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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-46 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 

 
   

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.09.2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 11.09.2020 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 11.09.2020  
Tid 09:00 
Sted: Møterom Vegår, administrasjonsbygg i Arendal, Ragnvald 

Blakstads vei 1  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 

Tormod Vågsnes  Styreleder   
Bodil Slettebø Nestleder i utvalg   
Rita Hansen Utvalgsmedlem   
Kjetil Glimsdal Utvalgsmedlem   
Oddvar Espegren Utvalgsmedlem   
Sverre Valvik Utvalgsmedlem   
Bente Christensen Utvalgsmedlem   
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
John G. Bergh       Daglig leder 
 
 
 
 
Før møtet orienterte leder eHelse og offentlig sektor Ann-Elisabeth Ludvigsen fra 
Egde Consulting AS om prosjektet «Continua Test og sertifiseringssenter.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arendal 11.09.2020 
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Saker til behandling 

 
 

27/20 Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 12.06.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-40 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 27/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til 
orientering. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020: 
 
Møtebehandling 
  
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak 
 
 
Protokoll fra rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tas til 
orientering. 
 
 
 
 

 

28/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.05.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-41 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
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1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 28/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 27.05.2020 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak 
 
Protokoll fra styremøte 27.05.2020 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

29/20 Oppfølging av tilskudd til 11. september 2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-42 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 29/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

30/20 Avkastning på fondets kapital per 31.07.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-39 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 30/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til orientering 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
Styret tar saken til orientering 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

31/20 Sluttrapport fra Egde Consulting AS om prosjektet «Continua 
Test og sertifiseringssenter» 
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Arkivsak-dok. 20/01095-43 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 31/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sluttrapporten fra Egde Consulting AS vedr. prosjektet «Continua Test og 
sertifiseringssenter» til etterretning. 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020: 
 
Møtebehandling 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak 
 
Styret tar sluttrapporten fra Egde Consulting AS vedr. prosjektet «Continua Test og 
sertifiseringssenter» til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

32/20 Sluttrapport fra USUS vedr. prosjektet "Digitalt 
innovasjonsprogram for USUS-bedrifter" 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-38 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 32/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 



34/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.09.2020 - 20/01095-46 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.09.2020 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020

  side 8 av 9 

Styret tar til etterretning sluttrapporten fra USUS vedr. prosjektet «Digitalt 
innovasjonsprogram for USUS-bedrifter. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra USUS vedr. prosjektet «Digitalt 
innovasjonsprogram for USUS-bedrifter. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

 

33/20 Eventuelt 11.09.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01846-8 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020 33/20 

 
 
 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.09.2020: 
 
Møtebehandling 
 
Styret drøftet den fremtidige organiseringen av Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond.   
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Det var enighet om at stillingen som daglig leder skulle lyses ut.  Stillingen skulle 
lyses ut som hel stilling med arbeidssted Arendal/Grimstad. Den som ansettes må ha 
kompetanse til saksbehandling/oppfølging av prosjekter. 
 
Styreleder fikk fullmakt til å engasjere rekrutteringsfirma og til å lyse ut stillingen. 
Styreleder og nestleder i styret gjennomfører ansettelsesprosessen i samarbeid med 
daglig leder før saken om ansettelse kommer opp i styret til behandling    
 
 
 
 
 
[Lagre]  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-47 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 
 

   

Avkastning på fondets kapital per 30.09.2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Stresstest per 30.09.2020 
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Saksopplysninger 
 
Ved inngangen til 2020 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 495,6 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av september 2020 en 
markedsverdi på 498,5 mill. kroner. Den første tiden etter at korona-pandemien brøt ut var 
det en svært negativ utvikling i aksje- og rentemarkedene.  Den siste tiden har utviklingen 
vært mer positiv slik at markedsverdien nå er høyere enn ved årsskiftet 2019/20.   
 
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2019, kjøp og salg av andeler, verdiendringer 
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.09.2020 har vært slik: 
 
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2019, kjøp og salg siden 31.12.2019,  
verdiendring siden 31.12.2019 og markedsverdi per 31.09.2020. 
 
Beløp i mill. kroner 
 Markedsverdi 

31.12.2019 
Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
31.09.2020 

Norske aksjer 33,0 -17,7 0,6 15,9 
Globale aksjer 83,5 1,7 12,2 97,4 
Globale aksjer valutasikret 80,1 24,1 -8,6 95,6 
Aksjer framvoksende markeder 13,6 5,8 0,4 19,7 
Eiendom 72,1 -1,8 1,0 71,2 
Bank 2,4 1,1 0,0 3,5 
Norske obligasjoner 95,8 -23,5 2,7 75,0 
Globale obligasjoner 115,2 4,5 0,4 120,1 
Sum 495,6 -5,8 8,6 498,5 

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

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

 
3,0 %  

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) 
 

 
19,0 % 

 
 
 

19,0 %  

Aksjer framvoksende 
markeder 
 

4 % TT Emerging Market Equity 4,0 % 

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

10,0 % 
 5,0 % 

Bank 1 % Sparebank 1 SR-Bank 
 

1 % 

Norske obligasjoner 15 % DNB Obligasjon (III) 
 

15,0 % 

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

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

 
Kjøps- og salgstransaksjoner for å tilpasse porteføljen til den nye strategien har blitt 
foretatt helt frem til i slutten av april måned. Etter dette vil porteføljen være i samsvar med 
ny strategi. 
 
Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuell rebalansering, 
som i 2020 skal foretas om nødvendig månedlig etter følgende modell:  
 
Aktivaklasse Intervall % av portefølje Beholdning % 

Minimum Normal Maksimum Per 31.09.2020 

Norske aksjer 2,0 3,0 4,0 3,2 
Globale aksjer 17,5 19,0 20,5 19,5 
Globale aksjer valutasikret 17,5 19,0 20,5 19,2 
Aksjer framvoksende markeder 3,0 4,0 5,0 4,0 
Eiendomsfond 12,0 15,0 18,0 14,3 
Bankinnskudd 0,0 1,0 2,0 0,7 
Norske obligasjoner 13,0 15,0 17,0 15,0 
Globale obligasjoner 22,0 24,0 26,0 24,1 

 

Det er ikke grunnlag for å foreta rebalansering ved utgangen av september. 
 
 

Nærmere om avkastningen i 2020 
 

Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på 1,5 mill. kroner i september 
måned. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i september på 0,3 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i september på 0,6 %. Dette gir en 
avkastning 0,3 prosentpoeng lavere enn indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det 
seg slik: 
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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 september måned.  
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer 0,3 1,9 -0,1 2,0 
Globale aksjer 3,5 3,8 3,5   0,2 
Globale aksjer valutasikret -3,5 -3,6 -2,7 -0,8 
Aksjer framvoksende øk. 0,3 1,5 5,3 -3,8 
Eiendom 0,5 0,7 0,7 0,0 
Pengemarked 0,0 0,0 0,0 0,0 
Norske obligasjoner 0,3 0,4 0,4 0,0 
Globale obligasjoner 0,1 0,1 0,4 -0,3 
Sum 1,5 0,3 0,6 -0,3 

 
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning for fondet på 8,6 mill. kroner de ni første 
månedene i 2020. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning per 31.09.2020 på 1,7 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på 4,2 %. Dette gir en avkastning på 2,4 
prosentpoeng under indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik: 
 
Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 31.09.2020, samt gjennomsnittlig avkastning i 
prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for 
porteføljen i forhold til indeks de ni første måneder i 2020. 
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer  0,6 -3,6 -6,4 2,8 
Globale aksjer  12,2 13,0  7,7 5,4 
Globale aksjer valutasikret  -8,6 -12,2 1,2 -13,4 
Aksjer framvoksende øk.  0,4 2,3  5,0 -2,7 
Eiendom  1.0 1,3 1,3 0,0 
Pengemarked  0,0 0,7 0,6 0,0 
Norske obligasjoner  2,7 4,9 5,4 -0,5 
Globale obligasjoner  0,4 0,8 4,4 -3,5 
Sum 8,6 1,7 4,2 -2,4 

 
Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og fram til og med 
september 2020 en årlig avkastning på 6,3 % og en årlig meravkastning på 0,8 %. 
 
 
Om stresstest 
 
I den oppdaterte kapitalforvaltningsstrategien for 2020 er det tatt inn en passus om at det 
«jevnlig, og minst ved utgangen av hvert kvartal», skal utføres en stresstest av fondets 
kapital. Ved dette vil man analysere hvordan uvanlige markedsforhold, slik som endringer i 
rentenivå og kredittpremier, fall i eiendoms- og aksjeverdier, vil påvirke fondets 
bufferkapital og evnen til å bære finansiell risiko. 
 
Vedlagt følger en beregning per 30.09.2020, altså ved utgangen av 3. kvartal. 
Beregningen viser at fondet hadde en tilfredsstillende risikosituasjon på dette tidspunkt. 
Risikokapitalutnyttelsen var da 56,6 %, når man tar hensyn til korrelasjonseffekter. 
 
 
Konklusjon 
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Etter den dramatiske nedgangen i verdens aksjemarkeder i mars som følge av korona-
pandemien, har markedene hentet seg noe inn. Aksjemarkedene er imidlertid fortsatt 
svært volatile, og utsiktene fremover er usikre, bl.a. avhengig av koronasituasjonen. 
 
Sentralbankene verden over har lansert enorme stimulansepakker for å motvirke nedturen, 
i form av store rentekutt og kvantitative lettelser, for å sikre likviditet i markedene. Også 
rentemarkedet har hentet seg noe inn. Norges Bank har for første gang i historien satt 
styringsrenten til 0 %. 
 
AAUKF hadde en avkastning i september på 1,5 mill. kroner eller 0,3 %, mot indeks 0,6 %, 
altså en mindreavkastning på 0,3 prosentpoeng. Hittil i år er avkastningen 1,7 %, mot 
indeks 4,2 %, altså en mindreavkastning på 2,4 %. 
 
