skal 

formidles til allmennhet, forskning, forvaltning og næring. Visjonen er å gjøre den norske havbunnen 

til en av verdens best kartlagte.  
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Før analyse og formidling kan begynne, må data samles inn. Det er Kartverket, Norges Geologiske 

Undersøkelse og Havforskningsinstituttet som er Mareano sin utøvende gruppe. Mareano-

programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet 

gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, og hadde i 2019 et budsjett på 109,2 millioner kroner.  

Det har blitt utført kartlegging i Norskehavet og opp mot Svalbard, fullfinansiert av nasjonale midler. 

Andre lokale initiativer krever lokal samfinansiering. Oppdrettsnæringen er pålagt avgifter som bla. 

går til Havbruksfondet, som igjen returneres til kommunene. Disse midlene er blitt pekt på som en 

kilde til lokal finansiering av lokale Mareano prosjekter. Agder, som har begrenset med akvakultur, 

mottar en liten del av Havbruksfondet (0,9%). Derfor må, lokale initiativ i Agder som dette er, søke 

andre finansieringskilder.  

BKS søker om midler til å starte dette samarbeidet mellom aktører og få på plass samfinansieringen, 

for til slutt å koordinere kartleggingen av et område i Agder. Hvilket konkret område som skal 

kartlegges er helt avhengig av lokal samfinansiering fra villige kommuner. Et kandidatområde er Raet 

Nasjonalpark som ligger innenfor de tre vertskommunene Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Videre 

brukes arealet til Raet Nasjonalpark i budsjettet under.  

BKS skal ha koordinerende rolle mellom de utøvende gruppene i Mareano og det regionale 

partnerskapet. Midlene skal i sin helhet være øremerket til sammenstilling og datainnhenting, via 

Mareano sine utøvende parter (Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU). 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet 

Sikring og etablering av nye arbeidsplasser sammen med en bærekraftig forvaltning av den viktige 

kystsonen vår, vil begge på sitt vis bidra til bedre levekår og livskvalitet på Sørlandet. 

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 

Agder fylkeskommune mener at kartlegging av bunnforhold i Agder koordinert av BKS passer godt 

inn i strategien som ble vedtatt av styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, sak 57/2018. 

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 

Etter vellykket gjennomføring så vil en rikelig mengde data og bearbeidete resultater være offentlig 

tilgjengelig via nasjonal marin arealdatabase og karttjenester gjennom Mareano prosjektet. Således 

deles prosjektmålene for denne søknaden, med målene med den nasjonale innsatsen generelt. 

Resultatene vil besvare fundamentale spørsmål som: landskapet på havbunnen, komposisjon av 

havbunnen, fordeling av biologisk mangfold, sammenhengen mellom fysisk miljø, biologisk mangfold 

og biologiske ressurser samt konsentrasjoner av miljøgifter i bunnsedimenter.  
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Hvis BKS skal nå sitt mål om at Agder skal bli ledende region innen bærekraftig forvaltning, vil en 

innsats innen marine grunnkart være avgjørende, og berøre alle tre hovedmål utformet fra Blått 

Notat. 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 

Offentlig tilgjengelig kunnskap. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 

Prosjektet vil ha et bredt allmennyttig formål med offentlig tilgjengelig resultater via marin 

arealdatabase som med målgrupper som offentlige instanser, (kommunene, fylkeskommunen, 

Fylkesmannen, øvrige sektormyndigheter; Fiskeridirektoratet, Kystverket, Mattilsynet, Kartverket 

mm), næringslivet, forskningsinstitusjonene, skoler og opplevelses- og formidlingsinstitusjoner. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 

gjennomføre prosjektet som planlagt: 

Per 4. mai 2021 består prosjektgruppen av følgende: 

Navn – Stilling/rolle – Organisasjon 

Wenche Fresvik – Avdelingsleder – Agder fylkeskommune 

Gunnar Ogwyn Lindaas – Avdelingsleder – Agder fylkeskommune 

Lars Fredrik Gyland – Fylkeskartsjef – Kartverket Sør 

Morten Mattingsdal – Prosjektleder – Blått Kompetansesenter Sør 

Pål Tanum – Prosjektleder – Kartverket Sør 

Jenny Marie Gulbrandsen – Nasjonalparkforvalter – Raet Nasjonalpark 

ubekreftet – – NGU 

ubekreftet – – Havforskningsinstituttet/Flødevigen 

ubekreftet – – Partnerskapet for Blå Vekst i Agder 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.  

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 

Gjennom samtaler med sentrale personer i Mareano, samt kartverket Sør i april 2021, så opprettes 

prosjektgruppe og oppstartsmøte mai 2021. Videre vil prosjektgruppen vurdere vitenskapelige 

interessante områder opp mot interesserte kommuner og innspill fra «Partnerskapet for Blå Vest i 

Agder», juni 2021. Kontakt med kommunene og øvrig partnerskap skal avklare mulig samfinansiering 

(okt. 2021).  

Innsamling i data: Ansvar Frist 

Sammenstilling av eksisterende data HI / Kartverket 31.12.2021 

Dybdedata Kartverket 31.12.2022 

Geologi, biologi og kjemi NGU og HI 31.12.2022 

eDNA, Barcoding HI 31.12.2022 

Mikroplast HI 31.12.2022 

Miljøkjemi HI 31.12.2022 

Video–feltobservasjoner HI 31.12.2022 
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Bearbeiding av produkter 

Terrengmodeller og skyggerelieffkart Kartverket 31.12.2023 

Geologiske manuskart NGU 31.12.2023 

Geologiske havbunnskart NGU 31.12.2023 

Artsmangfold fra video-feltobservasjoner HI 31.12.2023 

Biotopkart NGU 31.12.2023 

Miljøkjemidata HI og NGU 31.12.2023 

Søppel på havbunnen HI 31.12.2023 

Trålsporkart Kartverket 31.12.2023 

9. Økonomi 

Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 

I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 

eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 

inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 

tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 

støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at 

dette oppgis. 

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 

Støttegiver 

Støttebeløp 

Type støtte  

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 

ja, redegjør for hvilke. 

BKS er tildelt 5 mill. kroner i statsbudsjettet for 2019 og 6 mill. kroner i statsbudsjettet for 2020. 

Videre så har Agder fylkeskommune / hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtatt at BKS etablere 

arenaer for kompetanseheving for næring og forvaltning innen marine næringer, og satt av 520 000 

til dette. Videre så skal det politisk behandles i Agder fylkeskommune om BKS skal forvalte 1,7 

millioner øremerket næringsutvikling (20 mai).  

I tillegg til nevnte bevilgninger er det gitt følgende økonomisk støtte til satsingen innen blå sektor på 

Sørlandet: 

– Aust-Agder fylkeskommune har bevilget 5 millioner kr i 2018 øremerket utvikling og investering i 

Flødevigen 

– Sørlandets Kompetansefond bevilget 1,5 millioner kr i 2018 øremerket Innakva- prosjektet i Lister-

regionen, som er vedtatt (2021) videreført med 2,32 millioner. 

– Vest-Agder fylkeskommune bevilget 6 millioner kr (2018+2019) til utvikling av Akvalab Sør AS, som 

når heter InnAkva LAB. 

– Agder fylkeskommune bidrar med 2,2 mill. kroner årlig i finansiering av marinbiologisk master ved 

CCR, UiA 
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– I budsjett for 2021 har Agder fylkeskommune etablert en egen tilskuddsordning for å styrke 

satsingen på blant annet blå og grønn næring med en ramme på 9,7 mill. kroner  

De sistnevnte bevilgningene disponeres av de respektive institusjoner etter vilkår gitt i tilsagnsbrev. I 

tillegg bidrar alle samarbeidspartnere med egne midler og/eller arbeidsinnsats til utvikling av BKS. 

En vil også understreke at satsing på blå vekst er forankret i Regionplan Agder 2030 med tilhørende 

handlingsprogram. Agder fylkeskommune har avsatt egne tilskuddsordninger til satsingen innen blå 

næring i budsjettet for 2020 og 2021. Det legges opp til at dette følges opp i kommende budsjett og 

økonomiplaner. 
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Budsjett, eksempel Raet Nasjonalpark BKS Mdir NGU KartverketHI/Flødevigen

Marin arealdatabase 0 1000 0 2000

Basiskartlegging av dybdeforhold 0 0 13000 0

Bunntyper, geologiske ressurser og grunnforhold 0 2000 0 0

Naturtyper/artsmangfold/e-DNA 0 0 0 3000

Grunne områder 0 500 0 500

Basiskartlegging av forurensning 0 1000 0 1000

Tokt geo/bio/kjemi, bemanning 0 3000 0 4000

Fartøyleie geo/bio/kjemi 0 0 0 3000

Prosjektledelse 0 500 500 500

Metodeutvikling/-prosjekter 0 0 0 0

Sekretariat/programadministrasjon 500 0 0 0

delsummer 500 8000 13500 14000

36000

*Regional prosjektledelse, egeninnsats 2000  

sum 38000

Finansieringsplan, eksempel Raet Nasjonalpark

Finansieringskilder

Aust-Agder Utviklings og Kompetansefond 9000

Regional medfinansiering av berørte kommuner, fylkeskommune eller andre kilder 9000

Nasjonal støtte (50%) 18000

36000

*I tillegg avsettes 2 mill. kroner til koordinering finansiert av BKS
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06484-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Søknad Sørlandet Sykehus HF - Prosjekt Campus Sør 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 500.000,- til Sørlandet 
Sykehus HF til prosjektet Campus Sør. 
 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet i 2022. Det bør i tilfelle arbeides for at en større del av 
finansieringen skal komme fra andre enn de to kompetansefondene, herunder blant 
annet fra søker selv, UiO/UiA, samt kommunale/regionale aktører. Det forutsettes 
videre ny søknad og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift og innhold i samsvar 
med søknaden. 
 

3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 23 millioner over 
tre år, hvorav søker egenfinansierer minimum NOK 4,5 millioner. 
 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 
prosjektregnskap oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når 
prosjektet er gjennomført. 
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av tilsagnsbrevet. 
 
 
Vedlegg 
Søknad - prosjekt Campus Sør 
Budsjett og finansieringsplan - prosjekt Campus Sør 
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Saksopplysninger 
 
Innledning 
 
Sørlandet Sykehus HF søker om tildeling til prosjektet «Campus Sør». Prosjektet er en 
satsning på desentralisert legeutdanning på Agder i samarbeid mellom Sørlandet Sykehus 
HF, Universitetet i Oslo, Universitetet i Agder og kommunene på Agder.  
 
Søknaden omfatter støtte til prosjektet hvor målet er å legge til rette for at man på sikt skal 
ha en betydelig andel av medisinstudenter fra Universitetet i Oslo som får siste del av sine 
medisinstudier i Agder. Totalt søkes om NOK 5 millioner fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, fordelt på tre år. 
 
Nærmere om prosjektet 
 
Prosjektet er omfattende og forholdsvis langvarig. Det er angitt at forprosjektet vil løpe ut 
2022. Deretter går man over i en pilotfase som varer til 2025, før man er over i ordinær 
drift fra 2025/2026. 
 
Prosjektet det søkes om støtte til nå er forprosjekt og pilotfasen, og prosjektet går i korte 
trekk ut på å planlegge og etablere klinisk utdannelse for medisinstudenter i Agder, samt å 
legge til rette for samhandling med UiA innenfor pedagogikk, e-helse, simulering og 
kunstig intelligens. Intensjonen er at man skal ha ordinær drift fra 2025. 
 
Prosjektet vil bli ledet av overlege og førsteamanuensis Øyvind Holme ved SSHF. I tillegg 
vil det være en styringsgruppe og en prosjektgruppe med blant annet ressurser fra UiO og 
SSHF. Videre planlegges det etablert en referansegruppe bestående av medarbeidere fra 
tilsvarende prosjekter andre steder i Norge. Videre vil det være en mottaksgruppe hvor 
flere kommuner på Agder vil være representert. 
 
Det er videre lagt opp til samarbeid med UiA, herunder ved at UiA også vil kunne tilby 
studentene studiepoeng-dannende kurs innenfor e-helse, økonomi og administrasjon, 
etikk, prosjektledelse mv. I tillegg vil UiA ha fasiliteter som bibliotek, lesesaler, 
studentboliger mv.  
 
Kommunene vil blant annet bidra i tilknytning til den del av utdanningen som retter seg mot 
førstelinjetjenesten. Fylkeskommunen er også involvert og det er blant annet opprettet en 
gruppe for «Strategisk utvikling Campus Sør».  
 
Målet er at prosjektet skal lede til en desentralisert legeutdanning på Agder, ved at man 
etter hvert skal få en større gruppe av medisinstudentene ved UiO som tar minst to år av 
siste halvdel av legeutdanningen sin i Agder. Etablering av en slik desentralisert utdanning 
antas blant annet å ha følgende positive effekter:   
 

- Bidra til bedre rekrutering i både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i 
Agder regionen. En del kommuner og deler av spesialisthelsetjenesten på Agder 
har problemer med å rekruttere leger, og tanken er at studentenes tilknytning til 
regionen under utdannelsesløpet vil bidra positivt til rekrutteringen. Studenter vil ha 
praksis over hele Agder, herunder skal man utvikle alle tre somatiske klinikker i 
regionen (Flekkefjord, Arendal og Kristiansand) 
 

- Bidra til å styrke helsefagutdanningen og kompetanse innenfor helsefag ved UiA  
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- Gi flere akademiske stillinger i regionen (ved SSHF, UiA og evt. i kommunene) 
  

- Styrke samhandlingen og integrasjon mellom de ulike medisinskfaglige miljøer ved 
SSHF, UiA og i kommunene. 
 

- Være et bidrag i satsningen rundt velferdsteknologi, e-helse mv. på Agder 
 

- Løse utfordringer Universitetet i Oslo har knyttet til plasser for medisinstudentenes 
kliniske del 
 

Prosjektet er i samsvar med sentrale konklusjoner i Grimstadutvalgets rapport om 
«Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modell, muligheter». Rapporten peker på 
behovet for å øke studieplasser innenfor medisin i Norge, og anbefaler at det legges til 
rette for desentralisering av studiet siste del. I rapporten pekes det på Agder og Sørlandet 
Sykehus som aktuelt sted for slik desentralisert utdanning. Rapporten forventes 
ferdigbehandlet av Stortinget i nær fremtid. UiO og Sørlandet sykehus har imidlertid 
allerede i 2020 inngått en intensjonsavtale med sikte på at medisinstudenter i fjerde og 
femte studieår skal kunne ta sin utdanning ved SSHF fra 2023.  
 
 
Prosjektkostnader og finansieringsplan 

     

 Prosjektets utgifter 2021 2022 2023 SUM 

Lønn og drift  SSHF 2 000 3 000 3 000 8 000 

Lønn og drift kommuner 500 1 000 2 000 3 500 

Lønn  og drift UiA 500 1 000 1 000 2 500 

Infrastruktur SSHF 1 000 2 000 2 000 5 000 

Infrastruktur kommuner   1 000 1 000 2 000 

Akademisk kompetanseutvikling 

SSHF, UiA og kommuner 
  3 000 3 000 6 000 

SUM 4 000 11 000 12 000 27 000 

     

 Finansieringsplan 2021 2022 2023 SUM 

Egenfinansiering SSHF 1 500 1 500 1 500 4 500 

Egenfinansiering fylke/kommune 500 500 500 1 500 

Finansiering UiO 0 2 000 4 000 6 000 

Sørlandets kompetansefond 1 000 5 000 4 000 10 000 

Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond 
1 000 2 000 2 000 5 000 

SUM 4 000 11 000 12 000 27 000 

     

 
 
 
Vurderinger 
 
Sørlandet Sykehus HF har inngått en intensjonsavtale med UiO, og søker om støtte til 
etablering av Campus Sør – Desentralisert legeutdanning.  
 
Innledningsvis bemerkes at prosjektet som sådan må forstås slik at man per i dag har gått 
bort fra intensjonene om etablering av et eget universitetssykehus i regionen. Dersom 
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dette samarbeidet også på lengre sikt blir et substitutt for tidligere tanker rundt etablering 
av et eget universitetssykehus i regionen, fremstår det som uheldig. Dersom dette skrittet  
 
kan bidra til oppbygging av et kompetansemiljø i regionen som etter hvert kan gjøre det 
mulig å ta steget videre til etablering av et universitetssykehus, vil dette på lengre sikt 
være svært positivt for regionen.  
 
Uavhengig av ovennevnte anses det som positivt at man ved gjennomføring av prosjektet 
vil kunne oppnå at legestudenter har en lengre del av studiet i regionen. Derved vil man 
også kunne oppnå at flere får en tilknytning til regionen, og som på sikt kan gjøre det 
lettere å rekruttere leger til stillinger i Agder.  
 
I tillegg til den foreliggende søknad har sekretariatet fått presentert prosjektet i et møte. 
Slik det fremstår vil prosjektet være et viktig bidrag til å løse flere utfordringer, ikke bare for 
regionen her, men også for UiO. Det er en viktig del av legeutdannelsen at studentene 
tilbys gode miljø for gjennomføring av studiets kliniske del, herunder hvor studentene kan 
møte pasienter med vanlige helseproblem og ikke bare pasienter innenfor høyspesialiserte 
avdelinger på et universitetssykehus. Sett hen til forslag om å øke antall 
medisinstudieplasser i Norge vil behovet for samarbeid rundt en desentralisert løsning 
være økende. Disse forhold tilsier at også UiO har en sterk interesse i å få en 
desentralisert ordning på plass. 
 
Videre vil som nevnt en slik studieordning kunne bli viktig for blant annet kommunene i 
regionen, herunder ved at det er forventet at ordningen vil kunne gi bedre søknad til 
legestillinger i Agder. Dette tilsier at også kommunene/fylkeskommunen bør ha interesse 
av å ta større del av finansieringen av prosjektet. Det vises i denne forbindelse til at etter 
foreliggende finansieringsplan er det lagt opp til at Sørlandets kompetansefond og Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond skal bidra med ca 56 % av prosjektets totale 
kostnader, mens kommunene og fylkeskommunen totalt skal bidra med i overkant av 5 % 
av kostnadene. Søker selv bidrar med ca 17 % av kostnadene og UiO med ca 22 %. Etter 
sekretariatets vurdering er en for stor del av de totale prosjektkostnadene lagt på de to 
kompetansefondene.  
 
Søknaden er samlet sett omfattende og ligger utenfor hovedsatsningsområdene til 
kompetansefondet. Videre må søknaden ses i sammenheng med at Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond for tiden har mange søknader, og at det er bebudet flere søknader 
utover høsten. En del av søknadene som er mottatt, herunder denne, går over flere år, og 
utgjør relativt sett en stor andel av årlige tilgjengelige midler.  
 
Etter vurdering av søknaden og avveiing mellom flere interesser som angitt over, har 
sekretariatet funnet å ville innstille på at man for 2021 kan bevilge NOK 500.000,- til 
prosjektet. Dette utgjør halvparten av det omsøkte beløp, og tilsvarer halvparten av den 
støtte prosjektet etter det opplyste har fått fra Sørlandets kompetansefond. Hensett både 
til tilgjengelige midler til utdeling fra fondets side, og til vektingen mellom fondene, fremstår 
dette som et rimelig beløp.  
 
Videre finner sekretariatet det hensiktsmessig å anbefale styret å gi et signal om at en 
forutsetning for videre støtte vil være at fordelingsbrøken mellom fondet (fondene) og 
øvrige aktører endres noe, slik at kompetansefondets andel av de totale kostnadene blir 
lavere enn det som er skissert i finansieringsplanen som fulgte søknaden.    
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet vil anbefale at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 
NOK 500 000 for første prosjektår, til Sørlandets sykehus HF sitt prosjekt «Campus Sør». 
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Videre anbefales at styret også gir signal om at man stiller seg positiv til å vurdere en 
søknad også for senere prosjektår, dog slik at det forutsettes at fondets andel av de totale 
prosjektkostnadene reduseres i forhold til finansieringsplanen som fulgte søknaden. Videre 
forutsettes at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift, og for øvrig det innhold som er 
beskrevet i søknaden.  
 
Det anbefales videre at styret tar sedvanlige forbehold om prosjektregnskap mv før 
utbetaling.   
 
 
 
 



29/21 Søknad Sørlandet Sykehus HF - Prosjekt Campus Sør - 21/06484-2 Søknad Sørlandet Sykehus HF - Prosjekt Campus Sør : Søknad - prosjekt Campus Sør

From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: mandag 1. februar 2021 15:10 

To: AFK.Postmottak; Bergh, John Georg 

Subject: 2015/2206 Søknad fra Sørlandet Sykehus HF 

Attachments: AAUKF.xlsx 

 

Categories: Lene 

 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 

Sørlandet Sykehus HF  

Kontaktperson 

Øyvind Holme 

Adresse 

Postboks 416 Lundsiden  

Postnummer/sted 

4604 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 

oyvind.holme@sshf.no  

Telefon 

47016433 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 

oppretterne/kommunene i Aust-Agder. 

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. 

Ønskes søknaden unntatt offentligheten?  

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 

offentligheten. 

Begrunnelse  

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves 

særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov om 

rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra innsynsretten kan 

f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, eller 

§ 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger. 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 
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Prosjektnavn  

Campus Sør  

Søknadsbeløp første år 

1 000 000  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 

5 000 000 

Prosjektets totalkostnad 

27 000 000  

Prosjektperiode 

01.01.2021 – 31.12.2023 

3. Sammendrag 

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 

videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må 

derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten. 

Denne søknaden omhandler regional støtte til etableringen av Campus Sør, en satsing på en 

desentralisert legeutdanning til Agder. Sammen med Universitetet i Oslo, Universitet i Agder og 

fylkets kommuner ønsker vi å etablere et innovativt og pasientnært høykvalitetsstudium i 

medisinstudiet kliniske del. Det søkes om midler til pilotprosjektet, og målet er på sikt at et betydelig 

antall studenter får deler av sin legeutdanning i Agder. Både i primærhelsetjenesten og deler av 

spesialisthelsetjenesten har Agder vanskeligheter med å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft. Det er 

et uttalt mål at prosjektet skal føre til økt rekruttering av leger som har fått godt kjennskap til 

landsdelen under sin utdanning og bidra til generell kompetanseutvikling på Agder. 

Kunnskapsdepartementet nedsatte «Grimstad-utvalget» som i 2019 kom med sin rapport. Denne 

rapporten foreslår en betydelig økning av studieplasser i medisin i Norge og en desentralisert modell 

i studiets siste halvdel. Sørlandet sykehus (SSHF) og Agder er i rapporten pekt på som en naturlig og 

betydelig samarbeidspartner for utdanning. 

SSHF anser en fremtidig og omfattende desentralisert modell som en viktig strategi for akademisk 

utvikling og styrket legerekruttering for Sørlandet sykehus HF og fylkets kommuner. SSHF har på 

denne bakgrunn, som eneste foretak i Helse Sør-Øst inngått intensjonsavtale om en pilot for 

desentralisert utdanning med UiO. 

De regionale kompetanefondene og det lokale næringslivet har gjennom år jobbet strategisk 

sammen med SSHF for å øke akademisk kompetanse i regionen. En videreføring av dette arbeidet 

ved etablering av en desentralisert legeutdanning vil tilføre regionen viktig kompetanse og fremtidig 

arbeidskraft. SSHF har fra 2020 egenfinansiert 5 årlige PhD- stillinger for å styrke akademisk 

kompetanse som et ledd i Campus Sør-satsingen, og det er planer om ytterligere utvidelse. 

Et gjensidig godt samarbeid mellom SSHF, kommunene på Agder og UiA er avgjørende for at Campus 

satsingen skal lykkes: 

• Studentene skal bruke hele Agder som sin praksisarena. SSHF skal utvikle alle tre somatiske 
klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt klinikk for psykisk helse inkluderte 

rusomsorgen, og vi vil sammen med kommunene videreutvikle praksisplasser i 

primærhelsetjenesten. Vi ønsker at felles ansvar for utdanning av legestudenter kan bidra til å bryte 

ned barrierene mellom psykiatri og somatikk og mellom primær- og sekundærhelsetjenesten.  
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• SSHF og kommunene i Agder har en tett dialog med UiA om samarbeid med i4Helse, kunstig 

intelligens-miljøet (CAIR), pedagogikk, økonomi og administrasjon og e-helse-miljøet. Både sykehus 

og kommuner jobber aktivt med hjemmeoppfølging ved bruk av velferdsteknologi og digital støtte. 

Prosjektet vil bidra til å utvikle dette samarbeidet videre. 

• UiA er samskapningsuniversitetet. De har en av landets største sykepleierutdanninger og andre 
helseutdannings-miljøer med tilhørende forskningsaktivitet, deriblant helseinnovasjon. UiA har 

ambisjoner om å etablere psykologistudium. SSHF vil utvikle praksisarenaene i Campus Sør til gode 

tverrprofesjonelle møter.  

Ved å utdanne leger lokalt vil Agder kunne tilby utdanning med vekt på et samhandlingsperspektiv, 

sterkere integrasjon mellom legetjenesten og kommunehelsetjenesten, tverrfaglighet, innovasjon, 

helhetlig tilnærming mellom somatisk og psykisk helse, samt hjemmebasert behandling hvor 

teknologi inngår. 

Sørlandet har levekårsutfordringer på flere områder. Det er viktig at helsepersonell som rekrutteres 

til regionen er klar over utfordringene og ønsker å jobbe med dem. Prosjektet Campus Sør søker å 

bidra til en positiv utvikling. 

Vi søker herved om 10 millioner fra Sørlandets kompetansefondet som en støtte til denne 

satsningen og stiller mer enn gjerne opp på et møte for å utdype planene våre. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 

Rekruttering av viktige grupper helsepersonell er en nasjonal utfordring og gjelder både 

sykehusleger og fastleger. Sørlandet sykehus opplever rekrutteringsvansker av leger i flere fag som 

psykiatri, øye og gastrokirurgi. Det er generelt mer utfordrende å rekruttere til sykehuset i Arendal 

og Flekkefjord enn til sykehuset i Kristiansand. Det er nasjonal mangel på fastleger, noe som er 

erkjent både i sentrale og perifere deler av Agder. 

En fremtidsrettet strategi er nødvendig for å bedre regionens levekår, sikre rekruttering av 

helsepersonell og ytterligere akademisk utvikling. Sørlandet har lenge ønsket seg utdanning av leger. 

Tidligere initiativer (universitetssykehus) har ikke lykkes, men Campus Sør satsingen er mer 

omfattende og vil kunne ha større betydning for landsdelen. Regioner som tilbyr legeutdanning 

opplever at studentene i større grad bosetter seg i områdene rundt utdanningsstedet 

(«lakseeffekt»). Dette gir mulighet for utdanning av leger med den profilen landsdelen trenger; for 

Sørlandet er det fokus på samhandling og sammenheng mellom psykisk og somatisk helse. 

Desentralisert legeutdanning vil gi økt tilstrømming av leger, både på sykehus og i 

førstelinjetjenesten. En desentralisert modell vil i tillegg gi studentene bedre tilgang til pasienter 

med vanlige helseproblemer enn det et høyspesialisert universitetssykehus med svært selektert 

pasientgrunnlag kan tilby. Tidligere legestudenter som har valgt SSHF som valgfri praksisplass i løpet 

av studiet har også lagt vekt på at et høyt læringsutbytte fordi de har vært få studenter med et stort 

tilfang av pasienter.  

Grimstadutvalgets rapport «Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modell, muligheter» fra 2019 

anbefaler en betydelig økning av antall legestudenter som tar hele utdanningen sin i Norge. De 

foreslåtte 440 nye studieplassene i medisin anbefales opprettet desentralisert i studiets siste deler 

innen 2027. Rapporten peker på både Agder og Sørlandet sykehus som aktuell for en desentralisert 

modell. Grimstadrapporten er under politisk behandling og forventes sluttført snarlig. 

Sørlandet sykehus inngikk i september 2020 en intensjonsavtale med Universitetet i Oslo om et 

pilotprosjekt med utdanning av 10 legestudenter i studiets 4. og 5. studieår (modul 4-7). Studentene 

er tatt opp ved UiO høsten 2020, og vil starte sin utdanning ved SSHF høsten 2023. I dialogen med 
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UiO har SSHF sammen med kommunene og Universitetet i Agder fremmet en studiemodell med en 

samhandlings- og teknologi/innovasjonsprofil. Sørlandet har et svært godt samhandlingsklima 

mellom sykehus og kommuner, og vi mener at vi vil kunne tilby studentene en moderne utdanning 

som har fokus på helhetlig pasientbehandling og samarbeid. Rent praktisk innebærer dette at 

studentene vil ta del i sykehustjeneste så vel som behandling i primærhelsetjenestene, på sykehjem, 

legevakt, hos fastlege og i egen bolig. Undervisning vil pågå ved alle sykehusets lokasjoner og både i 

somatikk og psykisk helsevern. Spesielt for Listerregionen vil dette være viktig, da 

rekrutteringsutfordringene pt er størst der. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 

Prosjektet går i korthet ut på å planlegge og etablere klinisk utdannelses for medisinstudenter i 

Agder. I tillegg til klinisk undervisning ønsker prosjektet også å involvere UiA med 

samarbeidsprosjekter innen pedagogikk, eHelse, simulering og kunstig intelligens. 

Konseptfasen vil ledes av Universitetet i Oslo og vil inkludere en rekke avklaringsbehov, blant annet 

hvilke undervisningsmoduler Agder kan og skal tilby, antall studenter ut over pilotfasen, areal- og 

personellressurser, behov for velferdstilbud for studenter (inkl bolig, tilgang til helsetjenester og 

studentfasiliteter), behov for akademisk og undervisningsmessig kompetanse, fremtidig finansiering 

osv. Konseptfasen vil munne ut i et styringsdokument for planleggings- og gjennomføringsfasen. 

Planleggings- og gjennomføringsfasen vil ledes av SSHF med involvering av samarbeidspartnerne 

(Kommunene, fylkeskommunen, UiA, UiO). Målet er at 10 studenter skal flytte til Agder og starte sitt 

studium her høsten 2023. 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet  

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 

Vi er av den oppfatning at prosjektet passer ift fondets strategi og målsetning, inkludert: 

Langsiktig prosjekt 

Økt kompetanse 

Nyskaping 

Styrker og videreutvikler UiA 

Gode levekår for befolkningen 

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 

Målet er å tilby medisinstudenter god og pasientnær klinisk undervisning og sikre fremtidig 

rekruttering av leger til Agder som har god forståelse for helseutfordringene i regionen. 
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Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 

I første omgang er medisinstudentene kunden, men markedet vil være hele Agder. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 

Befolkningen som gjennom prosjektet vil sikres god tilgang til legetjenester. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 

gjennomføre prosjektet som planlagt: 

Prosjektleder er overlege og førsteamanuensis Øyvind Holme ved SSHF. Holme har lang erfaring med 

gjennomføring og organisering av store kliniske studier både nasjonalt og internasjonalt og som 

nasjonal koordinator for innføring av et landsdekkende screeningprogram for tarmkreft.  

Universitetet i Agder 

Universitetet i Agder er samskapningsuniversitet med betydelig satsinger innen helse, innovasjon og 

teknologi. Den nåværende studieplanen gir gode muligheter for tverrfaglige team bestående av 

studenter fra medisin og andre helsefag sammen rundt pasienten. Sammen ønsker vi å tilby en 

utdanning som gir noe mer enn det de får ved noen andre legestudier i Norge: De skal ikke bare 

være legestudenter som tar deler av utdanningen på Agder. Studiene på Agder skal gi studiet en 

merverdi og gjøre utdanningsprogrammet bedre. Vi har valgt å kalle det: legestudent+ (jf. Figur 2). 

Dette oppnår vi ved at legestudentene parallelt med legestudiene kan ta studiepoeng-dannende 

kurs innen e-helse, økonomi og administrasjon, etikk, prosjektledelse, innovasjon, kontinuerlig 

forbedring mm. Sammen med UiA har vi et sterkt simuleringsmiljø som vil bruke simulering 

målrettet inn i undervisningen, og dermed styrke profesjonsdannelsen og tryggheten i legerollen 

samt evnen til å være aktive og gode deltagere i tverrfaglige team 

UiA v/Colab har kompetanse innen prosessledelse og kan fasilitere god prosjektstruktur, involvering 

og gjennomføring av prosjektet. Endelig vil at samarbeid med UiA kunne inkludere viktige faktorer 

for studentene som bibliotektjenester, lesesaler, studenthelsetjenester og studentboliger. UiA vil 

videre kunne dra nytte av prosjektet med studentoppgaver og forskningsprosjekter ikke bare innen 

teknologi, men også innen pedagogikk, ledelse og prosessorganisering. 

Kommunene 

Undervisning av legestudenter i førstelinjetjenesten inngår i flere deler av studiet, men spesielt i 

5.studieår (modul 7). I Campus Sør ønsker vi at samhandling rundt pasienten også inngår i de andre 

modulene. Hittil har samarbeid om praksis i kommunene vært organisert gjennom direkte avtaler 

mellom UiO og ulike fastlegekontor. Sykehuset i Arendal (SSA) og utvalgte fastlegekontor har hatt et 

etablert samarbeid med UiO i mange år. Det er av avgjørende betydning at det blir identifisert 

tilstrekkelig fastlegekontor i fylket som ønsker å delta i satsingen.  

I tillegg til praksismoduler ønsker SSHF, kommunene og UiA en felles mobilisering for å vise at Agder 

også har faglige ressurser for å ta et medansvar for å undervise på medisinstudiet. Campus Sør – 

samarbeidet med UiO kan være en ny giv for å sikre at kommunene i sterkere grad tar et større 

ansvar for utdanningen i modul 7, og samtidig sørger for at legetjenesten blir en synlig og viktig del 

av den kommunale helsetjenesten. Midler til kompetanseheving er tenkt benyttet til PhD-stillinger i 

trekantsamarbeid kommune-sykehus-UiA. 

Undervisningen av medisinstudentene vil være et kontinuerlig samarbeid mellom UiO og Campus 

Sør. Akkurat som i primærhelsetjenesten vil det være ønskelig at leger ved SSHF deltar i 
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fellesundervisning av medisinstudentene ved UiO/Campus Sør. Vi tror ringvirkningene av økt 

undervisningssamarbeid både i primær- og spesialisthelsetjenesten vil være et faglig og akademisk 

løft for regionen. 

Fylkeskommunen 

Intensjonen om campusutvikling på Sørlandet er godt underbygget i tett samarbeid med UiA, alle 25 

kommunene på Agder, helsefellesskapet og Agder fylkeskommune. Det er av stor betydning at det er 

en samlet region som står bak initiativet. Det er opprettet en gruppe for «Strategisk utvikling 

Campus Sør» som er ledet av fylkesordfører Thomassen og som er en viktig samarbeidspartner for 

utvikling av legestudiet på Agder. Enkelte i ressursgruppen har gitt uttrykk for ambisjoner ut over 

prosjektet som beskrives i denne søknaden. Dette viser det store engasjementet for desentralisert 

legestudium i Agder som de ulike aktørene har, og som vi vil jobbe sammen om å utvikle. Campus 

Sør vil videre aktivt benytte trepartssamarbeidet i OSO (overordnet samarbeidsorgan) og 

topartssamarbeidet i Helsefellesskapet (tidligere Overordnet strategisk samarbeidsorgan – OSS). 

Kommunene i Agder stiller seg bak søknaden til Kompetansefondet og deltatt aktivt i utformingen av 

søknaden. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 

Styringsgruppen vil ha ulik utforming i konseptfasen og planleggings-/gjennomføringsfasen. 

I konseptfasen ledes styringsgruppen av prodekan for medisinstudiet ved UiO, Elin Rosvold. 

Styringsgruppemedlemmer er leder for institutt for klinisk medisin ved UiO, Dag Kvale samt 

administrerende direktør SSHF, Nina Mevold, og fagdirektør SSHF, Susanne Hernes. 

Styringsgruppens sammensetning etter konseptfasen er ikke avklart, men vil kreve mer lokal 

involvering. 

I konseptfasen vil det etableres en prosjektgruppe/utredningsgruppe som ledes av Professor Knut 

Lundin ved UiO og Prosjektleder Campus Sør, Øyvind Holme, vil være nestleder. Prosjektgruppen vil 

også inkludere medisinstudenter ved UiO, undervisningsledere ved UiO samt fag-representanter fra 

SSHF. UiA og kommunene vil også være representert. 

Det planlegges en referansegruppe bestående av prosjektmedarbeidere fra desentralisert 

medisinutdanning andre steder i Norge. 

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 

01.01.21 – 30.06.21: Konseptfase: Utredning som beskrevet under pkt 5.1. 

01.07.21 – 30.06.22: Planleggingsfase 1: Beslutning om iverksetting etter foreslått plan tas innen 

30.06.22. 

01.07.22 – 30.07.23: Planleggingsfase 2: Praktisk tilrettelegging ift beslutning etter planleggingsfase 

1. 

01.08.23 – 31.12.23: Gjennomføringsfase: Gjennomføring av første 6 mnd av klinisk studium. 

9. Økonomi 

Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 
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I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 

eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 

inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 

tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 

støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at 

dette oppgis. 

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 

Støttegiver 

Det er søkt om støtte fra Sørlandet Kompetansefond 

Støttebeløp 

1 000 000 

Type støtte  

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 

ja, redegjør for hvilke. 

Søknaden til Sørlandet Kompetansefond gjelder samme formål; det søkes om MNOK 1 fra både SK 

og AAUKF. 

Det presiseres at selv om prosjektet er flerårig, gjelder denne søknaden kun for inneværende 

budsjettår. Prosjektet vil deretter komme tilbake med fornyet søknad når nødvendige avklaringer er 

tatt og finansieringen fra bidragsyterne kan detaljeres i større grad. Denne beskjeden er også 

meddelt SK både muntlig og skriftlig. 
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Prosjektets utgifter

2021 2022 2023 SUM

Lønn og drift  SSHF 2 000 3 000 3 000 8 000

Lønn og drift kommuner 500 1 000 2 000 3 500

Lønn  og drift UiA 500 1 000 1 000 2 500

Infrastruktur SSHF 1 000 2 000 2 000 5 000

Infrastruktur kommuner 1 000 1 000 2 000

Akademisk kompetanseutvikling 

SSHF, UiA og kommuner
3 000 3 000 6 000

SUM 4 000 11 000 12 000 27 000

Finansieringsplan

2021 2022 2023 SUM

Egenfinansiering SSHF 1 500 1 500 1 500 4 500

Egenfinansiering fylke/kommune 500 500 500 1 500

Finansiering UiO 0 2 000 4 000 6 000

Sørlandets kompetansefond 1 000 5 000 4 000 10 000

Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond
1 000 2 000 2 000 5 000

SUM 4 000 11 000 12 000 27 000
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/12258-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Universitet i Agder - Etablering profesjonsstudium psykologi 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 750.000,- til Universitetet i 
Agder sitt prosjekt – Etablering av profesjonsstudium psykologi, forutsatt at 
gradforskriften endres som forutsatt i søknaden. 

2. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet. Det anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil 
kunne utgjøre mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det forutsettes uansett ny 
søknad for hvert av de etterfølgende år, og at prosjektet har tilfredsstillende 
fremdrift, og innhold i samsvar med beskrivelsen i foreliggende søknad. 
 

3. Tilsagnet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 41.387.200,- over 
fire år, hvor søker egenfinansierer minimum NOK 10,4 millioner. 

 
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av tilsagnsbrevet. 
 
 
 
Vedlegg 
AAUKF Søknad fra Universitetet i Agder - Etablering av profesjonsstudium i psykologi på 
UiA 
Budsjett-og-finansieringsplan - etablering av profesjonsstudium psykologi 
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Saksopplysninger 
 
Innledning 
Søknaden er knyttet til at Universitetet i Agder (UiA) ønsker å etablere et nytt nasjonalt 
profesjonsstudium i psykologi på Sørlandet. I denne forbindelse søker UiA midler til å 
forsterke psykologiske fagmiljøet ved universitetet konkret vil støtten gå til å dekke 
kostnadene ved to professorstillinger. 
 
Nærmere om søknaden 
 
Profesjonsstudiet i psykologi er et helhetlig integrert studieprogram med normert studietid 
på 6 år. Utdanningen fører frem til graden cand.psychol. Per i dag er det kun 
universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø som tilbyr et profesjonsstudium i 
psykologi og tildeler graden cand.psychol. Dette er regulert gjennom nasjonal forskrift 
(Gradsforskriften). I stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og 
høyskoler foreslås det at psykologi, juss og teologi ikke lenger skal være forbeholdt 
enkelte institusjoner. Dette forventes vedtatt 18. mai 2021.  
 
UiA forsøkte å etablere et profesjonsstudium i psykologi første gang for ti år siden. 
Forsøket den gang ble stoppet av gradsforskriften. Endringen som nå ser ut til å komme 
innebærer at UiA kan søke på nytt, og det arbeides med en søknad til Nasjonalt organ for 
kvalitet i utdanningen (NOKUT). I søknaden må universitetet vise et tilstrekkelig robust fag- 
og forskningsmiljø, og UiA har i den anledning mottatt støtte fra Sørlandets 
kompetansefond tilsvarende to 100 % professorstillinger innen psykologi. I tillegg er man 
avhengig av høy klinisk kompetanse. UiA søker derfor AAUKF om økonomisk støtte i tre 
år, tilsvarende totalt to 100 % psykologspesialister med doktorgrad.  
 
Søknaden er beskrevet som en posisjoneringsstøtte i tre år inntil studiet kan finansieres 
via nye studieplasser som man håper å få godkjent av Kunnskapsdepartementet fra og 
med høsten 2022. Likevel slik at det kan ta noe lengre tid å få studiet på plass. 
 
Prosjektorganisering 
 
Prosjektet krever innsats fra flere fakulteter ved UiA, samt med samarbeidspartnere i 
kommuner, sykehus og brukerorganisasjoner. Prosjektet vil bli ledet av en prosjektleder 
som også er leder av prosjektgruppen sammensatt av ressurser fra UiA. Videre vil man ha 
en bredt sammensatt referanse-/arbeidsgruppe.  
 
Planen om å etablere et nytt profesjonsstudium i psykologi ved Universitetet i Agder, er 
videre forankret i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO). Dette er en samarbeidsarena 
mellom Sørlandets Sykehus, Universitetet i Agder, alle kommunene i Agder samt Agder 
fylkeskommune. Formålet er å fremme et bærekraftig helserelatert forsknings-, 
innovasjons- og kompetansemiljø for å utvikle et fremtidsrettet tjenestetilbud til beste for 
innbyggerne i regionen. Gruppen vil blant annet bidra knyttet til praksisplasser, 
utdanningsprogram mv.  
 
Fremdriftsplan 
 
Forutsatt at finansieringen mv. faller på plass er intensjonen å ansette to professorer i 
psykologi, to psykologspesialister med doktorgrader og tre stipendiatstillinger i løpet av 
våren/høsten 2021. Målet er at akkreditering fra NOKUT skal foreligge innen desember 
2021. 
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Prosjektkostnader og finansieringsplan 
 
Prosjektet har en total kostnadsramme på i overkant av 41,3 millioner.  
 
Av dette søkes det om støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med NOK 9,2 
millioner, fordelt med NOK 1,5 million i 2021, NOK 3 million i 2022, NOK 3,1 million i 2023, 
og NOK 1,6 million i 2024.  
 
Tilsvarende er rammen overfor Sørlandets kompetansefond angitt til i overkant av NOK 
10,6 million. Videre søkes forskningsrådet om støtte med i overkant av NOK 11 million. 
 
UiA vil på sin side finansiere i overkant av NOK 10,4 million. Egenfinansieringen utgjør 
følgelig i underkant av 25 % av prosjektkostnaden. 
 

 
 
 
 
 
Vurderinger 
 
Universitet i Agder søker om støtte til etablering av profesjonsstudium i psykologi, basert 
på en forventning om at gradsforskriften endres/oppheves 18. mai 2021.   
 
Prosjektet har slik det fremstår en svært omfattende kostnadsramme, totalt i overkant av 
NOK 41 millioner. Kostnadene omfatter i det alt vesentlige kostnader til lønn inklusive 
overhead kostnader til prosjektleder, professorer, psykologspesialister med doktorgrad og 
stipendiater. Denne del av kostnadene utgjør i overkant av NOK 34 millioner. Søknaden til 
kompetansefondet er ment å dekke to psykologspesialiststillinger, og utgjør NOK 9,2 
millioner fordelt over fire år.  
 
Slik det fremstå er intensjonen ved søknaden å få posisjoneringsstøtte i tre år inntil studiet 
kan finansieres via nye studieplasser. Dette kan være på plass fra høsten 2022, kanskje 
noe senere. 
 
Det er ingen tvil om at etablering av profesjonsstudium ved UiA vil være et viktig tilskudd 
både for universitet og regionen. Etablering av flere profesjonsstudium vil over tid UiA 
større tyngde, og slik sett være med på å bygge universitet videre. Videre er det grunn til å 
anta at etablering av et profesjonsstudium innenfor psykologi vil muliggjøre en bedre 
dekning av psykologer i regionen, både ved at det etableres praksisplasser, og ved at flere 
som tar studiet får en tilknytning til regionen, og derved er det større mulighet for at flere 
ønsker å utøve yrket i regionen.  

Kostnadsart (Hovedposter) År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Sum

2 professorer (100 pst) 1723000,00 3515000,00 3585000,00 1828000,00 10651000,00

2 psykologspesialister med ph.d. (100 pst) 1500000,00 3000000,00 3100000,00 1600000,00 9200000,00

2 rekrutteringsstillinger (100 pst) 0,00 3691000,00 3691000,00 3691000,00 11073000,00

Prosjektleder 650000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3650000,00

Administrativ bistand (60 pst, økonomi, persona 400000,00 600000,00 600000,00 600000,00 2200000,00

In-kind arbeidsgruppe for 3 ansatte 100800,00 100800,00 100800,00 100800,00 403200,00

Studieplan work-shop med psykologer 210000,00 0,00 0,00 0,00 210000,00

Fysist og digital infrastruktur oppstartsfase 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 4000000,00

Sum 5583800,00 12906800,00 13076800,00 9819800,00 41387200,00

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Universitetet i Agder 2360800,00 2700800,00 2700800,00 2700800,00 10463200,00

Sørlandets kompetansefond 1723000,00 3515000,00 3585000,00 1828000,00 10651000,00

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 1500000,00 3000000,00 3100000,00 1600000,00 9200000,00

Norsk forskningsråd 0,00 3691000,00 3691000,00 3691000,00 11073000,00

Sum 5583800,00 12906800,00 13076800,00 9819800,00 41387200,00

Budsjett

Finansieringsplan
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Det anses etter dette som ubetinget positivt at man arbeider for å få på plass flere 
profesjonsstudium ved UiA dersom gradsforskriften endres/oppheves. 
 