Det er aktivaklassene globale aksjer valutasikret, aksjer i fremvoksende økonomier, 
norske obligasjoner og utenlandske obligasjoner som bidrar til mindreavkastning hittil i år i 
forhold til indeks. Særlig har Globale aksjer valutasikret en betydelig mindreavkastning 
13,4%, men også globale obligasjoner har en stor mindreavkastning 3,5 %. I globale 
aksjer valutasikret er det først og fremst svak utvikling for Landsdowne som bidrar til dette 
med en mindreavkastning på 27,1 %. I globale obligasjoner er det særlig Templeton som 
bidrar til det svake resultatet med en mindreavkastning på 12,7 %.  I forbindelse med ny 
strategi for 2021 bør en bl.a. vurdere om en skal selge seg ut av disse fondene.   
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Stresstest per 30.09.2020

Aktivaklasser Durasjon Markedsrisiko

Aktivaklasse Korte renter Norge 0,0

I MNOK I prosent Lange renter Norge 2,4

Aksjer 228,6 45,9 % Lange renter utland 4,6

Norske aksjer 15,9 3,2 % Kredittrisiko 4,9 8,3

Utenlandske aksjer 97,4 19,5 % Aksjer Norge 4,0

Utenlandske aksjer (valutasikret) 95,6 19,2 % Aksjer Utland 42,5

Aksjer i fremvoksende markeder 19,7 4,0 % Eiendom 7,1

Eiendomsfond 71,2 14,3 % Valuta 11,7

Norske omløpsobligasjoner 75,0 15,0 %

Utenlandske omløpsobligasjoner 120,1 24,1 % Samlet tapspotensial 84,5

Bankinnskudd 3,5 0,7 % Tapspotensial hensyntatt korrelasjonseffekt* 64,1

Totalportefølje 498,5 100,0 %

* Finanstilsynets korrelasjonsmatrise er benyttet

Stresstest

10,81,5 % 75,0

Faktisk allokering

Allokering

20,0 % 212,7

10,0 % 71,2

117,110,0 %

195,1

Stressparametre MNOK

15,9

120,1

3,5

25,0 %

1,5 %

Matrise

1,5 %
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Risikokapitalutnyttelse per 30.09.2020

Samlet tapspotensial med korrelasjon 64,1

Bufferkapital 31.12.2019 119,8

Avkastning 2020 per 30.09 8,6

Estimert gaveutdeling 2020 per 30.06 -9,0

Estimert inflasjonsjustering av realkapital 2020 per 30.06 -6,3

Estimert bufferkapital 113,1

Risikokapitalutnyttelse 56,6 %

Tiltak for å redusere risiko 

vurderes

> 125 % av 

bufferkapital

Tiltak Risikonivå
Gjeldende 

situasjon

Akseptabel risikosituasjon
> 100 % av 

bufferkapital

Tilfredsstillende risikosituasjon
< 100 % av 

bufferkapital
56,6 %
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Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 
 

   

Oppfølging av tilskudd til 23. oktober 2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Oversikt over gjenstående utbetalinger oktober 2020 
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Saksopplysninger 
 
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd skal det ved hvert styremøte 
informeres om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene.  
 
Tilsagn gitt i 2013 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013. 
 
Tilsagn gitt i 2015 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2015. 
 
Tilsagn gitt i 2016 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2016. 
 
Tilsagn gitt i 2017 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2017  
 
Tilsagn gitt i 2018 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2018  
 
Tilsagn gitt i 2019 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2019  
 
Tilsagn gitt i 2020 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2020. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt utbetalinger

Tilsagn i perioden 2013-2016

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2013 Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar

2013/54 UiA - videreføring Smart Rescue 900 000 -900 000 0

2013/54 UiA - videreføring Marin forskning og faglig utvikling i Agder 1 000 000 -1 000 000 0
2013/54 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 128 000 -45 483 82 517 Utb. i 2020
2013/54 UiA Etablering av eHelse testsenter 1 400 000 -1 400 000 0
2013/55 Sørlandet sykehus - videreføring Forskningsaktiviteter 1 200 000 -1 200 000 0
2013/56 Agderforskning - videreføring VRI Agder 300 000 -300 000           0
2013/57 Arena Helse - videreføring Mobilisering innovasjon velferdsteknologi 700 000 -525 000           -175 000 0
2013/58 Flumill AS - videreføring Kompetanseutvikling om tidevannsenergi 1 000 000 -169 027           -830 973 0
2013/59 UiA GRID - fremtidens læringsformer 660 000 -660 000 0
2013/60 Atletica Trening, yrke og helse 195 000 -105 000 -90 000 0
2013/61 Setesdal Regionråd Ingeniørstudium innenfor fornybar energi 250 000 -250 000 0
2013/62 Knutepunkt Sørlandet Næringsnær barnehage og skole 560 000 -560 000 0
2013/63 Risør kommune Masterkurs i design og entreprenørskap 700 000 -525 000           -175 000 0
2013/64 Agderforskning Kompetanse og rekruttering 335 000 -250 000           -85 000 0
2013/64 Agderforskning Ung i Aust-Agder 350 000 -250 000           -100 000 0
2013/64 Agderforskning Barn som strever 350 000 -125 000           -125 000 -100 000 0

Sum 10 028 000    -2 144 027 -2 395 483 -3 175 000 0 -1 400 000 -830 973 0 82 517

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2015 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar

2015/1 UiA - videreføring Etablering av Ehelse testsenter 1 400 000 -1 400 000 0
2015/2 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 40 000 -40 000 0
2015/3 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 485 000 -363 750 121 250 Utb. i 2020
2015/4 Sørlandsporten næringshage - vMasterkurs i design og entreprenørskap 600 000 -535 000 -65 000 0
2015/5 Devoteam AS e-helse: Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000 -1 400 000 0
2015/6 Sunsense AS Sunsense UV-sensor 600 000 -50 000 -136 975 -300 000 -113 025 0
2015/7 NCE Eyde Eyde Zero Waste 600 000 -450 000 -150 000 0
2015/8 NIBIO Kompetanse og infrastrukturoppbygging 500 000 -375 000 -125 000 0
2015/9 Contentio Contentio Predikativ analyseprosjekt 675 000 -275 000 -231 000 -169 000 0
2015/10 Team Tec AS Team IMS 2016 600 000 -600 000 0
2015/11 Cardialarm AS Utvikling av sensor og alarmsystemer 500 000 -243 430 -128 330 -128 240 0
2015/12 AS Nymo Analyse av fabrikasjonsprosesser 600 000 -600 000 0
2015/13 Agderforskning VRI 3 - Nye stier på Agder 600 000 -300 000 -300 000 0
2015/14 Teknova AS

  y p    
Gobains pilotovn 300 000 -300 000 0

2015/15 Sørlandets kompetansefond Agderprosjektet 1 300 000 -1 300 000 0
Sum 10 200 000 -2 750 000 -4 985 155 -428 330 -1 681 265 -234 000 121 250

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

2016/8 NIBIO - videreføring Kompetanse- og infrastrukturoppbygging 500 000         -500 000        0
2016/9 Agderforskning AS - videreførin VRI III – Nye stier på Agder År 3/3 300 000         -300 000        0
2016/11 TeamTec AS / IMS Group AS - Team IMS 2019 675 000         -675 000        0
2016/12 UiS - videreføring Agderprosjektet 2 100 000      -2 100 000     0
2016/49 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
2016/21 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 500 000         500 000 Utb. i 2020
2016/32 UiA Lokal fundamentering av SFF for marin forsknin 900 000         -900 000        0
2016/33 Nymo AS Effektivitet i verdiskapning 1 100 000      -1 100 000     0
2016/34 VisitSørlandet AS Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000         -500 000        0
2016/35 CFD Marine AS Anvendelse av CFD for bygg og eiendom 250 000         -250 000        0
2016/36 MacGregor Pusnes AS MacGregor Pusnes Offshore Vind 900 000         -830 466        -69 534          0
2016/37 Panterra AS Hvordan ivareta konkurransefortrinn 500 000         -500 000        0
2016/38 Envirotech Solutions AS DataHeat 500 000         -375 000        -125 000        0
2016/40 Synsel Energi AS Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya 1 100 000      1 100 000 Overført til Biozin
2016/41 GCE NODE SFI Mechatronics PhD's 560 000         -560 000        0
2016/44 Skild AS Multi access tool 100 000         -100 000        0
2016/44 Sørlandsporten Næringshage/B Innovation 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        -864 534        1 600 000      

Tilsagn i perioden 2017-

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2017 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2017/9 UiS - videreføring Agderprosjektet 1 600 000      -1 600 000     -                    
2017/10 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 300 000         -300 000        -                    
2017/10 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 120 000         120 000             Utb. i 2020
2017/11 Usus AS - videreføring Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000         -500 000        -                    
2017/12 Egde Consulting AS - videreføri Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000      -1 400 000     -                    
2017/13 Envirotech Solutions AS - videreDataheat 500 000         -375 000        -125 000        -                    
2017/27 Centre for Integrated Emergenc KriseSim 185 000         -370 000        185 000         -                    
2017/28 Agderforskning AS SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdo 300 000         -600 000        300 000         -                    
2017/29 Refugee AS Refugee Home 375 000         -264 500        -21 000          142 750         -232 250        -                    
2017/30 Agderforskning AS Aktiv på dagtid 500 000         -1 000 000     500 000         -                    
2017/31 Oxford Research AS Integrering som virkemiddel 200 000         -200 000        -                    
2017/32 Oxford Research AS Integrering og stabil tilknytning 170 000         -170 000        -                    
2017/33 KS Agder I jobb i Agder-kommunene 230 000         230 000             
2017/34 Agderforskning AS Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv 150 000         -100 000        -200 000        150 000         -                    

Sum 6 530 000      -2 339 500     -2 786 000     -200 000        -1 900 000     1 277 750      -232 250        350 000         

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

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2018/4 UIS - videreføring Agderprosjektet 1 600 000 -1 600 000 -                    

2018/5 Edge consulting - videreføring Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000 -1 400 000 -                    

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

2018/6 UiA - videreføring KriseSim 250 000 -180 000 90 000 160 000             

2018/7 Agderforskning - videreføring SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdo 300 000 -300 000 -                    

2018/8 Envirotech Solution - videreførin Dataheat 500 000 -125 000 -375 000 -                    

2018/9 KS Agder - videreføring I jobb i Agderkommunene 285 000 285 000             
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2018/10 Oxford Research - videreføring Integrering og sivilsamfunn 175 000 -175 000 -                    

2018/11 Oxford Research - videreføring Integrering som virkemiddel 250 000 -250 000 -                    

2018/29 FK Jerv og Blå Kors Holdningskampanjer 290 000 -335 000 -85 000 130 000 -                    

2018/30 UiA   Innføring av velferdsteknologi, Agder 180 000 180 000             

2018/31 UiA
     

lokalmiljøer 125 000 -125 000 -                    

2018/33 Agderforskning  Våre strender - vår velferd 500 000 -250 000 -250 000 -                    

2018/34 Evjeklinikken AS
       

Helse 375 000 -655 000 280 000 -                    

2018/35 Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320 000 -137 717 -182 283 -                    

2018/36 Fafo
    

arbeidsliv 200 000 200 000             

2018/37 Refugee AS Refugee 515 000 -515 000 -                    
Sum 7 326 500      -                 -2 851 500     -1 927 717     -1 525 000     500 000         -697 283        825 000         

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2019/10 CIEM - videreføring KriseSim, Vituelt treningsverktøy 86 000 86 000               

2019/11 FK Jerv og Blåkors - videreførin Holdningskampanjer 340 000 -332 411 -241 999 -234 410           Sparebanken skal refundere beløpet
2019/12 KS - videreføring Drømmejobben 715 000 715 000             

2019/13 Oxford Research AS - viderefør Integrering 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
     

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 120 000 120 000             

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

2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000 750 000             
Sum 11 576 000    -                 -                 -332 411        -491 999        -                 -                 10 751 590    

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020

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 - videreføri Innafor (tidl. Holdningskampanjer) 360 000 360 000             
2020/24 UiA Godt begynt 325 000 325 000             

Sum 4 770 000      -                 -                 -                 -                 -                 -                 4 770 000      
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Arkivsak-dok. 20/01095-49 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 
 

   

Søknad fra Agder fylkeskommune vedr. prosjektet: «Blått 
kompetansesenter Sør (BKS)» 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agder fylkeskommune et 
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør (BKS)».   