Når det er sagt så er søknaden som tidligere fremholdt omfattende både knyttet til årlige 
beløp og totalomfang. Søknaden ligger heller ikke innenfor kompetansefondets angitte 
hovedsatsningsområder, men treffe på flere av de generelle tildelingskriteriene.  
 
Sekretariatet forstår at finansiering for ansettelse av en rekke fagpersoner vil kunne ha en 
posisjoneringseffekt, og derved medvirke til akselerering av prosessen med å få et 
profesjonsstudium på plass. Det er imidlertid en realitet at søknaden bærer preg av å være 
en søknad om ren driftsstøtte i form av dekning av kostnader til lønn og overhead inntil 
man eventuelt har fått på plass en finansiering via nye studieplasser. Etter sekretariatets 
vurdering er det på den ene siden lite ønskelig å benytte midler for tildeling som ren 
driftsstøtte. På den andre siden er det selvsagt veldig positivt om man kan bidra til at UiA 
får etablert et profesjonsstudium.  
 
Til dette kommer også at kompetansefondet for tiden har svært mange søknader, hvorav 
flere, herunder foreliggende søknad, er svært omfattende, uten å være innenfor 
kompetansefondets hovedsatsningsområder. Samlet sett utgjør innvilgede, og mottatte, 
men ikke behandle søknader beløp som klart overstiger de rammer som er lagt for tildeling 
av støtte.  
 
Etter sekretariatets vurdering bør også UiA selv ta en større del av kostnadene enn det 
som er skissert. Ut fra finansieringsplanen er UiAs egeninnsats tilnærmet den samme som 
det man søker kompetansefondet om. Videre utgjør egeninnsatsen kun ca 25 % av 
totalkostnaden. 
 
Basert på dette finner sekretariatet å ville anbefale at styret delvis imøtekommer den 
foreliggende søknad. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet anbefaler at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger 
støtte for 2021 med NOK 750 000 forutsatt at endring av gradsforskriften finner sted som 
forutsatt. 
 
Videre anbefales at styret også gir signal om at man stiller seg positiv til å vurdere søknad 
for prosjektårene 2022 og 2023, dog slik at det signaliseres at støtte for de to årene neppe 
kan forventes å utgjøre mer enn NOK 1 million for hvert år. 
 
Videre forutsettes at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift, og for øvrig det innhold som 
er beskrevet i søknaden.  
 
Det anbefales videre at styret tar sedvanlige forbehold om prosjektregnskap mv. før 
utbetaling.  
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: fredag 30. april 2021 16:14 

To: AFK.Postmottak; Heimvik, Ole Magnus 

Subject: AAUKF Søknad fra Universitetet i Agder 

Attachments: Budsjett-og-finansieringsplan-1.xlsx 

 

Categories: Ane; Sjekket 

 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 

Universitetet i Agder  

Kontaktperson 

Anders Johan Wickstrøm Andersen 

Adresse 

Postboks 422  

Postnummer/sted 

4604 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 

anders.j.w.andersen@uia.no  

Telefon 

48126006 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 

oppretterne/kommunene i Aust-Agder. 

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. 

Ønskes søknaden unntatt offentligheten?  

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 

offentligheten. 

Begrunnelse  

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves 

særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov om 

rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra innsynsretten kan 

f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, eller 

§ 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger. 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 
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Prosjektnavn  

Etablering av profesjonsstudium i psykologi på UiA  

Søknadsbeløp første år 

1,5 millioner kroner  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 

9,2 millioner kroner 

Prosjektets totalkostnad 

Endelig etablering og drift av profesjonsstudium i psykologi vil ha betydelige merkostnader utover 

det som omtales her og i søknaden. Vi jobber parallelt med alternativ finansiering av bygningsmasse. 

Sentralt blir det å få statlig finansiering av studieplassene. Profesjonsstudiet i psykologi finansieres 

av kunnskapsdepartementet i kategori B. Forenklet tilsier det at studiet finansieres med ca. 300.000 

pr. studieplass/år (fordelt med ca.60% i grunnfinansiering og 40% etter avlagte resultater). UiA 

jobber med mål om 40 studieplasser, hvilket tilsier en finansiering på 12 millioner kroner per årskull, 

potensielt 72 millioner kroner årlig ved full kapasitet alle år.  

Prosjektperiode 

Treårig etableringsfase. 

3. Sammendrag 

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 

videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må 

derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten. 

Universitetet i Agder (UiA) ønsker å etablere et nytt nasjonalt profesjonsstudium i psykologi på 

Sørlandet, og søker Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) om økonomisk støtte 

tilsvarende kr. 9,2 millioner kroner for å styrke det psykologiske fagmiljøet ved universitetet. 

Utdanningen vil ha stor betydning for regionen på mange plan, og støttes av kommunene på Agder 

samt Sørlandets Sykehus HF. 

Profesjonsstudiet i psykologi er et helhetlig integrert studieprogram med normert studietid på 6 år. 

Utdanningen fører frem til graden cand.psychol. Per i dag er det kun universitetene i Bergen, Oslo, 

Trondheim og Tromsø som tilbyr et profesjonsstudium i psykologi og tildeler graden cand.psychol. 

Dette er regulert gjennom nasjonal forskrift (Gradsforskriften).  

Regjeringen Solberg la nylig frem Stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og 

høyskoler, Meld. St. 19 (2020–2021). Her foreslås det at psykologi, juss og teologi ikke lenger skal 

være forbeholdt enkelte institusjoner. Alt peker mot at forslaget vil få flertall i Stortinget (saken er 

satt opp for behandling 18. mai). Dermed fjernes det som frem til nå har vært et forskriftsmessig 

hinder for etablering av et nytt nasjonalt profesjonsstudium i psykologi.  

UiA prøvde å etablere et profesjonsstudium i psykologi første gang for ti år siden, men ble den 

gangen stoppet av gradsforskriften. Ambisjonen har med andre ord lange røtter ved institusjonen. I 

dag er det nedfelt i strategiplanen for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, ledelsen har det som 

øverste langsiktige politiske prioritering og satsingen støttes Universitetsstyret. Rektor Sunniva 

Whittaker har tatt en markant posisjon for endringer i gradsforskriften, og offentlig argumentert for 

den store regionale betydningen av å få psykologi etablert ved UiA. 
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I påvente av stortingsbehandlingen av styringsmeldingen og den ventede endringen i 

gradsforskriften, arbeider UiA med en akkrediteringssøknad for Nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanningen (NOKUT). I denne søknaden må universitetet vise et tilstrekkelig robust fag- og 

forskningsmiljø, og UiA har i den anledning mottatt støtte fra Sørlandets kompetansefond 

tilsvarende to 100 % professorstillinger innen psykologi.  

Et profesjonsstudium er imidlertid også helt avhengig av høy klinisk kompetanse. UiA søker derfor 

AAUKF om økonomisk støtte i tre år, tilsvarende totalt to 100 % psykologspesialister med 

doktorgrad. Det ansees nødvendig å styrke fagmiljøet med ansatte som har nyere klinisk 

kompetanse. En slik økonomisk støtte fra AAUKF er avgjørende for å få en troverdig klinisk profil.  

Det understrekes at etableringen av profesjonsstudiet i psykologi avhenger av finansiering av nye 

studieplasser, og støtten fra AAUKF fungerer som en posisjoneringsstøtte over tre år. Ambisjonen er 

å søke nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet fra og med høsten 2022, realistisk kan det ta 

noe lengre tid. Når studiet er etablert og studieplasser er finansiert via statlige myndigheter på 

ordinært vis, vil dette dekke de kostnadene som nå søkes dekket av AAUKF. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 

Profesjonsstudiet i psykologi gir uteksaminerte kandidater grunnlag for å praktisere selvstendig som 

psykolog med ansvar for pasienter innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten. I henhold til 

nylige vurderinger av fremtidige kompetansebehov er dette studier med «svært høye søkertall og 

karakterkrav, samtidig som det er stor mangel på kvalifiserte psykologer i arbeidsmarkedet» (s. 9). 

Det er også et yrke der sannsynligheten for automatisering er lav. 

Psykologer har en nøkkelkompetanse i tjenester for mennesker med psykiske lidelser på alle nivå. 

Fra og med 2020 ble det lovpålagt å ha psykologtjeneste i alle norske kommuner (jf. §3-2 i Lov om 

kommunale helse- og omsorgstjenester). Samtidig er dette en yrkesgruppe som mer enn 50 % av 

norske kommuner strever med å rekruttere (jf. NOU 2018:2: Fremtidige kompetansebehov I). Dette 

er et gjenkjennelig bilde også i Sør-Norge. I henhold til nylige tall fra NAV er det økende 

rekrutteringsutfordringer for psykologer i Agder. Både kommuner og helseforetak oppgir at det til 

dels er svært utfordrende å rekruttere psykologer til faste stillinger.  

De fire universitetene som per i dag tilbyr profesjonsstudiet i psykologi er lokalisert i hver sin 

helseregion. I tabellen nedenfor er Kunnskapsdepartementet kandidatmål for 2021 sammenstilt 

med innbyggertall i hver helseregion (tall fra SSB).  

Innbyggertall Antall kommuner Kandidatmåltall for 2021 Antall innbyggere per kandidat 

Helse Midt-Norge (NTNU) 733940 64 63 11650 

Helse Nord (UiT) 484546 80 39 12424 

Helse Sør-Øst (UiO) 3032671 146 112 27077 

Helse Vest (UiB) 1116423 66 80 13955 

Som det kommer frem av denne tabellen, er det en underkapasitet i utdanningen av psykologer i 

Helse Sør-Øst sammenlignet med andre helseregioner. Universitetet i Agder foreslår å bøte på det 

gjennom å etablere en ny psykologiutdanning Helse Sør-Øst slik det fremgår av tabellen under. Tallet 

i rødt er forslag til kandidatmåltall lagt til UiA. Befolkningen i Agder samt Telemark og Vestfold utgjør 

her grunnlaget for profesjonsstudiet ved UiA. 
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Innbyggertall Antall kommuner Mulige kandidatmåltall Antall innbyggere per kandidat 

Helse Midt-Norge (NTNU) 733940 64 63 11650 

Helse Nord (UiT) 484546 80 39 12424 

Helse Sør-Øst (UiO) 2306044 98 112 20590 

Helse Sør -Øst (UiA) 726627 48 35 20761 

Helse Vest (UiB) 1116423 66 80 13955 

Mange studenter har praksis i nærheten av studiestedet sitt, og finner jobber i samme region 

etterpå. Sørlandet er ikke en del av jobbmarkedet for uteksaminerte kandidater fra verken Oslo eller 

Bergen. Bildet er mer gjenkjennelig med beskrivelsene i NOU 2020: 15 «Det handler om Norge – 

Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene». Her argumenteres det for 

betydningen av å opprettholde og forsterke institusjoner for høyere utdanning i distriktene både for 

å sikre rekruttering til sentrale samfunnsområder, men også for å bedre levekårene. Dette har stor 

gyldighet for etableringen av profesjonsstudiet i psykologi ved UiA.  

Levekårsutfordringer på Agder 

Psykiske helseproblemer er en av Norges største helse- og samfunnsutfordringer. Det er problemer 

som forringer folks livskvalitet og livsglede, og som har store omkostninger både for enkeltpersoner, 

familier og samfunn. Særlig yngre mennesker med psykososiale vansker har dårligere livsvilkår enn 

resten av befolkningen. Dette fører også til at flere unge strever med å sluttføre videregående 

opplæring. 

Sørlandet er et godt sted å leve og bo, men landsdelen har levekårsutfordringer som har vist seg å 

vare over tid. Særlig foruroligende er utviklingen som viser at stadig flere yngre mennesker blir 

uføretrygdet grunnet psykiske lidelser. Dette spiller bla. Inn på evnen til å gjennomføre utdanning og 

å komme seg i arbeid, noe som igjen koster samfunnet dyrt. 

Agder har færre kvinner med høyere utdanning enn landsgjennomsnittet, flere kvinner i 

deltidsstillinger og færre fedre som tar ut hele fedrekvoten eller mer. Antall mennesker mellom 18 

og 24 år som treng sosialstønad er stabilt høyt. Landsdelen har en høyere andel mennesker som får 

innvilget varig uførepensjon mellom 18 og 66 år. Agder ligger også høyt på utskrivning av resepter på 

avhengighetsskapende legemidler. Tall fra 2020 viser at det er til dels betydelig flere mennesker som 

tar kontakt med fastlege/legevakt for psykiske symptomer og lidelser enn ellers i Norge. 

Etablering av et profesjonsstudium i psykologi ved UiA blir et tiltak for å bedre på dette i dobbel 

forstand. Det bidrar til å sikre nødvendig kompetanse for å møte disse levekårsutfordringene, og 

bidrar samtidig til å øke utdanningsmulighetene for unge kvinner og menn i Agder. Dette er 

bakgrunnen for at Universitetet i Agder igangsatte dette prosjektet, og ønsker å få profesjonsstudiet 

i psykologi i den fremtidige studieporteføljen. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 

Akkreditering av studietilbud i høyere utdanning er regulert av Forskrift om tilsyn med 

utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften). I kapittel 2 fremgår det at minst 

halvparten av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte med hovedstilling på 

universitetet, og det kreves at sentrale deler av studietilbudet dekkes av ansatte med 

førstestillingskompetanse. For profesjonsstudiet i psykologi kreves det videre at 50 prosent av de 

ansatte i fagmiljøet skal ha førstestillingskompetanse hvorav minst 10 prosent med professor- eller 

dosentkompetanse.  
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Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet må dessuten «ha en størrelse som står i forhold til antall 

studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning 

som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.» Det stilles også krav til aktiv 

forskningsaktivitet med dokumenterte resultater av høy kvalitet og med tilfredsstillende omfang. 

Det forventes også at fagmiljøet deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk. For studietilbud 

med obligatorisk praksis kreves det også at studietilbudet har relevant og oppdatert kunnskap fra 

praksisfeltet samt knytter til seg praksisveiledere med relevant kompetanse og erfaring fra klinisk 

arbeid.  

Dette innebærer at UiA må ha et solid og bærekraftig fag- og forskningsmiljø innen psykologi. UiA 

har allerede flere utdanningsprogram med relevans for psykologi, og har dermed gode muligheter 

for gjensidig gevinst i tverrfaglig samarbeid. UiA har flere fagmiljø med høy kompetanse innen 

psykisk helse og psykisk helsearbeid, og kan på denne bakgrunn imøtekomme mange av kravene i 

studietilsynsforskriften både når det gjelder nivå og omfang. Vi har flere med professorkompetanse 

innen beslektede områder, men mangler tilstrekkelig toppkompetanse innen klinisk psykologi. Vi er 

avhengige av å rekruttere inn professorer med psykologibakgrunn, men har ikke finansiering til å få 

til dette. Dette var vårt hovedanliggende i søknaden til Sørlandets kompetansefond, og her fikk vi 

økonomisk støtte til ansettelse av professorer i klinisk psykologi med hovedstilling på UiA tilsvarende 

ressurser til 2 100 % stillinger. 

Et profesjonsstudium er imidlertid også helt avhengig av høy klinisk kompetanse. Studietilbudet 

krever at vitenskapelig ansatte har relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. UiA søker 

derfor AAUKF om økonomisk støtte i tre år tilsvarende totalt to 100 % psykologspesialister med 

doktorgrad. Det ansees nødvendig å styrke fagmiljøet med ansatte som har nyere klinisk 

kompetanse. Det vil her være nærliggende å se for seg kombinasjonsstillinger med regionale aktører. 

En slik økonomisk støtte fra AAUKF er avgjørende for å få en troverdig klinisk profil. Slike stillinger vil 

også kunne fungere som kvalifiseringsstillinger med sikte på professorkvalifisering. For å bli 

professor kreves det i dag omfattende undervisningserfaring, og disse stillingene vil derfor også gi 

muligheter for professorkvalifisering for ansatte i andre deler av offentlig og privat virksomhet.  

Siden UiA ikke har hatt psykologi i sin studieportefølje har vi heller ikke hatt systematisk rekruttering 

av psykologer til ledige doktorgradsstipendiater. Dette gjelder både hva angår kandidatenes 

utdanningsbakgrunn, men også prosjektenes innretning. Vi vil derfor også søke om ekstern 

finansiering av tre rekrutteringsstillinger som vi kan lyse ut innen området og øremerket søkere med 

psykologutdanning. Disse prosjektene ønsker vi å utforme i samarbeid med kollegaer ved Arendal, 

Grimstad og Kristiansand kommune samt Sørlandets Sykehus HF. Her vil vi rette henvendelsen andre 

steder.  

Psykologi er en profesjon som abonnerer på flere fagfelt, og er i likhet med andre kliniske 

profesjoner innen helse- og sosialfag avhengig av kunnskap fra både humaniora, samfunns- og 

naturvitenskap. Dette kan illustreres ved å studere den organisatoriske plasseringen av psykologi på 

de andre universitetene. I Bergen er psykologi samlet på et eget fakultet på samme måte som juss 

og medisin. Oslo har lenge ønsket å få samme modell som Bergen, men er i dag et institutt under 

Fakultet for samfunnsvitenskap. Dette er beslektet med NTNU der psykologi inngår i Fakultet for 

samfunns- og utdanningsvitenskap. I Tromsø er psykologi plassert ved det helsevitenskapelige 

fakultet. 

Ved UiA er planen at profesjonsstudiet i psykologi knyttes til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 

og dermed til det fakultetet som huser hovedtyngden av de kliniske utdanningsprogrammene på 

universitet. Det er imidlertid en forutsetning av studiet formelt også trekker veksler på fagmiljø og 

kompetanse fra Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for samfunnsvitenskap. Det vil 
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også være aktuelt med samarbeid med fagmiljø både ved Handelshøgskolen, Fakultet for kunstfag, 

Fakultet for teknologi og realfag samt Avdeling for lærerutdanning. På den måten vil etableringen av 

profesjonsstudiet i psykologi også understøtte universitetets satsning på tverrfaglige områder.  

Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet Sykehus HF anser dette som en enorm mulighet og potensial 

for å sikre videre utvikling av det faglige tilbudet. Ved å etablere et profesjonsstudium i psykologi 

ved UiA sikres tilgang til studenter og ikke minst et fagmiljø som vil bidra til å utvikle tjenestene 

videre med høy kvalitet. Det vi være en gjensidig kompetanseutveksling mellom de kliniske miljøene 

og fagmiljøet på UiA.  

Ansgar Høyskole tilbyr i dag et bachelorprogram i psykologi, og et samarbeid med dette fagmiljøet vil 

også være viktig for å realisere ambisjonen. Utdanningen vil totalt sett styrke fag- og 

forskningsmiljøene i regionen, og være viktig for å rekruttere psykologer og andre medarbeidere 

innen psykisk helsearbeid. Landsdelens utfordringer krever bred satsing og samarbeid innenfor både 

forebygging, helsefremming og behandling, og her bidrar psykologer med helt sentral kompetanse. 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet 

Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og 

etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle 

Universitetet i Agder. Dette prosjektet er midt i kjernen av kompetansefondets overordnede 

målsettinger. 

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 

. 

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 

Målet med prosjektet er å få akkreditert, finansiert og etablert et nytt profesjonsstudium i psykologi 

ved Universitetet Agder i løpet av de kommende tre første årene. 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 

NOKUT står for akkrediteringsprosessen og vil vurdere vår søknad. Ved akkreditering er det 

Kunnskapsdepartementet som gir UiA rettighet på å tilby profesjonsstudiet i psykologi. Det er en 

politisk prioritering å tildele UiA studieplasser for profesjonsstudiet i psykologi.  

Etableringen av profesjonsstudiet vil styrke fagmiljøene innen psykologi og tilgrensende fagområder 

på UiA og i regionen. Et profesjonsstudium i psykologi vil kunne trekke kloke mennesker til regionen 

for å studere, samt bidra til å beholde kloke mennesker i regionen som ønsker å gjennomføre 

studiet.  
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Når studiet er operativt vil det bidra til økt kompetanse i regionen innen et fagområde det i dag er 

utfordrende å rekruttere til, samtidig som behovet er stort. Bedre dekning av psykologkompetanse i 

regionen vil på sikt kunne ha en positiv effekt på levekårene i Agder. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 

Ved å bygge på allerede etablerte fagmiljø i landsdelen, kan et slikt studium bidra til å utvikle 

nyskapende, innovative og bærekraftige helsetjenester. Det er i denne sammenhengen også 

nærliggende å peke på synergi-effekter med Campus Sør og den desentraliserte 

medisinerutdanningen som planlegges gjennomført i samarbeid med SSHF og kommunene på Agder. 

Dette vil innebære at det vil finnes utdanningstilbud for mange av de helt sentrale yrkene som 

trengs i et moderne velferdssamfunn på Sørlandet. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 

gjennomføre prosjektet som planlagt: 

Etablering av et nytt profesjonsstudium i psykologi krever målrettet innsats fra flere fakulteter på 

UiA, og fra samarbeidspartnere i kommuner, sykehus og brukerorganisasjoner. Det er slik sett et 

prosjekt som på gode måter illustrerer universitetets visjon om samskaping for fremtidens kunnskap. 

Det er på alle måter et felles løft. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 

Prosjektledelse: 

Den som har fått oppdraget med å lede arbeidet er dekan ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap, Anders Johan W. Andersen. Han er professor i psykisk helsearbeid, og har arbeidet 

med utdanning og forskning innen psykisk helse ved UiA i over 20 år. Andersen leder en 

prosjektgruppe bestående av seniorrådgiver Atle Slotnes og førsteamanuensis, cand.psychol Henrik 

Berg.  

Styringsgruppe: 

Prosjektet eies og styres av ledelsen på UiA. I styringsgruppen inngår rektor Sunniva Whittaker, 

universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen, studiedirektør Greta Hilding, dekan Anders Johan W. 

Andersen samt seniorrådgiver i ledelsens stab Erle Wright Severinsen. 

Referansegruppe: 

Det er etablert en referansegruppe til prosjektet med representasjon fra ulike aktører i regionen. 

Gruppen ledes av dekan Anders Johan W. Andersen med administrativ bistand fra seniorrådgiver 

Atle Slotnes. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen er i alfabetisk rekkefølge: 

· Aud-Keila Bendiksen Kjær, psykolog og universitetslektor/stipendiat ved Institutt for sosiologi og 

sosialt arbeid, UiA 

· Inger Marie Dalehefte, psykolog, førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for pedagogikk, 

UiA 

· Ann Birgithe Solheim Eikhom, psykologspesialist og lokal representant for Norsk Psykologforening 

· Vegard Øksendal Haaland, psykologspesialist og direktør for Klinikk for psykisk helse – psykiatri og 

avhengighetsbehandling, SSHF 

· Siri Hangeland, representant for Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 

· Kenneth Haugjord, psykologspesialist ved DPS Aust-Agder og medlem i programgruppen for 

psykologiutdanning, RETHOS, Kunnskapsdepartementet 

· Per Arne Lidbom, psykologspesialist, familieterapeut og førstelektor med ph.d. ved Institutt for 



30/21 Universitet i Agder - Etablering profesjonsstudium psykologi - 21/12258-2 Universitet i Agder - Etablering profesjonsstudium psykologi : AAUKF Søknad fra Universitetet i Agder - Etablering av profesjonsstudium i psykologi på UiA

psykososial helse, UiA 

· Vanessa Poblete, representant for Mental Helse 

· Hildegunn Marie Tønnesen Seip, psykologspesialist og førsteamanuensis i psykologi og 

interkulturelle studier, Ansgar Høyskole 

· Bente Wolstad, psykologspesialist, Kristiansand kommune 

Regionalt samarbeidsorgan 

Ambisjonen om å etablere et nytt profesjonsstudium i psykologi ved Universitetet i Agder, er 

forankret i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO). Dette er en samarbeidsarena mellom Sørlandets 

Sykehus, Universitetet i Agder, alle kommunene i Agder samt Agder fylkeskommune. Formålet er å 

fremme et bærekraftig helserelatert forsknings-, innovasjons- og kompetansemiljø for å utvikle et 

fremtidsrettet tjenestetilbud til beste for innbyggerne i regionen. 

OSO vil arbeide for at nødvendige praksisplasser for etablering av et psykologistudium er 

tilgjengelige ved studiestart, og samarbeide om studiet på en slik måte at kompetansen regionalt blir 

tilgjengelig som ressurser for studentene. OSO vil arbeide for et utdanningsprogram forankret i 

brukernes og praksisfeltets behov, og støtte opp under behovet for styrking av forskning innen 

området. Partnerne vil videre bidra til å synliggjøre behovet for en slik utdanning for politiske 

myndigheter, og på den måten arbeide aktivt til å sikre finansiering til et slik satsning på Agder. 

Flere regionale organer har uttrykt støtte og begeistring for planene, deriblant den regionale 

ressursgruppen for strategisk utvikling av Campus Sør som ledes av fylkesordfører Arne Thomassen. 

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 

Målet med arbeidet er å snarlig kunne starte opp et nytt nasjonalt profesjonsstudium ved UiA. Vi 

jobber mot høsten 2022 eller 2023. Dette er ambisiøst og fordrer en forsert fremdriftsplan. 

Endringene i gradsforskriften er enda ikke vedtatt, og det er derfor heller ikke endelig klart hvordan 

akkrediteringsprosessene vil organiseres. Vi vil derfor understreke at dette er en tentativ og 

ufullstendig fremdriftsplan basert på det mest optimistiske scenariet. Mest sannsynlig vil det bli 

forsinkelser også fordi UiA er avhengig av tildelinger over statsbudsjettet for 2022/2023 for å 

komme i gang. Vi jobber med mål om å søke akkreditering hos NOKUT allerede september 2021, og 

har en klar ambisjon om etablering av studiet innen tre år.  

Hendelse Beslutningsorgan/Ansvar Dato/frist 

Søknad til Sørlandets kompetansefond Styret i SKF 9.4.21 

Søknad om etablering Fakultetsstyret 14.4.21 

Søknad om etablering Universitetsstyret 14.5.21 

Søknad til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Styret i AAUKF 21.5.21 

Kallelse av to professorer i psykologi med hovedstilling på UiA Universitetsstyret 16.6.21 

Utlysning av stillinger for psykologspesialister med doktorgrad tilsvarende ressurser til 2 100 % 

stillinger Ansettelsesutvalget Primo september 2021 

Utlysning av tre stipendiatstillinger innen psykologi, Ansettelsesutvalget Primo september 2021 

Dokumentasjon til NOKUT, herunder forslag til studieplan og oversikt over fagmiljø NOKUT 15. 

september 2021 

Utlysning av to kvalifiseringsstillinger for psykologer med ph.d. ved SSHF Ansettelsesutvalget Primo 

november 2021 

Sakkyndig vurdering samt anbefaling om akkreditering fra NOKUT NOKUT Desember 2021 
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9. Økonomi 

Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 

I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 

eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 

inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 

tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 

støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at 

dette oppgis. 

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 

Støttegiver 

Sørlandets kompetansefond 

Støttebeløp 

10 millioner (tilbakemelding om nøyaktig beløp er så langt ikke mottatt). 

Type støtte 

Støtte over tre år til finansiering av to professorstillinger. 

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 

ja, redegjør for hvilke. 

Sørlandets kompetansefond er bedt om å støtte, og har gitt tilsagn til to 100 % professorater med 

psykologibakgrunn. Aust-Agder kompetansefond bes støtte satsingen med midler til to 100 % 

psykologspesialister med doktorgrad for å sikre studiet høy klinisk kompetanse. 
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Økonomi

9.1. Budsjett og finansieringsplan for ettårige prosjekter. For flerårige prosjekter, gå videre til 9.2.

Kostnadsart  (Hovedposter) Norske kroner 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUM 0,00

Kilde Merknad Norske kroner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum 0,00

Budsjett

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

9.2. Budsjett og finansieringsplan for flerårige prosjekter (fylles ikke ut for ettårige prosjekter, se punkt 9.1.)

Kostnadsart (Hovedposter) År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 Sum
2 professorer (100 pst) 1723000,00 3515000,00 3585000,00 1828000,00 10651000,00

2 psykologspesialister med ph.d. (100 pst) 1500000,00 3000000,00 3100000,00 1600000,00 9200000,00

2 rekrutteringsstillinger (100 pst) 0,00 3691000,00 3691000,00 3691000,00 11073000,00

Prosjektleder 650000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 3650000,00

Administrativ bistand (60 pst, økonomi, person 400000,00 600000,00 600000,00 600000,00 2200000,00

In-kind arbeidsgruppe for 3 ansatte 100800,00 100800,00 100800,00 100800,00 403200,00

Studieplan work-shop med psykologer 210000,00 0,00 0,00 0,00 210000,00

Fysist og digital infrastruktur oppstartsfase 1000000,00 1000000,00 1000000,00 1000000,00 4000000,00

Sum 5583800,00 12906800,00 13076800,00 9819800,00 41387200,00

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Universitetet i Agder 2360800,00 2700800,00 2700800,00 2700800,00 10463200,00

Sørlandets kompetansefond 1723000,00 3515000,00 3585000,00 1828000,00 10651000,00

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 1500000,00 3000000,00 3100000,00 1600000,00 9200000,00

Norsk forskningsråd 0,00 3691000,00 3691000,00 3691000,00 11073000,00

Sum 5583800,00 12906800,00 13076800,00 9819800,00 41387200,00

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

Budsjett

Finansieringsplan
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Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor  

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vurderer fortsatt prosjektet Innafor som 
et viktig prosjekt knyttet til å finne gode arenaer for kommunikasjon med barn og unge 
knyttet til deres opplevelser relatert til spørsmål som blant annet helse, trivsel, levekår, 
mobbing og inkludering. Dette var også bakgrunnen for at prosjektet ble tildelt støtte i 
perioden 2018-2020. 
 
Styret finner imidlertid ikke å kunne imøtekomme Blå Kors sin søknad om midler til 
prosjektet Innafor som omsøkt denne gang. 
 
 
Vedlegg 
Søknad fra Blå Kors Kristiansand - Prosjektet Innafor 
Budsjett til AAUFK Prosjekt Innafor2021 
 
 
  



31/21 Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor  - 21/06485-2 Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor  : Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor

Dokumentnr.: 21/06485-2  side 2 av 4 
 

 
 
 
Saksopplysninger 
 
Nærmere om søknaden 
Blå Kors Kristiansand søker om støtte til prosjektet Innafor. Prosjektet er reelt sett en 
fortsettelse av tidligere prosjekt med samme navn som har mottatt støtte fra 2018-2020. 
 
FK Jerv og Blå Kors Kristiansand har siden 2015 samarbeidet med prosjekt knyttet til 
mobbing, og med utgangspunkt i Chat-tjenesten SnakkomMobbing.no. Samarbeidet ble 
utvidet i 2017. Formålet var å bedre kommunikasjon rundt barn og unges opplevelser 
knyttet til helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering.  
 
Etter dialog og undersøkelser ble det besluttet å utarbeide en app – Innafor. Siden 2018 er 
appen utviklet og testet. Det gjenstår nå endelig programmering, og ferdigstillelse av hele 
prosjektet rundt appen Innafor. Det er ønskelig å hente inn profesjonell bistand til 
ferdigstillelse av appen, og det er inngått en avtale med Egde Consulting. 
 
Fra 2018 da prosjektleder ble ansatt har det blitt gjennomført flere studentprosjekter ved 
UiA, innenfor blant annet webdesign, programmering, kortfilmer, animasjoner, grafisk 
design, analyse og testing. Prosjektet har også resultert i to bacheloroppgaver og en 
masteroppgave, samt noen mindre oppgaver. Utover i 2018 og 2019 er ulike versjoner 
testet på målgrupper for barn og unge.  
 
Støtten nå omfatter ønske om bidrag til å gå fra prosjekt til produkt. Dette innebærer 
endelig ferdigstilling av appen og utarbeidelse og tilbud om en kompetansepakke til 
trenere og ledere innenfor barne- og ungdomsfotballen. Gjennom kompetansepakken 
tilbys et opplegg knyttet til bruk av Innafor appen gjennom sesongen, herunder til 
planlegging av kjøreregler for lag (trenere og spillere). Samt at appen vil inngå i løpende 
evalueringer gjennom sesongen og temasamlinger knytet til ulike temaer som mobbing, 
psykisk helse mv..  
 
Løsningen vil videre kunne inngå som en del av kompetansehevingspakken som Agder 
fotballkrets tilbyr til trenere mv. innenfor målgruppen hvor også de sentrale temaene vil 
være knyttet opp mot mobbing, psykisk helse mv.  
 
Det er planlagt benyttet internkompetanse, samt ressurser fra Blå Kors Chat-senter, og 
fagmiljøer som ABUO, RVTS SØR, mv. 
 
Det legges til grunn at appen vil kunne benyttes/overføres til andre arenaer for barn og 
unge, herunder andre idretter, skoler mv. 
 
Økonomi 
 
Blå Kors vil fra år 2 arbeide for å få inn videre finansiering som skal overta videre drift etter 
år 4.  
 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har 
for årene 2018-2020 støttet prosjektet med NOK 990.000,- hver.  
 
Det søkes nå om ny støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2021, med 
forlengelse i perioden 2022-2024. Totalt søkes det om en tildeling på NOK 1.500.000,-, 
fordelt på NOK 350.000,- hvert av de første to år, og deretter NOK 400.000,- de neste to 
år.   
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Vurderinger 
 
Som fremholdt ved behandling av tidligere søknader har Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond ansett dette som et godt prosjekt, med fokus på viktige levekårsspørsmål 
for barn og unge. Fokus på, og kommunikasjon med barn og unge knyttet til temaer som 
mobbing, psykisk helse, inkludering mv. fremstår som viktig, og arbeidet med å bedre 
kommunikasjonen rundt disse temaene fordrer nærmest et kontinuerlig arbeid på mange 
ulike arenaer og plattformer. En app som kan benyttes til å fremme slik dialog internt i et 
lag eller en gruppe fremstår som en god investering. Dette er også bakgrunnen for at Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond har støtte prosjektet i perioden 2018-2020. 
 
Gjennom tidligere støtte har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bidratt til at 
prosjektet nå er ferdigstilt, og som det nå også er beskrevet i søknaden for nye fire år skal 
man nå ta prosjektet videre og lansere selve produktet og tilhørende opplærings og 
kommunikasjonspakker. Slik det fremstår av søknaden er det meste av kostnader knyttet 
til selve utviklingen dekket. De videre kostnader som det nå søkes om støtte til omfatter i 
det alt vesentlige lønnskostnader mv. til videre utrulling og «drift» av prosjektet.   
 
Som angitt har prosjektet Innafor tidligere fått støtte fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond over en periode på tre år og med en samlet støtte på NOK 990.000,-. 
Den søknad som nå foreligger innebærer, inkludert signaliserte ønsker om forlengelse 
frem til utgangen av 2024, at prosjektet i tilfelle vil motta støtte i syv år, og med et samlet 
beløp på NOK 2.490.000,-. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har svært mange søknader som er godkjent i 
den aktuelle periode, og også flere som kommer til behandling. Allerede nå nærmer man 
seg totalrammen for flere av årene i søknadsperioden (inkludert eventuell videreføring). 
Det er dessverre ikke midler til å støtte alle søknader, heller ikke der formålet som sådan 
er godt og innenfor stiftelsens formål.  
 

1. år 2. år 3. år 4. år

Lønnsutgifter Lønnsutgifter Lønnsutgifter Lønnsutgifter

Administrative kostnader 70000 Administrative kostnader 70 000 Administrative kostnader 75 000 Administrative kostnader 75 000

Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000

Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000

Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse 50 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse 50 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse 75 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse 100 000

Lønnsutgifter totalt: 1 095 000 Lønnsutgifter totalt: 1 095 000 Lønnsutgifter totalt: 1 125 000 Lønnsutgifter totalt: 1 150 000

Utvikling Utvikling Utvikling Utvikling

Videreutvikling App / tilpasninger / pakker 30000 Videreutvikling App / tilpasninger 30000 Videreutvikling App / tilpasninger 50000 Videreutvikling App / tilpasninger 100000

Vedlikehold / feilretting App 20000 Vedlikehold App 30000 Vedlikehold App 30000 Vedlikehold App 50000

Utvikling totalt: 50000 Utvikling totalt: 60000 Utvikling totalt: 80000 Utvikling totalt: 150000

Annet Annet Annet Annet

Teknisk utstyr, PC / Telefon 50000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 20000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 20000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 50000

Materiell / Utstyr 20000 Materiell / Utstyr 10000 Materiell / Utstyr 10000 Materiell / Utstyr 10000

Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000

Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 20000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 80000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 200000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 250000

Trykksaker / Markedsføring 20000 Trykksaker / Markedsføring 40000 Trykksaker / Markedsføring 100000 Trykksaker / Markedsføring 150000

Lisenser / Abo. digitale tjenester / servere  10000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 15000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 15000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 20000

Diverse 15000 Diverse 30000 Diverse 50000 Diverse 100000

Annet totalt: 147000 Annet totalt: 207000 Annet totalt: 407000 Annet totalt: 592000

UTGIFTER TOTALT: 1 292 000 UTGIFTER TOTALT: 1 362 000 UTGIFTER TOTALT: 1 612 000 UTGIFTER TOTALT: 1 892 000

1. år - Etablering 2. år - Lokalt 3. år - Regionalt 4. år - Nasjonalt

 INNTEKTER INNTEKTER  INNTEKTER INNTEKTER

Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 900 000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 1000000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 1100000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 800000

Søkt medfinansiering: AAUFK 350 000 Søkt medfinansiering: AAUFK 350000 Søkt medfinansiering: AAUFK 400000 Søkt medfinansiering: AAUKF 400000

Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund

Annen finansiering 42 000 Annen finansiering 12000 Annen finansiering 112000 Annen finansiering 692000

INNTEKTER TOTALT: 1 292 000 INNTEKTER TOTALT: 1362000 INNTEKTER TOTALT: 1612000 INNTEKTER TOTALT: 1892000

EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv 

Frivillig innsats Antall pers Antall timerSats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt

Ungdomsgruppe 15 25 150 56250 Ungdomsgruppe 80 10 100 80000 Ungdomsgruppe 128 10 100 128000 Ungdomsgruppe 384 10 100 384000

Trenere / Foreldre 15 25 350 131250 Trenere / Foreldre 10 15 350 52500 Trenere / Foreldre 16 15 350 84000 Trenere / Foreldre 48 15 350 252000

Annen frivillig innsats 10 10 350 35000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000

EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 222500 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 160500 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 240000 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 664000

EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere

Antall pers Antall timerSats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt

Estimat 450000 Estimat 612000 Estimat 612000 Estimat 612000

Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 450000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000

EGENINNSATS OG STUDENTINNSATS TOTALT 672 500 772500 852000 1276000
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Videre vil videre støtte innebære at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond totalt sett 
ha støttet prosjektet i syv år. Dette er en vesentlig lengre periode enn normalt.  
 
Det skal også bemerkes at forespørselen om videre støtte nå bærer mer preg av å være 
en søknad om videre driftsstøtte, i motsetning til første søknad som bar mer preg av å 
være knyttet til oppstart og utvikling.  
 
For sekretariatet fremstår det som naturlig at søker nå finner andre og permanente aktører 
til å ta prosjektet videre, for eksempel at man søker å få dette inn på statsbudsjettet (som 
angitt i søknaden), eventuelt at dette kan implementeres som en del av idrettens og andre 
aktørers satsing innenfor temaer som mobbing, psykisk helse, mobbing mv., og derved 
finansieres via disse. 
 
Med grunnlag i ovennevnte momenter finner sekretariatet å anbefale at man ikke 
imøtekommer søknaden om støtte. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet som sådan anses som et viktig og godt prosjekt. Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond har støtte prosjektet i oppstartsperioden i årene 2018-2020. 
 
Hensett til behovet for prioritering av kompetansefondets midler, samt at prosjektet har 
mottatt støtte i tre år og at det nå bør videreføres med mer langsiktig/permanent 
finansiering, innstiller sekretariatet på at søknaden ikke innvilges.   
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: mandag 1. februar 2021 21:32 

To: AFK.Postmottak; Bergh, John Georg 

Subject: 2015/2206 Søknad fra Blå Kors Kristiansand (Org nr 974 804 344) 

Attachments: BudsjetttilAAUFKProsjektInnafor2021.xlsx 

 

Categories: Sjekket 

 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 

Blå Kors Kristiansand (Org nr 974 804 344)  

Kontaktperson 

Sven Fredrik Stray 

Adresse 

Gyldenløves gate 60  

Postnummer/sted 

4614 Kristiansand S 

E-post (obligatorisk) 

svenfredrik.stray@blakors.no  

Telefon 

93443001 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 

oppretterne/kommunene i Aust-Agder. 

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. 

Ønskes søknaden unntatt offentligheten?  

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 

offentligheten. 

Begrunnelse  

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves 

særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov om 

rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra innsynsretten kan 

f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, eller 

§ 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger. 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 
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Prosjektnavn  

Innafor  

Søknadsbeløp første år 

350 000  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 

1 500 000 

Prosjektets totalkostnad 

6 158 000  

Prosjektperiode 

4 år. 2021 – 2025 

3. Sammendrag 

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 

videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må 

derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten. 

FK Jerv og Blå Kors Kristiansand har siden 2015 hatt et samarbeid med utgangspunkt i den nasjonale 

chat-tjenesten SnakkOmMobbing.no. I 2017 tok FK jerv initiativ til å utvide allerede eksisterende 

samarbeid. Sammen ønsket FK Jerv og Blå Kors Kristiansand å bedre kommunikasjonen omkring barn 

og unges opplevelse av faktorer som helse, trivsel, levekår, mobbing og inkludering. 

Teknologimiljøet på Universitetet i Agder ble involvert og man kom fram til at en app var den beste 

plattformen for å utvikle idéen til en praktisk og brukervennlig løsning. Resultatet ble 

apputviklingsprosjektet Innafor – et navn som spiller på viktigheten av at alle blir inkludert i en 

gruppe og at man skal finne konkrete verktøy og det man trenger innafor appen. 

Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Aust-Agder Utdannings- og 

kompetansefond, har prosjektet siden 2018 utviklet og testet appen Innafor. Denne appen er nå klar 

til å programmeres og fremstå som ferdig produkt. Ved hjelp av en betydelig egeninnsats fra Blå Kors 

Kristiansand er resterende prosjektmidler frigjort til å kunne gjennomføre en programmering og 

gjøre apputviklingsprosjektet til Appen Innafor.  

Egde Consulting er blitt med som samarbeidspartner. Med deres kompetanse på teknologi, strategi 

og brukerverdi vil de bidra til at appen realiseres og prosjektet lykkes. 

Vi er nå klare til å gå fra prosjekt til produkt! 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 

FK Jerv 

Til tross for satsing på toppfotball og talentutvikling er FK Jerv først og fremst en breddeidrettsklubb 

med ca. 600 medlemmer fra Grimstadregionen. For å opprettholde sin posisjon som ledende klubb i 

regionen, og samtidig være en breddeidrettsklubb, ønsker klubben å jobbe aktivt med holdninger og 

holdningsskapende arbeid. 
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FK Jerv har siden 2015 sesongen vært samarbeidspartner med Blå Kors Kristiansand og deres 

nasjonale chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no. SnakkOmMobbing.no er blant annet profilert på A-

lags drakten til Jerv og har bidratt på diverse samlinger i regi av klubben. 

Blå Kors Kristiansand 

Blå Kors Kristiansand er en samfunnsaktør med kompetanse på flere felt, blant annet på inkludering- 

og holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Organisasjonen har flere virksomheter som driver 

forebyggende tiltak rettet inn mot f.eks. mobbing, rus og mental helse. 

SnakkOmMobbing.no er en nasjonal chat-tjeneste hvor barn og unge mellom 9-19 år kan komme i 

kontakt og få hjelp av en trygg voksen – 100% anonymt og helt gratis. Chatten er bemannet av 

fagpersoner med minimum treårig høyere utdannelse. Kommunikasjonsformen er skriftlig. 

Tjenesten er for alle som er berørt av mobbing, enten du mobber, bare er «tilskuer» eller blir 

mobbet selv. SnakkOmMobbinng.no besvarte 7443 henvendelser i 2019. Fra 2019 ble 

SnakkOmMobbing.no en del av virksomheten Blå Kors Chat-senter, som i dag består av de to 

nasjonale chat-tjenestene; SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no. Til sammen har de to 

tjenestene godt over 10 000 henvendelser i året fra barn og unge. 

Tidslinje 

Sommeren 2018 ble prosjektleder ansatt og de første studentene fra UIA Grimstad rekruttert. Siden 

2018 har tre til fire studenter jobbet for prosjektet hvert semester. Studentene har gjennom 

skoleoppgaver utført arbeid for prosjektet innen webdesign, programmering, kortfilmer, 

animasjoner, grafisk design, analyse og testing. Prosjektet har til dags dato resultert i to 

bacheloroppgaver og en masteroppgave, samt enkelte mindre skoleoppgaver.  

Prosjektet er praksisnært og involvering av brukergruppen står sentralt. Det har blitt gjennomført 

brukerundersøkelser på cuper, skoler og internt i FK Jerv, og prosjektet har jobbet tett med Gutter 

05 og Guter 06 i FK Jerv i utviklingsarbeidet. Lagene har blant annet testet pilotversjon av appen og 

fungert som referansegruppe underveis. Spillerne har i tillegg bidratt som «skuespillere» og 

ressurspersoner i prosjektets promoteringsfilm som ligger på www.innafor-app.no.  

Desember 2018 ble pilotversjon (dummyversjon i XD) av appen presentert på UIA Grimstad.  

Vinteren 2018 ble pilotversjonen testet ut på barn og unge i målgruppen. Basert på 

tilbakemeldingene fra testen ble en Betaversjon av appen programmert vårsemesteret 2019. 

Betaversjonen ble programmert av fire multimediastudenter uten særlig programmeringserfaring. 