 
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.   

 
 
Vedlegg 
Søknad fra Agder fylkeskommune, prosjekt Blått kompetansesenter Sør (BKS) 
Styresak 16/20 Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" 
Blått notat (Blått kompetansesenter Sør – 27. mars 2019) 
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Saksopplysninger 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjorde 22. februar 2019 følgende 
vedtak i sak 17/2019:   
  

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Havforskningsinstituttet et 
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».   

 
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 47,2 mill. kroner. Ved 

avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.   

 
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 

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

 
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 

utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.   
 

5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.   

 
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond delegerer til daglig leder å velge 

representant for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til styringsgruppen for 
Blått kompetansesenter Sør.   

  
Havforskningsinstituttet (HI) avd. Flødevigen ønsket gjennom Blått kompetansesenter Sør 
å løfte frem de sterke kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å påbegynne 
arbeidet med å nå regjeringens mål om blå vekst på Agder. Blått kompetansesenter Sør 
ble tildelt 5 mill. kroner i statsbudsjettet for 2019 for å iverksette planene.   
  
Sommeren 2019 ble det avholdt flere møter mellom partene i prosjektet. Utgangspunktet 
for disse møtene var bevilgningen fra Nærings- og fiskeridepartementet på 5 mill. kroner 
og hvordan den skulle håndteres.  Det ble enighet om at midlene skulle overføres til Aust-
Agder fylkeskommune og at fylkeskommunen skulle være bank for midlene.  Midlene var 
øremerket Blått kompetansesenter Sør, og det var styringsgruppen som skulle disponere 
dem i samsvar med departementets presiseringer.  Det var også enighet om å følge 
anbefalingene i rapporten fra prosjektgruppen fra mars 2019, hvor det bl.a. het at HI skulle 
være prosjekteier, og at prosjektet administrativt skulle legges til HI Flødevigen.  
 
Etter dette besluttet Nærings- og fiskeridepartementet at midlene fra statsbudsjettet skulle 
utbetales til Aust-Agder fylkeskommune som fikk ansvaret for forvaltning av midlene.  
 
Høsten 2019 ble det påny en diskusjon om organiseringen av prosjektet som endte med at  
Agder fylkeskommune overtok forvaltningsansvaret fra 2020. Gjennom vedtak i hoved-
utvalg for næring, klima og miljø 11. februar 2020 ble det politisk forankret at fylkeskom-
munen skulle ta prosjekteierrollen. Man gjorde samtidig vedtak om at styringsgruppen 
skulle utvides med to politiske representanter. Ved konstitueringen av styringsgruppen ble 
Wenche Fresvik, som til daglig er avdelingsleder for virkemidler og entreprenørskap i 
Agder fylkeskommune, valgt som leder av styringsgruppen. Fylkeskommunen ønsket å 
lede styringsgruppen med bakgrunn i den risiko fylkeskommunen tok på seg gjennom 
prosjekteieransvaret.     
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Den nye organiseringen ble også godkjent av styret i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, som i møte 28. februar 2020 ved behandlingen av sak 5/20 gjorde 
følgende vedtak:   
  

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endringene i 
prosjektet «Blått kompetansesenter Sør», der Agder fylkeskommune får 
prosjekteierrollen og oppstarten utsettes.  

  
Vedtakene i fylkeskommunen og i kompetansefondet innebar tilslutning til den 
styringsmodellen som HI selv hadde ønsket høsten 2019.  
  
9. mars 2020 ble det avholdt et møte i Bergen mellom HI, Agder fylkeskommune og 
Arendal kommune om utbygging av Flødevigen og organisering av Blått kompetanse-
senter Sør. I møtet ble det foreslått at HI likevel skulle være prosjekteier, og at HI så fort 
som mulig skulle gi endelig avklaring på at HI kunne bli prosjekteier.   
  
Dermed lå det an til at HI likevel kunne være villig til å ta på seg prosjekteieransvaret, slik 
intensjonen var fra begynnelsen av. Ettersom både fylkeskommunen og kompetanse-
fondet i februar sluttet seg til en modell med fylkeskommunen som prosjekteier, ville en 
slik endring kreve ny søknad og ny behandling i begge organ.   
 
Det var deretter flere møter mellom HI i Bergen, fylkesordfører i Agder og styrings-
gruppens leder. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond deltok ikke i disse møtene. 
Adm. direktør i HI tok imidlertid kontakt med daglig leder i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond per telefon 30. mars 2020, og gav uttrykk for at HI ikke ønsket å 
oppdatere søknaden.  
  
HI sendte deretter et brev til Agder fylkeskommune, datert 14. april 2020, hvor HI gjør det 
klart at en ikke ønsker å gå videre med Blått kompetansesenter Sør «fordi det er for 
mange uklare prosesser og aktører».  
  
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond behandlet i møte 24.04.2020 i sak 
16/20: Status i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» og fattet 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.   

 
En mer detaljert redegjørelse for utviklingen i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» 
som førte til vedtaket i styret 24.04.2020 finner en i sak 16/20: Status i prosjektet «Blått 
kompetansesenter Sør». Saken følger som vedlegg.  
 
 
Søknad fra Agder fylkeskommune 
 
25. september mottok Aust-Agder utviklings- og kompetansefond søknad fra Agder 
fylkeskommune om midler til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør(BKS)». Søknaden 
følger som vedlegg til saken.  
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Blått kompetansesenter Sør (BKS) har som mål å bli 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. BKS skal fremme den regionale utviklingen innen 3 hovedområder: 
 
1: forvaltning, 
2: næring og verdiskaping, 
3: kunnskap. 
 
BKS er organisert som et utviklingsprosjekt hvor Agder fylkeskommune er prosjekteier. 
Innakva LAB Lister gis et særlig oppfølgingsansvar som feltlaboratorium for prosjekter 
rettet mot blå næringer, og for å betjene UiAs behov knyttet til undervisning og veiledning 
av studenter innen akvakulturrelaterte fag. Et godt samarbeid med blant annet HI 
Flødevigen, Vitensenteret Sørlandet, Partnerskapet Blå Vekst Agder og Blått forum vil 
være avgjørende for å lykkes med BKS.  
 
Det er etablert en styringsgruppe bestående av representanter fra forvaltning, næring og 
kunnskap i tillegg til to folkevalgte representanter fra Agder fylkeskommune. 
 
Bakgrunn for søknaden 
BKS skal løfte fram de sterke kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å 
påbegynne arbeidet med å nå regjeringens mål om blå vekst på Agder. Sørlandet har 
innovative fagmiljøer med stor evne til etablering, nyorientering og vekstvilje innenfor blå 
næringer. Sørlandet har også et livskraftig marint forskningsmiljø, representert ved 
Universitetet i Agder (CCR), Havforskningsinstituttet, GRID-Arendal, NIVA og NIBIO.  
 
Regionen innehar i tillegg kompetanse innen undervisning og formidling gjennom 
eksempelvis Vitensenteret Sørlandet, Raet nasjonalpark, Kvåsfossen Sørnorsk 
Laksesenter, Risør Akvarium, Restauranten Under med flere.  
 
Forvaltningsmiljøene på Agder har høy kompetanse, og det er et godt samarbeid mellom 
kommuner, fylkeskommune og regional stat. BKS vil være en samarbeidsplattform for 
marin verdiskaping på Sørlandet som vil samle eksisterende kompetanse, og legge til rette 
for et økt samarbeid mellom institusjonene, forvaltningen og næringsaktørene i 
landsdelen. 
  
Etter endt prosjektperiode er målet at BKS er etablert i en varig struktur og drives videre av 
de involverte partene. 
 
Prosjektbeskrivelse 
Prosjektet har som mål å 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. 
 
Premisser for etableringen av BKS er: 
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– Verdiskaping innenfor marin satsing skal ha betydelig plass i prosjektets aktiviteter. 
Deltagelse fra næringsliv og institusjoner med relevant kompetanse er derfor viktig 
prosjektpartnere og viktige samarbeidsaktører i BKS. 

– BKS skal samarbeide med og yte kunnskapsstøtte til skoler og andre 
formidlingsinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og forvaltning. Hensikten er et økt 
kunnskapsnivå om de muligheter havet og våre kystområder har for bærekraftig 
verdiskapning og samfunnsutvikling. 

– BKS skal samarbeide med relevante aktører, men ikke konkurrere med 
eksisterende institusjoner eller duplisere arbeid i andre etablerte fagprosesser eller 
eksisterende institusjoner.  

– BKS skal samarbeide tett med eiere av eksisterende infrastruktur på Sørlandet (f. 
eks. MIL-laben), og skal ikke bygge opp nye funksjoner der disse allerede finnes. 

– HI Flødevigen har vært og er en viktig samarbeidsaktør i realisering av BKS. Både 
den fagkompetansen, de nasjonale og internasjonale nettverkene, erfaringen og 
engasjementet Flødevigen har vist i dette arbeidet vil være vesentlig i forhold til 
BKS videre måloppnåelse.  

BKS skal å styrke den bærekraftige innovasjonskraften som ligger i samarbeidet mellom 
forskning, forvaltning og næringsutvikling gjennom følgende hovedaktiviteter og 
innsatsområder:  

– Hovedmål 1: Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene. 
o Faggrunnlag for å sikre marine næringsarealer på Agder 
o Styrket tverrfaglig kystsoneforvaltning 
o Årlige konferanser 
o Forvaltningsrelaterte forskningsprosjekter 

– Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor. 
o En sterk bedriftsklynge 
o Infrastruktur for innovasjon 
o Næringsrelevante kunnskapsprosjekter 
o Kunnskapsstøtte til etablering av nye bedrifter 

– Hovedmål 3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen. 
o Være internasjonalt anerkjent kompetanseregion på kyst 
o Etablere og videreutvikle gode læringsarenaer med fokus på opplevelse 

De tre hovedmålene i BKS omfatter ulike målgrupper: offentlige instanser, (kommunene, 
fylkeskommunen, Fylkesmannen, øvrige sektormyndigheter; Fiskeridirektoratet, 
Kystverket, Mattilsynet, Kartverket mm), næringslivet, forskningsmiljøene, skoler og 
opplevelses- og formidlingsinstitusjoner. 

Prosjektet skal være en samarbeidsplattform som også skal betjene aktører som ikke er 
direkte deltakende i prosjektet, men som har interesser i kystsonen. Dette gjelder både 
private næringsaktører, offentlige myndigheter og kunnskapsmiljøer. BKS skal arbeide for 
å øke kunnskap om forvaltning og bærekraftig bruk av kysten, og denne kunnskapen skal 
være tilgjengelig for alle. 