Høst 2019 ble betaversjonen testet på fire forskjellige klasser ved to forskjellige ungdomsskoler i 

Grimstad. Testen ble gjennomført i samarbeid med to masterstudenter fra lærerutdanningen ved 

UIA. Med høstens test friskt i minnet ble appen videreutviklet (konseptuelt) våren 2020.  

Vårsemesteret 2020 innså vi at innafor-app må programmeres av proffe eksterne utviklere. Denne 

beslutningen ble fattet etter å ha drøftet det med fagmiljøet på UIA, studentene og eksterne 

utviklere fra Agens AS.  

I tillegg til studentenes begrensende kapasitet og programmeringskompetanse er hovedgrunnene til 

at vi falt ned på denne beslutningen i all hovedsak: driftssikkerhet og vedlikehold, datasikkerhet og 

økonomi. Programmeringsjobben skal utføres av Egde Consulting og medfører en ekstrakostnad som 

prosjektet ikke hadde budsjettert med.  

Imidlertid har det vært jobbet med å realisere programmeringsjobben innenfor prosjektets 

eksisterende tidsramme og økonomi. Som vi skriver i «Sammendraget», er dette nå muliggjort. 
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5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 

Programmering – ferdig produkt 

Da vi sammen med masterstudenter fra lærerutdanningen ved UiA testet betaversjonen høsten 

2019 var konklusjonen at tematikken er aktuell og app-konseptet svært funksjonelt. Applikasjonen 

må programmeres av proffe utviklere for å tilfredsstille de krav som stilles med tanke på 

driftssikkerhet og vedlikehold, datasikkerhet og økonomi. Dette er nå planlagt gjennomført innen de 

nærmeste månedene. Slik vil vi kunne være klare til å bruke det første halvåret i 2021 til testing og 

feilretting før vi lanserer den operative appen Innafor høsten 2021 i henhold til framdriftsplan 

presentert senere i søknaden. 

Appen Innafor 

Ved hjelp av appen Innafor får flere barn og unge muligheten til å oppleve mestring og trivsel. Appen 

reduserer terskelen for å melde fra om hvordan de har det. Alt gjøres på en brukervennlig og lett 

tilgjengelig plattform, «på deres arena» – ved hjelp av mobiltelefonen.  

Trenere og ledere får tilgang til et verktøy som gjør dem i stand til å «ta tempen» på gruppen. Ved 

hjelp av appen kan de nå ligge i forkant og gjøre endringer og grep som i sum fører til en bedre 

hverdag for barn og unge.  

Mange kjenner til programmet MOT som er rettet inn mot skolearenaen. Innafor er utviklet for 

fotballen og vil kommunisere tidsriktig ved hjelp av digitale løsninger. Dette bygger opp under vår 

målsetting om å redusere terskelen for å melde fra om både positive og negative forhold på et lag. 

Hensikten er ikke å frata treneren ansvar for å følge med på spillerne, men å tilby et tilleggsverktøy 

som kan gi treneren en indikasjon på det psykososiale miljøet. 

Fra Prosjekt til produkt. 

Nå er vi klare til å gå fra prosjekt til produkt! Vi skal tilby appen til fotballag som en del av en større 

pakke. I denne fasen skal vi utarbeide og tilby to ting: 

1) Ferdigstille appen og gjøre nødvendige feilrettinger/tester. Vi skal tilby innafor-pakken til lag og 

klubber. 

2) Utarbeide og tilby en egen kompetanse-pakke til trenere og ledere i barne- og ungdomsfotballen.  

Innafor-pakken 

Appen Innafor, som vi har utviklet siden 2018, blir en sentral del av Innafor-pakken. Denne skal i 

første omgang tilbys lag i barne- og ungdomsfotballen.  

Appens kjernefunksjon er en anonym tilbakemeldingsfunksjon som gir treneren en grafisk oversikt 

og gjør han i stand til å ta «tempen» på spillergruppen. Treneren kan selv velge hvilke temaer han 

ønsker at spillergruppen skal gi svar på. I appen finnes ulike temaer som treneren kan velge å måle. 

Treneren har frihet til å velge tema, men spørsmålene er laget på forhånd av prosjektet og ikke 

mulig å endre, dette for å sikre at målingen blir pålitelig.  

Videre bidrar appen til å senke terskelen for dialog mellom trener og spiller og den inneholder 

konkrete verktøy som barn og unge kan benytte hvis de f.eks. har det vanskelig eller blir mobbet. I 

tillegg er appen en viktig informasjonskanal hvor både spillere og trenere kan finne nyttig 

informasjon. 
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Innafor-pakken skal utarbeides og ferdigstilles våren 2021. Pakken skal bestå av tre samlinger med 

opplegg og opplæring i bruk av Innafor-appen gjennom sesongen: 

(1) Oppstartsmøte i starten av sesongen hvor spillere og ledere snakker sammen om «kjøreregler» 

og sosiale mål for laget i sesongen som kommer. Prosjekt Innafor står for rammeverk, tilrettelegging 

og gjennomføring av samlingene. 

• På oppstartsmøte skal spillerne sammen drøfte hva som bidrar til et trygt og godt lagsmiljø – for 

alle. Innledningsvis drøftes det i fellesskap (eller mindre grupper) hva som er viktig for å skape et 

trygt og godt miljø for alle på laget. Spillerne blir utfordret til å reflektere over åpne hjelpespørsmål 

som f.eks. «hvordan ser et «godt miljø» ut i praksis?» Før man blir mer konkrete og snakker om 

f.eks. «hvordan skal vi snakke til hverandre?», «hvordan skal vi snakke til motspillere / dommeren?». 

Her vil vi for eksempel introdusere og bruke metodikken dialogkonferanse. 

Dialogkonferanse er opprinnelig utviklet og anvendt som verktøy innen organisasjonsutvikling. 

Konferanseformen er videreutviklet og anvendt som metode i brukermedvirkning og brukt i 

prosjekter og tiltak i helsefremmende og forebyggende arbeid. Dialogkonferanse har vist seg som en 

god metode for å trekke berørte parter med i f.eks. forebyggende arbeid, og gi dem reell innflytelse 

der tiltak planlegges, gjennomføres og evalueres. 

Dialogkonferanse er en metode i brukermedvirkning som bidrar til å bryte ned skillet mellom ulike 

maktposisjoner. Et bærende prinsipp er at deltagerne på en dialogkonferanse skal være likeverdige 

og møtet skal være av ikke hierarkisk karakter. En viktig målsetning for en dialogkonferanse er å gi 

dem som ikke har trening i å ta ordet, og de som ikke har så høy status, mulighet til å ta ordet. 

Metoden har vist gode resultater i å skape dialog og samhandling også mellom barn, unge og 

voksne, og kan brukes som strategi for å skape dialog på tvers av generasjoner. 

Temaer vi tar for oss på samlingen kan f.eks. være: mobbing, psykisk helse, sosiale medier, trivsel, 

trygghet, inkludering, respekt og verdier. 

Laget blir enige om sportslige og sosiale mål og tiltak for sesongen. Man går gjennom «kjøreregler» 

og enes om hvordan vi sammen skal skape et godt og trygt miljø for alle på laget. Vi ønsker at 

spillerne skal føle eierskap til de sosiale målene og tiltakene som kommer ut av samlingen.  

Spillerne vil i løpet av samlingen laste ned innafor-app, opprette bruker og få opplæring. I løpet av 

sesongen skal appen fungere som et oppfølgingsverktøy for de sosiale mål og tiltak som ble bestemt 

på møte.  

• (2) Midtveisevaluering. Samling med kun trenere og representanter fra prosjektet til stede. 

Samlingen finner sted ca. midtveis i sesongen. Sammen drøfter vi status i gruppen og hvor gruppen 

står i forhold til de sosiale målene som ble satt ved oppstart av sesongen? Bruken av Innafor-app 

evalueres. Denne samlingen har ikke like lang varighet som oppstartsmøte. 

• (3) Evaluering ved sesongslutt. Møte hvor spillere, trenere, ledere og representant fra prosjektet 
deltar. Man evaluerer bruk av innafor-app. Sammen går man kort gjennom statistikk og snakker om 

erfaringene fra sesongen som har vært. Spillere og trenere svarer på et kort tilbakemeldingsskjema 

som prosjektet bruker i evalueringsarbeidet og for å videreutvikle og forbedre Innafor-pakken. 

Kompetansehevings-pakken 

Vi skal utarbeide et faglig opplegg som kan inngå i Agder Fotballkrets kompetansehevings-kurs til 

trenere i barne- og ungdomsfotballen. I første omgang ønsker vi å bidra inn mot kursene: 

Grasrottrener. I år 3 vil vi skalere opp og gå nasjonalt med opplegget. Vi ønsker å forebygge og bidra 

til et inkluderende og trygt lagsmiljø gjennom å heve trenere og lederes kunnskapsnivå. 
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Ved bruk av egen og våre samarbeidspartneres kompetanse vil vi utarbeide et kursopplegg som 

holder høyt faglig nivå samtidig som det er praksisnært og «fordøyelig» for treneren – uansett nivå.  

Naturlige temaer og overskrifter innenfor kompetanseheving for trenere kan være: 

• Mobbing 

• Psykisk helse 

• Inkludering (trygt og godt miljø – for alle) 

• Integrering (aksept for mangfold og forskjellighet. Trygge rammer.) 
• Rasisme 

• Vold og seksuelle overgrep 

• Treneren som god rollemodell og trygg voksen 

• Fair Play 

Det vil også være naturlig å gi en enkel og generell innføring i ulike metoder f.eks. Traumebevisst 

Omsorg (TBO). Kort fortalt kan vi si at Traumebevisst Omsorg tar utgangspunkt i hvordan 

omgivelsene der barnet bor tar ansvar for å gi barnet det han/hun trenger for å kunne håndtere sine 

symptomer. Har barnet riktige livsbetingelser muliggjøres igangsetting av naturlige 

helbredelsesprosesser, det er slik vi er skapt.  

Prosjektet vil benytte internkompetanse og personale fra Blå Kors Chat-senter, fagmiljøer som f.eks. 

ABUP, RVTS Sør og UEFA B/pro utdannede trenere og ledere fra FK. Jerv. 

Arenaer 

Det er viktig å være til stede på de arenaer som er viktige for barn og unge. Appen skal kunne være 

overførbar til andre kontekster som f.eks. andre idretter eller skolen. Vi ønsker å skapet et verktøy/ 

tilbud på tvers av fysiske og digitale arenaer for barn og unge, illustrert slik: (se vedlegg). 

Drift og videre finansiering 

Blå Kors Kristiansand har stort fokus på å sikre bærekraftig økonomi inn i sine mange prosjekter og 

virksomheter. Det samme vil gjelde for prosjektet Innafor-appen. Et langsiktig mål vil være å få dette 

prosjektet finansiert som et fast tiltak/ virksomhet under Blå Kors Chatsenter, som har finansiering 

bl.a. via statsbudsjettet.  

I prosjektets fire første år budsjetterer vi med støtte fra tilskuddsordninger. Fra år 2 forplikter Blå 

Kors Kristiansand seg til å starte prosessen for å sikre videre finansiering av prosjektet, f.eks. via 

statsbudsjettet, etter år 4.  

Aktørene bak prosjektet er ideelle organisasjoner, og søker ikke profitt. Det er likevel viktig å jobbe 

for en økonomisk bærekraftig driftsmodell. I år 2 skal prosjektet utarbeide en lisensstrategi for å se 

på hvordan innafor-pakken kan lisensieres og tilbys til samarbeidspartnere og andre aktører. Vi vil 

fra samme tidspunkt se på hvordan vi kan sikre annen langsiktig finansiering av prosjektet etter år 4. 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet  
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5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?  

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 

Hovedmål: 

Flere barn- og unge føler seg inkludert i felleskapet og opplever idrettsglede, likeverd og 

mestringsfølelse.  

Delmål: 

• Prosjektet plasserer holdninger og trivsel i sentrum, og reduserer frafallet i fotballen. 

• Prosjektet bidrar til idrettens overordnede mål: «Flest mulig – lengst mulig». 

• Prosjektet bidrar til kompetanseheving blant trenere og ledere i fotballen innen områdene 
holdninger, psykisk helse, mobbing, inkludering og integrering. 

• Fotballen representerer mangfoldet, og er en sosial mestringsarena som er med å former barn- og 

unge til gode samfunnsborgere. 

• Prosjektet senker terskelen for direkte dialog mellom trener og spiller 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 

Målgruppen er barn og unge i alderen 11 – 19 år. Trenere, ledere, klubber og Norges Fotballforbund. 

Vi utvikler appen slik at den enkelt kan overføres til andre kontekster som f.eks. skole, andre 

fritidsaktiviteter og eventuelt arbeidslivet. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 

(Se vedlagt prosjektbeskrivelse, avsnitt: kunnskapsstatus). 

Prosjektet vil være et verdifullt tilbud til regionens barn og unge, samt trenere, ledere og klubber. 

Samfunnsnytten som prosjektet bidrar til synes for oss å være åpenbar, men er vanskelig å tallfeste 

gjennom målinger p.t. Dette vil være mulig å måle gjennom de data som genereres ved systematisk 

bruk av appen. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 

gjennomføre prosjektet som planlagt: 

Prosjektledelse og kompetanse 

Nåværende prosjektleder fortsetter i sin rolle og vil ha det overordnede ansvaret for drift og 

gjennomføring. I tillegg til leder er det ønskelig med en resursperson i en noe mindre stilling. Leder 

rapporterer til, og ansvarer for, søkerorganisasjonene. 

Blå Kors Chat-senter består av personell med høy faglig kompetanse som vil kvalitetssikre prosjektet 

og utviklingen av Innafor-pakken og Kompetansehevings-pakken. Chat-senteret har også eget fagråd 

som består av: 

• Odd Kenneth Hillesund – Spesialrådgiver i Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS Sør) 

• Per Arne Lidbom – Psykologspesialist og førstelektor ved Universitetet i Agder v/Institutt for 

psykososial helse 
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• Iris Anette Olsen – Avdelingsleder Abup – SSHF 

• Selma T. Lyng – Forsker ved Oslo Met. 

• Kirsten Rypestøl – Initiativtaker til SnakkOmMobbing.no og administrativ leder av Blå Kors 

Kristiansand 

Samarbeidspartnere 

Universitetet i Agder 

Prosjektet har samarbeidet tett og godt med Universitetet i Agder de to siste årene. 

Hovedsamarbeidspartner har vært Fakultetet for teknologi og realfag i Grimstad, hvor overingeniør 

Tore H. Næss er kontaktperson og medlem i styringsgruppen. Samarbeidet er «vinn-vinn» og alle 

parter er fornøyde. Studentene får utfordrende og spennende oppgaver fra et «real-life case» når de 

skal skrive skoleoppgaver, og universitetet kan tilby studentene en meningsfull og utfordrende 

oppgave hvor de vet at studentene blir fulgt tett opp. Prosjektet har god tilgang på universitetets 

fagmiljø og bruker dette ved behov. Til nå har samarbeidet resultert i to bacheloroppgaver og en 

masteroppgave i tillegg til et par mindre skoleoppgaver. Prosjektet samarbeider også med Fakultet 

for helse- og idrettsvitenskap, ved UIA Kristiansand. Kontaktpersoner/veiledere her er 

førsteamanuensis Tommy Haugen og professor Rune Høigaard.  

RVTS Sør 

Vi vil samarbeide og hente kompetanse fra RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging). Personer fra RVTS Sør er tenkt inn i prosjektet som faglige 

ressurser som skal benyttes i bl.a. utarbeidelse av kurs/samlinger for trenere i barnefotballen. 

Kombinasjonen av spesialistkompetanse fra RVTS Sør og Snakk Om Mobbings førstehånds kunnskap 

om «barnas stemme» og deres erfaringer knyttet til mobbing og psykisk helse, kommunisert 

gjennom et prosjekt som snakker «fotballens språk» tror vi er en god løsning for å nå ut med 

budskapet. Vi vil spre fagkunnskap på en folkelig måte. 

Agder Fotballkrets / Stiftelsen Sørlandsfotballens venner 

I slutten av august 2020 var prosjektleder i møte med daglig leder i Agder Fotballkrets for å snakke 

om et mulig samarbeid. Prosjekt Innafor ble lansert som bidragsyter til kretsens kompetansehevings-

tiltak (f.eks. Grasrottrener kurs for trenere i barne- og ungdomsfotballen). Et samarbeid mellom 

prosjekt Innafor-appen og Agder Fotballkrets vil på sikt innebære at fotballklubber som inngår i 

Agder fotballkrets vil få tilbud om å bruke Innafor-appen, med oppfølging fra prosjektet. Appen 

Innafor vil gjennom sine prosjekteieres kompetanse og nettverk kunne tilby en kompetansehevings-

pakke med oppdatert innsikt og kunnskap innen fagfelt som mobbing og psykisk helse blant barn- og 

unge.  

Egde Consulting 

Egde Consulting er Sørlandets ledende konsulent- og teknologipartner og har visjonen: Vi forener 

teknologi og mennesker. I desember 2020 besluttet en samlet ledergruppe i Egde at virksomheten 

skulle gå inn som samarbeidspartner i prosjekt Innafor. Egde kommer til å bidra med teknologisk 

kompetanse og vil stå for teknisk support og vedlikehold av appen. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 

Vi vil opprette referansegruppe rundt prosjektet som består av daglig leder i FK Jerv, 

Virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter, representant fra Institutt for informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi v/Universitetet i Agder, faglig ressurs fra ABUP (evt. RVTS Sør) og 

ungdomsrepresentant (fra Blå Kors Chat-senters ungdomsråd eller FK Jervs ungdomsavdeling). 



31/21 Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor  - 21/06485-2 Søknad Blå Kors - Prosjektet Innafor  : Søknad fra Blå Kors Kristiansand - Prosjektet Innafor

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 

Se vedlegg "Tidsplan og Milepæler" 

Prosjektperiode er 4. år. Sluttdato: 31.12.2024 

9. Økonomi 

Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 

I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 

eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 

inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 

tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 

støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at 

dette oppgis. 

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 

Støttegiver 

Støttebeløp 

Type støtte  

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 

ja, redegjør for hvilke. 
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Prosjekt Innafor 2.0 1. år 2. år 3. år 4. år

INNTEKTER

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 900000 1000000 1100000 800000

Medfinansiering I 250000 250000 250000 250000

Medfinansiering II 100000 100000 150000 150000

Agder og Vestfold og Telematk Fotballkrets

Norges Fotballforbund

Annen finansiering 42000 12000 112000 692000

INNTEKTER TOTALT: 1292000 1362000 1612000 1892000

EGENINNSATS

Egeninnsats samarbeidspartnere 450000 612000 612000 612000

Egeninnsats Blå Kors og FK Jerv 222500 160500 240000 664000

EGENINNSATS TOTALT: 672500 772500 852000 1276000

UTGIFTER

Lønnsutgifter

Lønn / Sosiale utgifter 1095000 1095000 1125000 1150000

Utvikling

Videreutvikling / Vedlikehold 50000 60000 80000 150000

Annet

Teknisk utstyr, PC / Telefon 50000 20000 20000 50000

Materiell / Utstyr 20000 10000 10000 10000

Kontor / Admi 12000 12000 12000 12000

Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 20000 80000 200000 250000

Trykksaker / Markedsføring 20000 40000 100000 150000

Lisenser / Abo. digitale tjenester / Servere  10000 15000 15000 20000

Diverse 15000 30000 50000 100000

UTGIFTER TOTALT: 1292000 1362000 1612000 1892000
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1. år - Etablering 2. år - Lokalt 3. år - Regionalt 4. år - Nasjonalt

 INNTEKTER INNTEKTER  INNTEKTER INNTEKTER

Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 900 000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 1000000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 1100000 Bekreftet støtte: Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 800000

Søkt medfinansiering: AAUFK 350 000 Søkt medfinansiering: AAUFK 350000 Søkt medfinansiering: AAUFK 400000 Søkt medfinansiering: AAUKF 400000

Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets Agder Fotballkrets

Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund

Annen finansiering 42 000 Annen finansiering 12000 Annen finansiering 112000 Annen finansiering 692000

INNTEKTER TOTALT: 1 292 000 INNTEKTER TOTALT: 1362000 INNTEKTER TOTALT: 1612000 INNTEKTER TOTALT: 1892000

EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv 

Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt Frivillig innsats Antall pers Antall timer Sats Totalt

Ungdomsgruppe 15 25 150 56250 Ungdomsgruppe 80 10 100 80000 Ungdomsgruppe 128 10 100 128000 Ungdomsgruppe 384 10 100 384000

Trenere / Foreldre 15 25 350 131250 Trenere / Foreldre 10 15 350 52500 Trenere / Foreldre 16 15 350 84000 Trenere / Foreldre 48 15 350 252000

Annen frivillig innsats 10 10 350 35000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000 Annen frivillig innsats 8 10 350 28000

EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 222500 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 160500 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 240000 EGENINNSATS Blå Kors Kristiansand og FK Jerv  TOTALT: 664000

EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere EGENINNSATS samarbeidspartnere

Antall pers Antall timer Sats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt Antall pers Antall timer Sats Totalt

Estimat 450000 Estimat 612000 Estimat 612000 Estimat 612000

Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 450000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000 Egeninnsats samarbeidspartnere TOTALT: 612000

EGENINNSATS OG STUDENTINNSATS TOTALT 672 500 772500 852000 1276000
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1. år 2. år 3. år 4. år

Lønnsutgifter Lønnsutgifter Lønnsutgifter Lønnsutgifter

Administrative kostnader 70000 Administrative kostnader 70 000 Administrative kostnader 75 000 Administrative kostnader 75 000

Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000 Prosjektleder / daglig leder 70% 525 000

Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000 Fagansvarlig 60% 450 000

Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse) 50 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse) 50 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse) 75 000 Andre honorarer (referansegruppe, ekstern kompetanse) 100 000

Lønnsutgifter totalt: 1 095 000 Lønnsutgifter totalt: 1 095 000 Lønnsutgifter totalt: 1 125 000 Lønnsutgifter totalt: 1 150 000

Utvikling Utvikling Utvikling Utvikling

Videreutvikling App / tilpasninger / pakker 30000 Videreutvikling App / tilpasninger 30000 Videreutvikling App / tilpasninger 50000 Videreutvikling App / tilpasninger 100000

Vedlikehold / feilretting App 20000 Vedlikehold App 30000 Vedlikehold App 30000 Vedlikehold App 50000

Utvikling totalt: 50000 Utvikling totalt: 60000 Utvikling totalt: 80000 Utvikling totalt: 150000

Annet Annet Annet Annet

Teknisk utstyr, PC / Telefon 50000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 20000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 20000 Teknisk utstyr, PC / Telefon 50000

Materiell / Utstyr 20000 Materiell / Utstyr 10000 Materiell / Utstyr 10000 Materiell / Utstyr 10000

Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000 Kontor / Admi 12000

Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 20000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 80000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 200000 Reise / Arrangement / Møtevirksomhet 250000

Trykksaker / Markedsføring 20000 Trykksaker / Markedsføring 40000 Trykksaker / Markedsføring 100000 Trykksaker / Markedsføring 150000

Lisenser / Abo. digitale tjenester / servere  10000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 15000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 15000 Lisenser / Abo. digitale tjenester / leie servere 20000

Diverse 15000 Diverse 30000 Diverse 50000 Diverse 100000

Annet totalt: 147000 Annet totalt: 207000 Annet totalt: 407000 Annet totalt: 592000

UTGIFTER TOTALT: 1 292 000 UTGIFTER TOTALT: 1 362 000 UTGIFTER TOTALT: 1 612 000 UTGIFTER TOTALT: 1 892 000
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Saksopplysninger 
 
Nærmere om prosjektet 
Universitetet i Agder, Institutt for nordisk og mediefag, Hum/Ped, søker om støtte til 
prosjektet READ-UiA.   
 
Prosjektet henger nært sammen med et forskningsprosjekt knyttet til skoleprestasjoner og 
skoleutvikling benevnt som leseprosjektet READ Agder som KS Agder står bak. 
Leseprosjektet READ Agder er et samarbeid mellom kommunene i Agder og er ment å gi 
foreldre en mulighet til å involvere seg i barnas utvikling. Konkret er prosjektet et system 
og en metode knyttet til at foreldrene leser sammen mad sine barn på en strukturert og 
planlagt måte. Dette for å bedre barnets språk, lese og skriveferdighet. Prosjektet er 
utviklet i Århus, Danmark. Read Agder er kommet over i en «iverksettelsesfase» og det er 
blant annet ansatt to prosjektkoordinatorer. Formålet er å tilgjengeliggjøre bøker og 
rettleiingsmateriell for barn og foreldre for å støtte ordforråd, lese utvikling og senere gi et 
videre løft på skolen.  
 
READ-UiA vil følge innfasing og utrulling av READ Agder i stor målestokk. Det er 
meningen at man skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering. Gjennom å bidra i 
planlegging og gjennomføring av utrullingen, og ved å foreta undersøkelser knyttet til 
kvalitet og effekt, vil man søke å sikre at innfasingen og utrullingen gir best mulig kvalitet. 
Deretter vil man undersøke effekten, blant annet på ordforråd og leseiver, mestringsfølelse 
mv.  
 
Gjennom et godt samarbeid, herunder knyttet til innfasing/utrulling, med blant annet 
READ-UiA, håper man å kunne gjøre READ Agder til et tyngdepunkt innenfor READ 
Norge.  
 
Gjennom READ-UiA vil man sikre at man får gjennomført viktig forskning som følger 
utrullingen av prosjektet og tiltaket, og som sikrer at dette er tilpasset norsk kontekst. 
Videre vil man avdekke suksessfaktorer, eventuelt hva som hindret suksess, samt måle 
hvilke effekter utrullingen etter hvert gir. Dette kan igjen bidra til å løfte lærerutdanningen 
ved UiA, herunder sikre at den er oppdatert og praksisnær.  
 
READ-UiA er tenkt knyttet opp mot READ Agder, men vil være et selvstendig prosjekt. 
Tanken er at man gjør undersøkelser og forsker på selve utrullingen og implementeringen, 
og at man da får data som kan belyse hvordan man oppnår best mulig kvalitet og størst 
mulig effekt. Ved å komme inn på pilotstadiet vil man også kunne justere selve 
hovedutrullingen for å få størst mulig effekt. Gjennom en storskalastudie vil man også få 
belyst og undersøkt en rekke andre tilgrensende problemstillinger.  
 
Konkret er tanken at READ-UiA vil følge førsteklasseelever ved utvalgte skoler i Agder 
mens de deltar i READ Agder under utrullingen av leseprosjektet for å belyse de to 
hovedproblemstillingene for prosjektet: 

- Hvilke faktorer kan hindre og/eller fremme at prosjektet blir vellykket og får god 
implementeringskvalitet. 

- Kan en familiedrevet intervensjon med relativt lave investeringer bidra til å løfte 
barn språklig. 

 
I tillegg har man utarbeidet ulike problemstillinger både når det gjelder skolen, familien 
selve intervensjonen mv. 
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Formålet med prosjektet er å skaffe mer informasjon om hvilken effekt som reelt sett 
oppnås og hvordan man oppnår størst effekt.    
 
I et større perspektiv vil resultatene på sikt kunne få betydning for 
lærerutdanningen/språkopplæring, integrering og fremtidig deltakelse i yrkeslivet.  
 
Prosjektorganisering 
 
Prosjektet vil bli ledet av en prosjektgruppe bestående av forskere ved UiA. Gruppen er 
bredt sammensett og med lang og bred erfaring med forskning innenfor relevante 
områder. Det legges opp til et tett samarbeid med READ Agder – i regi av KS. 
 
Selve prosjektet er delt opp i seks delprosjekt/arbeidspakker. Det legges opp til at 
prosjektet skal gi rom for minst ett ph.d.-stipendiat, forhåpentligvis to, og involvering av 
masterstudenter mv. i deler av prosjektet. Videre er det mål om publisering i norske og 
internasjonale fagfellevurderte tidsskrift. 
 
Prosjektperioden er fra d.d. til ut 2025.  
 
En konkret støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (og Sørlandets 
kompetansefond) vil gå til dekning av alle kostnader knyttet til et Ph.d.- stipend, samt 
forskerfrikjøp mv. 
 
 
 
Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato mv.  
 
2021: Bidra i pilotering til READ Agder, implementeringsforskning  
2022: Starte ph.d.-prosjekt om dialogisk høytlesing som språkstimulerings- og 
utjevningsprosjekt i tillegg til arbeidspakke 1-6  
2023: Videre arbeid med arbeidspakke 1-6  
2024: Prosjektavrunding, disputas, ferdigstilling av publikasjoner 
 
Budsjett og finansieringsplan 
 
Det søkes om NOK 458.947,- i 2021. I tillegg legges det opp til videre støtte i 2022 med 
NOK 469.764,-, og 2023 med NOK 480.904,-, totalt NOK 1.409.615,-. 
 

 
 
 
 

Kostnadsart (Hovedposter) Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Ph.d.-løn inkl sosiale kostnader 615000,00 633450,00 652454,00 0,00 1900904,00

Indirekte kostnader 451000,00 451000,00 451000,00 0,00 1353000,00

Driftsmidlar 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 75000,00

Rettleiing 80 t/år 58500,00 60255,00 62063,00 0,00 180818,00

Disputaskostnader 0,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00

Frikjøp forskarar UiA 20% 286369,00 294960,00 303809,00 0,00 885138,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum 1435869,00 1464665,00 1544326,00 0,00 4444860,00

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 458947,00 469764,00 480904,00 0,00 1409615,00

Sørlandets kompetansefond 688421,00 704646,00 721357,00 0,00 2114424,00

Eigeninnsats UiA 288500,00 290255,00 342063,00 0,00 920818,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum 1435868,00 1464665,00 1544324,00 0,00 4444857,00

Budsjett

Finansieringsplan
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Vurderinger 
 
Søker UiA ber om støtte til et oppfølgningsprosjekt knyttet til KS prosjektet READ Agder. 
Prosjektet er et selvstendig prosjekt, men nært knyttet opp til READ Agder prosjektet som i 
disse dager rulles ut.  
 
De sentrale kriterier for vurdering av prosjekter er angitt slik: 

- Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.  
- Regional relevans og satsingsområdets betydning utover den enkelte virksomhet. • 

Næringsmessig relevans og/eller innovasjonsrelevans.  
- Potensiale for verdiskaping og forbedrede levekår i regionen. • Styrking av forskning 

og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder.  
- Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen.  
- Utløsende effekt for prosjektets omfang (addisjonalitet) og i forhold til andre 

virkemidler.  
- Strategisk forankring og effekt i forhold til økonomisk ressursbruk.  
- Plan for formidling og kommunikasjon. 

 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har tidligere behandlet søknad fra READ Agder 
og fant den gang ikke rom for å tildele støtte ut fra ovennevnte kriterier. Sentralt i 
vurderingen knyttet til KS Agder var at prosjektet ikke ble vurdert til i vesentlig grad å 
realisere kompetansefondets formål og målsetninger. Søknaden ble også vurdert til i 
hovedsak å omfatte støtte av driftsmessig karakter. Videre ble prosjektet vurdert til å ligge 
utenfor de uttalte hovedsatsningsområdene til kompetansefondet. I tillegg var 
egeninnsatsen/eget bidrag, svært begrenset.  
 
Slik sekretariatet vurderer den nå foreliggende søknad er den i det alt vesentlige i samme 
posisjon på flere vesentlige punkt. Som i tidligere vurdering anses søknaden å ligge i 
ytterkant av kompetansefondets formål og målsetninger. Prosjektet ligger også utenfor de 
uttalte satsningsområdene til kompetansefondet.  
 
Etter det sekretariatet forstår er det videre slik at prosjektet har et stort fokus på språk, og 
språkforskning er etter det en forstår en sentral del av prosjektet. Dette anses av 
sekretariatet å treffe dårligere i forhold til kompetansefondets formål enn et prosjekt rettet 
direkte mot forbedret implementering og gjennomføring. 
 
Av en total kostnadsramme på i overkant av NOK 4,4 millioner, er egeninnsatsen 
begrenset til under 25 %. Det overskytende forutsettes dekket av Sørlandets 
kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med omtrent en 60/40 
fordeling.  
 
Slik søknaden foreligger er prosjektet utenfor hovedsatsningsområdene til 
kompetansefondet, og som i begrenset grad treffer kompetansefondets formål og 
målsetninger for øvrig. I tillegg er en vesentlig del av prosjektets totalkostnader lagt på de 
to kompetansefondene.  
 
 
Konklusjon 
 
Som angitt over, ligger prosjektet ikke i kjernen av kompetansefondets formål og 
målsetninger. Dette, sammenholdt med lav egeninnsats, og at det foreligger behov for en 
streng prioritering av kompetansefondets midler de neste årene, medfører at sekretariatet 
innstiller på at søknaden om støtte til READ-UiA ikke innvilges.    
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 
Sent: tirsdag 20. april 2021 21:01 
To: AFK.Postmottak; Bergh, John Georg 
Subject: 2015/2206 Søknad fra Universitetet i Agder 
Attachments: Budsjett-og-finansieringsplan-READ-UiA.xlsx 
 
Categories: Ann-Karin; Sjekket 
 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 
Universitetet i Agder  

Kontaktperson 
Magnhild Selås 

Adresse 
Institutt for nordisk og mediefag, Hum/Ped, Universitetet i Agder, postboks 422  

Postnummer/sted 
4604 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 
magnhild.selas@uia.no  

Telefon 
91615522 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 
oppretterne/kommunene i Aust-Agder. 

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. 

Ønskes søknaden unntatt offentligheten?  

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 
offentligheten. 

Begrunnelse  

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves 
særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov om 
rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra innsynsretten kan 
f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, eller 
§ 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger. 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 
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Prosjektnavn  
READ-UiA  

Søknadsbeløp første år 
574.348 NOK  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 
1.723.044 NOK 

Prosjektets totalkostnad 
4.444.859 NOK  

Prosjektperiode 
2022-2024 

3. Sammendrag 

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 
videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må 
derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten. 
Prosjektet med namn READ-UiA har nær kopling til READ Agder, som KS Agder står bak. 
READ Agder er alt i ferd med å bli sett i verk som ein intervensjon i barnehagar og skular, og formålet 
er å tilgjengeliggjøre bøker og rettleiingsmateriell for barn og foreldre for å støtte ordforråd, 
leseutvikling, seinare suksess på skulen og ideelt sett betra levekår på Agder. Dersom denne 
intervensjonen lykkast, vil det potensielt ha store, positive konsekvensar for språkopplæring 
generelt, for integrering og for framtidig deltaking i yrkeslivet. Gjennom READ-UiA ønsker 
prosjektgruppa å følgje intervensjonen til READ Agder, både i planlegging, gjennomføring og 
evaluering. Prosjektgruppa vil vere med i utarbeidinga av prosjektet, vere med på utrullinga av 
prosjektet i stor målestokk, undersøke implementeringskvalitet og på sikt også effekt av 
intervensjonen. Slik kan vi, med vår kompetanse, sjå til at sjølve intervensjonen READ Agder 
får høgast mogleg kvalitet. Samtidig kan vi bidra til å auke implementeringskvaliteten, altså 
kvaliteten på korleis intervensjonen blir iverksett og gjennomført. Seinare kan 
vi undersøke intervensjonseffekt, altså effekt på ordforråd og leseiver, kjensle av meistring 
og akademisk suksess hos deltakarane. Intervensjonen READ Agder er alt finansiert og til dels 
organisert, og desse to prosjekta vil ha stor gjensidig nytte av kvarandre.  
READ Agder ønsker etter kvart å bli eit tyngdepunkt innanfor READ i Noreg. Dette er eit 
ressurskrevjande tiltak, og det er viktig med forsking som følgjer iverksetjinga av prosjektet og 
tiltaket, slik at ein kan sikre at tiltaket er tilpassa ein norsk kontekst, undersøke kva som er 
suksessfaktorar ved programmet og kva som kan hindre suksess, og til slutt: kva for resultat 
intervensjonen gir. Funn frå READ-UiA vil i sin tur bidra til å halde undervisinga på 
lærarutdanningane ved UiA oppdatert og praksisnær. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 
Sørlandet skårar dårleg på mange levekårsstatistikkar. Å vere andrespråksinnlærar, å vere barn av 
aleineforeldre og å vere barn i låginntektsfamilie er risikofaktorar for låge generelle 
språkferdigheitar. Generelle språkferdigheitar understøttar utviklinga av leseferdigheitar, som er 
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nødvendig for faglæring.  Gjennom RKG oppvekst og utdanning er UiA nært kopla til READ Agder, og 
det blei danna ei intern prosjektgruppe med forskarar innanfor fleire relevante fagfelt ved UiA. Vi 
har utvikla denne søknaden. 
Prosjektet READ Agder har utgangspunkt i eit tiltak eller ein intervensjon frå TrygFondens 
børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, eit senter som arbeider med effektforsking på barn 
og unges trivsel. Dei har utvikla READ, som baserer seg på dialogisk lesing av bøker. I READ Agder vil 
ein gje barn i Agder ein intervensjon med dialogisk lesing med foreldra. Tidlegare forsking har vist at 
slike samtalar, der foreldra les for barna sine og dei snakkar saman om bøkene dei les, påverkar 
språket og seinare lese- og skriveferdigheitar og etter kvart også skuleferdigheitar og seinare 
livskvalitet.   
READ Agder legg opp til ein omfattande intervensjon. Ein så omfattande intervensjon, som er tiltenkt 
så store ringverknader i regionen, er eit svært interessant forskingsobjekt for forskarar ved fleire 
miljø ved UiA. Dette er bakgrunnen for denne søknaden og prosjektet  READ-UiA. Eit prosjekt med 
dialogisk lesing er sympatisk i det at det gir alle barn auka tilgang til kunnskap om verda, om tekstar, 
om ord og om den røynda dei lever i. Dessutan er det ein intervensjon som er relativt rimeleg. For at 
prosjektet skal bli vellykka, er det heilt sentralt å ha oversikten over moglege suksessfaktorar og 
hindringar i implementeringa. Ein bør også undersøke faktisk effekt av intervensjonen: får barn betra 
kunnskapar og ferdigheitar? Hovudproblemstillingane er desse to:   
1. Kva for faktorar kan hindre og /eller fremje at prosjektet blir vellykka og får god 
implementeringskvalitet?    
2. På kva måtar kan ein familiedriven intervensjon med relativt sett låge investeringar bidra til å løfte 
barn fagleg? (sjå vidare grunngjeving i pkt 5: prosjektbeskriving).   
UiA utdannar årleg fleire hundre barnehage- og grunnskulelærarar som treng oppdatert kunnskap 
om korleis barnehagen og skulen som institusjonar kan bidra til å løfte barn frå statistisk sett 
uheldige posisjonar, og kva for arbeidsmåtar som kan gjere at barna får ei best mogleg 
utvikling. Prosjektet vil gje rom for mange typar utviklingsarbeid og masteroppgåveprosjekt knytta 
til tema som familie-heim-samarbeid, fleirspråklegheit, val av barnelitteratur, samtalar, ordforråd 
osv. Bak søknaden ligg fleire teoretiske perspektiv: teori om Growth mindset, teoriar om høgtlesing, 
teoriar om språklæring og teoriar om implementering av intervensjonar. Desse perspektiva vil bli 
presentert her.   
Teoretiske perspektiv  
Growth mindset theory  
Konseptet ‘growth mindset’ (Dweck 1999; 2006), på norsk kanskje ‘veksttankegang’ eller ‘lærande 
tankesett ‘, refererer til underliggande forventningar om intelligens og individuelt læringspotensiale. 
Til dømes kan det at foreldra har tru på at barna meistrar skulen, gjere at skuleprestasjonane til 
barna blir betre. Med “growth mindset” tenker ein at “…human capacities are not fixed but can be 
developed over time, and mindset research examines the power of such beliefs to influence human 
behavior” (Dweck & Yeager, 2019, p. 481).   
Dei teoretiske føresetnadene for teorien er nært knytta til tidlegare forsking, t.d. Bandura’s 
(1977) konseptualisering av meistringstru, som antydar at ein er meir villig til å bruke energi på ei 
oppgåve dersom ein trur ein vil lykkast med oppgåva. På same måten: dersom ein tenker at 
intelligens er noko som er fleksibelt eller mogleg å styrke, er ein meir villig til å investere tid og 
innsats i å lære, noko som vil resultere i auka læring (Dweck & Yeager, 2019). I READ-prosjektet er 
denne tankegangen sentral; ein vil styrke foreldras tru på at barna kan meistre, for derigjennom å 
gjere det lettare for barnet å meistre.  

Dialogisk lesing  
READ er ein intervensjon, basert på dialogisk lesing/shared book reading, som har blitt brukt  i 
Danmark med til dels svært gode resultat på 2. trinn (Andersen og Nielsen 2016), men også 
med meir blanda resultat i ein oppskalert intervensjon (Andersen og Hvidman 2020). Metoden blei 
utvikla på 70-talet, ut i frå eit ønske om å få ressurssvake, amerikanske mødre til å lese for barna 
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sine (Pettersvold, 2018). Målet med metoden er å styrke barns ordforråd gjennom strukturerte 
samtalar om litteratur (Broström, Jensen de López, & Løntoft, 2013). I ein britisk studie har Sullivan 
og Brown (2015) funne ein sterk samanheng mellom leselyst og kognitive ferdigheitar. Dei 
konkluderer med at det å skape leselyst for barn, kan vere eit viktig middel for å unngå store skilje 
blant barn og unge i utdanningsløpet. I dag er dialogisk lesing ein utbreidd metode i barnehage og 
skole. Hagen, Melby-Lervåg og Lervåg (2014) finn at dialogisk lesing gir gode resultat på grammatikk 
og orddefinisjonar umiddelbart etter intervensjonen. Hofslundsengen, Bøyum og Haukedal (2017) 
undersøkte effekten av dialogisk lesing som metode for å styrke andrespråket og finn signifikante 
skilje i grammatiske ferdigheitar, men ikkje tilsvarande effekt på vokabular, fonologisk bevissthet 
eller narrative språkferdigheitar. Konklusjonen deira er at dialogisk lesing kan vere ein særleg 
effektiv metode for å utvikle grammatiske ferdigheitar i andrespråket.  
Dialogisk lesing har blitt kritisert for å være for styrt av manualar, at den reduserer skjønnlitteratur 
til terping av ord, og at dialogen ikkje er prega av gjensidigheit og genuinitet. Som eit alternativ til 
dialogisk lesing foreslår Pettersvold (2018) ein multimodal lesepraksis, som handlar om å skape 
meining gjennom å samtale undervegs i boka. I ein slik lesepraksis er det barnas initiativ som styrer 
samtalen. I dette prosjektet er det sentralt å avklare kva for lesepraksis som er best eigna, og 
dermed også kva for begrep som bør brukast. Felles for konsepta ‘shared book reading’, ‘dialogisk 
høgtlesing’ og ‘multimodal lesing’ er fellesopplevingar og samtalar rundt tekst, og i prosjektet vil det 
vere nødvendig å avklare avklare desse ulike formene for medlesing og korleis lesinga skal gå føre 
seg.    
Forsking på intervensjonar  
I studiar av intervensjonar er det sentralt å undersøke kva som er suksessfaktorar for intervensjonen 
og kva som kan vere hinder for suksess.  READ-intervensjonen, som blei utvikla i Århus, hadde 
oppløftande resultat i første runde (Andersen og Nielsen 2016). I intervensjonen kombinerer ein 
innsikter frå tidlegare forsking på lærande tankesett og dialogisk lesing. Målet er å fremje foreldra si 
tru på at dei kan støtte utviklinga til eigne barn (lærande tankesett) og vidare stimulere foreldre til å 
tilby barna situasjonar som kan fremje utviklinga deira (gjennom dialogisk lesing). Andersen og 
Nielsen (2016) fann at svak lesing hos andreklassingar kan henge saman med ein bestemt og “låst” 
tankegang hos foreldra om leseferdigheiten til barna. Likevel såg ein at ein relativt kort intervensjon 
der foreldra lærte om kor påverkelege leseferdigheitar er og blei vist korleis dei kunne tilby støtte for 
og hos elevane, gav signifikant auke i både lese- og skriveferdigheitar hos elevane. Interessant nok 
var resultata best hos foreldre som hadde relativt fastlagde forventningar, og også hos foreldre der 
mor har låg utdanning og immigrantbakgrunn (Andersen & Nielsen, 2016). Det viste seg imidlertidig 
at det var vanskeleg å oppretthalde dei gode resultata når intervensjonen blei oppskalert. I ein 
analyse av oppskaleringa finn Andersen og Hvidman (2020) det sannsynleg at fråværet av effekt 
skuldast låg implementeringskvalitet som følgje av at støtta til implementering ikkje blei vidareført i 
den oppskalerte versjonen. Dette innebar at mange av foreldra som mottok materiell i forbindelse 
med READ-prosjektet aldri tok det i bruk. I READ-UiA vil eit viktig delmål vere å identifisere faktorar 
som kan fremje sansynligheita for at foreldre i Agder faktisk vil ta i bruk materiellet dei mottek og 
gjennomfører dialogisk lesing i tråd med intensjonane. READ-UiA vil søke å bidra til at prosjektet blir 
tilpassa ein sørlandsk kontekst og samtidig held dei gode resultata frå den opphavlege 
intervensjonen. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 
READ-UiA vil skaffe ny og oppdatert kunnskap om implementering og effekt av ein intervensjon. Som 
ein del av dette vil vi få ny kunnskap om ei rekke felt som blir gjort greie for under. I tillegg vil READ-
UiA forsterke samarbeidsflater mellom Universitetet i Agder og Universitetet i Århus og styrke 
samarbeid både regionalt og internasjonalt.  
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READ-UiA vil vere knytta til READ Agder, men vil likevel vere sjølvstendig. READ Agder vil ha sin eigen 
prosjektleiar, og vil sørge for opplæringa og oppfølginga av deltakarane, tildeling av bokpakkar osv., 
mens READ-UiA vil forske 1) på implementeringa: korleis opplever foreldra intervensjonen, 
samarbeid med skulen, bokval, opplæring i dialogisk lesing, kvaliteten på dei litterære samtalane 
osv, og 2) på resultata av intervensjonen: t.d. auke i ordforråd og narrative ferdigheitar. 
READ-UiA ønsker å gå inn i  første fase av READ Agder. Slik kan vi vere med på å tilpasse og forbetre 
intervensjonen inn mot ein norsk kontekst. Gjennom å vere med gjennom første fase, kan vi 
også legge til rette for at utrullinga av READ Agder-prosjektet vil kunne generere data som gjer det 
mogleg å forske på implementeringskvalitet og effekt av tiltaket i ein større skala. Dersom READ-
UiA får midlar til dette, vil ein altså få ein stor tilleggsgevinst ved READ Agder-prosjektet, ved at det 
skaffar nye og valide data om intervensjonar generelt, korleis ein får høg intervensjonskvalitet og 
effekt av intervensjonen.   
Vi vil legge vekt på å skalere prosjektet slik at vi kan gjennomføre dei ulike elementa i 
forskingsprosjektet med den finansieringa vi har til ei kvar tid, slik modell 1 viser. Vi vil bruke eiga 
forskingstid mens vi søker finansisering frå Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder Utviklings- og 
kompetansefond. I andre omgang vil vi søke støtte frå Norsk forskingsråd (NFR).   
I starten vil vi prøve å finne ut korleis prosjektet kan nå dei ulike målgruppene best mogleg. Når det 
gjeld foreldra, må ein ta omsyn til kva slags forhold dei har til bøker, til dialogisk høgtlesing, forhold 
til skule, lekser, korleis dei opplever å vere del av intervensjonen osv. Alt dette er nødvendig 
bakgrunnsinformasjon. Undervegs i piloteringa vil vi be om svar på spørsmål som:   
1. Korleis oppfattar foreldra informasjonen dei får?  
2. Kva slags utfordringar er det i heimane med å få tid til intervensjonen?   
3. Klarer interaksjonen mellom foreldre og barn å utnytte potensialet i metoden?    
4. Er det forskjell mellom elevar /elevgrupper i kor store fordelar dei får av intervensjonen?   
Med slik innsikt vil ein kunne justere intervensjonen frå piloteringa til sjølve utrullinga 
av  intervensjonen. I storskalastudien kan forskarane, i den grad ein får midlar, undersøke ei rekke 
andre problemstillingar. Somme av desse er skissert under.    
  
Tema/problemstilling  
Som nemnt under punkt 2 har prosjektet to hovudproblemstillingar: 
1. Kva for faktorar kan hindre og /eller fremje at prosjektet blir vellykka og får god 
implementeringskvalitet?    
2. Kan ein familiedriven intervensjon med relativt sett låge investeringar bidra til å løfte barn 
språkleg? 
Forskargruppa har vidare utarbeidd problemstillingar på ulike nivå i intervensjonen, både når det 
gjeld skulen, familien, intervensjonen og målte resultat hos barna som deltar, slik modellen viser. Ein 
del av desse elementa går sterkt inn i kvarandre.   
  
  
Den første delen av studien vil gje indikasjonar på effekt, derfor vil neste steg i vårt prosjekt 
vere å ta del i den større utrullinga. Først då vil ein kunne seie noko om i kva grad tiltaket har effekt i 
ein stor skala, og svare på kva som må til for at ein intervensjon skal bevare effekten i ei slik utrulling 
. 
  
Metode   
Metoden som skal implementerast i READ-Agder er dialogisk lesing, der foreldra skal lese bøker frå 
ei bokpakke dei har fått frå prosjektleiinga. Dei har også fått opplæring i denne 
lesemetoden/innfallsvinkelen til lesing.  I første del av prosjektet vil vi følgje piloteringa av prosjektet 
og bidra til at sjølve intervensjonen blir så god som råd. I andre del vil vi undersøke diverse 
innfallsvinklar, knytta til skulen, familien, intervensjonen og barna.   
Konkret ønsker READ-UIA å følgje førsteklassingar i eit utval skular i Agder mens dei tek del i READ 
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Agder sin intervensjon. Fordi det siste året har vore spesielt krevjande for mange pga Covid 
19, heimeskule og moglege andre negative effektar kopla til arbeid osv, vil vi i READ-UIA ikkje legge 
opp til omfattande besøk og intervju i heimane. Vi ser føre oss desse delprosjekta, som til saman vil 
skaffe innsikt i ei rekke ledd i implementeringskjeden, og også om kva for resultat intervensjonen gir 
i form av språklege effektar. 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet  

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?  

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 
Empirisk   
Studien vil skaffe kunnskap om ei gruppe barn der vi treng meir kunnskap. Intervensjonen er alt 
finansiert. Tidlegare effektforsking har vist sprikande resultat, og ein veit ikkje om effektane lar seg 
overføre når prosjektet blir overført frå Århus til Noreg. 
Teoretisk  
Prosjektet vil vere med på å utvikle den teoretiske basen bak litteratur som 
språkstimulering. Dialogisk høgtlesing er ei arbeidsform som har blitt populær, men som også, som 
nemnt, kan bli kritisert for å redusere litteratur til eit middel for språkutvikling og sosial utjamning.  
Dialogisk høgtlesing blir mykje tilrådd i barnehagelærarutdanninga, men ikkje i like stor grad i 
lærarutdanninga, og det er behov for forsking på begge delar i ein norsk samanheng. Nyare 
litteraturdidaktisk forsking legg også meir vekt på ei multimodal lesing, og dette er moment som må 
takast med i drøftinga. 
Språkintervensjonar finst i mange versjonar og med mange innfallsvinklar. Mykje er svært kostbart 
og det er vanskeleg å finne kva som faktisk har verdi og effekt ut over intervensjonsperioden, og 
kva for omsyn ein må ta når ein intervensjon skal skalerast opp til å gjelde større grupper. Ulike 
former for dialogisk lesing har vist seg å ha lovande effektar på språkkompetansen til barn. Der 
mange intervensjonar øver på enkeltelement i språket, har dialogisk lesing/multimodal lesing eit 
meir holistisk perspektiv. Dersom ein kan vise at eit slikt perspektiv har god effekt på mange grupper 
av barn, vil dette kunne påverke både teoribygging og praksis. 
  
Samfunnsmessig / pedagogisk   
Det er ei sentral oppgåve for lærarutdanningane å virke utjamnande på ulikskapane som finst 
strukturelt i samfunnet, og det er viktig å finne ut om dette faktisk er ein metode som virkar 
utjamnande og løfter levevilkåra for barn i risikogrupper. Viss denne metoden viser seg å fungere 
etter intensjonane, vil det ha store konsekvensar for språkopplæring generelt, for integrering og for 
framtidig deltaking i yrkeslivet. Teorien om eit lærande tankesett, kombinert med ein konkret og 
handterbar metode for språkstimulering vil kunne komme til å gå inn i lærarutdanningane som 
sentrale element for å løfte barns levekår og løfte dei gruppene som vi tenker på som risikogrupper.  

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet?  
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Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?  

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 
gjennomføre prosjektet som planlagt: 
Søkar er ei prosjektgruppe med forskarar ved UiA, leia av Magnhild Selås, professor i nordisk 
språkvitskap. Øvrige medlemmar er David Lansing Cameron, professor i spesialpedagogikk, Torild 
Marie Olsen, førsteamanuensis i nordisk språkvitskap, Oddny J. Solheim, professor 
i spesialpedagogikk ved UiS og professor II ved UiA, Ingeborg Eidsvåg Fredwall, universitetslektor og 
Siv Terese Omland, universitetslektor. Gruppa har lang og samansett erfaring med forsking på 
implementering, utvikling av intervensjonar, språk, språkstimulering, språktileigning, barnelitteratur, 
fleirspråklegheit, språktesting og spesialundervising. 
• Prosjektperiode frå 1. mai 2021 og ut 2025.    
• UiA står aleine ansvarleg for READ-UiA, men samarbeider tett med KS og har jamn kontakt med 
RKG oppvekst gjennom viserektor for utdanning og dekan for lærerutdanning. 
• Eit  ph.d.-stipend finansiert av Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. 
• Forskarfrikjøp på 20 % forskingstid som blir fordelt på deltakarane i prosjektet, i tillegg til at 
deltakarane bruker av si eiga forskingstid. 
• Prosjektet tar sikte på å søke om midlar til ytterlegare ein stipendiat i februar 2022. Ein vil søke 
både interne midlar frå UiA og midlar frå NFR. Dekan og studieleiar for barnehage- og 
grunnskolelærerutdanninga møter i prosjektgruppa for prosjektet ein gong per semester, for å sikre 
informasjonsflyten mellom prosjektet og UiA. 
• Prosjektet vil halde Styret for lærerutdanningane orientert undervegs. 
• Prosjektet tar sikte på å involvere masterstudentar både i prosjektutvikling, datainnsamling og 
analyse. Vi vil sørge for at materialet blir samla inn med tilstrekkelege løyve slik at det kan brukast av 
studentar. 
• Primære publiseringskanalar er norske og internasjonale, fagfellevurderte tidsskrift. 
Delprosjekta / arbeidspakkene: 
1. Kva skal til for at implementeringa av intervensjonen skal vere vellykka? (Hovudansvar: Oddny 
Solheim). Ein intervensjon er ikkje vellykka før den har hatt effekt. Kva for faktorar støtter eller 
hindrar implementering? Gjennom å følgje intervensjonen i READ-Agder tett, og gjennom data 
innhenta i dei andre arbeidspakkene og innhenta kvantitative data vil denne arbeidspakka samordne 
informasjonen som blir innhenta rundt implementeringskvalitet. 
2. Samarbeidet mellom skulebiblioteka og heimane (Hovudansvar: Ingeborg Eidsvåg Fredwall). 
Denne arbeidspakka vil undersøke bokval og informasjon som blir gitt til foreldra rundt 
barnelitteratur og høgtlesing. Kva ligg til grunn for valet av bøker som blir delt ut gjennom READ-
Agder, og korleis blir bøkene tatt i mot? 
3. Minoritetsspråklege foreldre (Hovudansvar: Torild M. Olsen). Ei gruppe foreldre som deltar i 
intervensjonen vil bli intervjua om erfaringane dei gjer seg. Gruppa vil bestå av 8-10 foreldre som 
sjølv har innvandra til Norge. Eit utvalg skular som deltar i intervensjonen, vil måtte bistå i 
rekrutteringa. Tema som vil bli tatt opp i intervjuet, vil vere motivasjon/interesse for å delta i READ-
prosjektet, korleis samarbeidet med skulen og informasjon om prosjektet er/har vore, korleis dei ser 
på det å lese for barn og val av språk ved høgtlesning, kva for erfaringar og eventuelle utfordringar 
dei har med intervensjonen. 
4. Kvaliteten i den dialogiske lesinga (Hovudansvar: Siv Therese Omland). For at ein intervensjon 
basert på dialogisk lesing skal fungere, vil kvaliteten på interaksjonen mellom barn og foresatte 
måtte vere god. I ein amerikansk studie frå 2014 fann forskarane ein signifikant korrelasjon mellom 
kvaliteten på foreldras oppdragelse (high quality parenting) og kvaliteten på leseintervensjonen 
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(Dexter og Stacks, 2014). Denne studien trekkjer fram at vi treng meir kunnskap om den affektive 
komponenten i slike lese-intervensjonar. Gjennom å følgje 6 grupper foreldre/barn over tid, og gjere 
opptak av dei litterære samtalane, kan vi bruke dette materialet til å forske på samspel, 
dialogferdigheit, kompleksitet og ordval (også i samarbeid med arbeidspakke 5 som Magnhild Selås 
leier). 
5. Auke i språklege ferdigheitar (Hovudansvar: Magnhild Selås). For å samle inn materiale om 
språkferdigheitar blant barna vil vi i størst mogleg grad bruke eksisterande obligatoriske 
kartleggingsprøver som skulane alt gjer. I tillegg vil vi gjennomføre nettbrettbaserte 
individuelle kartleggingar som er utvikla for denne aldersgruppa, kartlegging som vil fange opp 
moment som bokstavkunnskap, fonologisk medvit, vokabular, korttidsminne, hurtig benemning, 
lesing, staving, interesse for lesing, lesar-sjølvbilete osv. (Lundetræ et al. 2017; Solheim et al., 2018). 
6. Korleis blir barn med spesielle behov ivaretatt i intervensjonen (Hovudansvar: David Lansing 
Cameron): I denne arbeidspakka vil ein bruke ei kvalitativ tilnærming for å undersøke 
problemstillinga. Utvalet vil bestå av fire til seks barn med spesielle behov og familiane deira, og som 
også har valt å delta i READ-intervensjonen. Rekrutteringa vil gå føre seg via Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste (PPT), og aktuelle familiar vil bli bedt om å ta kontakt med forskergruppa. Familiane vil bli 
intervjua om erfaringane deira med READ-prosjektet. Tema som blir dekt i intervjua vil blant anna 
inkludere interessa deira i å delta i READ, erfart nytteverdi, utfordringar med omsyn til 
gjennomføring (implementering) og forventningar til framtida. 
Masterstudentar frå ulike studium (master i spesialpedagogikk, master i barnehagekunnskap, master 
i begynnaropplæring og skolebibliotekkunnskap) skal involverast i fleire av arbeidspakkene (særleg 3, 
4, 5 og 6). 
Det innsamla materialet vil kunne brukast til å forske på ei rekke ulike problemstillingar. Vi vil derfor 
syte for at det innsamla materialet blir av ein slik art og gjort tilgjengeleg på ein slik måte at det kan 
forskast på med ei rekke tilgrensande innfallsvinklar og vere eigna for masteroppgåver.  
I tillegg ønsker vi å søke Norges Forskningsråd om midlar til også å kunne gjennomføre ei større 
effektundersøking av READ-intervensjonen i Agder. Her ser vi føre oss eit design med forseinka 
oppstart av intervensjonen i ein del av gruppa, som dermed vil virke som kontrollgruppe for den 
gruppa som har tidleg oppstart.   

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv.  

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 
2021: bidra i piloteringa til READ Agder, implementeringsforsking 
2022: starte ph.d.-prosjekt om dialogisk høgtlesing som språkstimulerings- og utjamningsprosjekt i 
tillegg til arbeidspakke 1-6 
2023: Vidare arbeid med arbeidspakke 1-6 
2024: prosjektavrunding, disputas, ferdigstilling av publikasjonar 

9. Økonomi 

Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 
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I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 
eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 
inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 
tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 
støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at 
dette oppgis. 

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 
Støttegiver 
UiA 
Støttebeløp 
30000 
Type støtte 
Små driftsmidlar til prosjektutvikling 

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 
ja, redegjør for hvilke. 
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Økonomi

9.1. Budsjett og finansieringsplan for ettårige prosjekter. For flerårige prosjekter, gå videre til 9.2.

Kostnadsart  (Hovedposter) Norske kroner 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUM 0,00

Kilde Merknad Norske kroner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sum 0,00

Budsjett

Finansieringsplan



32/21 UiA - Søknad prosjekt "READ" - 21/11735-2 UiA - Søknad prosjekt "READ" : Budsjett og finansieringsplan-READ-UiA

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

9.2. Budsjett og finansieringsplan for flerårige prosjekter (fylles ikke ut for ettårige prosjekter, se punkt 9.1.)

Kostnadsart (Hovedposter) Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Ph.d.-løn inkl sosiale kostnader 615000,00 633450,00 652454,00 0,00 1900904,00

Indirekte kostnader 451000,00 451000,00 451000,00 0,00 1353000,00

Driftsmidlar 25000,00 25000,00 25000,00 0,00 75000,00

Rettleiing 80 t/år 58500,00 60255,00 62063,00 0,00 180818,00

Disputaskostnader 0,00 0,00 50000,00 0,00 50000,00

Frikjøp forskarar UiA 20% 286369,00 294960,00 303809,00 0,00 885138,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum 1435869,00 1464665,00 1544326,00 0,00 4444860,00

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond 458947,00 469764,00 480904,00 0,00 1409615,00

Sørlandets kompetansefond 688421,00 704646,00 721357,00 0,00 2114424,00

Eigeninnsats UiA 288500,00 290255,00 342063,00 0,00 920818,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum 1435868,00 1464665,00 1544324,00 0,00 4444857,00

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

Budsjett

Finansieringsplan
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Saksopplysninger 
 
Innledning 
XR Agder AS søker om støtte til å etablere og utvikle et åpent og innovativt XR-teknologi 
økosystem, for å styrke kompetansen og bidra til effektivisering, innovasjon og etablering 
av nye arbeidsplasser.  
 
Kort om XR 

XR står for «Extended reality» eller utvidet virkelighet, og er et begrep som referer til alle 
virkelige og virtuelle kombinerte miljøer og menneske-maskin interaksjoner generert av 
datateknologi kombinert med «wearables». Blant annet faller VR (virtual reality) inn under 
XR, samt AR (agumented reality) og MR (mixed reality).  

Mye av de bakenforliggende tanker er å skape en bedre interaksjon mellom mennesker og 
datamaskiner og derved muliggjøre andre løsninger for arbeidsoppgaver mv. XR er i dag 
et raskt voksende felt som brukes på en rekke områder, slik som underholdning, 
markedsføring, eiendomsutvikling, opplæring, fjernarbeid mv. 

Selv om enkelte områder har kommet langt med å ta XR teknologi i bruk, gjenstår det mye 
før man får benyttet det fulle potensiale for XR løsninger. Det foreligger på en rekke 
områder i samfunnet et stort behov for omstilling, effektivisering og innovasjon for at 
næringslivet mv. skal kunne møte fremtidige utfordringer. Her mener søker at XR kan 
spille en viktig rolle da man ved bruk av XR teknologi kan få betydelige 
effektiviseringsgevinster, økt økonomisk og miljømessig bærekraft, og nye arbeidsplasser.  
 
Om prosjektet 
 
Søker har gjennomført et forprosjekt som ligger som vedlegg til søknaden. Forprosjektet 
danner grunnlag for søknaden som nå foreligger om å realisere Agder XR.  
 
Formålet med prosjektet er å få Agder på offensiven innenfor XR og sikre at man får 
sterke kompetansemiljø mv. og derved sikre at Agder får en viktig og sentral rolle i den 
forventede veksten i dette markedet fremover.   
 
Markedspotensialet og verdiskaping  
 
Etter mange år med forskning og utvikling er XR teknologien nå tilgjengelig også for små 
og mellomstore bedrifter og privat brukere. Utstyret (brillene m.m.) er blitt betydelig 
enklere, bedre tilpasset, lettere å bruke og er under stadig utvikling. Prisen er blitt 
betydelig lavere, programvarene bedre og tilbudet på spill og andre VR/AR opplevelser 
(for eksempel innenfor turisme) betydelig økt både i kvalitet og kvantitet. 
 
Søker viser til PwC UK´s rapport: Seeing is believing (Virtual and augmented reality could 
deliver a £1.4trillion boost to the global economy by 2030 - PwC) hvor det fremgår at den 
globale XR industrien vokser eksponentielt, og utgjør et stort potensiale for europeiske 
selskaper, også norske.  
 
Søkers kontakter innen VR/AR produksjon eller relaterte teknologier (Bl.a. Bouvet, 
Kongsberggruppen, VRINN, Moltolox, UiA, MIL m.fl.) understreker betydningen av å 
komme i gang raskt, og helst i en samlet offensiv slik at vi kan stimulere hverandre til rask 
kompetanseutvikling, økt bruk og produksjon av VR/AR tjenester og produkter.  
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PwC UK har beregnet at verdiskapingen / veksten for VR og AR globalt vil 10 dobles på 5 
år og ganges med 33 innen 2030. Det betyr en økning i antall arbeidsplasser globalt fra ca 
825 000 i dag til 23,5 mill i 2030. 
 
Prosjektmål  
 
Målet er å utvikle Agder til en betydelig kompetanseregion for XR teknologi. Det vil bidra til 
økt konkurranseevne, bærekraft og etablering av nye arbeidsplasser, spesielt i små og 
mellomstore bedrifter.  
 
Norge og spesielt Agder er i følge søker svake på dette området, og etableringen av Agder 
XR vil bidra med ny kompetanse til regionen og vil bety en stor forskjell på mange 
områder. I tillegg vil bruken av XR teknologi vil redusere behovet for reiser, fysiske møter 
mellom mennesker og bruk av kostbare menneskelige tid og ressurser. Slik vil XR 
teknologien bidra til effektivisering, økt bærekraft, styrket attraksjonsutvikling og etablering 
av ny kunnskap, rutiner og nye og forbedrede produksjonsprosesser. Bruk av VR/AR kan 
helt eller delvis erstatte stor og ressurskrevende mengdetrening i mange opplærings- og 
operasjonsprosesser innen helse, industri og annen næringsvirksomhet.  
 
For å oppnå dette vil søker:  

- Styrke kompetansen på XR teknologi  
- Etablere og utvikle et bredt sammensatt kompetansenettverk  
- Utvikle et kompetansesenter for XR  
- Styrke samarbeidet på tvers av klyngene  
- Produsere prototyper og bidra til nyetableringer 
- Bidra til økt innovasjon  
- Etablere en talentskole  
- Styrke kunst og kultur utvikling og formidling 
- Stimulere og legge til rette for gründere 
- Videreutvikle og styrke samarbeide med VRINN og andre nasjonale nettverk og 

kompetansemiljøer 
- Gjennomføre forprosjekt for etablering av XR Skandinavia 
- Videreutvikle og styrke det internasjonale samarbeidet 

 
 
Målgruppen vil for øvrig være: 
 

- Ledere og fagpersoner knyttet til privat næringsliv, offentlig virksomhet, akademia, 
kunst og kultur og gründere med interesse for og/eller kunnskap om bruk av XR 
teknologi 

- Teknologisk ansvarlige i et bredt spekter av virksomheter  
- Næringslivsaktører som enda ikke har sett mulighetene knyttet til bruk av XR 

teknologi i deres virksomhet  
- Kunstner og andre som ønsker å teste ut potensialt for sitt produkt ved bruk av XR 

teknologi  
- Kultur og reiselivsorganisasjoner/destinasjoner for markedsføring og 

attraksjonsutvikling  
- Unge med interesse for XR teknologi, unge med erfaring fra gaming/esport, 

studenter på bachelor og master miljø. Fagpersoner med behov for 
videreutdannelse/ oppdatering. 

 
Søker beskriver for øvrig at prosjektet har god forankring i Regionplan Agder, hos privat og 
offentlige virksomheter i regionen, slik som Moltolox, Bouvet, UiA, MIL, I4Helse, SSHF 
mfl., samt på nasjonalt og internasjonalt nivå, hvor man samarbeider med flere ulike 
aktører. 
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Prosjekter 
 
I følge søker er man allerede i gang med tre ulike bachelorprosjekter i samarbeid med UiA 
og MIL. Prosjektene er:  

- Uthavnene i samarbeid med Agder fylkeskommune 
- Cradle of Munch i samarbeid med filmselskapet Fabelaktiv, Løten kommune og 

Anno museet i Hedmark 
- Haugtussa i samarbeid med Jærmuseet m.fl. (se vedlegg) 

 
Som del av forankringen og den videre den utviklingen av Agder XR, jobber søker 
sammen med flere virksomheter i Agder for å produsere prototyper/piloter for å synliggjøre 
mulighetene og markedspotensialet for VR og AR. Noen av disse er: Dyreparken, Acorn 
design, Bykle næringsforening og menighet, kortfilmfestivalen i Grimstad mv. 
 
 
Organisering  
 
Oppbygningen av Agder XR ledes av prosjektleder sammen med en fagansvarlig. I tillegg 
angir søker at man vil benytte seg av innleid spesial kompetanse i oppbygningsfasen og til 
veiledning og undervisning. I følge søker har UiA og MIL gitt klare signaler om at de 
ønsker å bidra i oppbygningen av Agder XR. 
 
For øvrig opplyser søker at man samarbeider med, eller har intensjon om samarbeid med 
blant annet: GCE NODE, USUS, Dyreparken, KILDEN teater og konserthus, Arkivet 
Freds- og menneskerettighets senter, Vest-Agder Museet, Agder Energi, Mecatronic 
Innovation Lab, Universitetet i Agder, Wingbooth, Acorn Design, Barnefilmfestivalen og 
Coworks 
 
Mål 
Søker angir følgende mål: 
 

- Medlemmer: Utvikling av et bredt sammensatt kompetansenettverk med minst 20 
medlemmer i 2021. Økende til 30 innen 2022 og 40 i 2023  

- Etablere Agder som en kompetanseregion på XR ila de første 3-4 årene 
- Bidra til etablering av 20 nye arbeidsplasser innen 2022 økende til 80 innen 2025 
- Bidra til økt økonomisk og miljømessig bærekraft i bedrifter og virksomheter 
- Seminarer/workshops 
- Utdanning og forskning: Bidra i utviklingen av en utdannings- og forskningsagenda 

for XR teknologi 
- Kunst, kultur og næringer: Etablere prosjekter der ulik fagkompetanse møtes til 

utvikling av nye ideer og muligheter 
- Attraksjonsutvikling: Utvikle prosjekter knyttet til attraksjonsutvikling og reiseliv 
- Starte planleggingen av et kompetansesenter med sikte på etablering av dette ila 

2023 
- Søke EU prosjekt og lokal/regional finansiering for etableringen av 

Kompetansesenteret 
 
Økonomi 
 
Søkers opprinnelige budsjett og finansieringsplan ligger vedlagt søknaden. Opprinnelig 
budsjett var på NOK 11,4 millioner fordelt på årene 2021-2025. Søknaden til Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond var opprinnelig angitt slik: 
 
2021   2022   2023   2024   2025 
300.000,-  450.000,-  450.000,-  150.000,-  0 
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Søker er gjort kjent med at støtte kun innvilges for ett år av gangen, men at det kan gis 
signal om muligheten for videre støtte senere år. Søker har også blitt oppmerksom på 
statsstøtteregelverket, og har nylig tatt kontakt og opplyst at man for å komme inn under 
terskelen for bagatellmessig støtte etter statsstøtteregelverket ikke vil søke om det som er 
angitt i 2022 og senere som bagatellmessig støtte. Videre er støttebeløpende som 
omsøkes redusert noe for enkelte aktører.   
 

 
 
Søknaden til kompetansefondet omfatter følgelig støtte med NOK 300.000,- i 2021. 
Senere søknader må eventuelt falle inn under annet regelverk dersom foreliggende 
søknader for 2021 innvilges.  
 
 
 
 
Vurderinger 
 
XR faller naturlig sammen med en rivende utvikling innenfor digitalisering og også kunstig 
intelligens. Denne utviklingen går fort og har skutt ytterligere fart under pandemien. Det 
anses ikke tvilsomt at XR vil kunne bli et langt mer betydningsfullt virkemiddel og redskap 
innenfor en rekke sektorer enn det er i dag, herunder innenfor områder som blant annet 
læring/utdanning, helsesektoren og opplevelser/turisme mv. 
 
Agder er allerede i ferd med å bygge opp mye viktig tilknyttet kompetanse innenfor UiA, 
Mil mv. og et samarbeid på tvers mellom de ulike aktører i regionen vil kunne gjøre Agder 
til en tung aktør nasjonalt innenfor områder som XR, kunstig intelligens, mechatronic mv.  
 
Det anses følgelig som ubetinget positivt dersom man får en satsning på XR i Agder, og at 
eksisterende kunnskap knyttes sammen gjennom nettverk som igjen kan bidra til 
videreutvikling og vekst for denne næringen i Agder. På sikt vil dette også kunne bidra til 
sikring av eksisterende arbeidsplasser og etablering av nye arbeidsplasser i regionen. Slik 
sett vil et bidrag til en slik satsning være i samsvar med formålene for kompetansefondet.  
 

Inntekter 2021 2022 2023 2024 2025

Støtte fra Agder fylkeskommune (innvilget) 550 000 500 000 500 000 250 000 350 000

Støtte fra Sørlandets kompetansefond 450 000 400 000 400 000 200 000 0

Støtte fra A-A utviklings- og kompetansefond 300 000 250 000 250 000 150 000 0

Støtte fra Kristiansand kommune 125 000 0 0 0 0

Fond, stiftelser, sponsorer 350 000 350 000 350 000 300 000

Medlemsavgift 10 000 40 000 100 000 100 000 100 000

Prosjekter, fond, stiftelser 100 000 450 000 700 000 1 300 000 1 500 000

Egeninnsats 200 000 250 000 0 0 0

Sum 1 735 000 2 240 000 2 300 000 2 350 000 2 250 000

Utgifter

Personalkostnader daglig leder brutto 550 000 800 000 900 000 900 000 900 000

Personalkostnad faglig ansvarlig brutto 450 000 600 000 600 000 750 000 750 000

Kjøp av tjenester, spesialkompetanse 300 000 400 000 400 000 300 000 200 000

Kontor/adm/ regnskap 90 000 100 000 100 000 150 000 150 000

Arr av fagseminar / konferanser 100 000 150 000 150 000 100 000 100 000

Reiser 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Markedsføring 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000

Diverse 50 000 30 000 30 000 50 000 50 000

Utsyr 125 000 50 000 50 000 30 000 30 000

1 735 000 2 210 000 2 300 000 2 350 000 2 250 000

Budsjett for Agder XR 2021 - 2025
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Når det er sagt er det et spørsmål fra sekretariatets side om den organiseringen dette 
prosjektet har pr. dato er den beste måten å organisere dette på i regionen. Slik det 
fremstår av søknaden har søker svært lav egeninnsats/kapital. Det meste synes å hvile på 
at man får støtte fra ulike fond mv., hvorav flere ikke er angitt/spesifisert. Videre foreligger 
det betydelig usikkerhet rundt videre finansiering fra 2022, ettersom søker i henhold til 
mottatt egenerklæring for 2020, samt budsjett for 2021, vil man ifølge søker nå taket 
knyttet til bagatellmessig støtte for treårsperioden 2020-2022, allerede i 2021.  
 
 
 
Slik sekretariatet vurderer dette er det ikke rom for å motta så mye støtte som søker angir i 
2021, da søker allerede har fått innvilget betydelig støtte (NOK 500.000,-) fra 
fylkeskommunen for 2022. Da årene 2020-2022 etter regelverket for bagatellmessig støtte 
må ses i sammenheng vil søker slik sekretariatet vurderer det ikke kunne motta mer støtte 
enn et sted mellom NOK 900.000,- - 1.000.000,- i 2021, mens det er budsjettert med 
høyere beløp enn dette.  
 
Søker har videre angitt at man for 2022 vil søke om støtte etter artikkel 27 i 
Gruppeunntaket – støtte til innovasjonsklynger. Dette er imidlertid ikke nærmere beskrevet 
eller avklart.  
 
Slik sekretariatet vurderer dette er det en risiko for at prosjektet ikke kan finansieres slik 
det er budsjettert med for 2021, og videre er det risiko for at søker ikke får på plass videre 
finansiering for 2022 og etterfølgende år.  
 
Da kompetansefondet har svært mange søknader til gode prosjekter fremstår det som helt 
sentralt at man støtter prosjekter som ut fra den informasjonen som foreligger fremstår 
som godt organisert, og med en viss trygghet rundt finansieringsplanen for prosjektet, ikke 
bare for det året man søker, men for hele prosjektperioden. Etter sekretariatets vurdering 
foreligger det pr. dato flere uklarheter rundt finansieringsplanen både for inneværende, og 
senere år. Dette medfører at det stilles spørsmål ved om prosjektet kan gjennomføres slik 
det er beskrevet.  
 
Søknaden ble mottatt kort tid før mai møtet, og oppdatert informasjon knyttet til økonomi 
mv. ble mottatt like før «skrivefristen» til styremøtet. Det har derfor ikke vært mulig for 
sekretariatet å få avklaringer rundt flere spørsmål knyttet opp til prosjektets organisering 
og finansiering.  
 
På denne bakgrunn vil sekretariatet anbefale styret å avslå den foreliggende søknaden. 
Alternativt kan styret utsette behandlingen til møtet i september, og da slik at sekretariatet i  
mellomtiden gir søker anledning til å avklare ytterligere både forholdet til 
statsstøtteregelverket, muligheten for økt egenfinansiering, og belyse mulighetene for 
videre finansiering fra år 2022, herunder for eksempel etter artikkel 27.   
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet anbefaler at styret avslår foreliggende søknad. 
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Etablering av Agder XR - søknad til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 

Agder XR søker Aust-Agder utviklings- og kompetansefond om støtte på kr 300 000 i 2021 og 

deretter kr 450 000 i 2022 og 450 000 i 2023 og kr 150 000 i 2025 til etablering og utvikling av 

Agder XR slik det beskrives under. (se vedlagte budsjett) 

Dersom fondet ikke ønsker å binde seg til mer enn ett år om gangen, vil vi evt komme tilbake med 

søknad for 2022, 2023 og 2024 på et senere tidspunkt. Søknaden for 2021 gjelder for 8 måneder og vi 

håper derfor det vil være mulig å søke noe støtte også for 2024, slik at fondet til sammen bevilger 

støtte for 3 år.  

Dersom fondet ikke finner å kunne innvilge hele det omsøkte beløpet, vil Agder XR nedjustere 

prosjektet noe og forsøke å øke egenandel ytterligere for å kunne få realisert prosjektet. 

Søknaden til Agder fylkeskommune er innvilget som omsøkt. 

 

Kort beskrivelse  

Vi vil etablere og utvikle et åpent og innovativt XR-teknologi økosystem, for å styrke 

kompetansen og bidra til effektivisering, innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser. Vi vil 

samle og utvikle XR-kunnskapen, synliggjøre markedsmuligheter og tilrettelegge for gründere. 

Agder XR skal være et kompetansenettverk for og med akademia, næringsliv, offentlig sektor, 

kunst og kultur, som fremmer kompetanseutvikling, markedstilpassing, forskning, innovasjon 

og bærekraftig næringsutvikling. 

 

Prosjektbeskrivelse 

Denne søknaden bygger på et forprosjekt gjennomført i 2020-2021 med støtte fra Agder 

fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Kristiansand kommune. Konklusjonen i 

forprosjektet er entydig:  

 

Behovet for og ønsket om at det gjøres noe som bidrar til å samle og styrke kompetansen på dette feltet i 

Agder er åpenbar og klart uttrykt fra en rekke aktuelle aktører. Jo raskere vi kommer i gang, desto bedre er 

mulighetene for virksomheter i Agder til å ta ut en betydelig andel av den antatte veksten. Samtidig kan det 

bidra til en vesentlig styrking av eksisterende bedrifters konkurranseevne og bærekraft.  

It´s time to get started! (PwC rapporten) 

Agder XR vil bidra til en kraftsamling i Agder for kompetanseutvikling og økt bruk av VR/AR i et bredt spekter 

av virksomheter.  



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Søknad Aust-Agder utvikling og kompetansefond

2 
 

Vi vil bidra til at Agder kommer på offensiven innen bruk og produksjon av XR teknologi og tar 

en betydelig del av et sterkt voksende marked. Vi skal bidra til at det skapes nye attraktive 

arbeidsplasser i Agder.  

For å oppnå det vil vi: 

 Styrke kompetansen ved å utvikle og gjennomføre en plan for utdanning, 

kompetanseutvikling og forskning innen XR teknologi sammen med 

utdanningsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter fra videregående skoler, 

fagskoler, talentskole og Universitet med sikte på etablering av en solid utdannelse til 

master og phd. nivå. UiA, MIL, Agder fylkeskommune (videregående skoler og 

fagskoler) blir viktige aktører i et slikt arbeid og alle har gitt signal om at de ønsker å 

bidra i utviklingen av en slik helhetlig utdannings og forskningsagenda. Slik kan Agder 

kan fremstå som en kompetanseregion på XR-teknologi der vi gjennom nettverket 

jevnlig bidrar med kompetansehevende tiltak, fagseminarer og veiledning overfor 

eksisterende virksomheter og produsenter. Vår samarbeidspartner, VRINN har også 

opplæring/kompetanseutvikling som et hovedanliggende ( Immersive learning) og vil 

bli en nyttig bidragsyter sammen med offentlige og private aktører og våre 

internasjonale samarbeidspartnere. samtidig som vi jevnlig bidrar med  

 

 Etablere og utvikle et kompetansenettverk av aktører med interesse for og kunnskap 

om bruk av XR teknologi for et bredt spekter av virksomheter i hele Agder innen privat 

næringsliv, offentlig tjenesteproduksjon, kunst og kulturinstitusjoner osv. Sammen 

med XR produsenter og vårt nasjonale og internasjonale nettverk vil dette bli et bredt 

sammensatt kompetansemiljø med stor nytteverdi for store, mellomstore og små 

bedrifter og virksomheter. Spesielt SMB’er, som ofte mangler kompetanse og/eller 
økonomi til å komme i gang med bruk av XR teknologien på egenhånd, vil oppleve at 

dette nettverket vil gi dem mye enklere tilgang til høy kompetanse, teknologiske 

oppdateringer og gode muligheter for å teste ut ideer og virksomhetens potensiale. Vi 

vil etablere fagteam som kan bistå aktuelle virksomheter i Agder. 

 

 Utvikle et kompetansesenter for XR, fysisk etablert med utstyr og kompetanse lett 

tilgjengelig for undervisning, testing og utvikling av piloter for unge talenter, private 

og offentlige aktører, kunstnere, kulturaktører m.fl. Kompetansesenteret skal være 

fleksibelt i utrustning, og avansert i kompetanse. Her kan vi synliggjøre mulighetene i 

og legge til rette for økt bruk av XR teknologi ved gode testmuligheter, utvikling av 

prototyper. Vi vil styrke samspillet mellom teknologi, kreativitet og mer tradisjonelle 

næringsvirksomheter og gi muligheter til å kombinere teknologi, 

historiefortelling/fortellerkunst, kunst og kultur. I dette samspillet mener vi det er et 

stort potensiale for å styrke eksisterende næringsliv, etablere nye attraktive 

arbeidsplasser for unge mennesker, gjerne med bakgrunnskokmpetanse på gaming. 
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 Styrke samarbeidet på tvers av klyngene. XR teknologi vil være svært nyttig for et 

bredt spekter av aktører, på tvers av tradisjonelle klynge og fagmiljøer. Agder XR vil 

derfor bidra til å utvikle et sterkt klynge til klynge samarbeid og styrke samarbeidet om 

produktutvikling. Vår nærmeste samarbeidspartner utenfor Agder, VRINN, søker 

klynge status for XR teknologi i Arena programmet og samarbeidet med dem (se 

vedlagte invitasjon) vil gi oss spesielt gode muligheter til å styrke kompetansen og 

videreutvikle det regionale og nasjonale samarbeidet. 

 

 Produsere prototyper og bidra til nyetableringer. Vi vil styrke kompetansen og, bl.a. 

sammen med UiA og Mecatronic Innovation Lab (MIL), lage prototyper/piloter og legge 

til rette for testing slik at både gründere og mer erfarne aktører innen et bredt spekter 

av næringslivet, det offentlige, kunst og kultur får gode muligheter til å prøve ut ideer, 

samarbeide og utnyttet teknologiens potensiale for videre utvikling, effektivisering og 

nyskaping. Gode piloter synliggjør innovasjons- og markedspotensialer og vil 

erfaringsmessig bidra til økt vilje til investeringer innen VR/AR. For mer informasjon 

om det pågående arbeidet med prototyper osv se avsnittet: Forankring gjennom 

prosjektsamarbeid og prototyper/piloter. 

 

 Bidra til økt innovasjon Gi et bredt spekter av næringslivsaktører veiledning og hjelp 

til å komme i gang med det som kan være glimrende redskaper til bedre 

produktutvikling, opplæring, effektivisering av utviklingsprosessen og innovasjon for 

deres virksomhet. Slik vil vi også bidra til å utvikle et større marked og flere 

arbeidsplasser for XR kompetente personer og selskaper. 

     

 Etablere en talentskole for å engasjere og utdanne unge talenter, og skape et miljø for 

ytterligere læring, videre utdanning og gründervirksomhet i samarbeid med 

utdanningsinstitusjoner som UiA, Noroff , fagskoler, videregående skoler og 

gründermiljøer som CoWorks. Vi har allerede gjennomført 6 ukers emne på AR-pitch 

med studenter ved Noroff med god tilbakemelding (se vedlagte undervisningsplan). 

Våre samarbeidspartnere i Cross Over labs i London hadde store deler av 

undervisningen sm Agder XR og de vil også være sentrale i gjennomføringen av 

Talentskolen. Denne vil strekke seg over 1 studieår med 3 undervisningsbolker av 1 

uke. Det skal arbeides med prosjekter som vil bli vist på egen festival og/eller ved 

samarbeidbiblioteker. Se for øvrig vedlagte utkast til program med oversikt over noen 

av samarbeidspartnerne/de som vil delta med forelesninger og veiledning.   

 

 Styrke kunst og kultur utvikling og formidling. Gi kunstnere og kunst- og 

kulturinstitusjoner muligheter til å teste ut kreative muligheter ved bruk av VR/AR som 

bl.a. kan ta publikum med på unike interaktive reiser. 
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 Stimulere gründere. Legge til rette for gründere innen XR teknologi bl.a. ved å tilby 

kompetansehevende tilbud, veiledning, test- og piloteringsmuligheter og gratis 

deltakelse i kompetansenettverket. 

 

 Samarbeide med VRINN Ved å inngå et formelt samarbeid med VRINN blir vi også del 

av et større XR nettverk. Dette kompetansenettverket ble etablert på initiativ og basert 

på økonomisk støtte fra Hedmark fylke og Hamar kommune. VRINN (VR Innlandet) 

fremstår i dag som det beste og mest strukturerte XR nettverket i Norge og søker om 

Klyngestatus gjennom Arena programmet til Innovasjon Norge. Gjennom samarbeidet 

med dem blir vi medlem av denne klyngen og deres kompetansen blir også tilgjengelig 

for medlemmene av Agder XR. I vedlagte rapport fra Forprosjektet følger mer 

informasjon om VRINN og invitasjonen fra dem til et formelt samarbeid. Vi er også blitt 

invitert til å utvikle et samarbeid med Kongsbergklyngen 

https://kongsberginnovasjon.no/kongsberg-klyngen/#top gjennom deres prosjekt 

«AR i Kongsberg». 

 

  Gjennomføre forprosjekt for etablering av XR Skandinavia I samarbeid med Visual 

Arena i Lindholmen Science Park (og Filmbyen Århus/MiXR) og Sørlandets 

Europakontor har vi søkt om støtte til et forprosjekt for etablering av XR Skandinavia. 

Vi mener det er spesielt viktig i denne bransjen å utvikle og strukturere det 

internasjonale nettverket så raskt som mulig. Søknaden til Interreg KASK følger vedlagt 

til informasjon. 

 

 Etablere internasjonalt samarbeid. Basert på allerede etablerte kontakter og 

vurderinger av teknologimiljøet har vi etablert samarbeid med Visual Arena i 

Lindholmen Sciencepark og Crash i filmbyen Århus/MiXR, for å utvikle et 

trepartssamarbeid gjennom etableringen av XR Skandinavia. Vi har også etablert et 

godt samarbeid med Cross Over Labs i London og vurdere tilknytning til andre 

Europeiske nettverk som for eksempel XR4ALL/XR4Europe. 

 

 Søke interreg. hovedprosjekt i samarbeid med Visual Arena og MiXR, bl.a. for støtte 

til etablering og utvikling av kompetansesenteret. 

 

 XR festival. Vurdere etableringen av en egen XR-festival, gjerne i samarbeid med andre 

aktuelle aktører i regionen og nasjonalt. I 2021 deltar vi på Techpoint (tidligere Sørveiv 

Teck) med seminar, og er i dialog med dem med tanke på utviklingen av en XR festival.  
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Bakgrunn: 

XR (eXtended Reality) er en fellesbetegnelse på Virtual Reality (VR)*/Augmented Reality (AR)* 

Disse teknologiene er etterhvert blitt endel av hverdagen for mange, spesielt unge. De kjenner 

teknologien godt, men for de fleste gjenstår det mye før kunnskapen om teknologien er god 

nok til at en kan få utnyttet potensialet i XR til næringsutvikling, formidling av kunst, kultur, 

markedsføring og opplæring. Spillindustrien, derimot har gjennomgått en enorm teknologisk 

utvikling, og i langt større grad utnyttet markedspotensialet. De har gjort XR til hverdagskost 

for mange unge og gitt dem spennende interaktive opplevelser. Og selv om koronapandemien 

har satt litt ekstra fart i bruken av digitale løsninger, er det fortsatt gjort relativt lite i norsk 

sammenheng. Investeringene er svært lave sammenlignet med både Finland og Sverige. Det 

er et stort behov for omstilling, effektivisering og innovasjon for at næringslivet skal kunne 

møte fremtiden utfordringer, bidra med bærekraftige løsninger og gi det økonomiske 

grunnlaget vi trenger for fortsatt positiv utvikling og vekst i vårt samfunn. Erfaringer fra en 

rekke virksomheter nasjonalt og internasjonalt, viser at økt bruk av XR teknologi kan gi 

betydelige effektiviseringsgevinster, økt økonomisk og miljømessig bærekraft og nye 

arbeidsplasser. Under vårt besøk hos vår samarbeidspartner VRINN fikk vi demonstrert noe 

av potensialet knyttet til opplæring, sikkerhetsarbeid og produktutvikling av bl.a. adm dir Knut 

Henrik Aas i EONReality Norway, nå FYND Reality. For mer info se: Fynd Reality – 

www.Accelerate learning and increase productivity 

I forlengelsen av forprosjektet er vi i gang med/planlegger å utvikle piloter/prototyper i 

samarbeid med aktuelle partnere knyttet til industri, kunst, kultur, attraksjon og reiseliv. (bl.a. 

Agder fylkeskommune vedr Uthavnene) 

 

Forprosjektet  

Med støtte fra Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Kristiansand kommune 

har vi gjennomført forprosjektet (se vedlegg til vedlagte rapport) Dette arbeidet danner 

grunnlaget for denne søknaden om støtte til realiseringen av Agder XR, i tråd med 

konklusjonene i forprosjektet.  Rapporten viser at en del aktører er i startfasen mht bruk av 

XR, UiA er i ferd med å bygge opp kompetansen på dette området og at det er bred interesse 

for etableringen av et kompetansenettverk blant alle de vi har vært i kontakt med. Vi ser at 

potensialet er stort for økt bruk av XR teknologi i et bredt spekter av offentlige og private, 

små, mellomstore og større virksomheter for effektivisering, innovasjon, utvikling av nye 

sikkerhetsprosedyrer, opplæring, attraksjonsutvikling, grønn omstilling, utvikling av nye 

produksjonsprosesser, kunst, kultur, entreprenørvirksomhet m.m. Undersøkelser i og 

erfaringer fra andre land viser at bruk av XR teknologi er og blir viktig for å bevare 

konkurransekraften i store, små og mellomstore virksomheter og potensialet er stort for 

etablering av nye arbeidsplasser. Selv om vi ligger noe etter våre naboland ift bruk av XR 

teknologi, har Norge og Agder store muligheter til å ta sin del av den forventede veksten. Men 
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da bør det handles raskt og etter vår mening helst samlet slik at vi kan stimulere hverandre til 

rask kompetanseutvikling, økt bruk og produksjon av VR/AR tjenester og produkter. 