Organisering 
BKS er organisert med en prosjekteier, prosjektleder, styringsgruppe og ressursgruppe. 
Det er oppnevnt en styringsgruppe som har ansvar for gjennomføring av prosjektet. 
Styringsgruppen ledes av Agder fylkeskommune.  
 
Styringsgruppen har to representanter fra forskning/akademia, to fra næringsliv, to fra 
forvaltning og to fra Agder fylkesting. Det skal ansettes en prosjektleder for BKS. UiA skal 
ha arbeidsgiveransvaret for prosjektleder i prosjektperioden.  
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Det skal etableres en prosjektgruppe og en ressursgruppe. Representantene i disse 
gruppene skal oppnevnes av styringsgruppen.  
 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune fattet 11. februar 2020 med 
følgende vedtak: 

1. Agder fylkeskommune tar rollen som prosjekteier for prosjektet Blått 
kompetansesenter sør. 

2. Utarbeidelse og inngåelse av formelle kontrakter mellom Agder fylkeskommune 
og leverandørene for de ulike arbeidspakkene beskrevet i «Blått notat» 
delegeres til fylkesrådmannen. 

3. Det rapporteres halvårlig til hovedutvalget for næring, klima og miljø og 
fylkestinget om status og fremdrift i prosjektet. 

4. Hovedutvalget for næring, klima og miljø ber om at Fagskolen i Agder og deres 
marine utdanningstilbud inkluderes i arbeidet med delmål 3.3 i Blått notat. 

5. Representanter henholdsvis en fra posisjonen og en fra opposisjonen fra Blått 
forum deltar inn i styringsgruppa for Blått kompetansesenter. 

6. Representanter fra Blått forum tiltrer referansegruppa til Blått kompetansesenter. 
Det foreslås leder av Blått forum og en representant fra opposisjonen. 

Styringsgruppa består av: 
Wenche Fresvik (styreleder BKS) – Avdelingsleder i Agder fylkeskommune 
Kåre Andersen (styremedlem) – Næringssjef, Arendal kommune 
Mirell Høyer-Berntsen (styremedlem) – Politiker, Agder fylkeskommune 
Hannah Dybesland (styremedlem) – Politiker, Agder fylkeskommune 
Tove M. Gabrielsen (styremedlem) – Professor, Universitetet i Agder 
Øyvind Kaste (styremedlem) – Regionleder, Niva 
Høye G. Høyesen (styremedlem) – Regiondirektør, NHO Agder 
Trond Rafoss (styremedlem) – Styreleder, Innakva bedriftsklynge 
 
Styringsgruppens ansvar er å utvikle BKS i henhold til styringsdokumentet, vedtatte 
budsjetter og aktivitetsplaner samt og intensjonene og prinsippene beskrevet i «Blått 
notat» datert 27. mars 2019.  
 
HI’s avdeling Flødevigen vil være en viktig samarbeidsaktør i gjennomføringen av BKS. 
Innakva LAB gis et særlig oppfølgingsansvar som feltlaboratorium for prosjekter rettet mot 
blå næringer i Agder. 
 
Til å bistå styringsgruppen skal det nedsettes en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående 
av ressurspersoner fra de mest involverte partnerne. Prosjektgruppens/arbeidsgruppens 
mandat fastsettes av styringsgruppen. Det er etablert viktige samarbeidsrelasjoner mellom 
BKS, Blått forum og Blå vekst som har til hensikt å styrke måloppnåelsen i prosjektet.  
 
For å administrere prosjektgjennomføringen skal det ansettes en prosjektleder ved 
Universitetet i Agder i 100 prosent stilling. Stillingen er tilknyttet Fakultet for teknologi og 
realfag, for en periode på to år, med mulighet for ett års forlengelse. Ansettelsesprosessen 
er i gang og skal gjennomføres høsten 2020. Det er engasjert en midlertidig prosjektleder i 
50 prosent stilling frem til 31.12.2020. 
 
Tidsplan og milepæler 
BKS ble reetablert med ny styringsstruktur våren 2020 og har en prosjekthorisont ut 2023. 
Etter endt prosjektperiode er målet at BKS er etablert og drives videre av de involverte 
partene. 
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BKS har etablert et aktivitetsbasert samarbeid med forskningsstasjonen på Flødevigen. 
Dette gir blant annet rom for universitetets behov for areal for studenter og forskere på 
Flødevigen i forbindelse med blant annet oppgaver og undervisning for master- og PhD 
studenter i marinbiologi.  
Økonomi 
I søknaden er det lagt ved følgende økonomisk oversikt over prosjektet.  
 

 
 
 
Vurderinger 
 
Høsten 2018 vedtok styret viktige endringer i fondets strategi for utdeling av midler. 
Målsettingen med endringene var en mer målrettet bruk av fondets midler sett i forhold til 
utfordringene som Aust-Agder står overfor. Dette innebærer at fondet vil gå inn i færre, 
men større og mer langsiktige prosjekter. 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. 
 
Styret valgte den gang å gå i nærmere dialog med tre miljøer med sikte på å utvikle ett 
eller flere prosjekter som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets 
formål og målsettinger:  
 

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

 
Styrets vedtak 22. februar 2019 om å bevilge 3 mill. kroner til Havforskningsinstituttet til 
prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» var et viktig element i oppfølgingen av den 
vedtatte strategien. Siktemålet med prosjektet var å realisere landsdelens potensiale for 
bærekraftig marin verdiskapning og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin 
sektor. BKS skal fremme den regionale utviklingen innen de tre hovedtemaene forvaltning, 
verdiskapning og kunnskap 
 
Det var derfor svært beklagelig at Havforskningsinstituttet trakk seg som prosjekteier og 
deltaker i prosjektet. Et viktig element i kompetansefondets satsing på «Blått kompetanse-
senter Sør» var at dette prosjektet skulle bidra til å styrke kompetansemiljøet på 
Flødevigen.  

Budsjett 2020, 2021, 2022, 2023 Blått kompetansesenter sør (BKS) 2020 2021 2022 2023 Sum

(i mill.kroner)

ARBEIDSPAKKE    1:  LEDENDE REGION PÅ BÆREKRAFTIG FORVALTNING AV KYSTOMRÅDENE 1 400           1 400          1 400          1 300      5 500          

ARBEIDSPAKKE    2:  ØKE VERDISKAPING OG SYSSELSETTING I BLÅ SEKTOR PÅ AGDER 3 700           3 900          3 900          2 000      13 500       

ARBEIDSPAKKE 3:  FREMST PÅ KUNNSKAP, UNDERVISNING OG FORSKNING I KYSTSONEN 3 300           4 000          4 000          3 000      14 300       

ARBEIDSPAKKE    4:  SAMFUNNSKONTAKT OG KOMMUNIKASJON 80                 700             700             700         2 180          

ARBEIDSPAKKE    5:  ADMINISTRASJON 2 520           2 000          2 000          2 000      8 520          

Totalsum 11 000         12 000       12 000       9 000          44 000       

Finansiering 2019/20 2021 2022 2023 Sum

Statsbudsjettet 2019 til 2023 11 000         6 000          6 000          3 000          26 000       

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 3 000          3 000          3 000          9 000          

Sørlandet kompetansefond 3 000          3 000          3 000          9 000          

Sum tilskudd 11 000         12 000       12 000       9 000          44 000       

Egeninnsats partneskap i BKS; Afk, Ak, NHO, Inakva, NIVA, Uia 1 750           4 000          4 500          4 500          14 750       

Sum inklusiv egeninnsats 12 750         16 000       16 500       13 500       58 750       
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Etter sekretariatets vurdering er det positivt at Agder fylkeskommune har valgt følge opp 
BKS-prosjektet.  Med unntak av Havforskningsinstituttet står de samme regionale 
aktørene bak denne søknaden. 
 
Det er videre av sentral betydning at man på samme måte som i den opprinnelige 
søknaden fra Havforskningsinstituttet legger til grunn Blått notat (Blått kompetansesenter 
Sør – 27. mars 2019) Dette notatet er vedlagt saken.  
 
Etter sekretariats vurdering er det også av sentral betydning at HI’s avdeling Flødevigen 
skal være en viktig samarbeidsaktør i gjennomføringen av BKS.  I tillegg teller det positivt 
at Vitensenteret skal være samarbeidsaktør i når det gjelder kunnskapsformidling i 
prosjektet.  
 
Etter sekretariatets vurdering vil prosjektet bidra til å understøtte kompetansefondets 
formål med hensyn til bl.a. økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring 
og etablering av arbeidsplasser. Prosjektet vil også bidra til å støtte opp om og 
videreutvikle Universitetet i Agder sin satsing på marint mastergradprogram.  
 
Sekretariatet ser det som særlig positivt at prosjektet følger opp den nasjonale satsingen 
på blå vekst, og gjennom prosjektet knytter sammen eksisterende institusjoner og 
kompetanse i landsdelen. Etter sekretariatets vurdering vil prosjektet ved å satse på de tre 
temaene forvaltning, verdiskaping og kunnskap, bidra til å styrke kompetansemiljøene i 
Agder, gi en bedre forvaltning av kysten samt styrke kunnskap og forutsetninger for økt 
næringsutvikling langs hele Agderkysten. I søknaden beskrives det at hovedformålet med 
Blått kompetansesenter Sør er å være en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på 
Sørlandet, som samler eksisterende kompetanse og legger til rette for et økt samarbeid 
mellom institusjonene, forvaltningen og næringsaktørene i landsdelen.  
 
Med hensyn til EØS-avtalens statsstøtteregler legger sekretariatet til grunn at Agder 
fylkeskommune ikke opererer som et «foretak» i den aktuelle betydningen av begrepet. 
Søknaden berøres dermed ikke av regelverket i denne sammenheng.  
 
Prosjektet det søkes støtte om er treårig, med mulighet for videreføring i ytterligere to år. 
Det søkes om totalt 9 mill. kroner fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, fordelt 
med 3 mill. kroner pr år i 2021, 2022 og 2023.   
 
Når det gjelder finansieringen av prosjektet har arbeidet så langt utløst 11 mill. kroner i 
statstilskudd.  I forslag til statsbudsjett for 2021 er det imidlertid ikke innarbeidet midler til 
prosjektet slik finansieringsplanen forutsetter. Det arbeides nå mot Stortinget med sikte på 
å få innarbeidet midler til tilskudd til BKS i vedtatt statsbudsjett for 2021.   
 
I finansieringsplanen er det videre forutsatt at Sørlandets Kompetansefond skal bidra med 
de samme beløpene som AAUKF. Så vidt sekretariatet kjenner til er søknaden ikke 
behandlet hos Sørlandets kompetansefond. 
 