Samarbeidet vi har etablert med VRINN (VR Innlandet) og flere andre kompetente aktører, og 

deres positive erfaringer så langt, en viktig og god plattform for etablering av Agder XR. I tillegg 

til disse vil vi videreutvikle samarbeidet med våre internasjonale samarbeidspartner og trekke 

veksler på deres kompetanse. Se avsnittet; Forankring og rapporten fra forprosjektet for en 

litt grundigere redegjørelse om disse. 

Sammen skal vi få Agder på offensiven innen XR, bidra til at det etableres et sterkt 

kompetansemiljø og skapes nye arbeidsplasser i Agder. Med en offensiv samlet satsing mener 

vi at Agder kan ta en viktig nasjonal rolle innen XR. 

 

Markedspotensialet og verdiskaping 

Etter mange år med forskning og utvikling er XR teknologien nå tilgjengelig også for små og 

mellomstore bedrifter og privat brukere. Utstyret (brillene m.m.) er blitt betydelig enklere, 

bedre tilpasset, lettere å bruke og er under stadig utvikling. Prisen er blitt betydelig lavere, 

programvarene bedre og tilbudet på spill og andre VR/AR opplevelser (fx turisme) betydelig 

økt både i kvalitet og kvantitet. 

I følge PwC UK´s rapport: Seeing is believing (Virtual and augmented reality could deliver a 

£1.4trillion boost to the global economy by 2030 - 

PwC) vokser den globale XR industrien eksponentielt, 

og utgjør et stort potensiale for europeiske selskaper, 

også norske. Våre kontakter innen VR/AR produksjon 

eller relaterte teknologier (Bl.a. Bouvet, 

Kongsberggruppen, VRINN, Moltolox, UiA, MIL m.fl.) 

understreker betydningen av å komme i gang raskt, 

og helst i en samlet offensiv slik at vi kan stimulere 

hverandre til rask kompetanseutvikling, økt bruk og 

produksjon av VR/AR tjenester og produkter. PwC UK har beregnet at verdiskapingen / 

veksten for VR og AR globalt vil 10 dobles på 5 år og ganges med 33 innen 2030.  

Det betyr en økning i antall arbeidsplasser globalt fra ca 825 000 i dag til 23,5 mill i 2030. Det 

mest sammenlignbare i rapporten for norske forhold er vårt naboland Finland. De har omtrent 

like mange innbyggere, men ligger litt foran oss ift XR teknologi. Her er veksten i antall 

arbeidsplasser beregnet til å gå fra 750 i 2019 til 32 000 i 2030. Og verdien av produksjonen 

anslått til å gå fra 0,2 mrd $ til 7,8 mrd $ innen 2030. 

År 2019 2025 2030 
Arbeidspl Finland 736 11 062 32 462 
Verdi Finland 0,2 mrd $ 3,2 mrd $ 7,8 mrd $ 
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Prosjektmål 

Gjennom de tiltak som er beskrevet under vil vi utvikle Agder til en betydelig 

kompetanseregion for XR teknologi. Det vil bidra til økt konkurranseevne, bærekraft og 

etablering av nye arbeidsplasser, spesielt i små og mellomstore bedrifter. Norge og spes. 

Agder er pt svake på dette området og etableringen av Agder XR vil bidra med ny kompetanse 

til regionen og vil bety en stor forskjell på mange områder. I tillegg tild et som er nevnt 

tidligere/over vil bruken av XR teknologi vil redusere behovet for reiser, fysiske møter mellom 

mennesker og bruk av kostbare menneskelige tid og ressurser. Slik vil XR teknologien bidra til 

effektivisering, økt bærekraft, styrket attraksjonsutvikling og etablering av ny kunnskap, 

rutiner og nye og forbedrede produksjonsprosesser. Bruk av VR/AR kan helt eller delvis 

erstatte stor og ressurskrevende mengdetrening i mange opplærings- og operasjonsprosesser 

innen helse, industri og annen næringsvirksomhet.  

For å oppnå dette vil vi (se mer detaljert beskrivelse under Prosjektbeskrivelse):  

 Styrke kompetansen på XR teknologi  

 Etablere og utvikle et bredt sammensatt kompetansenettverk  

 Utvikle et kompetansesenter for XR.  

 Styrke samarbeidet på tvers av klyngene.  

 Produsere prototyper og bidra til nyetableringer.  

 Bidra til økt innovasjon     

 Etablere en talentskole  

 Styrke kunst og kultur utvikling og formidling.  

 Stimulere og legge til rette for gründere.  

 Videreutvikle og styrke samarbeide med VRINN og andre nasjonale nettverk og 

kompetansemiljøer.  

 Gjennomføre forprosjekt for etablering av XR Skandinavia  

 Videreutvikle og styrke det internasjonale samarbeidet.  

 Søke interreg. hovedprosjekt  

 XR festival.  

Agder XR vil bidra betydelig til oppfyllelsen av målsettingene i RPA 2030 og kommuneplaner 

slik det er beskrevet i avsnittet, Forankring, under.  
 
 

Evaluering. 

Vi vil gjennomføre en årlig evaluering med statusrapport til alle bidragsytere og 

samarbeidspartnere. Her vil vi dokumentere status ift milepælsplan. De konkretet tiltakene vil 

bli vurdert mht gjennomføring og oppnådd resultat. 
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Forankring 

Regionplan Agder 2030. 

Vi er opptatt av å bidra til en utvikling av Agder som er i tråd med de planer og strategier som 

er lagt. Regionplan Agder 2030 vedtatt av fylkestinget, solid forankret i alle kommunene, 

næringslivet, akademia m.fl  I RPA2030 understrekes behovet for å styrke digitaliseringen i 

Agder for å kunne oppnå målsettingen om: «å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region i 2030,- et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår 

«(s.5)  

Behovet for å styrke digitaliseringen understrekes i RPA 2030, og utviklingen av Agder XR vil 

bidra vesentlig til realiseringen av flere av planens viktige satsingsområder: 

• Teknologioverføring, kompetanseutvikling og Agder som sterk bruker av 

kunstig intelligens (side 17)  

• Utvikle fleksible etter- og videreutdanningsløp basert på arbeidslivets 

behov for ny kompetanse (s.21) 

• Utvikle utdanningsløp for velferdsteknologi og digitalisering (s.21) 

 

På side 28-29 finner vi også dette:  

• Utrede muligheter for å utvikle digital kompetanse som kan skape nye 

kunstneriske uttrykk, levende formidling og nye arbeidsformer.  

• Utvikle og finansiere gode digitale løsninger for å øke barn og unges 

deltakelse på kulturelle møteplasser.   

• Utvikle utdanningsløp i digitalisering.  

• Tilrettelegge med fleksible lokaler for kunst og kulturarbeidere.   

• Etablere flere undervisningstilbud for kunstnere og kulturarbeidere.  

• Skape en mer helhetlig attraksjonsutvikling  

• Landets høyest tetthet av kunstnere  

• Videreutvikle et omfattende klyngesamarbeid mellom kultursektoren og 

reiseliv   

• Markedsføre forfattere og kunstnere fra Agder  

 

Forankring i private og offentlige virksomheter. 

Det gjøres naturligvis noe på dette (XR) området også i Agder. Utviklingen er positiv og vi har 

kontakt med flere selskaper som er interessert i å delta i et slikt nettverk. I Aust-Agder har vi 

hatt god kontakt med Moltolox (Arendal) som har noe kompetanse på dette fagområdet. I 

tillegg har vi hatt god dialog med VR/AR avdelingen til Bouvet i Stavanger ved Anders 

Stensland. De har eget kontor i Arendal og Kristisnad, men VR/AR kompetansen holder til i 

Stavanger. Gjennom hele prosessen har vi samarbeidet tett med UiA Grimstad, MIL og hatt 
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god kontakt med i4Helse og SSHF. De siste er i ferd med å etablere et par betydelige prosjekter 

med bruk av VR og AR både innen opplæring og behandling. SSHF henter kompetansen fra vår 

samarbeidspartner VRINN og Innlandet sykehus. (se vedlegg) 

Men vi er bare i startgropa mht å ta i bruk de muligheter bruken av denne teknologien kan 

bety for Agder, og Agder XR vil bidra til å styrke digitaliseringsarbeidet, etableringen av nye 

arbeidsplasser og omstillingen til et mer bærekraftig Agder, - både miljømessig og økonomisk. 

I tillegg til at prosjektet er forankret i RPA 2030 og kommuneplaner, er det også bredt 

forankret blant næringsaktører, offentlige og private virksomheter, akademia, kunst og 

kulturformidlere, oljerelatert industri, helsevesen, skoler, universitet, bibliotek, kreative 

næringer, velferdsteknologi, offentlige tjenester m.fl (se vedlagte uttalelser side 14-27 i 

vedlagte rapport fra forprosjektet). 

Gjennomgangstonen i alle våre møter har vært: Her er det mange nye muligheter og vi må stå 

sammen, bygge kompetansen på alle digitale områder og aktivt legge til rette for digital 

utvikling og formidling. Det handler om å ta en rolle og plass i markedet, og jo tidligere vi gjør 

det, desto bedre er mulighetene. 

 

Nasjonal forankring. 

Nasjonalt samarbeider vi blant andre med VRINN i Innlandet fylke/Hamar.  VRINN ble etablert 

på initiativ fra Hedmark fylkeskommune og Hamar kommune og drives i hovedsak basert på 

støtte fra disse og medlemskontingent. De har bygd opp en god struktur / organisasjon som 

sikrer kontinuitet, fremdrift og en god plattform for samarbeid. I løpet av de 3 første årene 

har VRINN bidradd til etablering av ca. 70 arbeidsplasser i regionen og vi antar at potensialet 

i Agder vil være omtrent tilsvarende de første 2-3 årene. VRINN har i tillegg til å gi oss en 

skriftlig anbefaling (se vedlegg) invitert Agder XR til et formelt samarbeid (node-hub) som vil 

gi oss tilgang til deres kompetanse og medlemmer. De søker nå om å bli kvalifisert til 

klyngeprogrammet (Arena) og vårt samarbeid vil gi oss muligheter til raskt å bli med i et 

klyngenettverk med de muligheter det gir, samtidig som det styrker deres søknad ytterligere 

(se eget vedlegg). 

Vi har også etablert kontakt med Kongsberggruppen deres satsing på AR gjennom 

prosjektleder Per Olve Tobiassen. Vedlagt følger en invitasjon fra dem til samarbeid. 

Så samarbeider vi med selskapet Tidvis, lokalisert i Oslo. De har blant annet laget 

historiefortelling (Oslo havn anno 1798) gjennom bruk av VR/AR.  

Vi har også etablert god kontakt med XR aktører i Stavanger, Bergen og Tromsø. 
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Regionalt 

I Agder har vi fått skiftelige anbefalinger om behovet for at det gjøres noe på dette feltet fra 

et bredt spekter av store, små og mellomstore virksomheter.  

GCE NODE. Dyreparken, KILDEN Teater og Konsert hus, Vest-Agder Museet, Arkivet freds- 

og menneskerettighetssenter, Universitetet i Agder (Grimstad og Kristiansand), Mecatronic 

Innovation Lab/MIL, USUS, Agder Energi, Acorn Design, Wingboot, CoWorks. 

Vi har også hatt møter/samtaler med: NCE Eyde (4.9) , Digin (10.9), i4Helse, Noroff (14.9), 

(28.10)  og Sørlandet Sykehus HF , Moltolox, Bouvet VR/AR avdeling m.fl. Disse har vi ikke 

spurt dem om skriftlig anbefaling. Verbalt har de imidlertid vært svært positive og uttrykt sin 

støtte til arbeidet med å styrke XR kompetansen i Agder. Forprosjektet er også forankret i 

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Sørlandets kompetansefond gjennom 

verbal og økonomisk støtte. Se vedlagte rapport fra forprosjektet. 

UiA har i tillegg til den nevnte anbefalingen også gitt skriftlig uttrykk for at de er interessert i 

å delta i utviklingen av en plan for utdanning, kompetanseheving og forskning. 

Kongsberggruppen har også sendt oss en egen invitasjon til samarbeid (se vedlegg) 

 

Internasjonalt  

Vi har allerede utviklet et godt samarbeid med noen utvalgte internasjonale aktører som Cross 

Over Labs i London, Visual Arena ved Lindholmen Science Park i Gøteborg, Filmbyen 

Århus/MiXR samt en dyktig programmerer i Australia. Vårt arbeid med forprosjektet for XR 

Skandinavia vil bidra til en ytterligere styrking av våre internasjonale kontaktnett og 

samarbeid. Cross over labs bidro vesentlig i vårt kurs for studentene ved Noroff i Kristiansand 

og vil også ha en sentral rolle i Talentskolen. Vi mener det er svært viktig å utvikle det 

internasjonale nettverket opg samarbeidet så raskt som mulig og derfor har vi allerede fra 

starten av hatt fokus på utviklingen av dette nettverket. Jfr en artikkel i DN den 6.4.21: 

Analytikerne jubler over Softbank-inntog i norsk robotselskap: – Det overrasker oss ikke | DN 

Sitat: Siden Norge ses på som et lite marked, betyr det at de selskapene som blir 

etablert her må ha en global tankegang fra dag én. Sammenlignet med for eksempel 

Tyskland eller Frankrike, der hjemmemarkedet er stort nok, bygges dermed norske 

teknologiselskaper med et globalt tankesett og en global strategi fra starten av, noe 

som igjen sikrer skalerbarhet fra start, sier teknologianalytiker Christoffer Wang 

Bjørnsen i DNB Markets. 
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Forankring gjennom prosjektsamarbeid og prototyper/piloter.                                                                                  

Vi er godt i gang med 3 ulike bachelorprosjekter i samarbeid med UiA og MIL. Det dreier seg 

om bacheloroppgaver der studenter utvikler prototyper for å gjøre erfaringer, synliggjøre 

potensialene og avdekke evt utfordringer knyttet til XR.  

 Disse prosjektene er:  

 Uthavnene i samarbeid med Agder fylkeskommune. 

 Cradle of Munch i samarbeid med filmselskapet Fabelaktiv, Løten kommune og Anno 

museet i Hedmark.  

 Haugtussa i samarbeid med Jærmuseet m.fl. (se vedlegg)  

Som del av forankringen og den videre den utviklingen av Agder XR, jobber vi sammen med 

flere virksomheter i Agder for å produsere prototyper/piloter for å synliggjøre mulighetene og 

markedspotensialet for VR og AR. De aktørene som deltar stiller alle med nødvendig personell 

og informasjon om virksomheten til disposisjon for gjennomføringen. Prototypen som lages 

kan brukes av den enkelte virksomhet som grunnlag for videre arbeid med utviklingen av det 

aktuelle konseptet. 

 
Dyreparken. Vi planlegger to prosjekter/prototyper sammen med dem. Det ene går på bruk 
av VR teknologi i utforming av nytt inngangsparti og andre eksteriørmessige endringer i parken 
og den andre på «Gamification», utvikling av en ny attraksjon for barn i alderen 8-12 år.  
 
Acorn design. 

Vi planlegger en prototype sammen med Morten Ek i Acron design knyttet til 
møblering/design av innredning/cockpit stoler på bro i skip/supplyskip. 
 
 
Kunst- og kultur prosjekter. 

Vi har også pågående to andre VR/AR prosjekter: 
«As The Lillies Bloom», - et VR prosjekt basert på Teodor Kittelsen kunstverk Nøkken, i 
samarbeid med regissør Ellen Lande og med støtte fra Filmfondet og Viken fylke. 
«NOR-WEGEN» – et samarbeidsprosjekter med filmselskapet Fabelaktiv og Anno Museene i 
Hedmark knyttet til Edvard Munch livsreise. En videreutvikling av VR produksjonen «Solen» 
av Munch, der Munchs eiendom i Åsgårdstrand og fødested Løten er sentrale. 
 
Bykle næringsforening og menighet 

Vi planlegger et VR/AR prosjekt knytte til synliggjøring av Setesdalskulturen i samarbeid med 
næringsforeningen og menigheten. det gjelder flotte malerier i Bykle gamle kirke og 
Byklestigen. Begge deler er stort sett ikke tilgjengelig for folk flest men har stor 
attraksjonsverdi. 
 
Kortfilmfestivalen i Grimstad. 

Vi skal delta på denne festivalen og bl.a. bidra med visning av «Haugtussa» i Cave slik at flere 
kan se VR versjonen samtidig og vi kan ta hensyn til smittevernet. Her trekker vi også med oss 
«Tidvis» slik at de også kan vise sin VR produksjon av Oslo havn anno 1798. I tillegg har vi fått 
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med oss Elin Festøy, en prisbelønnet spillutvikler og leder av Norske interaktive fortellere med 
røtter i Agder og Ragnhild Hutchison, historiker, forfatter og prosjektleder for «Tidvis» sitt VR 
prosjektet «Oslo havn 1798». 
https://www.cappelendamm.no/forfattere/Ragnhild%20Hutchison-scid:38462 
Vi vil også arrangere et eget seminar for offentlig og privat virksomhet i Agder om VR/AR med 
tematikk knyttet til potensiale og bestillingskompetanse. 
  
 
Andre 

KNUDEN - vi er i god dialog med Jørgen Skauge med tanke på samarbeid med Knuden- 

Kristiansand kulturskole. Han innkalte til et møte like etter påske, men måtte avlyse det igjen 
pga mer presserende ting for Knuden knyttet til Covid-19. Vi følger opp dette med Jørgen S og 
han har lovt å kalle inn til nytt møte ila kort tid. 

 
Sørlandet Sykehus (Grimstad) er i oppstarten med VR/AR prosjekter knyttet til både 
behandling og opplæring. De samarbeider også med Innlandet Sykehus/VRINN og opplever 
behovet for et større og bedre kompetansemiljø på XR i Agder.  
Flere andre av våre kontakter har også gjort veldig nyttige og gode erfaringer ved bruken av 
denne teknologien. Se for eksempel: 
 
https://www.fyndreality.com/nb/beslutningsstottesystem/  med flere eksempler på 

anvendelsesområder for AR og VR. 

https://kongsberginnovasjon.no/nyheter/det-er-bare-et-tidssporsmal-for-dette-blir-alles-

virkelighet/ 

  

Organisering 

Oppbygningen av Agder XR ledes av prosjektleder sammen med en fagansvarlig. I tillegg vil vi 

benytte oss av innleid spesial kompetanse i oppbygningsfasen og til veiledning og 

undervisning. 

Både UiA og MIL har gitt klare signaler om at de ønsker å være en del av dette og bidra i 

oppbygningen av Agder XR. Begge blir viktige aktører sammen med andre representanter for 

brukere og produsenter av XR teknologi nasjonalt og internasjonalt. LOI-ene i rapporten fra 

forprosjektet (vedlagt) viser hvem som så langt har gitt positive signaler på at de er interessert 

i å være i et slikt nettverk. 

Agder XR tenkes bygges opp som et kompetansenettverk organisert etter modell fra VRINN i 

Innlandet fylke. Vi vil bygge på deres erfaringer knyttet til etablering og utvikling av 

kompetansenettverket. Ved oppbygningen vil vi også gjøre oss nytte av ressurser blant de 

mange som har gitt positive signaler om samarbeid (se egen oversikt i avsnittene; Forankring 

og Samarbeidspartnere) 



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Søknad Aust-Agder utvikling og kompetansefond

13 
 

Agder XR vil ha en daglig ledelse, et styre som fungere som styringsgruppe for utviklingen av 

kompetansenettverket/senteret og en referansegruppe av dyktige fagpersoner. I tillegg til 2 

ansatte vil en kjøpe aktuell spesialkompetanse basert på behov knyttet til utviklingen av Agder 

XR og prosjekter vi involverer oss i. 

Tore Askildsen er prosjektleder. Har bakgrunn som varaordfører og ordfører i Mandal og 

varaordfører i Vest-Agder fylke. Han har også erfaring fra administrasjon og ledelse etter ca. 

25 år som daglig leder. Pt er han medlem av fylkestinget. Gjennom sin politiske virksomhet 

har han fått anledning til å sette seg inn i næringslivet behov og potensialer for innovasjon, 

utvikling og vekst innen nye og mer tradisjonelle virksomheter. Han har et godt nettverk innen 

offentlig og privatvirksomhet i Agder. I tillegg har han et politisk nettverk som kan bli av stor 

nytte i den videre utviklingen av prosjektet. 

Kristian Mosvold, faglig ansvarlig. Med sin bakgrunn som produsent for en 

rekkefilmer/dokumentarer, VR/AR prosjekter helt tilbake til 2015 og undervisning i temaene 

m.m. har han svært god faglig kompetanse. Han driver sitt eget filmselskap, Substans film og 

har et betydelig nettverk innen film, XR, kunst og kulturmiljøer og andre kreative bransjer 

nasjonalt og internasjonalt, som blir svært viktig med tanke på den videre utviklingen av Agder 

XR. Substans Film/Kristian ble også tatt ut til Innovasjon Norges program «Global Growth 

Tourism» pga hans arbeid med digital formidling av Edvard Munch.  

Se bl.a. https://vikenfilmsenter.no/tildeling/as-the-lilies-bloom/ 

Eva Marie Bentsen, kunstfaglig konsulent. (90910285) Hun har lang og bred erfaring fra 

kunstfaglig arbeid, kunstutstillinger og samarbeid med mange kunstnere og kreative aktører. 

En kompetanse og nettverk som er svært viktig i det nybrottsarbeidet det er å la denne 

kreativiteten møte mer tradisjonell næringsutvikling og offentlig tjenesteproduksjon, og slik 

bidra til innovasjon og nyskaping. 

I det videre arbeidet vil vi kytte til oss/ kjøpe tjenester av andre med utfyllende kompetanse. 

Vi ser for oss at det kan gjelder teknologisk utvikling, programmering, spesialområder innen 

VR, AR, undervisning, veiledning, mentorer og andre for å sikre en god, inkluderende og 

målrettet utvikling av Agder XR. 

  

Samarbeidspartnere 

I etableringen av Agder XR vil et fortsatt godt samarbeid med vårt nettverk være svært viktig. 

Gjennom forprosjektet har vi etablert samarbeid eller intensjon om samarbeid med en rekke 

aktører i Agder:  

GCE NODE, USUS, Dyreparken, KILDEN teater og konserthus, Arkivet Freds og 

menneskerettighets senter, Vest-Agder Museet, Agder Energi, Mecatronic Innovation Lab, 

Universitetet i Agder, Wingbooth, Acorn Design, Barnefilmfestivalen og Coworks.  
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Vi har også hatt møter med Sørlandet Sykehus HF, NCE EYDE, Digin, Kristiansand kommune, 

i4Helse, Noroff, Barnefilmfestivalen, Norges film, Moltolox og Bouvet. Disse har vi ikke bedt 

om en skriftlig anbefaling, men fått klare verbale støtte erklæringer og også startet samarbeid 

med noen av dem allerede. Disse relasjonene vil vi styrke ytterligere gjennom 

etableringsfasen.  

Det samme gjelder det gode samarbeidet vi på nasjonalt nivå har etablert med VRINN og 

Tidvis. Vi vil utvikle samarbeidet med VRINN i tråd med invitasjonen fra dem til Node-Hub 

samarbeid og deres søknad om klyngestatus i Arena/Innovasjon Norge.  

Vi har også etablert kontakt og intensjon om samarbeid med Kongsberggruppen gjennom 

prosjektleder for AR, Per Olve Tobiassen. Se vedlegg og: 

https://kongsberginnovasjon.no/nyheter/det-er-bare-et-tidssporsmal-for-dette-blir-alles-

virkelighet/ . 

Utenfor Agder har vi også god kontakt og samarbeid med Anno Museene i Innlandet, 

Vestfoldmuseet og Jærmuseet i Rogaland, Bergen bibliotek, Borealis festivalen i Bergen, 

Haugesenteret i Ulvik, og Tvibit i Tromsø.  

Internasjonalt har vi etablert og vil videreutvikle samarbeid med Crossover Labs i London, 

Filmbyen i Århus /MiXR og Visual Arena Lindholmen Sciencepark i Gøteborg gjennom felles 

prosjekter og kompetanseutviklingen. 

I tillegg vil vi leie inn ressurser til oppgaver der vi selv ikke besitter nødvendig kompetanse, 

bl.a. programmering. 

 

Økonomi 

Som et nøytralt og ideelt kompetansenettverk vil Agder XR måtte basere seg på en stor del 

offentlig og privat støtte de første årene. Vi jobber med å få etablert gode ordninger for 

egeninntjening uten at det svekker Agder XRs nøytrale posisjon og reduserer tilliten til det vi 

bidrar med. Gjennom utvikling av prosjekter og prototyper mener vi at det etter hvert er mulig 

å bygge opp en ganske god inntektsstrøm. Så langt har prosjektarbeidet i stor grad vært gjort 

på dugnad, men vi kommer allerede i 2021 til å fakturer noen prosjekter og beregner inntekter 

på ca. 100 000.  

De kommende årene blir det flere mindre prosjekter som vi kan fakturere noe på og 

konservativt anslått beregner vi det til kr 200 000 i 2022, økende til ca. 400 000 kr i 2023 og 

2024. De påfølgende årene bør dette kunne øke betydelig, litt avhengig av hvordan det går 

med både Talentskolen og Interreg prosjektet vi arbeider med. Vi beregner at begge tiltakene 

vil kunne gi oss en inntjening på kr 500 000 i året fra 2024 og dette er innarbeidet i vedlagte 

budsjettforslag for perioden 2021-2025. Etter 3 års drift vil vi da ha en egenfinansiering på ca. 

70 %. 
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Dersom prosjektet ikke blir fullfinansiert slik det søkes om, er vi innstilt på å øke egeninnsatsen 

og redusere/skyve på noen kostnader / aktiviteter. Vi søker primært om støtte for hele 

etableringsfasen / oppbygningsperioden på 3 år, gjerne under forutsetning av tilfredsstillende 

årlig rapportering. Sekundært søker vi støtte for ett år av gangen, men det vil uten tvil gi oss 

redusert forutsigbarhet og være mindre gunstig med tanke på å kunne konsentrere oss om 

arbeidet med realiseringen av våre målsettinger. 

Milepælsplan 

Vedlagt følger en milepælsplan og i tillegg har vi selvfølgelig en mer detaljert aktivitetsplan. Vi 

anser det som avgjørende for å lykkes at vi kan bidra med faglig innhold/tilbud som samsvarer 

med behov og forventinger. Hele året gjennom vil vi derfor legge svært stor vekt på god 

kommunikasjon med medlemmer og potensielle medlemmer. Vi vil bruke nyhetsbrev med 

faglige oppdateringer, direkte dialog, besøk hos medlemmer, egen facebookside. Så vil vi også 

legge betydelig vekt på å komme rundt på besøk til aktuelle virksomheter, næringsforeninger 

og politikere i hele Agder for å presentere Agder XR. Vi anser det som viktig at vi parallelt med 

etableringen av Agder XR jobber for å videreutvikle det gode internasjonale nettverket vi 

allerede har etablert. Kompetansen på produksjon og bruk av XR teknologien er betydelig 

større i andre land og dette må vi dra nytte av dersom vi skal utvikle Agder XR i tråd med 

visjonene våre. 

 

Aktiviteter (se vedlagte milepælsplan): 

 Etablere Agder XR og arrangere fagseminar. 

 Utvikle kompetansenettverket 

 Etablere kommunikasjonsplattformer for Agder XR med bl.a. regelmessig nyhetsbrev, 

facebook side, webside, plan for regelmessig personlig kontakt/møter, m.m. 

 Etabler nye kontakter øst, vest og nord i Agder 

 Etablere en faggruppe som kan utarbeide en utdannings- og forskingsplan for XR 

teknologi. 

 Utvikle samarbeidet med flere fagmiljøer innen XR, bl.a. Kongsberg, Stavanger og Oslo. 

 Kompetanseoppbygging gjennom seminarer, workshops, medlemsmøter og samtaler 

med enkeltmedlemmer.  

 Bidra i bachelor og master programmet ved UiA ved presentasjon og oppfølging av 

minst 2 prosjektoppgaver hvert år. 

 Bidra m undervisning ved Noroff m.fl. 

 Etablere og drive Talentskole (se vedlagte utkast til undervisningsplan)  

 Gjennomføre forprosjektet XR Skandinavia i samarbeid med Visual Arena og Sørl 

Europakontor m.fl. 2021.  

 Søke om Hovedprosjekt knyttet til XR Skandinavia januar eller september 2022. 
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Målgrupper 

 Ledere og fagpersoner knyttet til privat næringsliv, offentlig virksomhet, akademia, 

kunst og kultur og gründere med interesse for og/eller kunnskap om bruk av XR 

teknologi. 

 Teknologisk ansvarlige i et bredt spekter av virksomheter 

 Næringslivsaktører som enda ikke har sett mulighetene knyttet til bruk av XR teknologi 

i deres virksomhet 

 Kunstner og andre som ønsker å teste ut potensialt for sitt produkt ved bruk av XR 

teknologi 

 Kultur og reiselivsorganisasjoner/destinasjoner for markedsføring og 

attraksjonsutvikling  

 Unge med interesse for XR teknologi, unge med erfaring fra gaming/esport, studenter 

på bachelor og master miljø. Fagpersoner med behov for videreutdannelse/ 

oppdatering. 

 

Resultat 

 Medlemmer: Utvikling av et bredt sammensatt kompetansenettverk med minst 20 

medlemmer i 2021. Økende til 30 innen 2022 og 40 i 2023. 

 Etablere Agder som en kompetanseregion på XR ila de første 3-4 årene. 

 Bidra til etablering av 20 nye arbeidsplasser innen 2022 økende til 80 innen 2025. 

 Bidra til økt økonomisk og miljømessig bærekraft i bedrifter og virksomheter. 

 Seminarer/workshops: Bidra til økt kompetanse om og forståelse for muligheten 

knyttet til bruk av XR teknologi for nøkkelpersoner innen privat og offentlig virksomhet 

gjennom egne seminarer og tilbud om deltakelse på tilsvarende hos våre 

samarbeidspartnere.  

 Utdanning og forskning: Bidra i utviklingen av en utdannings- og forskningsagenda for 

XR teknologi. Videreføre og forsterke samarbeid med UiA og andre utd institusjoner 

(kurs, etablering av programfag i videregående skole, bachelor- og masteroppgaver, 

utvikling av prototyper m.m.) 

 Kunst, kultur og næringer: Etablere prosjekter der ulik fagkompetanse møtes til 

utvikling av nye ideer og muligheter.  Gi et bredt spekter av kunstnere nye muligheter 

til å skape / til kunstneriske uttrykk ved bruk av XR teknologi. 

 Attraksjonsutvikling: Utvikle prosjekter knyttet til attraksjonsutvikling og reiseliv. 

 Starte planleggingen av et kompetansesenter med sikte på etablering av dette ila 2023. 

 Søke EU prosjekt og lokal/regional finansiering for etableringen av 

Kompetansesenteret 
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Effekter 

 Økt kompetansenivå for XR som grunnlag for ytterligere vekst, utvikling og økt 

bærekraft 

 Flere bedrifter tar i bruk teknologien med gode effekter mht effektivisering, opplæring, 

økt konkurransekraft, attraksjonsutvikling og bærekraft m.m. 

 Etablerer et sterkt produksjons- og fagmiljø innen XR. 

 Etablering av minst 20 nye arbeidsplasser knyttet til XR teknologi innen 2022 og minst 

80 innen 2025.  

 Minimum 2 bachelor oppgaver i samarbeid med UiA i 2022 og 2023 som gir økt 

kompetanse i regionen og økt attraktivitet for unge ferdigutdannede studenter til å bli 

værende i Agder. 

 Etablere minst en masteroppgave i samarbeid med UiA innen 2023. 

 Etablering av talentskole (se vedlagte utkast til program) som supplement til og i 

samarbeid med annen offentlig og privat utdanning høsten 2022. 

 Tiltrekke oss ny høykompetent arbeidskraft. 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen for Agder XR 

 

Tore Askildsen 
prosjektleder 
 
Vedlegg: 

 Milepælsplans 

 Budsjett 2021-2025 

 LOI nr. 2 fra UiA  

 Utdrag fra søknad til Interreg KASK/EU 

 Programutkast for Talentskolen 

 Rapport forprosjekt 
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Inntekter 2021 2022 2023 2024 2025

Støtte fra Agder fylkeskommune (innvilget) 550 000 750 000 750 000 350 000 350 000

Støtte fra Sørlandets kompetansefond 450 000 700 000 700 000 250 000 0

Støtte fra A-A utviklings- og kompetansefond 300 000 450 000 450 000 150 000 0

Støtte fra Kristiansand kommune 125 000 150 000 150 000 0 0

Fond, stiftelser, sponsorer 100 000 300 000

Medlemsavgift 10 000 40 000 70 000 100 000 100 000

Prosjekter, fond, stiftelser 100 000 200 000 400 000 1 300 000 1 500 000

Egeninnsats 200 000 200 000 100 000 100 000 0

Sum 1 735 000 2 490 000 2 620 000 2 350 000 2 250 000

Utgifter

Personalkostnader daglig leder brutto 550 000 820 000 900 000 900 000 900 000

Personalkostnad faglig ansvarlig brutto 450 000 680 000 750 000 750 000 750 000

Kjøp av tjenester, spesialkompetanse 300 000 475 000 500 000 300 000 200 000

Kontor/adm/ regnskap 90 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Arr av fagseminar / konferanser 100 000 150 000 150 000 100 000 100 000

Reiser 40 000 80 000 80 000 80 000 80 000

Markedsføring 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000

Diverse 50 000 50 000 30 000 50 000 50 000

Utsyr 125 000 50 000 40 000 0 0

1 735 000 2 485 000 2 620 000 2 350 000 2 250 000

Beløpene i 2021 er basert på 8 mnd

Budsjett for Agder XR 2021 - 2025
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Rapport forprosjektet Agder XR. 

 

 

 

Forprosjektet er gjennomført med økonomisk støtte fra Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og 

Kristiansand kommune. Disse bidragene har vært avgjørende for våre muligheter til å få gjennomført prosjekt 

og vi takker for støtten.  Pga Covid-19 situasjonen er noen planlagte arrangementer blitt utsatt og noe 

forsinket. Men i hovedsak har vi gjennomført det vi planla og i tillegg har vi på noen områder kommet litt 

lenger enn forventet. Slik at det arbeidet som nå er gjort danner et godt grunnlag for videre utvikling av Agder 

XR som et felles løft for kompetanseutvikling, innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser i Agder. 

 

1. Etablere selskapet Agder XR AS. 

For å kunne være søkeberettiget til midler fra Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand kommune og 

Innovasjon Norge måtte vi etablere Agder XR som et eget AS. Selskapet ble etablert 28.10.20 og godkjent i 

Brønnøysund registeret den 06.11.20 (org nr 625 773 999) Når vi etablerer kompetansenettverket slik det er 

beskrevet i søknaden vil det bli nødvendig å avklare forholdet mellom aksjeselskapet og 

kompetansenettverket/- senteret, for å sikre at vi ikke kommer i uheldige forretningsmessige 

konflikter/forhold.  

 

 



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Rapport fra forprosjektet Agder XR

2 
 

2. Utvikle nettverket og inngå avtaler regionalt, nasjonalt og internasjonalt  

I arbeidet med å forankre prosjektet har vi besøkt en rekke bedrifter / aktører for å presentere prosjektet og 

utvikle et godt og bredt nettverk. Vi har også fått skriftlig eller muntlig støtte til prosjektet fra alle vi har besøkt, 

og anser dette som et godt grunnlag for å kunne invitere til etablering av et formelt nettverk ila våren 2021. 

Fra disse aktørene har vi fått en skriftlig anbefaling: GCE NODE, USUS, Dyreparken, KILDEN teater og 

konserthus Arkivet Freds og menneskerettighets senter, Vest-Agder Museet, Agder Energi, Mecatronic 

Innovation Lab, Universitetet i Agder, Wingbooth, Acorn Design og Coworks ved Terje Klungland.  

Vi har også hatt møter med Sørlandet Sykehus HF, NCE EYDE, Digin, Kristiansand kommune, i4Helse, Noroff, 

Barnefilmfestivalen og Norges film. Disse har vi ikke bedt om en skriftlig anbefaling, men fått klare verbale 

støtte erklæringer og også startet samarbeid med noen av dem allerede. 

Blant produsenter av VR/AR i Agder har vi hatt samtaler med Moltolox ved Ole Åkre i tillegg til Wingboot ved 

Jens Handell og Acorn Design. De to siste gav oss tidlig en skriftlig anbefaling. I det videre arbeidet med 

etableringen vil vi ha møter med flere aktuelle bedrifter/aktører i hele Agder og nasjonalt. 

 

Studietur Åsgårdstrand, Oslo, Hamar og Lillehammer 19.-21.8. 

Vi gjennomførte en studiereise der vi først besøkte Åsgårdstrand for å gjøre VR scanning av Munchs hage og 

hjem som del av Substans Film sitt AR-prosjekt; Munchs digitale hage. Prosjektet er på oppdrag for 

Vestfoldmuseene. Og Kulturtanken er sterkt involvert. Det gav nyttig erfaring og læring mht VR-scanning, 

muligheter det gir i kombinasjon med profesjonell historiefortelling. Vi brukte også tiden godt til å presentere 

planen for utviklingen av Agder XR og fikk gode kontakter og positive signaler mht fremtidig 

samarbeid/nettverksbygging med aktører i Vestfold, Oslo, Hamar og Lillehammer. Elin Festøy, en prisbelønnet 

spillutvikler med røtter fra Kvinesdal, er positiv til mulig fremtidig samarbeid. 

Kulturtanken er en aktuell samarbeidspartner og vi hadde gode samtaler Kim Baumann Larsen og Boris 

Kouthcov vedr VR arbeidet deres. I tillegg fikk vi demonstrert deres siste VR prosjekt utviklet i samarbeid med 

museet i Møre og Romsdal. 

VRINN  (VR Innlandet) i Hamar ved daglig leder Håvard Røste, hadde vi avtalt en hel dag sammen med for å bli 

bedre kjent med og starte samtalene mht mulig fremtidig samarbeid. VRINN er et kompetansenettverk/senter 

for VR/AR i Innlandet fylke. Vi fikk en grundig innføring i deres historie, etablering, målsettinger, profil og hvilke 

erfaringer de har gjort seg ila de ca tre årene de har vært i drift. Vi deltok også på partnermøte og fikk mer 

detaljerte presentasjoner av bl.a. Eon Reality ved CEO Knut Aas , Høyskolen Innlandet og det arbeid som gjøres 

ved Innlandet sykehus.  

VRINN er interessert i på inngå et formelt samarbeid, der Agder XR blir en formell del av deres klynge. Vi har 

mottatt en formell skriftlig invitasjon fra VRINN til et node-hub samarbeid, og med en slik tilknytning vil Agder 

XR få direkte tilgang til all den kompetansen som ligger i deres betydelige nettverk. Sørlandet Sykehus HF 

allerede har hentet mye erfaring fra kontakten med Innlandet sykehus /VRINN i deres arbeid med utviklingen 

av VR tjenester. Høyskolen i Innlandet, Innlandet Sykehus, spillmiljøet, Eon Reality nå Fynd Reality  ( Eierskifte i 

EON Reality Norway: Knut Henrik Aas jobber for VR-eventyr på Hamar | Finansavisen ), fylkeskommunen og 

flere kommuner er også del av denne klyngen som til sammen utgjør litt over 30 aktører med kompetanse på 

eller interesse for bruk av XR teknologi. (se eget vedlegg om VRINN) 

 

Andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Kunst og kulturinstitusjoner er svært aktuelle brukere av VR/AR tjenester og vi hadde svært nyttige samtaler 

med Anno - museene i tilknytning til samarbeidet med dem vedrørende prosjektet NORwegen. En film, VR / AR 
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produksjon om Edvard Munchs reise fra Lübeck til Løten.  Det arbeides bla. for etablering av et Munch senter 

på hans fødested Løten.  

Vi besøkte også filmskolen på Lillehammer, Østnorsk Filmsenter ved Terje Nilsen og Maria Kluge og Filminvest 

ved Mari N. Tomren for å etablere /styrke kontakten, bli kjent med aktuelle muligheter der og informere om 

vårt prosjekt. Stein Berge Svendsen (fra Kristiansand) var vår guide – og viste hvordan de hadde bygget opp 

filmmiljøet på Lillehammer. Samt at vi fikk delta på premieren på en barnefilm han hadde komponert all 

musikken til. 

Senere på høsten deltok vi på seminar i regi av Tidvis og Riksantikvaren om historiefortelling gjennom VR/AR. 

Tidvis, som også er en av våre samarbeidspartnere, presenterte sitt prosjekt om Oslo havn 1798 ved Ragnhild 

Hutchison. Vi fikk også andre nyttig kontakter innen museumssektoren og innsikt i hva det arbeides med i 

andre deler av landet. Innledning til seminaret var ved riksantikvar Hanna Geiran, og det var representanter fra 

museer over hele landet. Flere hadde alt produsert eller var i utvikling av VR-prosjekter. Tidvis har gitt klart 

uttrykk for at de ønsker et samarbeid med Agder XR. (se vedlegg om Tidvis)  

Nordic VR, (28-29.10) er en årlig VR konferansen i regi av VRINN og vi deltok digitalt. Fra Agder deltok også 

Sørlandet Sykehus HF med to personer. 

 

XR Skandinavia – et forprosjekt. 

Gjennom hele høsten har vi arbeidet med søknad om et forprosjekt for etablering av et skandinavisk 

samarbeid. Denne søknaden planlegges innsendt i februar 2021 med oppstart i mars. Søknaden er utviklet i 

samarbeid med Sørlandets Europakontor og Visual Arena, vår partner i Sverige, og vil gjennomføres i 

samarbeid med dem og  Filmbyen Århus / MiXR (Midt-Jylland XR). 

 

3. Sikre fag og forskningskompetansen. 

Kristian Mosvold er faglig ansvarlig og har etablert et godt samarbeid med kompetansemiljøene ved UiA, MIL 

og Noroff. I tillegg har vi etablert samarbeid med dyktige fagpersoner på XR ved Cross Over Labs i London. Disse 

har vi også brukt i undervisningen ved Noroff og vi vil videreutvikle og formalisere dette ytterligere. Vi har også 

vært i kontakt med Lindesnesregionens Næringshage og SKAP folkehøyskole ved Are Østmo, og vil følge opp 

denne kontakten i den videre utviklingen av Agder XR. Som del av et hovedprosjekt vil vi arbeide videre med 

utvikling av en utdannings og forskningsagenda/plan og har fått positive signaler knyttet til dette både fra 

Agderfk (politisk ledelse) og UiA (bl.a Morgan Konnestad institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi) og 

flere av våre andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere (VRINN, London, Gøteborg og Århus m.fl.). 

 

4. Arrangere innspillseminar og workshop 

Innspillseminaret skulle etter planen arrangeres den 8.12 i samarbeid med NODE og MIL. Begge ba om å få bli 

medarrangør Dette måtte dessverre utsettes og vil bli arrangert straks pandemisituasjonen tillater fysiske 

samlinger. Etter som prosessen med etableringen av Agder XR går fremover fremstår det som mest sannsynlig 

at innspillseminaret kombineres med etableringen av kompetansenettverket. Vi planlegger for ca. 30 deltakere 

der vi inviterer alle i Agder som vi så langt har fått skriftlig eller verbal støtte fra sammen med noen flere 

produsenter innen XR teknologi. Workshopen er også utsatt i påvente av bedre tider. 

Den siste gruppen, produsenter, har vi nå begynt å ha møter med for å inkludere i prosessen etter at vi 

gjennom et grundig forankringsarbeid har forsikret oss om at det er stor interesse og behov for Agder XR og 

den måten å arbeide på som vi har skissert. Ved etablering av Agder XR vil vi åpne en dør for et vidt spekter av 
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produsenter og synliggjøre/skape nye lett tilgjengelige muligheter for et bredt spekter av aktører innen kunst, 

kultur, næringsliv, offentlig forvaltning og institusjoner. 

 

5. Utvikle forretningsmodell 

Prosjekter koordinert av Agder XR 

Agder XR skal bl.a fungere som et nav eller koordinerende organ for gode tiltak der leverandører av XR 

tjenester / produsenter i Agder bringes i kontakt med aktuelle kunder. Agder XR kan stå som prosjekteier for 

prosjekter der medlemmene deltar enten som enkeltbedrifter eller representanter for nettverket. Vi ønsker 

også å videreføre samarbeidet med utdanningsinstitusjoner og deres behov for XR oppgaver studentene og 

utvikling av planer for kompetanseheving.  

På bachelornivå er vi i gang med følgende 3 ulike prosjekter sammen med UiA: Cradle of Munch, Uthavnene på 

Unescos liste og Haugtussa. Prosjektbeskrivelsene følger vedlagt og alle prosjektene er nå i ferd med å bli 

realisert i et tett samarbeid mellom Agder XR, UiA, MIL, Substans Film, Agder fylkeskommune 

(fylkeskonservatoren), Jærmuseeti Rogaland og Anno Museet i Hedmark.  

Potensialet er stort for bruk av XR teknologi også i skapning og formidling av kunst, og Agder XR ønsker også å 

bidra for å legge til rette for dette og for å bringe sammen kreative miljøer/personer og mer tradisjonelt 

næringsliv og offentlig virksomhet. 

 

6. Utvikle drifts, styrings og finansieringsmodell 

Agder XR tenkes bygges opp som et kompetansenettverk organisert etter modell fra VRINN i Innlandet fylke.  

Alle offentlige og private virksomheter med interesse for eller kompetanse på XR teknologi kan være 

medlemmer. 

Som medlem tenker vi at en bl.a får mulighet til: 

 Deltakelse i innovative prosjekter med tema knyttet til XR teknologi. 

 Tilgang til informasjon fra alle prosjekter Agder XR er involvert i. 

 Tilgang til Agder XRs kompetanse for veiledning og rådgiving. 

 Tilgang til Agder XRs nasjonale og internasjonale nettverk. 

 Studiereiser og deltakelse i fagseminarer i regi av Agder XR 

 Jevnlig faglig oppdatering gjennom egen nettside og tilsendt informasjon minst 4 ganger pr. år. 

 Deltakelse i Nordic VR forum til redusert pris. 

 

Første år som medlem betales en symbolsk sum som tegn på interesse. De påfølgende årene betales det en 

årlig medlemsavgift varierende fra 2 000 – 10 000 kr. ift selskapets omsetning. For gründere tenker en at 

medlemskapet skal være gratis. 

Medlemmene forplikter seg på å bruke minst 20 timer pr år til virksomhet/aktivitet knyttet til Agder XR 

herunder delta på samlinger og arbeide for å styrke og utvikle XR kompetansen i Agder. 

Agder XR vil søke samarbeid med tilsvarende nettverk nasjonalt og internasjonalt. 

Det velges et bredt sammensatt styre på 7 – 9 medlemmer. Årsmøte består av alle innmeldte medlemmer. 

Hvert medlem har en stemme. Årsmøte velger styre og godkjenner budsjett, årsmelding og regnskap.  Årsmøte 

søkes arrangert ifb et fagseminar. Det skal utarbeides visjon, strategi og styringsdokumenter i tilknytning 

til/forlengelsen av etableringen av nettverket.  
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Den daglige driften finansieres gjennom offentlig og privat støtte og medlemskontingenter. Agder XR vil kunne 

stå som prosjekteier eller deltaker i et bredt spekter av XR prosjekter som søkes finansiert gjennom støtte fra 

fond eller andre private/offentlige støtteordninger. Annen inntjening kan være basert på tjenester for 

enkeltmedlemmer (søknader og rapporter), opplæring, koordinering og formidling av tjenester og oppdrag.  

Agder XR vil trolig ha behov for 2 ansatte i 50-100% stillinger. Behov for arbeidskraft ut over dette dekkes 

normalt gjennom kjøp av tjenester og vil trolig i hovedsak være knyttet til enkeltprosjekter. 

Agder XR AS ble opprettet for å kunne bli søkeberettiget til offentlige og private midler og for å kunne 

gjennomføre pilotprosjekter, teste ut markedet for XR tjenester i Agder og mulige fremtidig 

forretningsvirksomhet.  Den videre driften av Agder XR AS vil måtte vurderes ift utviklingen av nettverket Agder 

XR, slik at en unngår misforståelser og uheldig blanding av roller. Det kan være aktuelt å videreføre Agder XR AS 

som et selskap som kan levere XR tjenester, men under et annet navn og med en eiersammensetning som ikke 

skaper uheldige bindinger til kompetanse nettverket. 

 

7. Etablere nettside 

Domenet www.agderxr.no er sikret med tilgang til flere postadresser. En enkel side på nettet og facebook 

etableres ila februar 2021. 

 

8. Markedspotensiale, - arbeidsplasser og verdiskaping. 

Den teknologiske utviklingen.                                                                                                                                            

Etter mange år med forskning og utvikling er XR teknologien nå tilgjengelig også for små og mellomstore 

bedrifter og privat brukere. Utstyret (brillene) er blitt betydelig enklere, bedre tilpasset og lettere å bruke. 

Prisen er blitt betydelig lavere, programvarene bedre og tilbudet på spill og andre VR opplevelser betydelig økt 

både i kvalitet og kvantitet. Samtidig er det også utviklet visningsalternativer på skjermer (cave) for flere 

personer samtidig. Brukerutstyret utvikles kontinuerlig og prisene reduseres. Den digitale kapasiteten og 

dekningen er god i store deler av Europa og aller best i Norge. Med 4G er overføringskapasiteten god og med 

innføring av 5G og flere smarttelefontilpassede programvarer, spill, osv vil bruken av VR og AR øke betydelig i 

privat sammenheng, men spesielt innen private og offentlige virksomheter/næringsliv. 

 

Verdien av VR/AR markedet.                                                             

I en EU rapport fra 2017 anslo de at den totale europeiske 

produksjonsverdien av XR-industrien ville være på 15-34 

milliarder euro i 2020, og antall direkte og indirekte 

arbeidsplasser skapt i denne sektoren var estimert med 

225.000-480.000. Fasiten har vi enda ikke, men nyere 

rapporter (PwC 2019) anslår enda høyer tall. Utviklingen har 

være svært sterk og det forventes at den vil akselerere de 

kommende årene. Globalt er denne industrien allerede 

betydelig, og USA og deler av Asia er kommet lengst. Sett ift 

disse områdene fremstår den europeiske XR-industrien fortsatt 

som liten og fragmentert. I Norden er det nok Finland som 

ligger lengst fremme i denne sektoren. Sverige og Danmark 

omtales også, mens Norge ikke nevnes i de rapporter vi har 

lest. Det er derfor også vanskelig å finne et selvstendig godt grunnlag for beregning av potensialet for XR i 
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Norge. Men det finnes muligheter for å gjøre vurderinger basert på sammenligning med andre land og da 

spesielt Finland (se under). 

 

Rask vekst                                                                                                 

I følge en rapport fra PwC UK (Seeing is believing: Virtual and 

augmented reality could deliver a £1.4trillion boost to the global 

economy by 2030 - PwC) vokser den globale XR industrien 

eksponentielt, og utgjør et stort potensiale for europeiske 

selskaper, også norske. Men da må det handles raskt og etter vår 

mening helst samlet slik at vi kan stimulere hverandre til rask 

kompetanseutvikling, økt bruk og produksjon av VR/AR tjenester 

og produkter. Som grafen under viser forventer en sterkest vekst 

innen AR tjenester. 

 

I rapporten «Seeing is believing» har PwC UK beregnet at verdiskapingen / veksten for VR og AR vil 10 dobles 

på 5 år og ganges med 33 innen 2030:  

År 2019 2025 2030 
GDP 46,4 mrd $ 476,4 mrd $ 1 542 900 mrd $ 
Arbeidsplasser 824 634 7 538 001 23 360 639 

 

Europa. Den Europeiske verdien av VR/AR produksjonen var forventet å være på ca 50 mrd $ i 2020 (35 mrd 

direkte og 15 mrd indirekte) med opp til 480 000 nye arbeidsplasser skapt direkte (300 000) og indirekte 

(180 000) som resultat av denne veksten. Det er også forventet at Europas andel av den globale veksten vil øke 

ift dagnes nivå. (Virtual Reality and Augmented Reality in Europe | CBI fra 2017. 

PwCs rapport fra 2019 gir oss muligheter til å beregne antall arbeidsplasser og verdi på VR/AR produksjonen i 

flere land/regioner. Som nevnt er Finland (5,6 mill innbyggere), det eneste nordiske landet som nevnes. De selv 

om de ligger et stykke foran oss nå, er det sammenlignbart og gir oss en pekepinn på potensialet for norske 

aktører. 

Finland 

År 2019 2025 2030 
Arbeidspl Finland         736      11 062         32 462 
Verdi Finland    0,2 mrd $      3,2 mrd $         7,8 mrd $ 

 

PwC m.fl. peker på noen hovedområder for VR/AR frem mot 2030: 

1. Produkt og tjenesteutvikling  

Potensiell vekst til GDP innen 2030: $359.4 mrd 

VR and AR har potensiale til ikke bare å forbedre og øke eksisterende produktdesign men også til å 

utvikle helt nye teknikker. I bilindustrien bidrar allerede VR til en akselererende utvikling av mer 

nøyaktige og realistiske konsepter, redusert produktutviklingstid og betydelige økonomiske 

innsparinger og økt bærekraft. 

 

2. Helsetjenester  

Potensiell vekst til GDP innen 2030: $350.9 mrd  

Betydningen av VR og AR kommer til å bli svært stor for helsesektoren de neste 10 årene. Både mht 

behandling av pasienter og opplæringen av helsepersonell. VR brukes allerede for å gi studeneter 
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enklere tilgang til operasjonssaler og trening på ulike sebarier/operasjoner/prosedyrer. VR gir også 

betydelig flere muligheter til å delta i praktisk rettet undervisning /trening samtidig. VR gir også lærere 

og instruktører muligheter til å delta i operasjoner og diskutere utfordringer prosesser selv om de 

befinner seg helt andre steder rent geografisk.  

 

3. Opplæring og utvikling.  

Potensiell vekst til GDP innen 2030: $294.2 mrd. 

Bruken av VR og AR i opplæring øker engasjementet og mulighetene for å ta vare på 

kompetansen/kunnskapen for å utvikle bedre rutiner og standarder. Teknologien gis oss også 

muligheter for ansatte til å trene på operasjoner / rutiner som vil være svært kostbart, uforsvarlig eller  

umulig i den virkelige verden. For eksempel kan en simulere nødsituasjoner og gjennomføre risikofylt 

vedlikehold.  

 

4. Prosessforbedringer  

Potensiell vekst til GDP innen 2030: $275 billion. 

VR og AR åpner opp for spennende nye muligheter til å forbedre effektivitet, produktivitet og 

nøyaktighet for ansatte og i produksjonsprosesser.  Ingeniører og teknikere får enkel tilgang til slikt 

som bruksanvisninger/beskrivelser gjennom AR grensesnittet som gir dem muligheter til raskt å 

identifiser feil, gjennomføre reparasjoner og vedlikehold. Innen logistikk kan “smarte briller” gi 
praktiske informasjoner om lokalisering av varer, produkt og pakke informasjon.   

 

5. Salg og forbruk.  

Potensiell vekst til GDP innen 2030: $204 billion. 

VR og AR gir helt nye muligheter til involvering, underholdning og samarbeid med kunder og slik skape 

helt nye muligheter innen film, spill og salg. Spill er et område der mange allerede har gjort erfaringer 

med VR og AR, og bruken av disse teknologiene vil uten tvil øke betydelig de neste 10 årene. VR og AR 

gir også selgere muligheter til å skape helt nye kundeopplevelser, fra virtuelle prøverom for 

motebutikker til AR applikasjoner som lar folk teste hvordan møbler vil se ut I deres hjem før de kjøper 

dem. Selgere kan også bruke VR og AR til kundeundersøkelser som kan gi ny kunnskap om kundenes 

opplevelse og reaksjon på produktplasseringer, endringer i merkevarer m.m.  

  

6. Grønn omstilling. 

Økt bruk av XR teknologien vil bidra positivt til grønn omstilling gjennom utvikling av nye rutiner, 

muligheter for samarbeid, opplæring og betydelig redusert behov for dyre og miljøkrevende 

produksjonsprosesser. Den samlede bærekraften kan bedres betydelig og bidra til oppnåelse av 

bærekraftsmålene. 

 

7. Markedsføring 

XR teknologien gir oss unike muligheter til markedsføring av attraksjoner. Spesielt VR, men også AR gir 

publikum helt unike opplevelser, som må oppleves før en virkelig kan skjønne hvilket potensiale dette 

kan ha for den som har noe på hjerte. Ved å kombinere kunst, kultur, historiefortelling og 

teknologi, får mange ulike aktører får muligheter til å ta publikum med på oppslukende 

interaktiv læring, reiser, formidling og markedsføring.  Bruk av XR synliggjør, engasjere og 

berører på en helt unik måte. Det arbeides nå med også å inkludere lukt og følelser i 

fremtidens VR teknologi. Reiseliv, kunst og kulturinstitusjoner i Agder har et stort uutnyttet 

potensiale og XR – teknologi er ypperlige til markedsføring av dette, og kan styrke denne 

næringen med de betydelige ringvirkningene det kan ha. 
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8. Nye arbeidsplasser. 

XR industrien globalt er allerede inne i en eksponentiell vekst og Covid-19 pandemien har understreket 

ytterligere behovet for og potensiale knyttet til økt bruk av digital teknologi. I Finland regnes det med 

ca 30 000 nye arbeidsplasser innen 2030. Spørsmålet blir om vi også skal samle ressursene og styrke 

kompetansen for å ta vår del av markedet.  

I tilknytning til utviklingen av VRINN er det generert ca. 70 nye arbeidsplasser innen både privat og 

offentlig virksomheter siden 2017. Deres forventinger er 200 nye arbeidsplasser ila noen få år. Vi 

kjenner ikke til at det er laget en skikkelig undersøkelse om potensialet i Norge eller regioner av landet. 

Men mulighetene bør, på litt sikt, ikke være noe særlig mindre hos oss enn i Finland. Nå handler det 

først og fremst om vilje til å bygge kompetansen, investere og utvikle produkter og tjenester. De 

vedlagte anbefalingsbrevene fra et bredt spekter av virksomheter forteller tydelig at disse har klare 

forventinger om at denne teknologien kan få stor betydning for deres muligheter i et sterkt 

konkurranseutsatt og teknologisk orientert marked. 

 

9. Søke støtte til forprosjekt Intereg. KASK 

Vi mener det vil være viktig for oss så raskt som mulig å søke allianser internasjonalt for å posisjoner oss i 

forhold til markedet, men ikke minst nyte godt av at andre aktører er kommet lenger enn oss i utvikling og bruk 

av denne teknologien. Derfor søker vi om støtte til forprosjekt for XR Skandinavia. Søknaden planlegges sendt 

ila februar 2021, med forventet svar i mars/april. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Visual Arena ved 

Lindholmen Sciencepark i Gøteborg og Sørlandets Europakontor. Filmbyen Århus/MiXR er partner uten formell 

tilknytning til prosjektet (se vedlagte utdrag fra søknaden). Forprosjektet tenkes brukt som grunnlag for et 

hovedprosjekt inne Interreg,/Creativt Europa. 

  

 Utdanning og kompetanseutvikling  

Raskt etter oppstarten av forprosjektet ble vi invitert til å holde et 6 ukers kurs i AR teknologi ved Noroff i 

Kristiansand. Dette ble gjennomført i november – desember 2020 med bruk av egne ressurser og innleid 

kompetanse fra Crossover Labs, vår samarbeidspartner i London. Veldig positiv tilbakemelding på kurset. 

Prosjektoppgaver for bachelorstudenter ved UiA. Vi har lagt til rette for å administrerer 3 bachelorprosjekter 

for studenter ved UiA. Studenten har fått avsatt 500 timer til oppgavene som skal gjennomføres ila vinter og 

våren 21. Agder XR samarbeider med MIL og UiA i gjennomføringen av disse. Prosjektene er: 

 Cradle of Munch i samarbeid med Filmselskapet Fabelaktiv på Hamar. De er i gang med produksjonen 

av en helaftens dokumentarfilm om Edvard Munch og hans fødested, Løten. 

  

 Agders uthavner på Unescos verdensarvliste. Scanning m.m. av Ny Hellesund i samarbeid med Agder 

fk. (fylkeskonservatoren) 

Behovet for og ønsket om at det gjøres noe som bidrar til å samle og styrke kompetansen på 

dette feltet i Agder er åpenbar og klart uttrykt fra en rekke aktuelle aktører. Jo raskere vi kommer 

i gang, desto bedre er mulighetene for virksomheter i Agder til å ta ut en betydelig andel av den 

antatte veksten. Samtidig kan det bidra til en vesentlig styrking av eksisterende bedrifters 

konkurranseevne.  

It´s time to get started! (PwC rapporten) 

Agder XR vil bidra til en kraftsamling i Agder for kompetanseutvikling og økt bruk av VR/AR i et 

bredt spekter av virksomheter.  
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 Haugtussa i VR. Denne diktsyklusen skrevet av Arne Garborg og med musikk av Edvard Grieg, skal 
settes inn i en VR- installasjon. Komponist og spellemannsvinner Ketil Kinden Endresen har samplet 
Griegs musikk, og viste i februar 2020 en vanlig installasjon på Jærmuseet i Rogaland. Denne musikken 
skal nå brukes i en VR-installasjon, og vi skal bidra med å teste ut/lage en punktsky av 4 forskjellige 
jærlandskap Myr, strand/hav, skog og hei. Så vil komponist Ketil Kinden Endresen “plassere” sitt 
lydbilde ut i dette landskapet. 

 

Sammen med UiA og MIL ønsker vi å videreutvikle tilbudet om bacheloroppgaver til også å omfatte flere 

næringslivsaktører i Agder. Slik bidrar vi til å bygge kompetansen, legge et godt grunnlag for videre utbygging 

av undervisningstilbudet ved UiA m.fl  og synliggjøre potensialet for AR og VR. Erfaringene fra disse prosjektene 

ønsker vi å bygge videre på i utviklingen av en plan for utdanning og kompetanseheving innen VR og AR i Agder. 

Det er tankevekkende at den betydelige kompetansen som dagens unge gamer besitter i svært liten grad er 

blitt tatt på alvor som en ressurs til innovasjon, utvikling og nyetableringer for næringslivet i Agder. Derfor 

ønsker vi, i samarbeid med VRINN, deres gamingmiljø i Hamar regionen, Høyskolen Innlandet og Elin Festøy 

(prisbelønnet spillutvikler) for sammen med våre kontakter i Agder (UiA, Noroff og Agderfk) å legge planer for 

utvikling også av denne kompetansen i Agder. Vi vil etablere en talentskole, men også ta initiativ til at denne 

fagkretsen (VR/AR Gaming/e-sport ) blir innarbeidet i læreplaner for videregående skoler, fagskoler og på 

høyere utdanningsnivå. (Jfr også søknaden om Interreg midler). 

10. Regnskap for forprosjektet Agder XR 

Som nevnt i søknaden ville vi gjennomføre prosjektet selv vi ikke fikk fullfinansiert det iht søknaden. Med en 

betydelig egenandel i form av brukt arbeidstid og avlysing/utsettelse av seminar og workshop, reduserte reiser 

m.m. pga koronapandemien er vi kommet i havn innenfor de bevilgende rammer. Vedlagt følger et signert 

regnskap, og nedenfor følger et regnskap med negativt resultat på kr 4 943, satt opp sammen med 

budsjettforslaget. 

 

Regnskap forprosjekt Agder XR Regnskap Budsjett  

Lønnskostnader  464 816 800 000  
Kjøp av tjenester 10 000   
Egeninnsats 3 pers tilsv 50% i 5 mnd. 250 000 160 000  
Reise til samarbeidspartner  8 548 40 000  
Workshop og innspillseminar 0 80 000  
Kjøp av VR briller 30 000 60 000  
Kjøp av utstyr, PC skjerm  1999   
Husleie  (hjemmekontor) 0 50 000  
Kjøp av domene 800 0  
Regnskap 5 000 0  
Diverse 3780 40 000  
Sum 774 942 1 070 000  
    
Inntekter    
Søknad Agder fylkeskommune:   220 000 220 000  
Søknad Sørlandets kompetansefond 200 000 200 000  
Søknad Cultiva sendes i 2021  150 000 Ikke søkt 

Markedsavklaring Innovasjon N. 0 140 000 Avslag 

Søknad Kristiansand kommune 100 000 200 000  
Egeninnsats 250 000 160 000  

Sum 770 000 1 070 000  
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11. Veien videre 

Vi vurdere resultatene i forprosjektet så gode at vi mener det er et godt grunnlag for å gå videre med 

etableringen og utviklingen av kompetansenettverket/-senteret Agder XR, og vil fortsette arbeidet 

med utviklingen av dette for å synliggjøre potensialet og legge til rette for en bred og offensiv 

utvikling knyttet til XR. Vi vil etablere og utvikle et åpent og innovativt XR-teknologi økosystem, for å 

styrke kompetansen og bidra til effektivisering, innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser. Vi vil 

samle XR-kunnskapen, synliggjøre markedsmuligheter og tilrettelegging for gründere. Vi vil bidra til en 

bærekraftig næringsutvikling. Agder XR skal være et nettverk og kompetansesenter for akademia, 

næringsliv, offentlig sektor, kunst og kultur som fremmer kompetanseutvikling, markedstilpassing, 

bærekraft, forskning og innovasjon. Et nettverk der vi deler for å bygge, og bygger for å fordele. 

 

• Etablere og utvikle et kompetansenettverk av aktører med interesse for og kunnskap om 
bruk av XR teknologi for et bredt spekter av virksomheter i hele Agder innen privat 
næringsliv, offentlig tjenesteproduksjon, kunst og kulturinstitusjoner osv. Sammen med XR 
produsenter og vårt nasjonale og internasjonale nettverk vil dette bli et bredt sammensatt 
kompetansemiljø som kan synliggjøre mulighetene i og legge til rette for økt bruk av XR 
teknologi ved bl.a. å kombinere teknologi, historiefortelling/fortellerkunst, kunst og kultur. 
 

 

 Utvikle et kompetansesenter for XR, fysisk etablert med utstyr og kompetanse lett tilgjengelig 
for undervisning, testing og utvikling av piloter for unge talenter, private og offentlige aktører, 
kunstnere, kulturaktører m.fl. Kompetansesenteret skal være fleksibelt i utrustning, og 
avansert i kompetanse.  

  

 

• Styrke samarbeidet på tvers av klyngene. XR teknologi vil være svært nyttig for et bredt 
spekter av aktører, på tvers av tradisjonelle klynge og fagmiljøer. Agder XR vil derfor bidra til 
å utvikle et sterkt klynge til klynge samarbeid. Vår nærmeste samarbeidspartner utenfor 
Agder, VRINN, søker klynge status for XR teknologi i Arena programmet og samarbeidet med 
dem (se invitasjon) vil gi oss spesielt gode muligheter til å styrke kompetansen og 
videreutvikle det regionale og nasjonale samarbeidet. Vi deler for å bygge, og bygger for å 
fordele. 

 

 

• Produsere piloter og bidra til nyetableringer. Vi vil styrke kompetansen og, sammen med 
bl.a. MIL, legge til rette for testing og piloter slik at både gründere og mer erfarne aktører 
(innen et bredt spekter av næringslivsaktører, kunst og kultur) får gode muligheter til å prøve 
ut ideer, samarbeide og utnyttet teknologiens potensiale for videre utvikling, effektivisering 
og nyskaping. Gode piloter synliggjør innovasjons- og markedspotensialer og vil 
forhåpentligvis bidra til økt vilje til investeringer innen VR/AR og Gaming. 

 

 

• Bidra til økt innovasjon Gi et bredt spekter av næringslivsaktører veiledning og hjelp til å 
komme i gang med det som kan være glimrende redskaper til bedre produktutvikling, 
opplæring, effektivisering av utviklingsprosessen og innovasjon for deres virksomhet. Slik vil 
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vi også bidra til å utvikle et større marked og flere arbeidsplasser for XR kompetente 
personer og selskaper.  

 

     

• Styrke formidlingen av kunst og kultur. Gi kunstnere og kunst- og kulturinstitusjoner 
muligheter til å ta i bruk en teknologi som tar publikum med på unike interaktive reiser og 
nye muligheter for å presentere den klassiske kunsten (malerier og skulpturer) på nye måter 
ved digitalisering, digital produksjon og formidling. 

 

 

• Bidra til utviklingen av utdanningen innen XR. Vi mener det er behov for en mer helhetlig 
utdannings- og forskningsagenda for XR teknologi med spesielt fokus på Immersive Learning 
(jfr VRINN). 

 

 

• Stimulere og legge til rette for gründere innen XR teknologi bl.a. ved å tilby 
kompetansehevende tilbud, veiledning, test- og piloteringsmuligheter og gratis deltakelse i 
kompetansenettverket. 

 

 

• Etablere en talentskole for å engasjere og utdanne unge talenter, og skape et miljø for 
ytterligere læring, videre utdanning og gründervirksomhet i samarbeid med 
utdanningsinstitusjoner som UiA, Noroff , fagskoler, videregående skoler og gründermiljøer 
som CoWorks. Vi har allerede gjennomført 6 ukers emne på AR-pitch med studenter ved Noroff. Våre 

samarbeidspartnere i Cross Over labs i London stod for store deler av undervisningen sm Agder XR.   
 

 

• Samarbeide med VRINN. Ved å inngå et formelt samarbeid med VRINN blir vi også del av et 

større XR nettverk. Dette kompetansenettverket (VR Innlandet) fremstår i dag som det beste og 
mest strukturerte XR nettverket i Norge og søker om Klyngestatus gjennom Arena programmet 
til Innovasjon Norge. Gjennom samarbeidet med dem blir vi medlem av denne klyngen og deres 
kompetansen blir også tilgjengelig for medlemmene av Agder XR. Vedlagt følger mer informasjon 
om VRINN og invitasjon fra dem til et formelt samarbeid. 

 
 

• Etablere internasjonalt samarbeid. Basert på allerede etablerte kontakter og vurderinger av 
teknologimiljøet har vi etablert samarbeid med Crash i filmbyen Århus og Visual Arena i 
Lindholmen Sciencepark, for å utvikle et trepartssamarbeid. Vi har også etablert et godt 
samarbeid med Cross Over Labs i London og vurdere tilknytning til andre Europeiske 
nettverk som for eksempel XR4ALL/XR4Europe. 

 
 

• Søke forprosjektmidler til etablering av XR Skandinavia I samarbeid med Visual Arena i 
Lindholmen Science Park (og Filmbyen Århus/MiXR) søke Interreg midler til et forprosjekt 
med sikte på etablering av XR Skandinavia. (se vedlagte utdrag av utkast til søknad). 

 
 
 
 



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Rapport fra forprosjektet Agder XR

12 
 

• XR festival. Vurdere etableringen av en egen XR-festival, gjerne i samarbeid med andre 
aktuelle aktører i regionen og nasjonalt. 
 

 

 
 

12. Takk 

Hjertelig takk for den økonomiske og moralske støtten til dette forprosjektet! Vi håper denne rapporten 

viser noe av potensialet og gir dere lyst til å være med oss videre for å bidra til realiseringen av Agder XR 

med alle de muligheter det vil gi for et svært bredt spekter av offentlige og private virksomheter i Agder. 

For Agder XR 

 

Tore Askildsen    Kristian Mosvold  Eva M Bentsen  

Prosjektleder    Faglig ansvarlig   Kunstfaglig ansvarlig 

 

 

Vedlegg: 
Regnskap forprosjekt Agder XR s 13 
Invitasjon fra VRINN til samarbeid s 14 
Anbefalinger fra klynger, bedrifter og institusjoner side 15-21 
Prosjektbeskrivelser for Bacheloroppgaver 22-23 
Informasjon om VRINN side s 24-25. 
Informasjon om Tidvis side 26. 
 

 

Forklaringer: 

VR Virtuell / kunstig/tilsynelatende virkelighet er en illusjon, vanligvis generert ved hjelp av ulike typer 
informasjonsteknologi, som gir brukeren en opplevelse av å befinne seg på et annet, oppdiktet eller virkelig sted. 
Kunstig virkelighet gir svært realistiske opplevelser og kombinerer som regel både syns- og lydinntrykk. Det er 
mest vanlig å se dette gjennom spesielle VR briller men det kan også vises på skjermer. Slik at flere kan oppleve 
det samme samtidig. 

 

AR står for augmented reality, ofte kalt utvidet virkelighet på norsk. Her erstatter man ikke alle synsinntrykk, men 
legger et lag med digitalt tilleggsinnhold oppå et bilde, gjerne levert direkte fra et kamera. En kombinerer det 
virkelige og det virtuelle/kunstige. Når «Pokémon Go» plasserer en Pokémon foran deg på skjermen, er det AR, 
det samme er filtrene i Snapchat. 

 

Seeing is believing (PwC UK 2019): 

It is time to get started. As our research shows, VR and AR are already 
contributing over $46 billion to global GDP. There is no reason to sit and wait. 
The benefits are real and companies can begin exploring today. 
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Invitasjon til samarbeid 

 

    VRINN Business Cluster   

                             

Hamar, 11.01.21 

 

Letter of Support concerning the “Agder XR” project  

VRINN Business Cluster (VRINN) is informed about the “Agder XR” project proposal and would like 

to support and cooperate with Agder XR to continue growing the VR/AR (“XR”) ecosystem in Norway 

and the Nordics.  

More precisely, VRINN would like to work closely with Agder XR in order to establish a formal hub-

to-node cooperation, setting up Agder XR as one of several “nodes” in a national XR business cluster 
and innovation ecosystem. Hence, through this cooperation apply for national cluster development 

programs and funding, explore mutual projects etc. 

VRINN (www.vrinn.no) is a cluster of businesses working within XR and gamification in Norway. The 

cluster exists to create major international innovations, helping the businesses market, grow and 

develop themselves and fuel the future of work for organizations and businesses.  

The main focus area within the VRINN cluster is “immersive learning” – how to use “immersive” 
technologies like VR and AR in learning, training education and knowledge transfer in general. The 

cluster encourages cross learning and innovation, and the “Agder XR” project therefor fits well into the 
VRINN strategy and the interested field of VRINN and its members. 

 

Sincerely,  

 

 

 

Håvard Røste 

Cluster Manager 

VRINN Business Cluster / Business Region Hamar  
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Støtte erklæringer / Letter of Intent 
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Uttalelse fra Vest-Agder museet  

  

tir. 2. jun. 2020, 14.18 skrev Pedersen, Inger Marie 
<Inger.Marie.Pedersen@vestagdermuseet.no>:  

Hei igjen,  

 Her kommer uttalelsen som vi snakket om:  

Vest-Agder-museets visjon innebærer at vi ønsker at museet skal være et nyskapende museum i 

bevegelse og utvikling. Museet har stor bredde i sine aktiviteter og tilbud til publikum og arbeider 

aktivt på alle områder innen moderne museumsdrift. En etablering av en slik klynge på Odderøya 

i Kristiansand, vil komme museene til gode. Det vil være nyttig for oss å kunne benytte et 

samarbeid på tvers med flere aktører mot et digitalt løft på våre museer.   

 Inger Marie Pedersen  

Markedssjef // Vest-Agder-museet IKS    

Odderøyveien 21, 4610 Kristiansand  
Tlf: +47 905 28 333  
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12.juni 2020  

Vedrørende etablering av kompetansesenter for VR og AR  

Formidlinger er et av de aller viktigste arbeidsområdene til Arkivet freds- og  

menneskerettighetssenter. Enten det handler om historieformidling eller undervisning i møte med 
skoleelever, studenter og publikum generelt eller formidling av flyktningers historie, er ARKIVET avhengig av 
å ta i bruk nye digitale verktøy. Å ha nærhet til et kompetansemiljø innen VR og AR vil derfor være av stor 
betydning for utvikling av vår totale formidling og kunne bidra til å styrke ARKIVETs posisjon som freds- og 
menneskerettighetssenter. Sist vi brukte denne teknologien, måtte vi til Oslo for å hente kompetanse.  

  

Direktør  

Arkivet freds- og menneskerettighetssenter  

  

  

  

  

  
ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, N-4616 Kristiansand, tlf: +47 38 10 74 00  
Org.nr 980 342 689, bank: 2801.21.79679, kontakt@arkivet.no, www.arkivet.no  
  



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Rapport fra forprosjektet Agder XR

19 
 

  
  



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Rapport fra forprosjektet Agder XR

20 
 

Uttalelse fra Mecatronic Innovation Lab vedr Agder XR 
 
 
Hei 
  
MIL bekrefter med dette at vi støtter initiativet Agder XR med vår kompetanse og utstyr. Dette er basert på 
mange gjennomførte og pågående prosjekter i dette landskapet XR i regionen. Vi ser utallige muligheter og 
synergien mellom bransjer er stor, men uutnyttet. 
  
Vi er klar for spørsmål eller klarering om det er behov. 
  
Takker. 
  
mvh 
Bernt Inge Øhrn 
Daglig leder 
  
------------------------------------------ 

 

 Uttalelse fra NODE vedr  Agder XR 

 
 
Hei Tore og takk for møtet i dag. Interessant å se hva dere holder på med. 
  
Som vi snakket om, så er det allerede et fagmiljø i mange bedrifter for VR/AR eller XR om du vil. Disse miljøene 
er langt framme teknologisk, men er naturligvis i dag nokså konsentrert om oljeservice og bedriftene der. Så 
langt jeg kjenner til så er det ikke noen form for faglig miljø eller kommunikasjon mellom de ulike bedriftene av 
betydning og også relativt lite samarbeid med akademia og det offentlige. Ideen med å bruke XR for 
kulturformidling synes jeg også er veldig spennende og må jo utgjøre et potensial for ny virksomhet. 
  
GCE Node vil klart støtte dette initiativet og vil også gjerne være medarrangør på det innspills-seminaret som 
dere planlegger. Da kan vi ha kontakt med bedriftene som er aktive innen dette fagområdet og få med 
personer både fra det tekniske miljøet rundt XR, men også fra ledelsen i bedrifter som kan uttale seg med 
større tyngde om behov for et XR-nettverk her på Agder. 
  
Mvh 
  
  
 Sincerely/Vennlig hilsen  
   
Tom Fidjeland 
CEO 
   
Phone:  +47 915 78 490  
E-mail: tom@gcenode.no   
  
  
Slottsquartalet, Tordenskjolds Gate 9  
N-4612 Kristiansand, NORWAY  
www.gcenode.no  
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Fra Terje Klungland, CoWorks 

VR/AR er i full fart på vei inn som anvendbar teknologi i alle bransjer, og vi er helt i startfasen av hvilke 

muligheter som vil åpne seg. 

Vi vil se en radikal økning i bruk av teknologien i alle sammenhenger. Dette vil uten tvil revolusjonere verden på 

lik linje som når iPhone'en ble lansert i 2007. 

Vi ser allerede flere gründerbedrifter som har startet utvikling av programvare. 

 

CoWorx v/Terje Klungland ønsker å støtte opp om kompetansenettverket Agder XR sin etablering. 

Dette vil være et særdeles viktig nettverk for gründerne, da kompetansedeling og nettverksbygging er essensielt 

for å lykkes. 

Tommel opp fra oss gründere! 

 

mvh 

Terje Klungland 

Daglig Leder og initiativtaker, CoWorx AS 
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Prosjektbeskrivelse av 3 bachelor oppgaver i samarbeid med UiA og MIL. 

 

1. Cradle of Munch 

 
Filmselskapet Fabelaktiv på Hamar er igang med en helaftens dokumentarfilm om Edvard Munch og hans 
fødested, Løten. I den forbindelse er Substans Film engasjert av Anno - museene i Hedmark for å jobbe med et 
såkalt cross-media prosjekt. Dvs. alt det vi kan gjøre audiovisuelt i tillegg til filmen - men som ikke er selve 
filmen.  
Et av prosjektene vi jobber med er en scann av Edvard Munchs sitt føderom på Engelaug gård.  
Anno Klevfos industrimuseum drifter Munchsenteret i Løten. Munchsenteret formidler 
historien om Edvard Munchs fødested i Løten og hvilken betydning hans forhold til 
Løten fikk i hans kunst. Anno og Løten kommune er involvert i flere prosjekter som 
vil bygge Løten som et «Munch-sted» i nasjonal og internasjonal sammenheng. En 
mulighetsstudie for nytt Munchsenter dimensjonert for 50.000 besøkende årlig 
ferdigstilles i vår. 
 
Dette er en ide som lenge har versert i ulike Munch-prosjekter på Løten.  Engelaug gård, der Munch ble født, er 
stengt/privat. Det betyr at man ikke kan oppleve dette stedet fysisk. Hvilket gjør det ekstra attraktivt å oppleve 
det i VR/AR.  

Beskriv prosjektets allmennytte/samfunnsnytte 
Prosjektet vil bidra til å øke kunnskap om Edvard Munchs forhold til bygda han ble 
født i. Mange vet ikke at den verdenskjente kunstneren ble født i Løten. Blant dem 
som vet det, tror mange at det faktum at han flyttet derfra som baby, gjør at han 
ikke hadde noen tilknytning til stedet. Det er feil, og vi tror at kunnskap kan føre 
til lokal stolthet i kommende generasjoner, og ikke minst nasjonal og internasjonal 
interesse. Klevfos er en viktig lokal møteplass. Økt attraksjon vil gi ringvirkninger 
i hele regionen, i form av økt turisme og muligheter for nye forretningsideer. 
 
Opptak vil skje i samarbeid med Mechatronic Innovation Lab og Bernt Inge Øhrn.   
Koordinator for oppgaven er Agder XR v/Kristian Mosvold  
Eier av prosjektet er Anno - museene i Hedmark.  
Oppdragsgiver: Agder XR 

Agder XR er et nylig startet kompetansesenter for XR som jobber med å øke kompetansen innenfor bla. VR og AR i 
regionen.  

Vi samarbeider med Mechatronic Innovation Labs om 3 prosjekter.  

 

2. Scanning av uthavner som søker Unesco status 
 

De sørlandske uthavnene er blant de viktigste kulturminnene vi har på Agder. Samlet forteller de historien om 
Agders rolle i internasjonal sjøfart og handel. 

Agder fylkeskommune arbeider målrettet for å ta vare på uthavnene, samtidig som vi ønsker å og synliggjøre 
attraksjonsverdien og  tilrettelegge for at flere skal kunne oppleve dem. Det er viktig at tilretteleggingen skjer så 
skånsomt som mulig, og med respekt for stedet og de som bor i uthavnene. Nye digitale løsninger gir rom for en 
bedre besøksopplevelse i uthavnene, i tillegg til at det kan være mulig å oppleve uthavnene uten å reise dit 
fysisk. Vi er interessert i et samarbeid med studenter som ønsker å utforske disse mulighetene.      

Det finnes en rekke spennende historier fra uthavnene med et stort potensiale for formidling. Noen eksempler 
kan være Slaget i Lyngør, loshistorier fra Merdø, sagnet om Olavssundet, kunstnerne i Ny-Hellesund m.m. For 
noen av disse stedene finnes det allerede en del materiale som det er mulig å bygge videre på, for eksempel 
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finnes det noe filmopptak fra flere uthavner og flere lydfiler med historier fra Ny-Hellesund. Ta gjerne kontakt for 
mer informasjon og for å diskutere mulige prosjekter.    

Opptak vil skje i samarbeid med Mechatronic Innovation Lab og Bernt Inge Øhrn.  

Koordinator for oppgaven er Agder XR 

Eier av prosjektet er Agder fylkeskommune.   
    

 

3. Haugtussa i VR 
 
Haugtussa er en diktsyklus av Arne Garborg. Edvard Grieg satt musikk til denne. Komponist og 
spellemannsvinner Ketil Kinden Endresen har samplet Griegs musikk, og viste i februar 2020 en installasjon på 
Jærmuseet i Rogaland. Nå vil vi bruke musikken inn i en VR-installasjon.  

 Vi ønsker å teste ut å lage en punktsky av 4 forskjellige jærlandskap Myr, strand/hav, skog og hei. Så vil 
komponist Ketil Kinden Endresen “plassere” sitt lydbilde ut i dette landskapet.  

 Tanken er at vi alt tidlig i januar gjør en test av kamera på en scene i Grimstad. Det kunstneriske teamet har alt 
laget et moodboard, som studentene kan ta utgangspunkt i.  

Denne testen skal studentene så legge inn i unity, og i samarbeid med dramaturg, fotograf, regissør og 
komponist finne en rett stil og stemning for.  

Når stilen er funnet vil studenter sammen med fotograf og produsent reise til Stavanger for opptak av 4 
landskap. Håpet er at vi i fellesskap kan få laget hele prosjektet med alle landskapene i løpet av våren.  

Læring:  

Vil lære om teknikker som har med romfoto og -lyd. Samt også historiefortelling.  

Prosjektet vil være en veldig fin referanse for studentene for fremtidig arbeid - både inn mot industri og kunst.   

Opptak vil skje i samarbeid med Mechatronic Innovation Lab og Bernt Inge Øhrn.  

Koordinator for oppgaven er Agder XR.   

Eier av prosjektet er Substans Film AS i co-produksjon med Jærmuseet 
 

 

 

 

 

The Cluster 
VRINN is a cluster of companies operating in Norway in the fields of VR, AR, and 
gamification. The main focus of the VRINN cluster is “immersive learning” – meaning: How 
can immersive technologies such as VR, AR and gamification be used in learning, training 
and knowledge transfer? 
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” Shaping the future of learning  

The vision of VRINN is “Shaping the future of learning”. Our main goals are: 

 Securing the position of the future of learning 
 Creating the best ecosystem for commercialization of learning and training solutions 
 Being best at combining culture, storytelling and tech 

Have a closer look at our goals and activities in the strategy onepager. 

 

MEMBERS 
Our members are active in a wide range of disciplines, including health care, crisis management, decision 
making, and operational support. 

In order to take full advantage of VRINN’s service, members pay a small annual fee (2500 – 15 000 NOK p.a.), 
which varies depending on the company’s turnover. Startups participate for free in the first year of membership. 

 Akershus University Hospital (department of competence and education) 
 Alaric 
 Anno Museum  
 Apropos 
 ASKO HEDMARK 
 Bra IT (Digital Utsikt) 
 Business Analyze 
 daLom 
 Datatrotters 
 Fabelaktiv 
 Fish to Follow 
 Fornix 
 Fynd Reality  
 Glitch Studios 
 Hamar municipality 
 Innlandet fylkeskommune 
 Inland Norway University of Applied Sciences 
 Innit 
 In-Virtualis 
 Løten municipality 
 Making View 
 NAV Hedmark 
 Norsk Tipping 
 NTNU Gjøvik 
 Progress Interactive 
 Snow XR (new start-up) 
 Sparebank 1 Østlandet 
 Stange municipality 
 Inland Norway Hospital 
 Vea – Norges grønne fagskole 
 Vixel 
 WANG Toppidrett Hamar 
 Østnorsk Filmsenter 
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PARTNERS 
We believe in the benefit of sharing knowledge and working together across national borders and genres to 
support and promote each other and strengthen international relations. Creating synergies is the key! Be part of 
the progress and contact us about a collaboration! 

Since the gaming sector is very important within the cluster, our partner Hamar Game Collective is an essential 
part of our network. 

Currently VRINN is cooperating with the following international innovation clusters, expert groups and 
communities: 

PARTNERS 
We believe in the benefit of sharing knowledge and working together across national borders and genres to 
support and promote each other and strengthen international relations. Creating synergies is the key! Be part of 
the progress and contact us about a collaboration! 

Since the gaming sector is very important within the cluster, our partner Hamar Game Collective is an essential 
part of our network. 

Currently VRINN is cooperating with the following international innovation clusters, expert groups and 
communities: 

Se nettsiden: www.vrinn.no for mer informasjon om klyngen. 

 

Tidvis har uttrykt stor interesse for samarbeid om utvikling og bruk av XR teknologien og da 
spesielt ift bruk av fortellende VR, slik som i deres VR produksjon om Oslo havn i 1798. Se for 
øvrig anbefalingsbrev og deres nettside www.tidvis.no 

 

 

 

 

Tidvis er et ideelt selskap som utforsker og utvikler nye måter å formidle og tilgjengeliggjøre 
forskning på, med et spesielt fokus på historie. Vi mener historie er viktig, fordi det danner 
utgangspunktet for vår forståelse av nåtiden og hva vi forventer av fremtiden. 

Vår målsetning er å benytte både velkjente og nye virkemidler og teknologier. Eksempler på 
slike er databaser, spill, 3D-modeller, augmented og virtual reality, animasjoner, interaktive 
sanseopplevelser og god, fleksibel design på alle flater. 
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Vi ønsker å nå bredt ut til flest mulig med elegante løsninger. Slik gjør vi det lettere for 
mennesker i dag å få erfaring med fortiden, og legger til rette for at flere får et bredere 
kunnskapsgrunnlag for å reflektere over nåtiden og fremtiden. 
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 DITT PROSJEKT

TIDSLINJE

PROSJEKTDETALJER

DATO MILEPÆL PLASSERING

15.04.2021 Prosjektstart 25

22,04,22 Møte m T Overholt vedr businessmodell -10

10.06.2021 Etablering av Agder XR m fagseminar 15

17.06.2021 Etablering av arbeidsgr for utd og forsk.plan -10

27.09.2021 Workshop fra idé til pilot sm Techpoint 15

31.10.2021 Rapport forprosjekt XR Skandinavia -10

30.11.2021 Rapport plan for utdanning og forskning 20

31.01.2022 2 prosjektoppgaver bachelorstudenter -10

03.02.2022 Årsmøte og seminar/workshop 10

20.03.2022 Søknad forskningsrådet -15

01,06,2022 Fagseminar -5

31.08.2022 Levere søknad Interreg hovedprosjekt -10

01,09,2022 Oppstart talentskole 5

PROSJEKTSTART

MØTE M T OVERHOLT 
VEDR 

BUSINESSMODELL

ETABLERING AV 
AGDER XR M 
FAGSEMINAR

ETABLERING AV 
ARBEIDSGR FOR UTD 

OG FORSK.PLAN

WORKSHOP FRA IDÉ 
TIL PILOT SM 
TECHPOINT

RAPPORT 
FORPROSJEKT XR 

SKANDINAVIA

RAPPORT PLAN FOR 
UTDANNING OG 

FORSKNING

2 
PROSJEKTOPPGAVER 

BACHELORSTUDENTER

ÅRSMØTE OG 
SEMINAR/WORKSHOP

SØKNAD 
FORSKNINGSRÅDET

FAGSEMINAR

LEVERE SØKNAD INTERREG 
HOVEDPROSJEKT

OPPSTART TALENTSKOLE

4/15/2021 22,04,22 6/10/2021 6/17/2021 9/27/2021 10/31/2021 11/30/2021 1/31/2022 2/3/2022 3/20/2022 01,06,2022 8/31/2022 01,09,2022
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Utkast pr februar 2021 

 

Talentskole i regi av AgderXR. 

 
VR/AR LABS 

 

Endelig navn for skolen er ikke klart. 

 

Målsetting: 

 

● Gi innføring i alle sider ved produksjon av digital kunst i VR/AR, og inspirere til økt 

produksjon blant unge i dette kunstfeltet.   

● Være et bindeledd mellom teknologisk nyvinning, spillkunst, filmkunst, lydkunst og et nytt 

engasjerende og innovativt kunstfelt.  

● Fasilitere tilgang til nettverk av produsenter, kunstnere og institusjoner for visning og 

distribusjon av prosjektene fra workshopene. Dette inkluderer blant annet museer, 

festivaler, bibliotek, utdanningsinstitusjoner og helse/velvære-organisasjoner.  

● Nøre opp under kreativt potensiale og legge til rette for idéutveksling, samhold og en 

bærekraftig utvikling blant unge som uavhengige selvstendig næringsdrivende kunstnere 

i digitale kunstarter.  