Det er derfor knyttet usikkerhet til finansieringsplanen.  Dersom det blir endringer i den, vil 
en komme tilbake til styret med saken. Etter sekretariats vurdering burde Agder fylkes-
kommune som prosjekteier legge inn egne midler i prosjektet.  Så langt er det bare inn-
arbeidet egen arbeidsinnsats. Ved revurdering av finansieringsplanen bør 
fylkeskommunen vurdere om en kan bevilge egne midler til prosjektet.  
 
Oppsummert harmonerer prosjektet, etter sekretariatets vurdering, med kompetanse-
fondets overordnede målsettinger. I tillegg oppfylles kravene til prosjektkvalitet. Med 
bakgrunn i dette tilrår sekretariatet at kompetansefondet tildeler støtte til prosjektet.  
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Konklusjon 
 
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agder 
fylkeskommune 3 mill. kroner til prosjektet Blått kompetansesenter Sør (BKS). Det 
forutsettes at de øvrige finansørene i finansieringsplanen i budsjettet også bevilger 
tilskudd til prosjektet. Videre tilrår sekretariatet at tilskudd bevilges med bakgrunn i et 
kostnadsforslag på 58,75mill. kroner, og at tilskuddet avkortes tilsvarende en eventuell 
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader.   
  
Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. Tilsagnet er 
gyldig til 1. januar 2024, og nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i 
tilsagnsbrevet.   
  
Sekretariatet anbefaler at styret stiller seg positive til videre oppfølging av prosjektet, gitt at 
prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 
Sent: Friday, September 25, 2020 9:36 AM 
To: AFK.Postmottak; Bergh, John Georg 
Subject: 2015/2206 Søknad fra Agder fylkeskommune, prosjekt Blått 

kompetansesenter Sør (BKS) 
Attachments: BKS-budsjett-20-23.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 
3 000 000  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 
9 000 000 

Prosjektets totalkostnad 
58 750 000  

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) har som mål å bli 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. BKS skal fremme den regionale utviklingen innen 3 hovedområder: 

1: forvaltning, 
2: næring og verdiskaping, 
3: kunnskap. 

BKS er organisert som et utviklingsprosjekt hvor Agder fylkeskommune er prosjekteier. Innakva LAB 
Lister gis et særlig oppfølgingsansvar som feltlaboratorium for prosjekter rettet mot blå næringer, og 
for å betjene UiAs behov knyttet til undervisning og veiledning av studenter innen 
akvakulturrelaterte fag. Et godt samarbeid med blant annet HI Flødevigen, Vitensenteret Sørlandet, 
Partnerskapet Blå Vekst Agder og Blått forum vil være avgjørende for å lykkes med BKS.  

Det er etablert en styringsgruppe bestående av representanter fra forvaltning, næring og kunnskap i 
tillegg til to folkevalgte representanter fra Agder fylkeskommune. Styringsgruppen har gitt UiA i 
ansvar å engasjere prosjektleder for BKS og universitetet vil ha arbeidsgiveransvar for denne. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 
Norge har spesielt gode forutsetninger for å øke den marine verdiskapingen på grunn av rene og rike 
vannforekomster langs kysten og i våre store havområder. I 2017 la regjeringen frem Norges første 
havstrategi, hvor formålet er å oppnå bærekraftig vekst, verdiskaping og sysselsetting i 
havnæringene.  
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På et møte i Flødevigen 24. september 2018, bestående av ledende aktører innen politikk, 
samfunnsliv, universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning, ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å identifisere utfordringer og muligheter for blå vekst på 
Sørlandet, samt foreslå en arbeidsplan for prosjektet, og å legge frem forslag til organisering og 
finansiering.  

Arbeidsgruppen har bestått av Øystein Djupedal og Tove Gabrielsen (begge UiA), Trond Rafoss 
(Innakva bedriftsklynge), Liv Birkeland (Lister Nyskaping), Berit Weiby Gregersen (Aust-Agder 
fylkeskommune / Aust-Agder utviklings- og kompetansefond), Kåre Andersen (Arendal kommune), 
Thomas Kiland Langeland (Fylkesmannen i Agder) og Jan Atle Knutsen (leder av arbeidsgruppen, 
Havforskningsinstituttet). 

BKS skal løfte fram de sterke kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å påbegynne 
arbeidet med å nå regjeringens mål om blå vekst på Agder. Sørlandet har innovative fagmiljøer med 
stor evne til etablering, nyorientering og vekstvilje innenfor blå næringer. Sørlandet har også et 
livskraftig marint forskningsmiljø, representert ved Universitetet i Agder (CCR), 
Havforskningsinstituttet, GRID-Arendal, NIVA og NIBIO. Regionen innehar i tillegg betydelig 
kompetanse innen undervisning og formidling gjennom eksempelvis Vitensenteret Sørlandet, Raet 
nasjonalpark, Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter, Risør Akvarium, Restauranten Under med flere. 
Forvaltningsmiljøene på Agder har høy kompetanse, og det er et godt samarbeid mellom kommuner, 
fylkeskommune og regional stat. BKS vil være en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på 
Sørlandet som vil samle eksisterende kompetanse, og legge til rette for et økt samarbeid mellom 
institusjonene, forvaltningen og næringsaktørene i landsdelen.  

Etter endt prosjektperiode er målet at BKS er etablert i en varig struktur og drives videre av de 
involverte partene. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 
BKS har som mål å bli 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. 

De tre hovedmålene omfatter mange ulike målgrupper: offentlige instanser, (kommunene, 
fylkeskommunen, Fylkesmannen, øvrige sektormyndigheter; Fiskeridirektoratet, Kystverket, 
Mattilsynet, Kartverket mm), næringslivet, forskningsmiljøene, universitetet, skoler og opplevelses- 
og formidlingsinstitusjoner. 

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



37/20 Søknad fra Agder fylkeskommune vedr. prosjektet: «Blått kompetansesenter Sør (BKS)» - 20/01095-49 Søknad fra Agder fylkeskommune vedr. prosjektet: «Blått kompetansesenter Sør (BKS)» : 2015_2206 Søknad fra Agder fylkeskommune, prosjekt Blått kompetansesenter Sør (BKS).msg

Premisser for etableringen av BKS er: 

– Verdiskaping innenfor den blå økonomien skal ha betydelig plass i prosjektets aktiviteter. 
Deltagelse fra næringsliv og institusjoner med relevant kompetanse er derfor viktig prosjektpartnere 
og viktige samarbeidsaktører i BKS. 

– BKS skal samarbeide med og yte kunnskapsstøtte til skoler og andre formidlingsinstitusjoner, 
forskningsinstitusjoner og forvaltning. Hensikten er et økt kunnskapsnivå om de muligheter havet og 
våre kystområder har for bærekraftig verdiskapning og samfunnsutvikling. 

– BKS skal samarbeide med relevante aktører, men ikke konkurrere med eksisterende institusjoner 
eller duplisere arbeid i andre etablerte fagprosesser eller eksisterende institusjoner. BKS har et 
allmennyttig formål, og skal ikke drive næringsvirksomhet. 

– BKS skal samarbeide tett med eiere av eksisterende infrastruktur på Sørlandet (f. eks. MIL-laben), 
og skal ikke bygge opp nye funksjoner der disse allerede finnes. 

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

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet 
Sikring av arbeidsplasser sammen med en bærekraftig forvaltning av den viktige kystsonen vår, vil 
begge på sitt vis bidra til bedre levekår og livskvalitet på Sørlandet. 

Agder fylkeskommune mener at BKS således passer inn i strategien som ble vedtatt av styret i Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond, sak 57/2018. 

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

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 
BKS har som mål å bli en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på Sørlandet. 
Kompetansesenteret skal bidra til at næringer, akademia, skole og formidlingsinstitusjoner samt 
forvaltning satser på kompetanse-, og næringsutvikling knyttet til hav og kyst. Hensikten er å kunne 
realisere landsdelens potensiale for bærekraftig marin verdiskaping og positiv kunnskapsbasert 
samfunnsutvikling i marin sektor. 

HI Flødevigen har vært og er en viktig samarbeidsaktør i realisering av BKS. Både den 
fagkompetansen, de nasjonale og internasjonale nettverkene, erfaringen og engasjementet 
Flødevigen har vist i dette arbeidet vil være vesentlig i forhold til BKS videre måloppnåelse.  

BKS skal å styrke den bærekraftige innovasjonskraften som ligger i samarbeidet mellom forskning, 
forvaltning og næringsutvikling gjennom følgende hovedaktiviteter og innsatsområder:  
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Hovedmål 1: Være ledende i Norge på bærekraftig forvaltning av kystområdene. 
o Faggrunnlag for å sikre marine næringsarealer på Agder 
o Styrket tverrfaglig kystsoneforvaltning 
o Årlige konferanser 
o Forvaltningsrelaterte forskningsprosjekter 

Hovedmål 2: Øke verdiskaping og sysselsetting i blå sektor. 
o En sterk bedriftsklynge 
o Infrastruktur for innovasjon 
o Næringsrelevante kunnskapsprosjekter 
o Kunnskapsstøtte til etablering av nye bedrifter 

Hovedmål 3: Fremst på kunnskap, undervisning og forskning i kystsonen. 
o Være internasjonalt anerkjent kompetanseregion på kyst 
o Etablere og videreutvikle gode læringsarenaer med fokus på opplevelse 

Følgende mål er satt med bakgrunn i «Blått notat»: 

Virksomhetsmål: 

Blått Kompetansesenter Sør 
– skal bidra til samarbeid om blå vekst i regionen 
– skal fremme bærekraft, verdiskaping og kunnskapsformidling  

Suksesskriterier for virksomhetsmålet: 
– Velutviklet samarbeid mellom forvaltningsetater, næringsaktører og kunnskapsbedrifter 
– Regional satsning på blå vekst 

Resultatmål: 
– Plattform for samarbeid mellom næringer, akademia, skole, forsknings-institusjoner og forvaltning 
– Regional samhandling og nyskaping 

Suksesskriterier for resultatmålet: 
– BKS er en aktiv arena for deling av kunnskap og innovative ideer 
– Et kompetansesenter for innovasjon og formidling 

Effektmål: 
– God samhandling mellom sektormyndigheter 
– Økt sysselsetning og verdiskaping innen blå næringer 
– Bred kunnskapsformidling på mange plan  

Suksesskriterier for effektmålet: 
– Kunnskapsbaserte forvaltningsplaner for sjøområdene som tilrettelegger for blå vekst 
– Etablering av ny produksjon/ produkter/næringsvirksomhet 
– Nå ut til fagmiljø, forvaltning, allmennheten, barn og unge med «blå kunnskap» 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 
De tre hovedmålene i BKS omfatter ulike målgrupper: offentlige instanser, (kommunene, 
fylkeskommunen, Fylkesmannen, øvrige sektormyndigheter; Fiskeridirektoratet, Kystverket, 
Mattilsynet, Kartverket mm), næringslivet, forskningsmiljøene, skoler og opplevelses- og 
formidlingsinstitusjoner. 
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Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 
Prosjektet skal være en samarbeidsplattform som også skal betjene aktører som ikke er direkte 
deltakende i prosjektet, men som har interesser i kystsonen. Dette gjelder både private 
næringsaktører, offentlige myndigheter og kunnskapsmiljøer. BKS skal arbeide for å øke kunnskap 
om forvaltning og bærekraftig bruk av kysten, og denne kunnskapen skal være tilgjengelig for alle. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 
gjennomføre prosjektet som planlagt: 
BKS ble reorganisert som et utviklingsprosjekt våren 2020 med Agder fylkeskommune som 
prosjekteier og leder av styringsgruppen. 
Den nye organiseringen ble godkjent av styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28. 
februar 2020 med følgende vedtak:  

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endringene i prosjektet «Blått 
kompetansesenter Sør», der Agder fylkeskommune får prosjekteierrollen og oppstarten utsettes. 