 

 

Om prosjektet: 

 

VR/AR åpner opp for et helt nytt kunstfelt.  

 

Teknologien binder den interaktive spillkunsten sammen med filmkunst, og spill er en av de 

største underholdningssjangrene for ungdom. Samtidig blir det digitale og interaktive stadig 

viktigere innenfor kunstfeltet. Dette åpner opp for et interessant mulighetsrom i formidling av 

kunst og kunstproduksjon til ungdom.   

 

Likevel er det nesten ingen undervisning i dette feltet i skolen, og det har lenge vært få 

støtteordninger og nettverk for digital kunst.  

De siste årene har vi sett en viss positiv utvikling med Norsk filminstitutt, regionale filmsentre og 

-filmfond som har tilgjengeliggjort midler til VR og AR-fortellinger innenfor dokumentarfilm, 

kortfilm og spill. Samtidig har Kulturtanken begynt å jobbe med formidling av både VR og AR 

slik at det kommer inn i skolene via Den kulturelle skolesekken.  

 

Vi er altså i en situasjon hvor det begynner å bli mer fokus på digital kunst med en økt vilje til 

støtte, men uten oppfølging og struktur til å finne og nøre opp under kreativt potensiale og 

utvikling blant unge.  

Mangelen på gode talentworkshops for dette VR/AR-feltet ønsker vi å gjøre noe med.  
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Vi ønsker å se sammenhengen mellom ulike digitale kunstarter, og utforske hvordan man som 

ungt kreativt talent kan lære både å produsere og leve som kunstner i disse feltene.  

 

Prosjektet søker å engasjere unge kunstnere innenfor alle kunstsjangre som er interessert i 

crossover kunst, og koble disse med programmerere som kan tenke seg å jobbe med 

kunstfeltet.  

 

VR/AR inkorporerer flere kunstarter, som musikk, film, teater, dataspill og lydkunst i et digitalt 

crossover-landskap. Formatet på de endelige kunstprosjektene er åpent, men må ha et 

sensorisk element med VR/AR som startpunkt og det overbærende fagområdet. Ofte tenker 

man VR/AR i motsetning til 2D-film, men det er mange av de samme teknikkene som brukes, og 

2D-film kan også inkorporeres i VR-prosjekter.  

 

En unik stemme, visjon og potensiale vil vektlegges i utvelgelsen av deltagere, og også være 

fokus i den kunstneriske utviklingen i prosjektet.  

 

Vi ønsker å skape kunst, men også et marked for kunsten, et visningssted. Ved hjelp av 

deltagende institusjoner og kuratorer vil prosjektene det jobbes med i VR/AR LABS ha et fokus 

på å nå ut til et visningssted, som f.eks. Kunstgallerier, biblioteker, muséer og skoler.  

 

Vi ønsker å skape et åpent og engasjerende nettverk i regionen fremfor et ekkokammer eller en 

boble, og de tilknyttede mentorene vil bringe både regionale, nasjonale og internasjonale 

impulser og perspektiver til prosjektet. 

 

Det vil være et krav å ha avsluttet en bachelor eller tilsvarende, samt at det vil være en form for 

audition av deltakerne. Det er et langt program, og viktig at folk er motivert for å følge hele løpet.  

 

Det prioriteres at deltagere i VR/AR LAB gjenspeiler mangfoldet i befolkningen på en 

representativ måte, og vi vil ha et særlig fokus på å nå flerkulturelle stemmer, samt sørge for en 

balanse i kvinneandelen av prosjektet.  

 

Interaktive medlemssider på nett vil sørge for tilgjengeliggjøring av et arkiv for prosjektutvikling, 

videokonferanser med internasjonale mentorer og annen praktisk informasjon. Podkast, blog og 

video vil bidra til å gi en vei inn til prosjektet.  

 

Vi tenker at søkerne bringer med seg egne ideer til hva de kan tenke seg å jobbe med.  

Kompleksiteten i VR/AR-prosjekter gjør det likevel hending å også se på prosjekter som de 

tilknyttede kunstnere og produsenter har jobbet med tidligere.  

Her har vi bl.a. prosjektet Haugtussa VR - et samarbeid mellom kunstnerne Dionne Elizabeth og 

Ketil Kinden Endresen, Jærmuséet, Haugesenteret, Borealis og Bergen Offentlige Bibliotek.  

 

(mer om prosjektet i appendix 1).  
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Program 

 

Workshop 1 

 

● Presentasjon av deltagere og deres ideer.  

● Presentasjon av idéer fra produsenter og kunstnere, samt referanser, f.eks. Bjørk VR. 

● Kunstnerisk intensjon, ambisjon og originalitet.  

● Tilbakemelding, diskusjon, idéutveksling.   

● Dele opp i team.  

● Utvikle manus og konsept som utgangspunkt for prototype i workshop 2 

 

 

Workshop 2 

 

● Prototyping av egen idé.  

● Teknikk, hardware, software.  

● Balanse mellom tekniske muligheter og kunstnerisk uttrykk. Stryke i begrensninger. 

Dogmer.  

 

 

Workshop 3 

 

● Ferdigstille og gjøre en prøvepresentasjon i et lokalt visningsrom.  

● Legge opp til turné av prosjektet.  

● Hvordan gjøre prosjektet økonomisk bærekraftig som uavhengig selvstendig 

næringsdrivende kunstner. 

● Tilgjengelighet av prosjektet for publikum utenom de tradisjonelle visningsplatformer, 

arrangører og institusjoner. Sosiale medier og digital distribusjon.  

  

 

Bakgrunn for prosjektet 

Initiativtagerne bak Talentskolen tok også initiativ til ukesworkshopen Off piste lab 

(https://offpistelab.com/) . Den var åpen for alle. Og ble en stor suksess.  

 

Vi ønsker å jobbe med unge som har vist et klart talent og har gode ideer - men ennå ikke har 

etablert seg i kunst-Norge.  

 

Forbilde i FilmLab - som ønsket å nå de som var ferdig utdannet og jobbet med første spillefilm.  

 

Trenger å vise til et prosjekt:  

Lære å jobbe med andre samarbeidspartnere 

 

Viktig å kunne jobbe inn mot en plattform. Skal kunne vises på et museum samt at vi 

samarbeider med festivaler. Barnefilmfestivalen i Kristiansand og BIFF i Bergen.  

Commented [2]: https://youtu.be/pJDcwXQc5CU 

Commented [1]: Ketil 
https://youtu.be/gQEyezu7G20 
12:46 
Ketil 
https://youtu.be/OwDfxYDSeDU 
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1 års løp - der det skal lages en prototype. Team bestående av regissør, programmerere, 

lydansvarlig, komponist og kunstner.  

 

Ønsker også i den grad mulig å hente inn unge kuratorer/museumsarbeidere 

/festivalprogrammerere som kan lære å samarbeide i denne type prosjekter.  

 

 

Stikkord 

 

1-årig talentskole.  

Skal jobbe med prosjekter som vil få en visning på festival eller museum/bibliotek/kulturhus 

 

 

Samarbeidspartnere:  

Festival:  

Barnefilmfestivalen/Sandfestivalen 

 

 

Museer:  

Vest-Agder Museet 

Jærmuseet.  

 

Internasjonal dimensjon:  

Samarbeid med Danmark og Sverige. 

 

Ett team fra hver av disse regionene.  

 

 

Mentorer VR/AR 

Mark Atkin, Crossover Labs London 

Tom Millen, Crossover Labs London 

Elin Festøy, pris vinnende spillutvikler, styreleder i Norske interaktive fortellere m.m.  

 

“W”Low budsjett film  
Arild Østin Ommundsen/Silje Salomonsen/Gary Cranner 

 

Musiker/kunstner:  

Ketil Kinden Endresen  https://no.wikipedia.org/wiki/Ketil_Kinden_Endresen 

 

Kreativ coach/dramaturg/kunstner 

Dionne Elizabeth  

 

Kuratorer fra museene  
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Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjolds gate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

38 05 00 00 921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
AGDER XR AS 
Odderøyveien 41 
4610 KRISTIANSAND S 
 
 
   
 

 
   
 

Dato: 20.04.2021 

Vår ref: 21/07776-4 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Geir Hammersmark 

 

  

 

Tilsagn om tilskudd for 2021 til Agder XR - et kompetansenettverk for XR-teknologi  
 
Vi viser til deres søknad datert 24.02.2021 og til samtale/møte med avdeling for Virkemidler og 
entreprenørskap, samt vedtak i Hovedutvalg for næring, klima og miljø 25.3.2021, saksnummer 
12/21. 
 
Vedtak 
Agder fylkeskommune bevilger Agder XR, KRISTIANSAND S et tilskudd inntil maksimalt 
kr. 550 000,- til delvis finansiering av AgderXR et kompetansenettverk for XR teknologi. 
etter fremlagte planer.  
 
Tilskuddet begrenses til 33,1 prosent av dokumenterte og relevante kostnader inntil 
maksimalt kr. 1 660 000,-. 
 
Beløpet dekkes over ansvar 500300, Virkemidler og entreprenørskap. 
 
Prosjektets tilsagnsnummer er VE2021016. 
 
I tilknytning til vedtaket gjør vi oppmerksom på at forvaltningsloven gir dere adgang til å gjøre dere 
kjent med dokumentene i saken. 
 
Forutsetninger  
Følgende kapitalbehov år 1 i prosjektet legges til grunn for vedtaket: 

Kostnadsplan 
Arr seminarer /workshops 100 000 

Diverse 50 000 

Egeninnsats 0 

Kjøp av tjenester/spes.kompetanse 250 000 

Kontor/adm/regskap 90 000 

Markedsføring 30 000 

personalkostnader 3 personer 1 000 000 

Reise 40 000 

Utstyr 100 000 

Sum kostnad 1 660 000 

 
 
 
 



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Tilsagn om tilskudd for 2021 til Agder XR - et kompetansenettverk for XR-teknologi

 

 2 

 
Kapitalbehovet forutsetter følgende finansiering: 

Finansieringssplan 
Agder fylkeskommune 550 000 

Andre fond 100 000 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 250 000 

Egeninnsats 200 000 

Kristiansand kommune 100 000 

Medlemsavgifter 10 000 

Sørlandets kompetansefond 450 000 

Sum finansiering 1 660 000 

 

Det er søkt om økonomiske midler til et 3-årig prosjekt. Tilsagnet gis i første omgang for ett år, 
med intensjon om videreføring av prosjektet for år to og tre, forutsatt at prosjektet utvikler seg i 
tråd med beskrevne målsettinger og finansiering beskrevet i søknaden. 
 
Prosjektet må ikke igangsettes før fullfinansiering er i orden i henhold til oppsatt finansieringsplan 
i tilsagnet. 
 
Ønskes det endringer i prosjektet i forhold til tilsagnet, må det søkes skriftlig om dette. Endringer 
skal ikke gjennomføres før Agder fylkeskommune skriftlig har gitt tillatelse. 
 
Vår vurdering av søknad  
Søker ønsker å etablere og utvikle et åpent og innovativt XR-teknologi økosystem, for å styrke 
kompetansen og bidra til effektivisering, innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser. 
Prosjektet har som mål å samle XR-kunnskapen, synliggjøre markedsmuligheter og tilrettelegge 
for gründere.  
 
AgderXR – et kompetansenettverk for XR-teknologi anses som et svært interessant prosjekt.  
Det har en god og brei forankring, og har et stort potensial for verdiskapning i regionen.  
 
Agder XR kan bidra til en bærekraftig næringsutvikling gjennom satsing på XR-teknologi.  
 
Agder XR skal være et nettverk for akademia, næringsliv, off. sektor, kunst og kultur. 
 
Etter fylkesrådmannens vurdering kan satsingen fremme kompetanseutvikling, 
markedstilpassing, forskning og innovasjon innen XR-teknologi. 
 
Slik takker dere ja til tilskuddet 
Dersom dere ønsker å takke ja til tilskuddet, ber vi om skriftlig aksept innen 20.05.2021, ellers 
faller tilbudet fra oss bort. Dette gjøres ved å signere og returnere vedlegg 2, enten via post eller 
e-post, gjerne direkte til saksbehandler.   
 
I akseptbrevet bekrefter dere at dere kjent med, og godtar, innholdet i dette brevet og føringene i 
vedlegg 1 – Utbetalingsvilkår for tilskudd til prosjekter. 
 
Utbetaling av tilskudd  
Informasjon om utbetaling av tilskudd finner dere i vedlegg 1.  
Rapportering og anmodning om del- eller sluttutbetaling gjøres via søknadsportalen 
regionalforvaltning.no.  
 
Klageadgang  
Det er anledning til å klage på vedtaket. Skriftlig klage skal sendes til Agder fylkeskommune innen 
tre uker fra mottakelse av dette brevet. Dersom administrasjonen ikke gir medhold i klagen, vil 
saken bli oversendt til fylkesutvalget som endelig klageinstans. 
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Dette brevet har to vedlegg: 
- Standard utbetalingsvilkår for prosjekter (vedlegg 1). 
- Akseptbrev (vedlegg 2). 

 
Eventuelle spørsmål i tilknytning til dette brevet eller til utbetaling, kan rettes til saksbehandler på 
e-post Geir.Hammersmark@agderfk.no.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Wenche Fresvik    Geir Hammersmark 
Avdelingsleder    Rådgiver 
Virkemidler og entreprenørskap   Virkemidler og entreprenørskap 

    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Agder XR-Støtteerklæring nr 2  fra UiA



33/21 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» - 21/12812-2 Søknad – XR Agder AS – «XR Agder» : Budsjett Agder XR 2021-2025. – justert 12.05.21

Inntekter 2021 2022 2023 2024 2025

Støtte fra Agder fylkeskommune (innvilget) 550 000 500 000 500 000 250 000 350 000

Støtte fra Sørlandets kompetansefond 450 000 400 000 400 000 200 000 0

Støtte fra A-A utviklings- og kompetansefond 300 000 250 000 250 000 150 000 0

Støtte fra Kristiansand kommune 125 000 0 0 0 0

Fond, stiftelser, sponsorer 350 000 350 000 350 000 300 000

Medlemsavgift 10 000 40 000 100 000 100 000 100 000

Prosjekter, fond, stiftelser 100 000 450 000 700 000 1 300 000 1 500 000

Egeninnsats 200 000 250 000 0 0 0

Sum 1 735 000 2 240 000 2 300 000 2 350 000 2 250 000

Utgifter

Personalkostnader daglig leder brutto 550 000 800 000 900 000 900 000 900 000

Personalkostnad faglig ansvarlig brutto 450 000 600 000 600 000 750 000 750 000

Kjøp av tjenester, spesialkompetanse 300 000 400 000 400 000 300 000 200 000

Kontor/adm/ regnskap 90 000 100 000 100 000 150 000 150 000

Arr av fagseminar / konferanser 100 000 150 000 150 000 100 000 100 000

Reiser 40 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Markedsføring 30 000 30 000 20 000 20 000 20 000

Diverse 50 000 30 000 30 000 50 000 50 000

Utsyr 125 000 50 000 50 000 30 000 30 000

1 735 000 2 210 000 2 300 000 2 350 000 2 250 000

Budsjett for Agder XR 2021 - 2025
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-40 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Nytt såkornfond – plassering av kapital - Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kommitterer seg for en 
investering på NOK 20 millioner i et nytt Regionalt Vekstfond. 

2. Styret forutsetter at samlet kommittert kapital i fondet blir på minst NOK 100 
millioner. 

3. Styret forutsetter videre at fondet etableres i samsvar med de føringer som ligger i 
presentasjonen vedlagt saken, og at avkastingsforventning mv. opprettholdes som 
angitt. 

4. Styrets leder og daglig leder gis fullmakt til å følge opp saken og gjennomføre det 
praktiske knyttet til oppfølgning av etableringen og gjennomføring av tegning mv.  

 
 
 
Vedlegg 
Aktuelt Nytt Vekst Fond_presentasjon (003).pdf 
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Saksopplysninger 
 
Innledning 
 
Daglig leder har nylig blitt kontaktet av Sørlandets kompetansefond vedrørende eventuell 
deltakelse i et nytt regionalt vekstfond for Agder. Daglig leder har deretter vært i kontakt 
med Stiftelsen Sparebankstiftelsen Sør, og også fått ytterligere informasjon om planene, 
samt om denne stiftelsens behandling av saken. 
 
Initiativtaker er etter det opplyste Sørlandets kompetansefond. Tanken er å få med seg 
flere sørlandske sparebanker, stiftelser, private aktører og Agder Fylkeskommune i å 
etablere et slikt fond. Fylkeskommunen har etter det opplyste signalisert interesse, men 
samtidig at en beslutning fra dem vil trekke ut i tid. Sørlandets Kompetansefond ønsker å 
få fortgang på saken. De besluttet derfor på sitt møte 9. april å kommittere seg for en 
investering på 50 millioner kroner i et nytt regionalt vekstfond på Agder, forutsatt at andre 
aktører også forplikter seg for å investere til sammen minst 50 millioner i fondet. Basert på 
dette har også Stiftelsen Sparebankstiftelsen Sør på nærmere vilkår kommittert seg for en 
investering på NOK 25 millioner. Utover dette er det ikke kjent hvilke andre aktører som 
har sett på og eventuelt tatt beslutning om å delta i et slikt fond. 
 
Betydning av vekstfond 
 
I vedlagte presentasjon laget av Skagerak Maturo og oversendt daglig leder fra Stiftelsen 
Sparebankstiftelsen Sør, gis en grundig innføring i behovet for mer kapital til sørlandske 
vekstselskaper. Agder mangler enormt mange arbeidsplasser samtidig som tilgangen til 
vekstkapital er dårligere sammenlignet med resten av landet.  
 
 
Skagerak Maturo, som er spesialister på å identifisere vekstselskaper og investere i slike, 
opplyser at det på Sørlandet finnes mange lovende vekstselskaper med behov for mer 
kapital.  
 
Tanken er å etablere et nytt fond etter modell fra fondet «First:Seed» i Innlandet 
(Hedmark) som er etablert av Sparebankstiftelsen Hedmark og Innlandet fylkeskommune 
(tidligere Hedmark fylkeskommune).  
 
Et nytt vekstfondet vil bli opprettet som et eget selskap med et eget styre valgt av 
aksjonærene. Fondet vil bli administrert av et profesjonelt selskap som er spesialister på å 
investere i vekstselskaper. Skagerak Maturo vil være en kandidat for å administrere 
fondet, men det er ikke endelig besluttet hvem som vil få oppdraget. I dialog daglig leder 
har hatt med andre aktører fremstår det som om alle er enige at oppdraget må 
konkurranseutsettes.   
 
Kommittert kapital  
 
Investering i et såkorn eller venturefond skjer ved at investorene først kommitterer seg for 
et beløp. Deretter skjer selve innbetalingene (aksjeinnskuddene) etter hvert som fondet 
identifiserer gode investeringsobjekter og foretar investeringer. Ofte foretar et fond som 
dette flere investeringer i samme selskap etter hvert som dette vokser og utvikler seg. 
Planen er derfor å ha en kommitteringsperiode på 12 år. I praksis skjer det svært sjeldent 
at hele det kommitterte beløpet må innbetales. Det skyldes at et fond som dette alltid må 
ha noen reserver «just in case». Vanligvis ender man opp med å innbetale ca. 80 % av 
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kommittert beløp i løpet av ca. 6-8 år. Dette innebærer at normalt så det til enhver tid 
investerte beløp være en del lavere enn det kommitterte beløp. 
 
Ofte vil også denne type fond åpne opp for nye investorer underveis (transje 2). Det betyr 
at fondet etter hvert kan øke i størrelse. En mulighet her er at Agder Fylkeskommune kan 
bli aksjonær i fondet på et senere tidspunkt. Tilbakebetaling av investeringene pluss 
avkastning begynner vanligvis etter ca. 10 år. For å sikre høyest mulig exit-priser vil det 
kunne ta noe tid før fondet klarer å selge videre alle sine investeringer. Endelig avslutning 
av fondet vil derfor normalt være etter 12-15 år. 
 
 
 
Vurderinger 
 
Det er slik sekretariatet ser dette en prinsipiell avgjørelse fra styrets side om man skal gå 
inn i denne type investeringer som da forutsettes å ligge på siden, eller utenfor, de 
investeringer som for øvrig gjennomføres av kapitalforvalterne stiftelsen har løpende 
avtale med. 
 
Noe avhengig av den nærmere oppbygging og profil på fondet kan dette vurderes som en 
form for formålsinvestering.   
 
Investeringen anses av sekretariatet for å kunne gjennomføres uten å være i samsvar med 
vedtekter og kapitalforvaltningsstrategien. 
 
Målet med å investere i et vekstfond må uansett, og først og fremst, være å få god 
avkastning på investeringen. Dette er følgelig ikke ment som en del av utdelingene av 
fondets avkastning.  Selv om investeringene skal konsentreres i Agder så må derfor 
fortsatt måle være, som ved øvrige investeringer, at man skal oppnå en god avkastning. Et 
slikt kommersielt fokus sikrer da også at investeringene skjer i de mest vekstkraftige 
selskapene med høyest sannsynlighet for å skape nye arbeidsplasser og som gir 
avkastning på investeringene. 
 
Det er videre en forutsetning for investeringen i et slikt fond at investeringen er en 
langsiktig passiv kapitalplassering som oppfyller kravene til både sikker forvaltning av 
stiftelsens kapital og til å sikre en god avkastning på kapitalen. Selve investeringen vil 
være mindre likvid enn ordinære investeringer i aksjer, men med den sammensetning 
porteføljen har i dag anses ikke det å være noe problem.  
 
Dersom styret velger å åpne for denne type investeringer bør det også vurderes om man 
ved neste revidering av kapitalforvaltningsstrategien skal si noe eksplisitt om denne type 
investeringer, herunder også sette en grense for hvor stor andel av totalkapitalen som skal 
kunne benyttes på denne type innvesteringer, slik man har satt grenser for øvrige 
investeringer.  En mulighet kan da være å sette en grense på 5 % av totalkapitalen, 
eventuelt på 7,5 % av aksjeandelen om man vil knytte investeringen til den begrensning 
som allerede er vedtatt for aksjer.  
 
Sekretariatet anser det som positivt å gå inn i denne type fond med et begrenset beløp så 
lenge følgende vilkår er oppfylt: 
- Formålet er god avkastning på investert beløp og fondet skal ha et utpreget 

kommersielt fokus 
- Risikoprofilen ikke er vesentlig avvikende fra øvrige aksjeinvesteringer 
- Investeringen er langsiktig og passiv som øvrige investeringer i aksjer 
- Forvaltningen konkurranseutsettes  
- Øvrige tilsvarende aktører i regionen er med for å sikre kapital til gode virksomheter 

i regionen 
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Konklusjon 
 
Etter dette innstiller sekretariatet på at styret beslutter at Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond kommitterer for NOK 20 millioner, forutsatt at det minst reises NOK 100 
millioner, og for øvrig med de forutsetninger og vilkår som er angitt over. 
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Etablering av investeringsfond i Agder for å 
stimulere til økt vekst i tidligfaseselskaper

Presentasjonen tar for seg:
1. Behov for kompetent tidligfasekapital i Agder og økosystem
2. Om Skagerak Maturo
3. Erfaringer fra First:Seed
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Hvorfor lokal tidligfasekapital er viktig:

• Såkornfasen er underkapitalisert, særlig i Agder. Det er et gap mellom pre 
seed hvor Innoventus Sør og Innovasjon Norge tilfører tilskudd, til 
venturefond for vekstselskaper

• Nasjonal og internasjonal kapital tiltrekkes av lokal tilstedeværelse av 
kompetent kapital (6X på kapital utløst fra andre investorer og i 
støtteordninger)

• Agder har mange lovende selskaper i såkornfasen. De springer ut av 
næringshagene, inkubatorer, industrien (og særlig de i nedgang som 
O&G) og universitetsmiljøet

Kompetent kapital bidrar til å utvikle lovende tidligfaseselskaper til å bli bærekraftige 

selskaper i vekst og genererer kompetentansearbeidsplasser

Såkornfasen er 
underkapitalisert

Lokal, kompetent 
investor tiltrekker 

ekstern kapital
Stort antall 

lovende selskaper 
i Agder

Mangel på kompetent risikokapital i et ellers velfungerende økosystem 
medfører at lovende vekstselskaper ikke får ut sitt vekstpotensial
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Dagens økosystem

• Tall fra forskningsprosjektet «The State of
Norwegian Entrepreneurship» ved 
Handelshøyskolen BI viser at to av tre nye 
arbeidsplasser er skapt i nye og unge bedrifter. 
Gjennom å tilby dem et innovativt økosystem 
kan flere selskaper med de rette 
forutsetningene vokse opp til å bli 
konkurransedyktige vekstbedrifter

• Agder har et sterkt universitetsmiljø, 
verdensledende næringsklynger og industri, 
tilgang på FoU-midler og en rekke lovende 
selskaper

• Det som mangler er kompetent 
tidligfasekapital

Agder har alle ingrediensene for et velfungerende økosystem for 
innovasjon og vekst med unntak av kompetent tidligfasekapital

MIT Innovation Ecosystem
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Dagens aktører

• Det finnes gode offentlige støtteordninger i 
bl. a. Innovasjon Norge og Forskningsrådet

• Det finnes imidlertid ikke private, 
profesjonelle aktører som bidrar med 
kompetent kapital i nødvendig skala

• Tidligfaseselskapene det her er snakk om er 
ikke «bankable» ettersom de taper penger

• Inkubatorer som TENK og Innoventus Sør, 
englesammensetninger som Connect Sør og 
Industry Oriented Technology er for små til å 
dekke dette behovet. Investeringene deres 
de siste årene er svært beskjedne

• Agder trenger et tidligfasefond som kan bidra 
med kompetanse og kapital, og som har 
nødvendig erfaring og nettverk til å 
akselerere vekst i lovende selskaper

Uten kompetent tidligfasekapital får ikke lovende selskaper den støtten og 
kapitaltilførselen de trenger for å klare steget fra startup til vekstselskap

Verdikjeden for kapital fra idé til vekst og videre til IPO
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Et fond på 150 MNOK vil generere følgende ringvirkninger 

(basert på erfaringer fra tidligere fond hos Skagerak Maturo)

+6X
utløst i kapital fra 
andre investorer 

og 
støtteordninger

8 - 15
portefølje-
selskaper

200-400
kompetanse-

arbeidsplasser 
skapt

3-8X
verdiskaping  
(verdiøkning i 

portefølje-
selskapene)

+10X
inntektsøkning i 
selskapene (gir 

samfunns-
ringvirkninger)

Kompetent tidligfasekapital bidrar til betydelige positive ringvirkninger 
for det enkelte selskap som investeres i og for regionen
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Om investeringsfondet
• Ønske om økt nyskapning og vekst i Agder
• Fondet skal investere i bedrifter i

tidligfasen med vekstpotensial
• Forretningsmessige kriterier skal ligge til

grunn for enhver investering
• Gevinster skal føres tilbake til eierne av

fondet
• Bedriftene må ha hovedvirksomhet i

Agder

Verdiforslag til gründer

Nettverk

Kapital
- Kommersialisering

Kompetanse

- Exit

- Partnerskap

- Oppkapitalisering

- ESG

Portefølje-
selskap 2

Portefølje-
selskap 3

Investerings- og 
aksjonæravtale

Portefølje-
selskap 1

Investeringsfond
aksjeselskapForvalter

MNOK XXX

og andre private 
aksjonærer

MNOK XX MNOK XXMNOK XX

++

Et styre utvalgt av eierne 
beslutter investeringer

Forvaltnings-

avtale

Organisering – mulig modell:
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Big Data
Internet
of Things

Robotics/ 
automasjon

Kunstig 
intelligens

Energi

Nyskaping og innovasjon Oppstarts- og tidligfasebedrifter i Agder
Fondet skal drives etter kommersielle 
prinsipper, og kun investere i selskaper 
med adresse  i Agder. Selskapene må ha 
vesentlig vekstpotensial og internasjonale 
ambisjoner

Investerings-
mandat

…teknologier vi er med på å utvikle

…bransjer vi er med å disrupte

+++

3D-print

Fondet skal investere i selskaper med 
innovative produkter eller tjenester. Fondet 
har ingen teknologiske eller bransjemessige 
begrensinger

VR/AR

Skog- og 
landbruk

Hav Biologi Infra-
struktur

Handel og 
logistikk

Industri

Bio-
teknologi Blockchain

Finans

+++

Fremme innovasjon og vekst i Agder

Investeringsmandat – mulig modell:
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Kommiteringsperiode: 12 år (kan bli forlenget 1+1+1 år)
Investeringsperiode: 7 år

Diversifisering: Max 25 % av kommitert kapital til et selskap
Antatt antall: 8-20*
Geografi: Agder

Styret: 3-5 personer valgt av investorene
Styreleder: Velges av investorene
Investerings og exit beslutninger: Fattes av styret med alminnelig flertall
Utarbeidelse av beslutningsgrunnlag: Forvaltningsselskapet
Rapportering til aksjonærene: Halvårlig rapportering

Forvaltningsfee: 2,75%
Hurdle rate: 4,0 % p.a
Suksesshonorar: 80/20 splitt
Kostnader ved etablering av fond: Dekkes av fondet. Maks 0,5 % av kommitert kapital

ALLOKERING
AV FONDSINVESTERING

GOVERNANCE
OG BESLUTNINGSMYNDIGHET

BETINGELSER
FEE STRUKTUR

KAPITALSTRUKTUR

Kapitalstruktur og betingelser – mulig modell:

*Avhengig av størrelse på fondet
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Forvaltningsavtale og utbetaling av avkastning – mulig modell:
• Investeringsbeslutninger

• Styret i Fondet skal fatte alle investerings- og 
salgsbeslutninger for Fondet

• Forvalters oppgaver

• Forvalter skal forvalte fondets kapital med målsetning om å 
maksimere Fondets avkastning

• Forvalter kan ikke binde fondet utover det som følger av 
forvaltningsavtalen

• Forvalter skal søke etter, analysere og anbefale investeringer 
til Fondet

• Forvalter forestår den løpende oppfølgingen av 
Porteføljeselskapene inkl. utøvelse av eierrettigheter i 
Porteføljeselskapene

• Forvalter skal rapportere til investorene

• Kvartalsrapportering innen 40 dager om status for 
Fondets investeringer og evt. realisasjoner siden 
forrige rapport

• Revidert årsregnskap innen 30. mars hvert år

• Key Man

• Forvalter skal ha minst 2 godkjente «Ledende Ansatte» i 
investeringsperioden. Key Man ved inngåelse av avtalen

• Oppsigelse og heving

• Varighet på avtale i utg. pkt. til Fondet er oppløst

• Fondet kan si opp avtalen etter 4 år dersom aksjonærer som 

representerer mer enn 80 % av aksjene vedtar oppsigelsen

• Avtalen kan heves av den annen part dersom Forvalter eller 
Fondet vesentlig misligholder avtalen. Styrets beslutning om 
heving krever tilslutning fra aksjonærer som representerer 
mer enn 80 % av aksjene

• Endring av avtalen

• Aksjonærer som samlet representerer minimum 80 % av 
aksjene på generalforsamlinger i fondet kan treffe vedtak om 
å endre eller terminere avtalen, forutsatt at Forvalter har 
samtykket til dette

• Kapitalutdelinger

• Alle realisasjoner skal utbetales investorene så raskt som 
mulig

• Utdeling skal skje gjennom utbytte eller kapitalnedsettelse

• Utdeling skal skje med lik andel pr. aksje

• Utdelt kapital kan kreves tilbakebetalt ifbm garantiansvar, 
skadesløsholdelser etc som er gitt ifbm realisasjon av Fondets 
investeringer

• Dette skal angis ifbm utdelingen

• Overføring av aksjer i fondet

• Krever styregodkjennelse

• Gjenstand for forkjøpsrett med unntak av salg til nærstående
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Om Skagerak Maturo
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Om Skagerak Maturo

• Lang erfaring fra kapitalforvaltning med gode resultater – etablert 5 fond siden oppstart i 2021 og har 
over 1 mrd under forvaltning per 2021

• Levert over 12 % IRR (avkastning) de siste 10 årene. Med 150 MNOK tilsvarer det 2-3X avkastning 
etter 10 år

• En ledende tidligfaseinvestor. Vunnet landsdekkende utlysning av forvaltning av nasjonalt såkornfond 
(2016) gjennom Næringsdepartementet og fikk i Hedmark (2018) oppdraget med å forvalte et 
regionalt investeringsfond etter at eierne (Hedmark Fylkeskommune og Stiftelsen Sparebanken 
Hedmark) inviterte til nasjonal konkurranse

• God standing i markedet med stor tilstrømming av innkomne tidligfase selskaper i Agder. Har de siste 
årene mottatt flere hundre relevante investeringscase fra Agder. 

• Er en kompetent og aktiv eier som tilfører kompetanse og et stort nettverk for å bidra til sunn 
utvikling i selskapene - tilføre selskapene kompetanse for vekst, ikke bare kapitalen

• God erfaring fra lokale fond – bevist økt verdiskaping, sysselsetting og tiltrukket ekstern kapital

Skagerak Maturo er en av Norges ledende tidligfaseinvestor med bevist 
evne til å skape resultater over tid og med hovedkontor i Kristiansand
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Investerer i 
og utvikler 
teknologi-
selskaper 

med 
vesentlig 
potensial

Track record

Nettverk
Tilgang til de beste investerings-casene og co-investorene

Kompetanse
- Evaluering og dealmaking
- Avtaleverk og compliance
- Velprøvd utviklingsmetodikk
- Bevist exit-kapabilitet

12 % IRR 
siste 10 år

1,2 mrd
realisert 

exit-verdi

> 70 %
internasjonale

exits

+100
co-investeringer med VCer

og business angels

50 %
av investeringene våre 

er i seriegründere

15 år
med erfaring, 

kompetanse og 

beste praksis 

> 100 
år samlet

VC-erfaring

9
ansatte,

fire kontorer

5 
fond og 30 

investeringer

1 mrd
under

forvaltning

Tech-VC som
utvikler vekstselskaper med 
positive konsekvenser for 

omgivelsene

Skagerak Maturo har etablert seg som en ledende tech-investor med 15 
års erfaring fra 5 fond og gode resultater å vise til
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Erfaringer fra 15 års drift

Porteføljeselskapene 
vi har investert i har 
sysselsett mer enn

1000
arbeidstakere

Sysselsetting

Vi har bidratt til at 
porteføljeselskapene 

har fått over

1mrd
i investeringer fra 

andre aktører

Investering

Porteføljeselskapene 
har oppnådd en 

omsetning på flere 
hundre

millioner

Verdiskaping 
Porteføljeselskapene 
har bidratt med flere 

milliarder til 
samfunnet gjennom 
skatter, avgifter og 

andre ringvirkninger, 
som bla. har bidratt til 

en rekke årsverk i 
helsevesenet, politi, 
skolen og utdanning

Skatter

Det er skapt betydelige direkte og indirekte ringvirkninger fra selskaper 
Skagerak Maturo har investert i
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Terje 
Berg-Utby

Partner

Andreas 
Eskeland
Partner

Espen Kjeldsen
Partner

Endre 
Krogsrud
Manager

Et av de største og mest kompetente VC-teamene i markedet
- Kompletterende kompetanse og bredt nettverk

Tone Kvåle
Analytiker

Erik Tønnesen
Managing

partner

Trym Skeie
Partner

Benedicte
Brøvig

Marked

André 
Edvardsen

Partner/CFO

Erfaring
• Lang ledererfaring fra bank og 

finans og en rekke styreverv

• 20 år i venture capital

Spesialfelt
• Børsnotering og exitprosesser

• Organisasjonsoppbygging 

Erfaring
• PhD Ind.øk. NTNU med CFO 

erfaring fra teknologiselskaper

• 15 år i venture capital 

Spesialfelt
• Deeptech, MEMS og sensorikk

• SaaS

Erfaring
• Ledererfaring fra investerings-

virksomhet og fornybare 
energikilder

• 10 år i venture capital

Spesialfelt
• Fornybar energi
• M&A og  Exit

Erfaring
• CFO- og analytiker-erfaring fra 

vekstselskaper og etablert 
internasjonal virksomhet

• 15 år i venture capital

Spesialfelt
• SaaS
• M&A og Exit

Erfaring
• Internasjonal erfaring fra digital 

markedsføring i startups, 
etablerte selskaper og fond

• 3 år i venture capital

Spesialfelt
• Digital markedsføring
• Branding og merkevarebygging

Erfaring
• Internasjonal business 

development-erfaring fra 
startups og etablerte selskaper

• 5 år i venture capital

Spesialfelt
• SaaS – strategi og pakketering
• Internasjonalisering

Erfaring
• Salgsledererfaring fra en rekke 

selskaper og tett knytning til 
prosessindustrien

• 15 år i venture capital

Spesialfelt
• Deeptech og advanced

manufacturing

Erfaring
• Erfaring fra 

digitaliseringsprosjekter og ESG-
arbeid innen en rekke selskaper

• 1 år i venture capital

Spesialfelt
• ESG og impact (PRI, UN SDG)
• Modellering og analyse

Erfaring
• Ledende roller i Ed.tech, 

teknologileverandør innen energi 
og kapitalforvaltning

• 22 år i venture capital

Spesialfelt
• Deeptech
• Kapitalmarkeder
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Skagerak Maturo har fornøyde investorer som har reinvestert i nye fond
- Tillit opparbeidet basert på solid håndverk og konkurransedyktig avkastning levert over tid

256

48

300

100

312

Fond I Fond II Fond III Fond IV Fond V
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Årgang: 2006
Fase: Tidlig Venture

Årgang: 2008
Fase: Såkorn

Årgang: 2016
Fase: Såkorn

Årgang: 2018
Fase: Lokal såkorn/venture

Årgang: 2020/21
Fase: Venture/vekst

N
ø

k
k

e
li

n
v

e
st

o
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r

Samlet investert/kommittert kapital: ~NOK 1 milliard (før 2. closing i SMV)

Regionalt/lukket fond 
for Hedmark 

(Skagerak Maturo 
valgt som forvalter)
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Klimaendringer Ressursknapphet Demografisk skifte
Megatrender våre 
investeringer skal 

adressere

FNs bærekrafts-mål 
vår investerings-

strategi støtter 
særlig oppunder

Investeringene 
våre skal bidra til

Miljø
Lavere utslipp

Redusert bruk av miljøgifter
Økt elektrifisering

Bedre rensing
Mer ren energi

Digitalisering/automasjon
Mer effektive prosesser

Digital interaksjon
Bedre ressursutnyttelse

Mindre svinn

Velferd
Tryggere omgivelser
Økt velferd og trivsel
Aktivisering av eldre

Livslang læring

Portefølje-
selskaper

Exits

Skagerak Maturos investeringer bidrar til FNs bærekraftsmål og 
nullutslippssamfunn og er understøtter globale megatrender
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Kjell Ivar Hansen (gründer Catch Communication)
Thorstein Harildstad (CEO Software Innovation)
Thore Berthelsen (Phonero/Ventelo gründer)
Hans Petter Schanke (Beha Hedo Fabrikker)
Bjørn Kjos med Kjos-familien (Norwegian)
Kristin Omholt-Jensen (Gründer Rendra)
Mette Haakestad Lund (Lunds Labrador)
Christian Rynning-Tønnesen (Statkraft)
Birger Steen (CEO Microsoft Russland)
Svein Anders Tunheim (CTO, Chipcon)
Davide de Picciotto (Nettuno Capital)
Trond Riiber Knudsen (TRK group)
Stian Madshus (VP Elkem Carbon)
Christen Knutsen (Borgestad ASA)
Markus Gamenius (Domaren AB)
Petter Solum (Wingmed)
Erlend Bruvik (Stocknet)
Silvija Seres (Fast)
Bjarne Skeie
Møkster

Tom Fedog (Cameron Sense-gründer)
Thomas McKee (Head of M&A NOV)
Frode Meringdal (Presens-gründer)
Christian Wiig (Partner Accenture)
Arthur Olafsen (Norman Antivirus)

Thorleif Egeli (VP Schlumberger)
Tony Fadness (Microsoft/Hitec)
Ingar Østby (Hugin/Northzone)
Carel Hoyer (VP Weatherford)
Frank Wehus (Wtek-gründer)
Yuri Larichev (GM Microsoft)
Ditlef de Vibe (CEO, Kistefos)
Arne Blystad (Blystad Group)
Gunnar Kavli Nilsen (Kavlico)

Christian Melby (Summa)
Willy Dahl (Phonero)
Børge Kolstad (Aker)
Peder Nærbø (Bulk)

Dr. Hadi Saleh
Grieg

Business angels Finansielle

Engler/Pre-såkorn Såkorn Venture

Pluss et vesentlig nettverk med dyp industriell og teknologisk kompetanse og erfaring som bidrar i utvelgelse og utvikling av selskaper

Skagerak Maturo har co-investert med ledende investorer 
nasjonalt og internasjonalt – noen eksempler:
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Prescreening Screening
Analyse og 

preliminære 
forhandlinger

Term Sheet
Due 

diligence
Aksjonær-

avtale
Kick-off og 
100d-plan

• Gjennomføre møte 
med gründer
• Intern- og 

eksternanalyse
• Utarbeide mål-

settinger sammen 
med gründer
• Identifisere co-

investorer
• Preliminære 

forhandlinger med 
gründer

• Forslag til Term 
Sheet
• Rettigheter/plikter
• Investeringsforslag 

gjennomgås i detalj i 
partnerskapet for å 
avgjøre om 
investeringen skal 
løftes til styret

• Gjennomføre 
due diligence
• Kommersiell
• Teknisk
• Juridisk
• Økonomisk

• Aksjonæravtale
• Evaluere totalt 

investeringsforslag

• Sjekk om betingelser i 
Term Sheet er 
oppnåDue diligence
• Gjennomføre 

ekstraordinær GF
• Signere investerings-

og aksjonæravtale
• Utarbeide og 

implementere 100-
dagersplan

Signering
Styre-

beslutning
Innkomne 

case

•Motta og 
arkivere 
forretningsplan 
og registrere 
case i databasen
• Evaluere 

forretningsplan i 
prescreening-
møte
• Innhente 

ytterligere 
informasjon ved 
behov
• Beslutte om 

case skal tas 
med videre

• Gjennomgang 
av case i 
ukentlig 
screeningmøte
• Innhente 

ytterligere 
informasjon 
ved behov
• Beslutte om 

team skal 
investere tid i 
case

Investere Utvikle Exit

Vi gjennomfører dyptgående analyser før enhver investering for å 
sikre at vi investerer i de rette selskapene som kan skape avkastning



34/21 Nytt såkornfond – plassering av kapital - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21/06732-40 Nytt såkornfond – plassering av kapital - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond : Presentasjon av nytt regionalt vekstfond

Ukentlige møter

Styremøter
Aktiv, løpende 
oppfølging av 
selskapet

Ad hoc-møter

Leder øvelser og 
prosesser av 
strategisk verdi 
for selskapet

Etter investering bidrar vi aktivt til at selskapene utvikler seg raskt 
og tilfører nødvendig kompetanse og nettverk

Investere Utvikle Exit
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Strukturert tilnærming for å maksimere verdiskapingen 
- Velprøvd og skreddersydd verktøykasse for utvikling og posisjonering av selskaper i eier- og exitfasen

Operasjonelt

• Tett oppfølging (ukentlige møter med ledelse og styret)

• Sikre riktig organisatorisk sammensetning og effektivt arbeid

• Gi tilgang på nettverk og sikre økt kommersiell fart

• Tilføre kompetanse og metodikk/verktøykasse for øvrig (systemer, rutiner, etc.)

Strategisk

• Sikre riktige strategiske prioriteringer gjennom aktivt eierskap 

• Bygge systemverdier som reduserer risiko og gir raskere og mer kostnadseffektiv skalering

• Sikre strategiske allianser og partnere som bidrar til å akselerere veksten

• Utvikle strategisk plattform for øvrig (forretningsmodell, internasjonalisering, oppkjøp/fusjoner, etc.)

Finansielt

• Tilførsel av kapital fra Skagerak Maturo

• Sikre co-investering fra investorer (industrielle, strategiske og finansielle)

• Optimalisere tilgang på offentlige støttemidler

• Historisk har Skagerak Maturo bidratt til at 6x fondets investerte beløp tilføres selskapene

Exit

• Valg av optimal exit strategi (industrielt/finansielt salg og/eller børsnotering)

• Forberedelse og posisjonering av selskapene før exit

• Rettigheter knyttet til exit sikres alltid i aksjonæravtalene 
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Skagerak Maturo har bred erfaring med exit-prosesser
- Teamet har i tillegg erfaring fra mange exit-prosesser utenom fondene

1

4

6

Børsnotering Finansiell exit Industriell exit

Skagerak Maturo – antall exit-prosesser

Ek
se

m
p

le
r
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13%
13%
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8%

10%

12%

14%

16%

SVC I SSC II SMS

Vintage 2006 Vintage 2008 Vintage 2016

Brutto IRR
Forbedret IRR skyldes:

• Økt erfaring og utvidet 

kompetanse i hele verdikjeden 

for tidligfaseinvestering, -

utvikling og salg

• Velprøvd og uttestet 

investerings- og 

utviklingsmetodikk bidrar til at 

vi gang på gang finner og 

utvikler attraktive selskaper 

med høy exit verdi

• Stort og kompetent nettverk 

som bidrar til at portefølje-

selskapene raskere 

gjennomgår faser for 

«product-market-fit», finner 

optimal forretningsmodell og 

oppnår nødvendig vekst

* Basert på realisasjonsverdi/Fair Value (30.9.20)

12,5 % IRR
13,4 % IRR

4,4 % IRR

Kraftig forbedring i performance for hvert fond som følge av økt 
erfaring, kompetanse og nettverk og velprøvd utviklingsmetodikk

Konfidensielt
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Skagerak Maturo bidrar til vesentlig vekst og utvikling i selskapene
- Utvikling i utvalgte parametere for selskapene i Fond III

Bruttomargin Ansatte Kunder Kapital utløstVerdsetting 
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Media liker det vi holder på med…
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Investeringsstruktur Kontrollrettigheter Exit mekanismer Incentiver Garantier ved inntreden

• Investering i transjer
• Bruk av ulike 

investerings 
instrument
• Egenkapital
• Preferanse-

aksjer
• Konvertible lån
• Tegningsretter 

/ Opsjoner
• Dynamisk prising
• Utvannings-

beskyttelse

• Krav om 
styrerepresentasjon

• Vetorettigheter for 
vesentlige 
beslutninger

• Rett på å initiere full 
exit prosess for 
selskapet

• Tag/drag
• Forkjøpsrett

• Binding av 
nøkkelpersonell

• Aksje- og 
opsjonsprogram

• Lock-up på aksjer
• Konkurranseklausuler
Incentiver

• Generelle garantier 
som eierskap til 
aksjene, skatt, 
regnskap, 
overholdelse av lover 
og godkjennelser, 
korrupsjon etc.