I et møte med toppledelsen i HI i Bergen 9. mars 2020 ble det imidlertid klart at HI ikke ville godta 
denne organisasjonsmodellen for BKS. Det var deretter flere møter mellom HI i Bergen, 
fylkesordfører i Agder og styringsgruppens leder uten at en lykkes med en omforent organisering av 
BKS.  

I brev fra HI ved direktør Sissel Rogne av 14. april 2020 varslet HI at de ønsket å trekke seg ut som 
partner i BKS, men at de stiller seg positive som deltaker i konkrete oppgaver når ny organisering av 
BKS er på plass.  

Viktige regionalpolitiske samarbeidspartnere har derfor gått sammen om å finne en ny løsning for 
organisering av BKS og ga styringsgruppen i oppgave å løse dette. 6. mai ble det avholdt 
styringsgruppemøte i BKS hvor viktige beslutninger for videre styring og organisering av BKS ble 
vedtatt.  

BKS er organisert i en tradisjonell prosjektstruktur med en prosjekteier, prosjektleder, 
styringsgruppe og ressursgruppe. 
Det er oppnevnt en styringsgruppe som har ansvar for gjennomføring av prosjektet. Styringsgruppen 
ledes av Agder fylkeskommune.  

Styringsgruppen har to representanter fra forskning/akademia, to fra næringsliv, to fra forvaltning 
og to fra Agder fylkesting. Det skal ansettes en prosjektleder for BKS. UiA skal ha 
arbeidsgiveransvaret for prosjektleder i prosjektperioden.  

Det skal etableres en prosjektgruppe og en ressursgruppe. Representantene i disse gruppene skal 
oppnevnes av styringsgruppen.  

På bakgrunn av prosjektets brede samfunnsrolle; med forskning, næringsutvikling og forvaltning, er 
en kommet til at Agder fylkeskommune ivaretar rollen som prosjekteier.  

Dette ble politisk vedtatt av Agder fylkeskommune i hovedutvalg for næring, klima og miljø 11. 
februar 2020 med følgende vedtak, sitat: 
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1. Agder fylkeskommune tar rollen som prosjekteier for prosjektet Blått kompetansesenter sør. 
2. Utarbeidelse og inngåelse av formelle kontrakter mellom Agder fylkeskommune og leverandørene 
for de ulike arbeidspakkene beskrevet i «Blått notat» delegeres til fylkesrådmannen. 
3. Det rapporteres halvårlig til hovedutvalget for næring, klima og miljø og fylkestinget om status og 
fremdrift i prosjektet. 
4. Hovedutvalget for næring, klima og miljø ber om at Fagskolen i Agder og deres marine 
utdanningstilbud inkluderes i arbeidet med delmål 3.3 i Blått notat. 
5. Representanter henholdsvis en fra posisjonen og en fra opposisjonen fra Blått forum deltar inn i 
styringsgruppa for Blått kompetansesenter. 
6. Representanter fra Blått forum tiltrer referansegruppa til Blått kompetansesenter. Det foreslås 
leder av Blått forum og en representant fra opposisjonen. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 
Per 4. juni 2020 består styringsgruppa i BKS av følgende 8 representanter: 

Wenche Fresvik (styreleder BKS) – Avdelingsleder i Agder fylkeskommune 
Kåre Andersen (styremedlem) – Næringssjef, Arendal kommune 
Mirell Høyer-Berntsen (styremedlem) – Politiker, Agder fylkeskommune 
Hannah Dybesland (styremedlem) – Politiker, Agder fylkeskommune 
Tove M. Gabrielsen (styremedlem) – Professor, Universitetet i Agder 
Øyvind Kaste (styremedlem) – Regionleder, Niva 
Høye G. Høyesen (styremedlem) – Regiondirektør, NHO Agder 
Trond Rafoss (styremedlem) – Styreleder, Innakva bedriftsklynge 

Styringsgruppens ansvar er å utvikle BKS i henhold til styringsdokumentet, vedtatte budsjetter og 
aktivitetsplaner samt og intensjonene og prinsippene beskrevet i «Blått notat» datert 27. mars 2019.  

HIs avdeling Flødevigen vil være en viktig samarbeidsaktør i gjennomføringen av BKS. Innakva LAB gis 
et særlig oppfølgingsansvar som feltlaboratorium for prosjekter rettet mot blå næringer vest i Agder. 

Til å bistå styringsgruppen skal det nedsettes en prosjektgruppe/arbeidsgruppe bestående av 
ressurspersoner for de mest involverte partnerne. Arbeidsutvalgets mandat fastsettes av 
styringsgruppen. Det er etablert viktige samarbeidsrelasjoner mellom BKS, Blått forum og Blå vekst 
som har til hensikt å styrke måloppnåelsen i prosjektet.  

For å administrere prosjektgjennomføringen skal det ansettes en prosjektleder ved Universitetet i 
Agder i 100 prosent stilling. Stillingen er tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag, for en periode på 
to år, med mulighet for ett års forlengelse. Ansettelsesprosessen er i gang og skal gjennomføres 
høsten 2020. Det er engasjert en midlertidig prosjektleder i 50 prosent stilling frem til 31.12.2020. 

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 
BKS ble reetablert med ny styringsstruktur våren 2020 og har en prosjekthorisont ut 2023. Etter endt 
prosjektperiode er målet at BKS er etablert og drives videre av de involverte partene. 

BKS har etablert et aktivitetsbasert samarbeid med forskningsstasjonen på Flødevigen. Dette gir 
blant annet rom for universitetets behov for areal for studenter og forskere på Flødevigen i 
forbindelse med blant annet oppgaver og undervisning for master- og PhD studenter i marinbiologi. I 
prosjektperioden er derfor et godt samarbeid mellom HI Flødevigen, Vitensenteret og UiA viktig. 
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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 
Statsbudsjettet 
Støttebeløp 
11 000 000 
Type støtte 
Bevilgning over statsbudsjett (prosjektstøtte) 

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 
ja, redegjør for hvilke. 
I tillegg til nevnte bevilgninger er det tidligere 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 
– Vest-Agder fylkeskommune bevilget 6 millioner kr (2018+2019) til utvikling av Akvalab Sør AS.  

De sistnevnte bevilgningene disponeres av de respektive institusjoner etter vilkår gitt i tilsagnsbrev. I 
tillegg 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 virkemidler til satsingen i budsjettet for 
2020 og det legges opp til at dette følges opp i gjeldende økonomiplan for 2020-2023. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-25 
Saksbehandler Dag Ole Teigen 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.04.2020 

 
   

Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" 

 
Sekretariatets forslag til 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.  

 
 
 
Vedlegg 
Tilsagn til HI Flødevigen vedr 
BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR - referat fra møte 24.6.2019 
Referat fra møte om BKS 15.8.2019 
Overføring av ansvar for forvaltning av bevilgning til Blått Kompetansesenter Sør 
Anmodning om ny oppstartsdato BKS ferdig 
Mail til HI Flødevigen 28. februar 
Møte med HI 9.3.2020 
Mail fra styringsgruppens leder 24032020 
Epost til HI 27. mars 
2020 Utgående brev Agder fylkeskommune HI og BKS deltagelse 14apr20 
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Saksopplysninger 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjorde 22. februar 2019 følgende 
vedtak i sak 17/2019:  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Havforskningsinstituttet et 
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».  

 
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 47,2 mill. kroner. Ved 

avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  

 
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 

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

 
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 

utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 

prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  
 
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond delegerer til daglig leder å velge 

representant for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til styringsgruppen 
for Blått kompetansesenter Sør.  

 
Tilsagnsbrevet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til HI Flødevigen følger som 
vedlegg til saken. 
 
Havforskningsinstituttet (HI) avd. Flødevigen ønsket gjennom Blått kompetansesenter Sør 
å løfte frem de sterke kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å påbegynne 
arbeidet med å nå regjeringens mål om blå vekst på Agder. Blått kompetansesenter Sør 
ble tildelt 5 mill. kroner i statsbudsjettet for 2019 for å iverksette planene.  
 
Det ble 24. juni 2019 avholdt et møte mellom HI, Aust-Agder fylkeskommune, Universitetet 
i Agder og Arendal kommune. Bakgrunnen for møtet var brev til HI fra Nærings- og 
fiskeridepartementet. Fra Aust-Agder fylkeskommune deltok fylkesrådmann John G. 
Bergh, som også er daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. I henhold til 
referatet fra møtet påpekte Bergh «viktigheten av at HI fortsatt sitter i førersetet». I rollen 
som fylkesrådmann tilbød han «at fylkeskommunen kan påta seg forvaltningen av 
prosjektmidlene, men at prosjektleder bør ansettes av HI». I henhold til referatet fra møtet 
var det enighet om at «Aust-Agder fylkeskommune overtar forvaltningen av 
prosjektmidlene så snart som mulig, forutsatt at departementet samtykker i dette».  
 
15. august 2019 ble det avholdt et nytt møte om status og fremdrift i prosjektet. Her var en 
rekke aktører til stede. I henhold til referatet fra møtet ble det «etter en lengre 
meningsutveksling» enighet om at «fylkeskommunen bør være «bank» for midlene, men 
at styringsgruppen disponerer dem slik brevet fra departementet presiserer». Det var også 
enighet om å følge anbefalingene i rapporten fra prosjektgruppen fra mars 2019, hvor det 
bl.a. het at HI skulle være prosjekteier, og at prosjektet administrativt skulle legges til HI 
Flødevigen. 
 
Referat fra begge disse møtene følger som vedlegg til saken. 
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Etter drøfting med alle involverte parter besluttet Nærings- og fiskeridepartementet at 
midlene fra statsbudsjettet ble utbetalt til Aust-Agder fylkeskommune som fikk ansvaret for 
forvaltning av midlene. Denne forståelsen bekreftes av brevet fra NFD datert 16. august 
2019, som har tittelen «Overføring av ansvar for forvaltning av bevilgning til Blått 
Kompetansesenter Sør til Aust-Agder fylkeskommune». Det går frem av brevet at denne 
endringen skjer etter drøfting med de involverte partene.  
 
Det ble deretter fornyet diskusjon omkring organiseringen av prosjektet, og i et utkast til 
styringsdokument datert 4. oktober 2019 var fylkeskommunen oppført som prosjekteier. 
Dette dokumentet ble utarbeidet av HI og behandlet av HI og av styringsgruppen. Videre 
har kompetansefondet mottatt et notat fra forskningssjef ved HI Flødevigen, datert 5. 
januar 2020, som også bekrefter den samme forståelsen. Her heter det bl.a. at «Blått 
kompetansesenter Sør er nå organisert som et FoU-prosjekt under Agder 
Fylkeskommune», og videre at «Havforskningsinstituttet har nå ansatt en 
kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for Blått kompetansesenter sør slik at alle 
forutsetninger ligger til stede for en god videre utvikling». Både brevet fra NFD og notatet 
fra HI Flødevigen følger som vedlegg til saken. 
 
Agder fylkeskommune overtok forvaltningsansvaret fra 2020, og gjennom vedtak i 
hovedutvalg for næring, klima og miljø 11. februar 2020 ble det politisk forankret at 
fylkeskommunen skulle ta prosjekteierrollen. Man gjorde samtidig vedtak om at 
styringsgruppen skulle utvides med to politiske representanter. Ved konstitueringen av 
styringsgruppen ble Wenche Fresvik, som til daglig er avdelingsleder for virkemidler og 
entreprenørskap i Agder fylkeskommune, valgt som leder av styringsgruppen. 
Fylkeskommunen ønsket å lede styringsgruppen med bakgrunn i den risiko 
fylkeskommunen tok på seg gjennom prosjekteieransvaret.  
  
Den nye organiseringen ble også godkjent av styret i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, som 28. februar 2020 gjorde følgende vedtak:  
 

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endringene i 
prosjektet «Blått kompetansesenter Sør», der Agder fylkeskommune får 
prosjekteierrollen og oppstarten utsettes. 

 
HI ble underrettet om dette vedtaket i e-post fra sekretariatet i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond samme dag. Denne e-posten følger som vedlegg til saken. 
 
Vedtakene i fylkeskommunen og i kompetansefondet innebar tilslutning til 
styringsmodellen som HI selv hadde ønsket. Alt burde dermed ligge til rette for at 
prosjektet kunne startes opp.  
 
9. mars 2020 ble det imidlertid avholdt et møte i Bergen mellom HI, Agder fylkeskommune 
og Arendal kommune om utbygging av Flødevigen og organisering av Blått 
kompetansesenter Sør. I referatet fra møtet heter det at det ble foreslått at HI likevel skulle 
være prosjekteier. Den omforente konklusjonen fra møtet var at HI så fort som mulig skal 
gi endelig avklaring på at HI blir prosjekteier, og vurdere hvem som skal være HI sin 
fungerende prosjektleder inntil ny prosjektleder er på plass. Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond var ikke invitert til å delta i dette møtet.  
 
Dermed lå det an til at HI likevel kunne være villige til å ta på seg prosjekteieransvaret, slik 
intensjonen var fra begynnelsen av. Ettersom både fylkeskommunen og 
kompetansefondet i februar sluttet seg til en modell med fylkeskommunen som 
prosjekteier, ville en slik endring imidlertid kreve ny behandling begge steder.  
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23. mars 2020 ble det derfor gjennomført et drøftingsmøte knyttet til den varslede 
omorganiseringen. HI Flødevigen, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Arendal 
kommune og Agder fylkeskommune ved styringsgruppens leder var representerte i møtet. 
Styringsgruppens leder sendte dagen etter en e-post til HI i Bergen hvor hun redegjorde 
for at omorganiseringen ville kreve ny behandling i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, og daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bad i en e-
post 27. mars 2020 om at HI sendte en «oppdatert søknad der det redegjøres for styring 
og organisering av prosjektet».  
 
Det var deretter flere møter mellom HI i Bergen, fylkesordfører i Agder og 
styringsgruppens leder. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond deltok ikke i disse 
møtene. Adm. direktør i HI tok imidlertid kontakt med daglig leder i Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond per telefon 30. mars 2020, og gav uttrykk for at HI ikke ønsket å 
oppdatere søknaden. 
 
HI sendte deretter et brev til Agder fylkeskommune, datert 14. april 2020, hvor HI gjør det 
klart at en ikke ønsker å gå videre med Blått kompetansesenter Sør «fordi det er for 
mange uklare prosesser og aktører». 
 
Referatet fra møtet i Bergen, e-posten fra styringsgruppens leder, e-posten fra daglig leder 
og brevet fra HI følger som vedlegg til saken. 
 
 
Vurderinger 
 
Etter sekretariatets vurdering er det meget uheldig at prosjektet Blått kompetansesenter 
Sør nå har havnet i en situasjon hvor HI ikke ønsker å gå videre med prosjektet. 
 
Det tilligger ikke sekretariatet å ta stilling til alle påstandene som fremmes i brevet fra HI til 
Agder fylkeskommune datert 14. april 2020. Sekretariatet ser det likevel som nødvendig å 
kommentere i det minste følgende forhold: 
 

• Det kan synes som om HI ikke skiller mellom Agder fylkeskommune som det 
regionale folkevalgte styringsorganet, og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
som en uavhengig stiftelse. I forbindelse med prosjektet Blått kompetansesenter 
Sør har kompetansefondet bidratt som finansiør, mens fylkeskommunen har sagt 
seg villig til å ta ansvaret som prosjekteier. 
 

• Søknaden som styret innvilget i februar 2019 var sendt fra HI avd. Flødevigen. Som 
kontaktperson var oppgitt forskningssjef ved HI Flødevigen. Med hensyn til 
prosjektet Blått kompetansesenter Sør har sekretariatet i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond derfor helt fra begynnelsen av forholdt seg til forskningssjef ved HI 
Flødevigen. Sekretariatet forutsetter at interne forhold ved HI avklares av HI selv, 
slik at kompetansefondet kan forholde seg til HI som én organisasjon. Dette er i 
samsvar både med den kontakt som er mellom stiftelsen og andre 
tilskuddsmottagere, og med vanlig forvaltningspraksis generelt. Sekretariatet viser i 
denne sammenhengen også til brevet fra HI 14. april hvor det bekreftes at «Vår 
programleder for Kyst med ansvar for alle HI sine kystrelaterte prosjekter, Jan Alte 
Knutsen (stasjonert i Flødevigen) har vært HI sin representant i dette arbeidet». 
 

• Sekretariatet uttrykker undring over at det i møtet 9. mars ved HI ble «besluttet at 
Havforskningsinstituttet var en så sentral aktør at prosjektledelse skulle føres 
tilbake til Havforskningsinstituttet som prosjekteier og leder av styringsgruppen». 
For det første viser sekretariatet til at det fra begynnelsen av har vært naturlig at 
prosjekteierskapet lå hos HI, men at drøftingene mellom partene ledet frem til en 
annen løsning. For det andre reagerer sekretariatet på at en slik beslutning kan tas i 
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et møte hvor finansiørene av prosjektet ikke er til stede, og hvor det med HIs egne 
ord ikke forelå en formell agenda. I henhold til HIs egen redegjørelse var HI «ikke 
kjent med hvem som var med før møtet startet». Likevel valgte man å ta en 
beslutning som innebar at både hovedutvalgets og kompetansefondets vedtak ble 
tilsidesatt. 
 

• I brevet fra HI til Agder fylkeskommune heter det at Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond «har trukket bevilgningen til Havforskningsinstituttet for Blått 
kompetansesenter Sør», og at dette «ble bekreftet av leder for AAKF i epost av 27. 
mars 2020, der Havforskningsinstituttet ble anmodet om å søke på nytt». Dette 
medfører ikke riktighet. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har frem til nå 
ikke trukket bevilgningen til prosjektet Blått kompetansesenter Sør. Tvert imot 
godkjente styret 28. februar 2020 endringene i prosjektet.  

 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i lengre tid prioritert Blått kompetansesenter 
Sør som en langsiktig prioritering og en viktig satsing en har ønsket å få til, også knyttet til 
styrking av miljøet ved Flødevigen, og sekretariatet har hatt løpende kontakt med ledelsen 
ved HI Flødevigen. Prosjektet må også sees i sammenheng med den satsingen som Aust-
Agder fylkeskommune har gjort gjennom flere bevilgninger til HI Flødevigen, sist med en 
bevilgning på 5 mill. kroner til opprusting av infrastruktur, laboratorier og instrumentering 
ved stasjonen med formål om å etablere et Blått kompetansesenter Sør, jf. fylkestingssak 
37/2018. Blått kompetansesenter Sør vil være en samarbeidsplattform for marin 
verdiskaping på Sørlandet som vil samle eksisterende kompetanse og legge til rette for et 
økt samarbeid mellom institusjonene, forvaltningen og næringsaktørene i landsdelen. 
Hensikten er å kunne realisere landsdelens potensiale for bærekraftig marin verdiskaping 
og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor. Blått kompetansesenter Sør 
skal fremme den regionale utviklingen innen de tre hovedtemaene forvaltning, 
verdiskaping og kunnskap.  
 
Det er derfor meget uheldig at en nå har havnet i en situasjon hvor HI ikke ønsker å gå 
videre med prosjektet. HI skriver i brevet til Agder fylkeskommune at HI «ikke [kommer] til 
å gjøre noe med saken», og videre at «Vi vil heller ikke omarbeide søknaden og søke på 
nytt. I stedet ønsker vi etter det som har skjedd i den siste tiden til å trekke oss ut […]».  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har ikke bedt HI om å utarbeide en ny søknad. 
Daglig leder bad imidlertid i e-posten 27. mars om en «oppdatert søknad der det 
redegjøres for styring og organisering av prosjektet». Dette hadde sammenheng med at 
en flytting av prosjekteierskapet fra Agder fylkeskommune til HI ville være en vesentlig 
endring av prosjektplanen sammenlignet med hva styret sluttet seg til i februar. Dette er i 
tråd med vanlig praksis, der sekretariatet ber alle tilskuddsmottagere om å gi beskjed 
dersom prosjektplanene endres vesentlig eller dersom vesentlige forutsetninger for 
prosjektet ikke blir oppfylt. Sekretariatet finner det underlig at HI ikke ønsker å oppdatere 
søknaden slik at den reelle organiseringen av prosjektet fremgår av denne.  
 
Sekretariatet understreker imidlertid at dialogen med HI Flødevigen har vært konstruktiv 
og god.  
 
 
Konklusjon 
 
Slik saken står kan ikke sekretariatet se andre alternativer enn å tilrå styret å trekke inn 
midlene på til sammen 3 mill. kroner som tidligere er tildelt prosjektet. Sekretariatet viser i 
denne sammenheng til tilsagnsbrevet, hvor det heter at «dersom tilskuddsmottaker inngir 
uriktige opplysninger, endrer prosjektplaner vesentlig uten forhåndssamtykke eller på 
annen måte medvirker til at vesentlige forutsetninger for prosjektet ikke blir oppfylt, kan 
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tilsagnet helt eller delvis bortfalle. Eventuelt utbetalt tilskudd kan da kreves tilbakebetalt 
helt eller delvis». 
 