• Teknologi/IP
• Skadesløsholdelse

Velutviklet verktøykasse – noen eksempler på elementer vi har 
benyttet i avtaler med selskapene vi har investert i
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Erfaringer fra First:Seed

Lokalt fond i Hedmark som 
forvaltes av Skagerak Maturo
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Om First:Seed og etableringen

• Høsten 2018 ble Skagerak Maturo kontaktet av 
Sparebankstiftelsen Hedmark (største eier i Sparebank 
1 Østlandet) og Hedmark fylkeskommune

• De ønsket å opprette et regionalt såkornfond og søkte 
profesjonelle aktører til å forvalte fondet. Etter en 
seleksjonsprosess ble Skagerak Maturo valgt

• First:Seed er eid av Sparebankstiftelsen Hedmark og 
Hedmark fylkeskommune og er tilført 100 MNOK

• Skagerak Maturo ansatte en Investment Manager med 
kontor på Hamar

• First:Seed har raskt blitt en godt kjent aktør og bidratt 
til økt innovasjonstakt og verdiskapskapning

• First:Seed trekker på hele teamet i Skagerak Maturo. 
Tilgang til kompetanse, verktøykasse og nettverk sikrer 
god kvalitet i alle ledd

• Fondet skal bidra med kapital, kompetanse og nettverk 
til tidligfasebedrifter i Hedmark med vekstpotensiale.

First:Seed er et regionalt fond som skal bidra med kapital, kompetanse 
og nettverk til tidligfasebedrifter i Hedmark med vekstpotensiale
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Om First Seed
• Ønske om økt nyskapning og vekst i Hedmark
• Fondet skal investere i bedrifter med vekstpotensial
• Forretningsmessige kriterier skal ligge til grunn for 

enhver investering.
• Bedriftene må ha hovedvirksomhet i Hedmark
• First Seed er organisert som en stiftelse slik at det 

ikke skal utdeles midler til investorene/stifterne –
provenyet fra alle realiseringer beholdes av stiftelsen 
og kan reinvesteres og stiftelsen har således ingen 
ende

• Internt i stiftelsen og mot forvalter er mandatet som 
er gitt forvalter gjennom forvaltningsavtalen 
strukturert som et standard lukket fond med 10 års 
levetid med mulighet til forlengelse av fondet. Alle 
realiseringer går tilbake til stiftelsen men kan ikke 
reinvesteres under gjeldende avtale med forvalter. 
Disse vil gå inn i et nytt fond 2 som krever ny 
forvaltningsavtale

• Honorering gjennom forvaltningsfee og suksessfee

Portefølje-
selskap 2

Portefølje-
selskap 3

MNOK 50 MNOK 50

Investerings- og 
aksjonæravtale

Portefølje-
selskap 1

Forvalter

MNOK 100

Fondsstruktur

Valgt fondsmodell for First:Seed
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First:Seed har allerede investert i fire selskaper som har akselerert veksten 
som følge av tilført kapital, kompetanse og nettverk fra Skagerak Maturo
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First:Seed har vært en betydelig bidragsyter til lokale 
kompetansearbeidsplasser

Sysselsetting i porteføljenKompetansearbeidsplasser

• De fire selskapene First:Seed
har investert i sysselsetter om 
lag 60 medarbeidere og er i 
vekst. Dette er 
kompetansearbeidsplasser

• Kompetansearbeidsplassene 
gjør det mer attraktivt å bo i 
regionen

• Sysselsettingen vil øke i takt 
med nye investeringer og etter 
hvert som eksisterende 
porteføljeselskaper vokser 
videre
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Fondet har kommet for kort til å bli vurdert på avkastning ennå, selv om 
denne allerede er god

Oppsummering - portefølje

Selskap

Dato for 

initiell inv.

Geo-

grafi Bransje

Fase ved 

initiell 

inv.

% eierandel 

fullt 

utvannet Kostpris på inv. Fair value på inv.

Renter 

og 

utbytte 

siden 

inv.

Fair 

value/ 

kostpris

Brutto IRR 

på 

urealisert 

inv.

VilMer 20.6.19 Moelv Software Pre seed #REF! 3 146 000             3 396 000             -           1,1 5,6 %

Trysil Maskin 29.10.20 Trysil Industri Growth 26,13 % 6 747 100             7 686 686             1,1 13,7 %

Onsite Security 30.4.20 Hamar V&S Growth 16,60 % 2 000 000             2 000 000             1,0 0,0 %

FeltGIS 2021 Åsnes Skog Seed 16,23 % 2 000 000             2 000 000             1,0 0,0 %

TBD

TBD

Totalt 13 893 100    15 082 686    -        1,1 10,2 %

6,46 %
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Ansvarlig investeringspraksis
I 2016 innførte vi «Policy for ansvarlig investeringspraksis». Formålet med denne policyen er å sette rammene og de grunnleggende

prinsippene for Skagerak Maturo sitt arbeid med ansvarlig og bærekraftig investeringspraksis. Skagerak Maturo er en ansvarlig investor

som bidrar til bærekraftig verdiskaping ved å ta hensyn til miljø, samfunnsmessige forhold og selskapsstyring (ESG) i alle investeringer. Vi

understøtter FNs bærekrafts mål og jobber ut ifra FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Vi bruker vår innflytelse for å påvirke og

følge opp korrupsjonsrisiko, miljøpåvirkning, HMS, mangfold og likestilling og CSR/etiske retningslinjer internt og hos porteføljebedriftene.

Vi har etablert «score card»-systemer med målinger og indekseringer for hvordan våre porteføljeselskaper utvikler seg med tanke på å

være ESG-compliant. Vi har en klar målsetting om at vårt aktive eierskap skal bidra til at alle våre selskaper endrer adferd og i større og

større grad bidrar til at FNs bærekraftsmål imøtekommes.

Eksempel på målinger og rapportering

Andel med
33 %

Andel uten
67 %

A N D E L  P O R TE F Ø L J E - SE L SK A P E R  
M E D  K V IN N E R  I  L E D E N D E  

P O S IS J O N E R

Andel med
33 %

Andel uten
67 %

A N D E L  P O R TE F Ø L J E - SE L SK A P E R  
M E D  K V IN N E R  I  STYR E T

Andel med
0 %

Andel uten
100 %

A N D E L  P O R TE F Ø L J E - SE L SK A P E R  
M E D  F L E R K U L TU R E L L E  I  

L E D E N D E  P O S IS J O N E R

Andel med
33 %

Andel uten
67 %

A N D E L  P O R T E F Ø L J E - SE L SK A P E R  
M E D  F L E R K U L T U R E L L E  I  STYR E T

Selskapene følges opp på tilsvarende måte som i andre fond forvaltet av 
Skagerak Maturo, blant annet med ansvarlig investeringspraksis
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Inntekt Verdsetting Kapital utløst

42

55

Pre investering Nå

112

191

Premoney Nå

Ringvirkningene vil øke etter hvert som fondet kommer lengre i 
utviklingsfasen med selskapene – Innlandet 

Kommentar
Egenkapitalinvesteringer fra 
profesjonelle aktører er ofte 
utløsende for støttemidler 
fra for eksempel Innovasjon 
Norge. I tillegg ønsker andre 
profesjonelle investorer å 
co-investere med lokale 
miljøer.

Skagerak Maturo og 
First:Seed bidrar også i 
løpende samarbeid med 
inkubatorer og 
næringshager for øke 
interessen rundt tidligfase-
investeringer.

14
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Anne Worsøe
- Styreleder

• Investor og 
styregrossist

• Første leder for 
Norsk 
Venturekapital-
forening.

• Tidligere leder for 
New Business i 
Statkraft, direktør 
for 
forretningsutvikling i 
Oslotech og San-
Francisco kontoret 
til Innovasjon 
Norge.

Jan Christian Vestre
-Styremedlem

• Kåret til 
«Entrepreneur of
the year» og er EY 
Norges 
representant 
internasjonale 
kåring for 2020. 

• Leder Vestre AS, 
produsent av 
utemøbler med 
innovative design 
og 
gjennomgående 
fokus på 
bærekraft. 

Ståle Løvbukten
- Styremedlem

• CEO i Valuegarden
• Seriegrunder og 

investor
• Grunnlagt 

Admincontrol og 
Questback

• Styremedlem i 
Spacemaker AI, 
Owners Room og 
Norselab

Birgit Aasgaard 
Jenssen
- Styremedlem

• Nøringssjef i 
Innlandet 
Fylkeskommune

Steffen Dyre Hansen
-styremedlem

• Grunder og leder 
for Assessment
Company, et 
rådgivnings-og
rekruttering i 
Norge og Sverige

• AC ca 40 ansatte, 
hovedkontor
Hamar.

• Lang erfaring fra 
ledende aktører i 
innen strategi og 
HR

Vi har fått på plass et kompetent styre i First:Seed med bl.a. seriegründere 
og lokale drivkrefter
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Media Selskap omtalt Link

Hamar Arbeiderblad First:Seed Trykk her

Hamar Dagblad First:Seed Trykk her

Hamar Arbeiderblad VilMer/First:Seed Trykk her

Østlendingen VilMer Trykk her

Hamar Arbeiderblad VilMer Trykk her

Østlendingen Trysil Maskin Trykk her

Hamar Arbeiderblad Vixel/SM/F:S Trykk her

Hamar Arbeiderblad Onsite Security Trykk her

Finansavisen Onsite Security Trykk her

Veier24 Trysil Maskin Trykk her

Finansavisen Skagerak Maturo Trykk her

Aktuell sikkerhet Onsite Security Trykk her

First:Seed og selskapene vi har investert i har fått mye positiv omtale i 
lokale medier
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-43 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 

 
   

Endring av vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 
21. mai 2021 vedtas. 

2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. mai 
2021 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse. 

 
 
Vedlegg 
Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet 03.02.21 
E-post til Lotteri- og stiftelsestilsynet 04.02.21 
E-post fra Lotteri- og stiftelsestilsynet 11.05.21 
Utkast nye vedtekter - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond mai 2021 
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Saksopplysninger 
 
Saken har en lengre forhistorie, hvor det primære var at stiftelsens vedtekter i styresak 
42/20 ble foreslått justert på to punkter. 
 
Endring i varamedlemmer 
 
Det første punktet var en ren formalitet knyttet til vedtektenes § 5, punkt 2. 
Her het det opprinnelig følgende i første setning: 
 
«Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv varamedlemmer i rekke.»  
 
Basert på at praksis hadde synliggjort at det ikke var behov for så mange varamedlemmer 
i rekke ble dette foreslått redusert til tre varamedlemmer i rekke slik: 
 
«Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer i rekke.» 
 
Endringen ble vedtatt og det kom heller ingen merknader til denne ved rådsforsamlingens 
behandling. Endringen er heller ikke problematisert av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og er 
videreført i vedlagte forslag til vedtekter.  
 
Endring vedrørende grunnkapitalen og forvaltningen av denne 
 
Etter innspill fra Gabler AS ble det i styremøte sak 42/20 vedtatt endringer i ordlyden i 
vedtektenes § 6. Bakgrunnen var at man ønsket å sikre at vedtektene ikke var et hinder for 
å gjennomføre stiftelsens reviderte kapitalforvaltningsstrategi. Formålet var følgelig å 
tydeliggjøre vedtektene, herunder også i situasjoner hvor man kunne oppleve kraftige fall i 
aksjemarkedet. Videre ønsket man å sikre at man over tid kunne ha en stabil 
utdelingsordning fra år til år. I en slik situasjon, hvor man med en høyere aksjeandel, 
kombinert med ekstreme fall i aksjeverdier over kortere tidsrom, ville kunne risikere at man 
i korte tidsrom ikke klarte å overholde kravet om opprettholdelse av realverdien av 
grunnkapitalen. Dette resulterte i at det ble vedtatt endringer i vedtektene § 6.  
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp til sammen kr 244 000 000 og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:  
 
Kommune:         Beløp:  

 

Bykle     2.000.000  
Valle     1.000.000  
Bygland       500.000  
Evje og Hornnes   1.000.000  
Iveland       500.000  
Birkenes    4.000.000  
Lillesand           20.000.000  
Grimstad            80.000.000  
Arendal         120.000.000  
Froland             4.500.000  
Åmli              1.000.000  
Vegårshei                            500.000  
Tvedestrand                     5.000.000  
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Gjerstad            2.000.000  
Risør             2.000.000  
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også er 
ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.  
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle 
forvaltere etter anbud og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi. Ved forvaltningen 
skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.  
 
Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen hvert år, 
og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan 
brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan 
benyttes senere år.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig 
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.» 
 
 
Dette ble endret slik: 
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp til sammen kr 244 000 000. og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:  
 
Kommune:         Beløp:  

 
Bykle      2.000.000  
Valle      1.000.000  
Bygland        500.000  
Evje og Hornnes    1.000.000  
Iveland        500.000  
Birkenes     4.000.000  
Lillesand            20.000.000  
Grimstad             80.000.000  
Arendal          120.000.000  
Froland              4.500.000  
Åmli               1.000.000  
Vegårshei                             500.000  
Tvedestrand                      5.000.000  
Gjerstad             2.000.000  
Risør              2.000.000  
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også er 
ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.  
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle 
forvaltere etter anbud og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
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Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.  
 
Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen hvert år, 
og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan 
brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan 
benyttes senere år.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig 
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.» 
 
Nytt siste avsnitt:  
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at grunnkapitalen 
opprettholder sin realverdi over tid.» 
 
 
Endringene ble forelagt rådsforsamlingen til uttalelse uten at det kom merknader eller 
innvendinger til endringene.  
 
Nye vedtekter med endringene ble deretter oversendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet for 
behandling. Dette avstedkom spørsmål knyttet til ytterligere dokumentasjon mv. fra 
tilsynets side, og deretter har det vært dialog med tilsynet knyttet til årsak til endringene og 
omfang av endringene.  
 
Det fremstår ut fra dialogen med tilsynet som om flere av endringene ikke er kurante og 
uansett ikke nødvendige av hensyn til endringen av kapitalforvaltningsstrategien.  
 
Etter et veldig nyttig Teams møte mellom sekretariatet, Gabler og representanter for 
tilsynet den 29. april i år ble det klart at stiftelsen kan oppnå ønsket formål ved å gjøre 
langt mindre endringer enn opprinnelig angitt. Videre ble det gjort klart fra tilsynets side at 
endringene som var vedtatt ikke var nødvendige av hensyn til kapitalforvaltningsstrategien. 
Dette er senere også bekreftet skriftlig i e-post fra tilsynet av 11. mai 2021.  
 
 
 
Vurderinger 
 
Etter møter og dialog som angitt over fremstår det som klart at endringene som ble vedtatt 
i styremøtesak 42/20 gikk lengre enn det som er nødvendig, herunder ved at endringene 
ikke var nødvendige av hensyn til kapitalforvaltningsstrategien. Videre fremstår det som 
klart at det ikke vil være kurant å få tilsynets tilslutning til de vedtatte endringer. Etter dette 
foreslås at flere av endringene reverseres, slik at § 6 i nytt forslag til vedtekter blir lydende 
slik (endret/tillagt tekst er understreket): 
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp til sammen kr 244 000 000, og er urørlig:  
 
 
 
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:  
 
Kommune:         Beløp:  
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Bykle     2.000.000  
Valle     1.000.000  
Bygland       500.000  
Evje og Hornnes   1.000.000  
Iveland       500.000  
Birkenes             4.000.000  
Lillesand           20.000.000   
Grimstad            80.000.000   
Arendal         120.000.000   
Froland             4.500.000   
Åmli              1.000.000   
Vegårshei                            500.000   
Tvedestrand                      5.000.000  
Gjerstad             2.000.000  
Risør              2.000.000  
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også er 
ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.  
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle 
forvaltere etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at grunnkapitalen 
opprettholder sin realverdi over tid. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å 
fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig 
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.» 
 
 
 
For øvrig foreslås nå også en endring i vedtektens § 8, hvor det tidligere het: 
 
«Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres av en voldgiftsnemnd 
på 3 medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Aust-Agder» 

Da embetet når er slått sammen og har fått nytt navn foreslås vedtektene oppdatert i 
samsvar med dette slik: 
 
«Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres av en voldgiftsnemnd 
på 3 medlemmer oppnevnt av Statsforvalteren i Agder.» 

 
Forslag til komplette nye vedtekter med de her inntatte forslag til endringer er vedlagt som 
vedlegg 1.  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-64 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 
 

   

Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 27. 
november 20120 vedtas. 
2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 27. november 
2020 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse. 
 
 
Vedlegg 
Vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2020 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Forslag til endring av vedtekter fra Gabler AS 
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Saksopplysninger 
 
I forbindelse med arbeidet med kapitalforvaltningsstrategien for 2021, har Gabler pekt på 
at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjennom vedtektene og kapitalforvaltnings-
strategien har ulike føringer for hva som skal gjøres ved et kraftig fall i fondets kapital. På 
den ene siden sier vedtektene at grunnkapitalen til fondet er urørlig, og på den andre siden 
er det forankret en rebalanseringsstrategi i kapitalforvaltningsstrategien. I tillegg er det i 
kapitalforvaltningsstrategien nedfelt en stresstest som har som formål å evaluere hvor godt 
fondets realverdi av grunnkapitalen er beskyttet. Gabler har derfor anbefalt at man 
vurderer endringer i vedtektene § 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne. 
 
Vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble sist endret i 2016.  Formelt 
ble endringen godtatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet 2.1.2017. Endringen den gangen var i 
§ 5 Stiftelsens organer og deres ansvarsområder, pkt. 2 Stiftelsens styre, hvor en gikk bort 
fra ordningen med personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekke. Man bestemte 
seg da for å ha syv varamedlemmer i rekke. Basert på de erfaringene man har hatt med 
en ordningen så langt, bør en nå vurdere antall varamedlemmer i rekke.     
 
 
 
Vurderinger 
 
§ 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne. 
 
For å tydeliggjøre retningslinjene ved kraftige fall i aksjemarkedet og underbygge 
rebalanseringstankegangen kan det være fornuftig å gjøre endringer i vedtektene i § 6. 
Disse endringene kan legge grunnlag for en høyere aksjeandel, høyere avkastning og 
større grad av formålsrealisering over tid. 
 
Man kan si at Aust-Agder utvikling- og kompetansefond har tre målsettinger som i teorien 
kan stå i motsetninger til hverandre.  Det er: 
 

• Fondet ønsker å realisere sitt formål gjennom utdelinger. 

• Fondet ønsker å ha en høy og stabil aksjeandel over tid, og rebalansere 
aksjeandelen ved fall i aksjemarkedet. 

• Fondet ønsker å opprettholde realverdien av grunnkapitalen fra år til år.  
 
Det er fordelaktig at det er stabilitet i utdelingene fra år til år. En høy og stabil aksjeandel 
forventes også å gi en høyere avkastning. Dette vil også legge grunnlaget for å ivareta 
formålsrealiseringen og vekst i grunnkapitalen over tid. Man må da akseptere at det kan 
gå på bekostning av opprettholdelsen av realverdien av grunnkapitalen i kortere perioder. 
For å forankre denne prioriteringen av mål er det nødvendig med vedtektsendringer.  
Vedlagt saken følger et notat fra Gabler hvor en ser nærmere på dette forholdet. 
 
Dagens vedtekter i § 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne har følgende ordlyd. 

 

Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000 og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital: 

 
Kommune: Beløp: 

Bykle 2.000.000 
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Valle 1.000.000 
Bygland 500.000 
Evje og Hornnes 1.000.000 
Iveland 500.000 
Birkenes 4.000.000 
Lillesand 20.000.000 
Grimstad 80.000.000 
Arendal 120.000.000 
Froland 4.500.000 
Åmli 1.000.000 
Vegårshei 500.000 
Tvedestrand 5.000.000 
Gjerstad 2.000.000 
Risør 2.000.000 

 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt 
ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter anbud og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen 
hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige 
avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et 
fond som kan benyttes senere år. 
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan 
årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet. 
 

Ved utarbeidelse av nye vedtekter foreslås det at en fjerner tekst om at grunnkapitalen er 
urørlig og forenkler avsnittet om hvordan kapitalavkastningen tillegges grunnkapitalen. En 
slik forenkling vil før til tydeligere retningslinjer ved fall i fondets kapital og underbygge 
føringene som legges i kapitalforvaltningsstrategien uten at det endre på stiftelsen mål  
knyttet til formålsrealisering og bevaring av realverdien over tid. 
 
I tillegg foreslås det å stryke formuleringen om at profesjonelle forvaltere skal velges etter  
anbud. Selv om man fjerner anbudsplikt ved valg av forvaltere fra vedtektene, er dette ikke 
til hinder for å hente inn tilbud fra ulike forvaltningsmiljøer og rådgivningsmiljøer og bruke 
anbudsprosesser der hvor det er ønskelig eller påkrevd i henhold til lov om offentlige 
anskaffelser.  
 
Dette gir følgende forslag til formulering av § 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne. 
 

Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000.  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital: 
 
Kommune: Beløp: 

Bykle 2.000.000 
Valle 1.000.000 



35/21 Endring av vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  - 21/06732-43 Endring av vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  : Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Dokumentnr.: 20/01095-64  side 4 av 5 
 

Bygland 500.000 
Evje og Hornnes 1.000.000 
Iveland 500.000 
Birkenes 4.000.000 
Lillesand 20.000.000 
Grimstad 80.000.000 
Arendal 120.000.000 
Froland 4.500.000 
Åmli 1.000.000 
Vegårshei 500.000 
Tvedestrand 5.000.000 
Gjerstad 2.000.000 
Risør 2.000.000 

 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt 
ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at 
grunnkapitalen opprettholder sin realverdi over tid. 

 
§ 5 Stiftelsens organer og deres ansvarsområder pkt. 2 Stiftelsens styre  
 
I 2016 ble vedtektene som nevnt endret slik at man gikk over fra at styret skulle ha 
personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekke.  Man valgte da å ha syv 
varamedlemmer i rekke. Formuleringen i vedtektene § 5 Stiftelsens organer og deres 
ansvarsområder, pkt.  2 Stiftelsens styre har nå følgende formulering: 
 

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv varamedlemmer i rekke. Begge 
kjønn skal være representert med minst 40 %. 
 
Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4 år og 3 medlemmer for 2 år og 
deretter annethvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 3 eller 4 
varamedlemmer for 4 år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen 
skal kunne sitte mer enn to perioder. 
 
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele begrenset prokura. 
Det er styrets ansvar å besørge nødvendig sekretariat. 
 
Styret behandler og fatter vedtak i alle enkeltsaker som gjelder bruk av midler for å 
fremme stiftelsens formål etter § 4 og står også for forvaltningen av grunnkapitalen 
etter § 6. 
 
Stiftelsesloven kapittel 4 gjelder for styrets saksbehandling. 

 
Erfaringene så langt tilsier at en ikke ha behov for så mange varamedlemmer i rekke. I 
praksis har det ikke vært behov for de fire siste varamedlemmene. Det foreslås derfor at 
en redusere antall varamedlemmer i rekke til tre. Det vil gjøre det enklere å administrere 
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fondet og lette arbeidet for valgkomiteen. Det gir følgende forslag til formulering av § 5 
Stiftelsens organer og deres ansvarsområder, pkt.  2 Stiftelsens styre: 
 

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Begge 
kjønn skal være representert med minst 40 %. 
 
Ved konstitueringen velges fire medlemmer for 4 år og tre medlemmer for 2 år og 
deretter annethvert år velges henholdsvis tre eller fire styremedlemmer og en eller 
to varamedlemmer for 4 år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at 
ingen skal kunne sitte mer enn to perioder. 
 
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele begrenset prokura. 
Det er styrets ansvar å besørge nødvendig sekretariat. 
 
Styret behandler og fatter vedtak i alle enkeltsaker som gjelder bruk av midler for å 
fremme stiftelsens formål etter § 4 og står også for forvaltningen av grunnkapitalen 
etter § 6. 
 
Stiftelsesloven kapittel 4 gjelder for styrets saksbehandling. 

 
 
 
 
Konklusjon 
 
Det foreslås at vedlagte forslag til vedtekter med nye formuleringer av § 5 Stiftelsens 
organer og deres ansvarsområder, pkt. 2 Stiftelsens styre og § 6 Grunnkapitalen og 
forvaltningen av denne vedtas.  
 
Det foreslås videre at saken oversendes rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond til uttalelse.  Det er innkalt til ekstraordinært møte i rådsforsamlingen 11. 
desember 2020.  
 
Etter det sendes vedtektene til Lotteri- og stiftelsestilsynet til endelig godkjenning. 
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UTKAST         

VEDTEKTER 

for stiftelsen 

«AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND» 

 

§ 1 Stiftelsens navn  

Stiftelsens navn er «Aust-Agder utviklings- og kompetansefond».  

 

§ 2 Stifterne  

Stiftelsen er opprettet av kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Bykle, 
Valle, Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland, Birkenes, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad og 
Risør.  

 

§ 3 Lovgrunnlag for stiftelsen  

Stiftelsen er regulert av stiftelsesloven.  

Kontorkommune er Arendal kommune.  

 

§ 4 Formål  

Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til 
sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og 
videreutvikle Universitetet i Agder.  

Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende 
dette til nyttige formål.  

Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre.  

Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, 
utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og 
private foretak.  

De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og 
kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt 
næringsliv og/eller lokalforvaltningen.  

Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.  
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§ 5 Stiftelsens organer og deres ansvarsområder  

1. Rådsforsamling  

Rådsforsamlingen består av en representant med personlig vararepresentant fra hver 
av stifterne valgt for hver kommunestyreperiode.  

Rådsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder.  

Rådsforsamlingen fatter vedtak i møte og er beslutningsdyktig når minst halvdelen av 
representantene er til stede. Ved avstemming vektes stemmer i henhold til innskutt 
grunnkapital fra den enkelte stifter (jfr. § 6) og vedtak må, for å være gyldig, 
representere minst 50 % av grunnkapitalen og minst 2 av stifterne.  

Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så 
ofte leder, styret eller minst tre av representantene krever det. Innkallingen til 
rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til representantene. I 
innkallingen angis de saker som skal behandles. Saker som en representant ønsker 
å fremme særskilt, må være styret i hende minst en uke før møtet holdes. 
Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker.  

Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to 
andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende 
representantene.  

Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder og valgkomite 
på 3 medlemmer til å forberede valgene.  

Rådsforsamlingen kan avsette styret.  

Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse.  

Rådsforsamlingen skal velge revisor.  

Rådsforsamlingen skal gis anledning til å avgi uttalelse ved omdanning av stiftelsen.  

 

2. Stiftelsens styre  

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Begge kjønn 
skal være representert med minst 40 %.  

Ved konstitueringen velges fire medlemmer for 4 år og tre medlemmer for 2 år og 
deretter annethvert år velges henholdsvis tre eller fire styremedlemmer og en eller to 
varamedlemmer for 4 år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen 
skal kunne sitte mer enn to perioder.  

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele begrenset prokura.                 
Det er styrets ansvar å besørge nødvendig sekretariat.  

Styret behandler og fatter vedtak i alle enkeltsaker som gjelder bruk av midler for å 
fremme stiftelsens formål etter § 4 og står også for forvaltningen av grunnkapitalen 
etter § 6.  
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Stiftelsesloven kapittel 4 gjelder for styrets saksbehandling. 

  

§ 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne  

Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000, og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:  
 
Kommune:         Beløp:  
 
Bykle     2.000.000  
Valle     1.000.000  
Bygland       500.000  
Evje og Hornnes   1.000.000  
Iveland       500.000  
Birkenes    4.000.000  
Lillesand            20.000.000  
Grimstad             80.000.000  
Arendal          120.000.000  
Froland              4.500.000  
Åmli               1.000.000  
Vegårshei                              500.000  
Tvedestrand                       5.000.000  
Gjerstad              2.000.000  
Risør               2.000.000  
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.  
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at 
grunnkapitalen opprettholder sin realverdi over tid. Den øvrige avkastning kan brukes 
det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes 
senere år.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig 
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet. 
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§ 7 Omdanning  

Stiftelsen kan omdannes etter reglene i stiftelsesloven.  

 

§ 8 Tvistebestemmelser  

Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres av en 
voldgiftsnemnd på 3 medlemmer oppnevnt av Statsforvalteren i Agder. 

 

 

Arendal 21. mai 2021 

 

 

Tormod Vågsnes         Bodil Slettebø  
Styreleder          Nestleder 
 

Rita Hansen          Kjetil Glimsdal  

 

Bente Christensen         Sverre Valvik  

 

Oddvar Espegren        

 

Ole Magnus Heimvik 
         Daglig leder 
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Erklæring endring vedtekter 

 

Undertegnede, som representant for stifter/kommune ______________ 

bekrefter herved at stifter har behandlet vedtektsendring av 21. mai 2021 

og at vi ikke har innvendinger til endringen. 

 

 

___________________ 2021 

 

 

_____________________ 

 

For stifter ____________________________ 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-41 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Orientering – «Skagerak Maturo V» 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Orienteringssak 
 
 
Vedlegg 
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Saksopplysninger 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er forespurt om å investere i et nytt fond under 
etablering benevnt Skagerak Maturo V. 
 
Kort om fondet: 
 

- Fondet skal være et spesialistfond som investerer i vekstbedrifter innen 
ESG/bærekraft og digitalisering (B2B). 

- 70 % eierskap i Software/SaaS og 30 % i Deeptech 
- Fondet vil være et Venture-fond som sikter mot aktører som er underkapitaliserte, 

verdigenererende, men som er kommet over den første tidligfaserisikoen 
- Selskapene må ha globalt potensial og business to business (B2B) 
- Forventet årlig IRR på 15-20 %, og lavere risiko enn tidligere fond 

 
- Fondet skal forvaltes av Skagerak Maturo i Kristiansand 
- Målet er å etablere et fond med kapital på NOK 800 millioner, hvorav over NOK 350 

millioner er tegnet. 
- Antall investeringer 10-20, hver på NOK 30-80 millioner, eierandel 10-40 % 

 
- Frist for endelig tegning er 7. juni 2021 
- Minste tegning er NOK 5 millioner 
- Forvaltningskostnad 2 % p.a., terskelrente 6% p.a. 
- Etableringskost inntil 0,5 % av kommittert kapital/NOK 1 million 

 
- Kun NOK 30 mill. av kapitalen er låst til investeringer i regionen, for øvrig står 

forvalterne fritt til hvor investeringer foretas i Norge. Inntil 15 % kan investeres 
utenfor landet 
 

- Sørlandets kompetansefond deltar, øvrige kjente regionale investorer er Arendal 
Fossekompani, Agder Energi mv. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/10958-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 
 

   

Sluttrapport for UiA-prosjektet: «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for 
krisehåndtering» 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i Agder 
vedr.  prosjektet «KriseSIM» til etterretning.  
 
 
Vedlegg 
Sluttrapport_ KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering 
KriseSim_Prosjektregnskap 
KriseSim_Regnskapsrapport 
Utbetalingsanmodning sluttutbetaling KriseSim 
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Saksopplysninger 
 
Prosjektet «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering» har vært opp til 
behandling i styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tre ganger. Første gang var 
i møte 17.02.2017 hvor det ble bevilget 185 000 kroner i sak 14 717.  Andre gang var i 
møte 2.2.2018 hvor det ble bevilget 250 000 kroner i sak 6/18. Tredje gang var i møte 
22.2.2019 hvor det ble bevilget 86 000 kroner i sak 10/19.  Tilsammen har Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond bevilget 521 000 kroner til prosjektet. 
 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har bevilget tilsvarende beløp som Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond til dette prosjektet.  Den samlede bevilgning fra de to 
stiftelsene er på 1 042 000 kroner.   
 
Vedtaket i styret 22.2.2019 var som følger:  
  

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. 

 
 
Bakgrunn for søknaden 
 
Prosjektets mål har vært å utvikle et realistisk, innovativt og interaktivt virtuelt 
treningsverktøy (VTT) for tidskritisk beslutningstaking i et operasjonssenter med tilgang til 
«big data» (ustrukturert informasjon publisert online). Teningsverktøyet/operasjons-
sentralen har vært plassert i Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved UiA Campus 
Grimstad.  
 
Prosjektet er utviklet av CIEM Lab i samarbeid med Agder politidistrikt, Statsforvalteren i 
Agder, Grimstad kommune, Kristiansand kommune, Grimstad brann- og feiertjeneste, 
Grimstad Røde Kors, Sørlandet Sykehus HF og konsulentselskapet NCSpectrum. 
Prosjektet støttes også av Institutt for IKT i Grimstad, Institutt for informasjonssystemer i 
Kristiansand og Senter for eHelse. 
 
Gjennom prosjektet har man analysere samspillet mellom teknologi, oppgavene som skal 
utføres og menneskene som utfører oppgavene. Videre har man etablert en metode for å 
evaluere samspillet mellom mennesker og IKT i operasjonssenteret, med hensyn til bl.a. 
systemenes brukervennlighet, og sett nærmere på betingelsene for et realistisk 
eksperimentelt operasjonssenter.  
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En simuleringsmotor som ble designet og bygget i prosjektet har generere en strøm av 
«big data» fra værmelding, Nødnett og Twitter. For CIEMs operasjonssenter er det flere 
fordeler med det treningsverktøyet, bl.a. at dette vil bidra til å styrke samhandlingen 
mellom forskere og aktuelle yrkesutøvere.  
 
De tre hovedaktivitetene i prosjektet har vært 3D-modellering, utvikling av en «Big data»-
simulator og brukertesting. 
 
 
 
Vurderinger 
 
Som det går frem av vedtaket over har både Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 
Sparebankstiftelsen Sparbenken Sør bevilget 521 000 kroner til dett prosjektet.  Til 
sammen blir det en bevilgning fra de to stiftelsene på 1 042 000 kroner. Det samlede 
kostnads-overslaget var på 2084 000 kroner.   
 
Prosjektregnskapet viser en samlet kostnad på 1 610 194 kroner.  Dert er 473 806 kroner 
lavere enn lagt til grunn i søknaden. Dette innebærer at avkortning av tilskuddet fra 
AAUKF med 118 452 kroner til 402 548 kroner.  
 
Prosjektet ble gjennomført som forventet og uten noen forsinkelser. Måloppnåelsen er av 
prosjektleder beskrevet som betydelig.   
 
Alle delene av prosjektet er gjennomført som planlagt, men med redusert reisevirksomhet 
og reduksjon av innleide ressurser. Man har også bare brukt simulerte vær og Twitterdata. 
Dette sammen med større bruk av studenter førte til reduserte utgifter i prosjektet. 
 
Av viktig lærdom som kan hentes fra prosjektet er bl.a at utvikling av et treningsprogram 
fra scratch er utfordrende og krever flere utviklere. Man har derfor også gjennomført 
mindre studentprosjekter. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Universitet i Agder vedr. 
prosjektet «KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering.» 
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KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering  

Dato 

11 April 2021  

Organisasjon/foretak/institusjon 

Centre for Integrated Emergency Management (CIEM), Institutt for IKT, Universitetet i Agder 

Grimstad 

Kontaktperson (obligatorisk) 

Jaziar Radianti  

Telefon (obligatorisk) 

98668761 
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Jon Lilletuns Vei 9  

Postnummer/sted 

4879 

E-post (obligatorisk) 

jaziar.radianti@uia.no  

Kontonummer for sluttutbetaling 

DnB: 7694 05 18748 Betaling merkes: 798537 KriseSim 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 

The KriseSIM project developed a realistic, innovative and interactive virtual training tool (VTT) for 

time- critical decision making in an operations centre. In this project, we analyze the interplay 

between the technology, the tasks to be executed in an emergency and the persons performing the 

tasks. In addition, the project established a method for evaluating human-computer interactions in 

an operations centre, in terms of personnel’s awareness, the usability of the virtual training tool, 
that will be tailored to the proposed virtual training context. 
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In the KriseSIM project, the requirements for a realistic experimental operations centre were 

collected. A prototype of a simulation engine generating a flow of simulated data inputs were 

designed and built. The engine will interact with the VTT in the operations centre through a 

simulated data and information. 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

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

The project plan has been successfully implemented and the planned deliverables have been 

produced. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

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

planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 

Time Plan: The project was implemented as expected, with no delay. 

Output plans 

The expected outputs in this project are as follow: 

O1: VTT Requirement and Design 

• D1.1 Deliverable: Requirement Document – fulfilled and documented as a scientific paper and 

Annual Report 2017 

O2: 3D Model Development 

• D2.1 Validated requirement document: Fulfilled through a Report on the requirements that have 
been discussed with the crisis management practitioners. 

• D2.2 scientific paper: We published three papers on Operasjon Tyrsdal and one paper on 
architecture of KRISE SIM 

• D2.3 POC of VTT: We developed two software as POCs. First, low fidelity “Operasjon Tyrsdal” game 
using extreme weather as a case, and second high fidelity “KriseSIM” game with fire in a city as a 
case. 

O3: Information Simulator Development 

• D3.1 A first rough and executable VTT integrated with big data simulator 

• D3.2 Guidelines on how to use VTT 

Both deliverables D31 and D3.2 are manifested as software: Operasjon Tyrsdal and KriseSIM. The 

tutorial of Operasjon Tyrsdal is built inside the software, allowing the players to learn before actually 

using the software. 

O4: User Testing Design and Sustainability Plan 

• D4.1 A report on testing design: It is reported in the annual KRISESIM report 2018; 
• D4.2 A sustainability plan of VTT Tool: the produced software is maintained in the CIEMlab. It is 
installed on six computers in the CIEMlab. 

O5: Real Testing in Operations centre 

• D5.1 A report on testing implementation: The testing is reported in the third KRISESIM annual 
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report 2019. 

• D5.2 A scientific paper on VTT testing and evaluation: We produced two papers on VTT testing and 
evaluation 

• D5.3 A VTT prototype as a proof of concept: We developed two software prototypes: 1) A low 

fidelity version (Operasjon Tyrsdal, extreme weather scenario) that works smoothly. 2) A high-

fidelity version (KriseSIM) that have fulfilled the same elements as that have been developed in in 

Operasjon Tyrsdal, but limited playability especially it requires a strong, advanced machine to run it.  

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 

Betydelig 

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

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

1) Scientific Publications: The project results in 6 scientific articles (1 journal article, 2 book chapters, 

3 conference articles), exceeding the number of planned papers, i.e., 3 papers 

2) User Testing 

• user testing with fire brigade for “Operasjon Tyrsdal” during the development of the software 
(2017) 

• user experience and usability testing with 11 students – Operasjon Tyrsdal (2018) 

• user testing with eye-tracker, and testing in experimental control room CIEMlab with fire brigade – 

Operasjon Tyrsdal (2019) 

3) Exhibition activities: 

– Kristiansandskonferansen 2016 

– Kristiansandskonferansen 2017 

4) Magazines 

– Brann og Sikkerhet, August 2017 

– The project was profiled in the AAUKF Annual Report 2017 

5) Annual project report: This project delivered annual reports to AAUKF to communicate the project 

progress. The reports were not only delivered by filling the online form, but also by sending the full 

reports (2017, 2018, 2019). 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

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

All tasks are completed as planned. However, there was change in the original plan such as reduced 

travelling activities, reduced hired resources. We also used only simulated weather and Twitter data, 

which initially planned to use with a real time data that interacts with the game engine. We reduced 

the complexities of user testing that initially planned for using qualitative analysis and the use of 

video and audio analysis which can be time consuming. This is a part of agreement on requested 

reduced budget documented in “Notes in KriseSIM Proposal”. See attachment in Section 8. 

5. Kostnader og finansiering 
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Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

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

The use of the budget was less than what had been asked for because we have used several paid 

students that cost less to implement some parts of the projects. 

6. Viktige erfaringer 

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

dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 

*On building competence and competence transfer 

UiA has a multimedia study program where the students are trained to use the software Unity (a 

game engine to be used to develop computer games, including elements of virtual and augmented 

reality) to develop a Multimedia project. However, there was limited experience on how to use this 

software in a complex project. In parallel with the KriseSIM project, the developer was hired to teach 

advanced use of Unity for the master students. This case showed indirectly that the knowledge and 

experience that the developer acquired while working on this project has increased the knowledge 

and possibility to transfer the knowledge to the students. 

*On the prototype: Both KriseSIM and Operasjon Tyrsdal project is currently maintained in the 

CIEMlab 

*On experimental operation centre part 

During the requirement gathering, we included requirement gathering and discussion on the 

experimental operation centre that is now called CIEMlab. CIEMlab has been included as a part of 

research infrastructure in some funded proposal, for example: 

– INSITU (Sharing incident and threat information for common situational understanding): We have 

used the lab facility to monitor and develop digital crisis management exercises involving crisis 

management stakeholders in Agder, especially Statsforvalteren i Agder. 

– AUREAS (Augmented Reality Support for Decision-Making in Crisis Management) Project: the lab 

has been used for evaluating the Augmented Reality decision-making support system by master 

students from University of Agder and University of Duisburg Essen in Germany. 

*Lessons Learned from the project feasibility (software development part): We learnt that 

developing a training software from scratch is challenging and requires multiple developers. In our 

experience from this project, a successful, playable software Operasjon Tyrsdal with low fidelity 

graphics was made jointly with a team of 4 developers. And this project has been initiated as a 

bachelor student project, that were brought further into this project.  

The second high fidelity software with the fire scenario was a bit ambitious to be developed from 

scratch by one person. To anticipate some potential issues, smaller student projects were created, 

such as designing user interface or icons to work together with the game engines. Some objects 

(models) were purchased to avoid unnecessary hours spent to this effort. We learned that the 

realistic graphics would be heavy for machines without good graphic cards and with limited memory 

capacity. 
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If one wants to target a more ready- to- use solution, and not only a proof of concept, the 

involvement of a developer/software company in a project would bring the proof of concept into a 

more ready-to-use solution. 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 

The KRISESIM project has facilitated the process of the development of the experimental CIEMlab. 

The development of the software has been the first initiative to make the CIEMlab alive and to show 

the potential usage for the training. We thank AAUKF and Sparebanken Sør for funding this research. 

8. Vedlegg 

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

mer.) 

• Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 

• Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 

Jaziar Radianti  

Prosjektansvarlig 

Jaziar Radianti 
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett

Personal- og indirekte kostander 1 563 078                              1 958 000                              

Utstyr 31 369                                   25 000                                   

Andre driftskostnader 15 747                                   101 000                                 

-                                        -                                        

-                                        -                                        

SUM 1 610 194                              2 084 000                              

Kilde Virkelig Planlagt

AAKF 805 097                                 1 042 000-                              

UiA 805 097                                 1 042 000-                              

-                                        -                                        

-                                        -                                        

-                                        -                                        

SUM 1 610 194                              2 084 000-                              

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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Kostnadsart  (Hovedposter) Regnskap Budsjett

Personal- og indirekte kostander 1 563 078                        1 958 000                        

Utstyr 31 369                             25 000                             

Andre driftskostnader 15 747                             101 000                           

-                                   -                                   

-                                   -                                   

SUM 1 610 194                        2 084 000                        

Kilde Virkelig Planlagt

AAKF 805 097                           1 042 000-                        

UiA 805 097                           1 042 000-                        

-                                   -                                   

-                                   -                                   

-                                   -                                   

SUM 1 610 194                        2 084 000-                        

Kostnader

Prosjektregnskap – totalkostnader

Finansiering
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Til AAUKF 

v/ John G. Bergh 

          26.03.2021 

 

Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling 

 

Basert på vedlagte regnskapsoppstilling ber vi om at følgende beløp utbetales til prosjektet KriseSIM:  

 

255.097 NOK 

 

Pengene kan sendes til Universitetet i Agder sin konto i DnB:  7694 05 18748 

 

Betaling merkes: 798537 KriseSim 
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Notes on the changes of the KriseSIM proposal 
 

1. Budget 
 

  

Initial Total 

Costs 

% %  The changes 

Total costs 

%  %  

Year 1 Year 1 Total Cost Year 1  Year 1 Total Costs 

Universitetet i 

Agder 250000 596000 32,07 26,91 379000 1042000 50,60 50 

AAUKF 529500 1618500 67,93 73,09 370000 1042000 49,40 50 

  779500 2214500 100 100 749000 2084000 100 100 

 

2. The reduction in the budget 

 As requested, we have reduced the budget in year 1 from NOK 529,500 to NOK 370,000 

 Total requested budget from AAUKF is NOK 1,042,000 or 50% of Total Costs, i.e. NOK 2,084,000  

 Reduced equipment expenses from NOK 50,000 to NOK 25,000 

 

 

3. Consequences: 

 The project start will be a bit later (May or June as kick-off meeting and November or December 

for the second workshop) 

 The hiring process of the technical developer will be shifted from August 2017 to September or 

October 2017. 

 A planned field visit (Halden Virtual Reality Center) will be postponed from Spring 2017 to Spring 

2018  

 In the new budget, we propose 12 PM for technical developers which have been reduced from 18 

PMs as in the initial proposal.  

 The project ambitions will be reduced. Initially, each part will be implemented within the 

timeframe of 6 months, see the figure below. 

 
 

 In Stage 2, the variation of simulated data in the KriseSIM will be reduced, and will only focus on 

weather data and social media data processing which will be interacted with the KriseSIM. Other 

items mentioned in the proposal such as Nødnett, emergency calls, media will be added whenever 

time allows us to integrate these information sources.  

 In Stage 3, the user testing part, the complexities of user testing part will be reduced, such as not 

include the interview and audio-video analysis that will be time-consuming. 

 In other words, stage 2 and 3 will be organized within the timeframe of 6 months. 
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Til AAUKF 

v/ John G. Bergh 

          26.03.2021 

 

Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling 

 

Basert på vedlagte regnskapsoppstilling ber vi om at følgende beløp utbetales til prosjektet KriseSIM:  

 

255.097 NOK 

 

Pengene kan sendes til Universitetet i Agder sin konto i DnB:  7694 05 18748 

 

Betaling merkes: 798537 KriseSim 
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