Sekretariatet tilrår imidlertid at 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.  
 
Videre tilrår sekretariatet at 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. Sekretariatet er kjent med at den politiske og 
administrative ledelsen i Agder fylkeskommune og Arendal kommune vil drøfte dette i et 
møte 17. april 2020. I denne sammenheng viser sekretariatet til at Agder har et livskraftig 
marint forskningsmiljø, representert ved Universitetet i Agder (CCR), GRID-Arendal, NIVA 
og NIBIO, i tillegg til HI. Regionen innehar i tillegg aktører med betydelig kompetanse 
innen undervisning, formidling og forvaltning. 
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BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR  
Oppdatert notat etter innspillsmøte 13.3.2019 

 

Arendal 27.3.2019 

Forord 

Sørlandet har store muligheter for verdiskaping innen de blå næringene. Det forutsetter en klok og 

kunnskapsbasert forvaltning av landsdelens samlede ressurser. Det var grunntonen da ledende 

aktører innen politikk, samfunnsliv, universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsliv og forvaltning 

gav klarsignal til arbeidet med å planlegge et «Blått kompetansesenter Sør», i et møte i Flødevigen 24. 

september 2018. Her ble det bestemt å lokalisere hovedsenteret i Flødevigen, samt å planlegge et 

marint feltlaboratorium i Listerregionen.  

Møtet nedsatte en arbeidsgruppe med oppdrag å identifisere utfordringer og muligheter og foreslå 

en arbeidsplan for å blå vekst i bred forstand på Sørlandet. Bestillingen omfattet også forslag til 

organisering og finansiering av initiativet. 

Arbeidsgruppen har bestått av Øystein Djupedal og Tove Gabrielsen (begge UiA), Trond Rafoss 

(Innakva bedriftsklynge), Liv Birkeland (Lister Nyskaping), Berit Weiby Gregersen (Aust-Agder 

fylkeskommune), Kåre Andersen (Arendal kommune), Thomas Kiland Langeland (Fylkesmannen i Aust- 

og Vest-Agder) og Jan Atle Knutsen (leder av arbeidsgruppen, Havforskningsinstituttet). 

Gruppen har hatt flere møter, vært på studietur hos bedrifter i akvanæringen vest i Agder og lagt ned 

mye arbeid i utveksling av tekstforslag og kommentarer til dette notatet. Sammen med Lister 

Nyskaping hadde arbeidsgruppen et åpent innspills møte i Kvinesdal, der vi fikk mange gode 

synspunkter fra ulike næringsaktører. På samme møte deltok fylkesmann Stein Ytterdal som 

understreket myndighetenes ambisjoner om blå vekst og en samordnet, kunnskapsbasert forvaltning.  

I arbeidet vårt har vi vektlagt styringssignaler fra møtet i Flødevigen 24. september. Gruppen har vært 

opptatt av at planene som legges frem i dette notatet skal fremme blå vekst på hele Sørlandet innen 

tre sentrale felt som gjensidig støtter opp om hverandre. Det er forskning, næring, forvaltning og 

kunnskapsformidling.  

Prosjektrapporten ble drøftet i et felles møte med aktuelle samarbeidsparter 13.3.2019, og innspill 
derfra er innarbeidet i dette dokumentet. 

 
På vegne av arbeidsgruppen  

 
Jan Atle Knutsen 
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Sammendrag: 
Norge har spesielt gode forutsetninger for å øke den marine verdiskapingen på grunn av rene 
og rike vannforekomster langs kysten og i våre store havområder. I 2017 la regjeringen frem 
Norges første havstrategi, hvor formålet er å oppnå bærekraftig vekst, verdiskaping og 
sysselsetting i havnæringene. Med dette som bakteppe ønsker vi å løfte fram de sterke 
kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å påbegynne arbeidet med å nå 
regjeringens mål om blå vekst på Agder. Vi samler disse positive kreftene i et” Blått 
kompetansesenter Sør”. 
 

Sørlandet trenger et Blått kompetansesenter Sør 

Sørlandet forvalter store vannressurser i sjø og vassdrag. Mest kjent er kraftproduksjonen 
som gir ca. 15 TWh fornybar energi med en årlig verdi på rundt 4,5 milliarder kr.  Mindre kjent 
er det at akvakulturnæringen vest i Vest Agder fylke står for en verdiskaping på omkring til en 
verdi av rundt 1.3 milliarder kr. Svært gode marine produksjonsforhold med friskt sjøvann, 
gode dybde- og strømforhold, er en viktig årsak til dette. Her ligger det store muligheter for 
fremtidig verdiskaping.  

Landsdelens kystområder er svært attraktive. Boligbygging langs kysten og utvikling av nye 
næringer rettet mot et økende antall turister, bidrar til sterkt press på kystområdene. Miljø 
og ressurssituasjonen er i dag i mange områder ikke tilfredsstillende på Agderkysten, og 
restaurering av kystmiljøet er et svært aktuelt tema.   

 

Sørlandet har innovative fagmiljøer med stor evne til etablering, nyorientering og vekstvilje 
innenfor blå næringer. Sørlandet har også et livskraftig marint forskningsmiljø, representert 
ved Universitetet i Agder (CCR), Havforskningsinstituttet, GRID-A, NIVA og NIBIO. Regionen 
innehar i tillegg betydelig kompetanse innen undervisning og formidling gjennom eksempelvis 
Vitensenteret Sørlandet, Raet nasjonalpark, Kvåsfossen Sørnorsk Laksesenter, Risør 
Akvarium, Restauranten Under med flere. Forvaltningsmiljøene på Agder har høy 
kompetanse, og det er godt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og regional stat.  

 

Blått kompetanser Sør, som vil ledes fra Havforskningsinstituttets forskningsstasjon 
Flødevigen, skal være en samarbeidsplattform for marin verdiskaping på Sørlandet. På et 
møte i Flødevigen 24. september 2018 hvor ledende aktører innen politikk, samfunnsliv, 
universiteter, forskningsinstitusjoner, næringsaktører og forvaltningen var tilstede, var det 
bred enighet om viktigheten av etablering av et «Blått kompetansesenter Sør». Samtidig må 
det legges til rette for oppbygging av et marint feltlaboratorium i Listerregionen. Hensikten 
med dette feltlaboratoriet er å kunne gjennomføre forsknings- og innovasjonsprosjekter i og 
for bedriftene, i tyngdepunktet for marin produksjon i vår landsdel, og ta imot elever og 
studenter fra skoler og UiA. 

 

Blått kompetansesenter Sør skal bidra til at næringer, akademia, skole og 
formidlingsinstitusjoner samt forvaltning satser på kompetanse-, og næringsutvikling knyttet 
til hav og kyst. Hensikten er å kunne realisere landsdelens potensiale for bærekraftig marin 
verdiskapning og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.
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Innledning 
Fremtiden er blå 
Norge har, på grunn av rene og rike 
vannforekomster på kysten og i havet, 
spesielt gode forutsetninger for å øke den 
marine verdiskapingen. Vi kan både 
etablere flere arbeidsplasser knyttet til 
marine næringer i bred forstand og gi et 
viktig bidrag til å løse de globale 
utfordringene knyttet til matforsyning til 
en voksende befolkning. 
 
Nesten 3/4-deler av jorda er dekket av hav, 
men den biologiske produksjonen er 
relativt lik mellom land og hav, jordkloden 
sett under ett. Imidlertid kommer kun 2 % 
av kaloriinntaket og 15 % av 
proteininntaket til befolkningen på 
verdensbasis fra havet. FAOs fremtids-
beregninger fra 2005 viste at vi må øke 
produksjonen med 70 % i forhold til 
produksjonen i 2005, for å kunne få nok 
mat til jordas befolkning på anslagsvis 9,1 
milliarder mennesker i 2050. ”Dyrking” av 
havet vil være en viktig forutsetning for å 
øke jordas matproduksjon.  
 
Norge er i dag verdens nest største 
eksportør av sjømat, og vi har en 
internasjonalt anerkjent kompetanse 
innen fiskeri, havbruk, marin nærings-
utvikling, forskning, teknologi og 
forvaltning. Skal vi lykkes med en fortsatt 
positiv utvikling innen sjømatnæringene, 
må alle fagmiljøene mobilisere. I dette 
arbeidet vil det kreves godt samspill 
mellom kompetansemiljøene.  En 
organisering i et Blått kompetansesenter 
Sør (BKS) vil kunne samle kompetansen, 
utvikle nettverkene og være et viktig grep 
for vekst og innovasjon på Sørlandet. 
 
I 2017 publiserte EUROPEAN SCIENTIFIC 
ADVICE MECHANISM (SAM) rapporten: 
«Food from the Oceans”- how can more 
food and biomass be obtained from the 

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

  
Figur 1   "Food from the Oceans" 2017 

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

 
Innenfor disse fire områdene presenteres 
igjen ti ulike muligheter med tilhørende 
potensial for økt mat- og/eller 
biomasseproduksjon. Innen marint 
oppdrett anslår SAPEA at det biologiske 
potensiale for fisk og reker til å ligge rundt 
10 millioner tonn mat per år. For makro- og 
mikroalger vurderer SAPEA tilsvarende 
potensialet på over 100 millioner tonn per 
år, halvparten som mat og resten som 
biomasseproduksjon til fôr. Dyrking av 
marine filtrerende organismer (muslinger) 
vurderes til at ha et potensial på mer enn 
100 millioner tonn mat per år. Det antas at 
potensialet for marint oppdrett kan nås i 
løpet av 20–30 år vurdert ut fra dagens 
vekstrater for disse organismene.  
 
Når det gjelder spørsmålet om hvordan vi 
kan øke sjømatproduksjonen, peker 
begge rapportene på at dyrking og 
fangst på lavtrofiske nivåer er den mest 
bærekraftige måte å øke global 
matproduksjon på. 
 
Dette er viktige erkjennelser. Global 
matproduksjonsstatistikk viser at dette er 
en utvikling som allerede skjer, og har skutt 
fart, spesielt etter årtusenskiftet (ref. 
asiatisk akvakultur og norsk krilltråling i 
Sørishavet 2018). 
 
På hvilken måte skal Agder ta del i denne 
utviklingen – hvordan skal vårt 
næringsliv, forskning og forvaltning rigge 
seg?  
  
Det er vitenskapelig dokumentert at havet 
både blir varmere og surere (IPCC). Det 
globale samfunnet har derfor en stor og 

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

Naturressursene våre 

Skagerrak er et produktivt havområde 
med store marine ressurser. Samtidig er 
kystområdene tett befolket og 
landområdene stedvis industrialisert. 
Havområdet er også blant de mest 
trafikkerte i verden. Skagerrakregionen er 
med andre ord kraftig påvirket av 
menneskelig aktivitet både på kysten og 
ute i havet. 

Skagerrak har global relevans som et 
havområde med stor menneskelig 
påvirkning og samtidig høy marin 
produksjon. Havområdet har store 
dybdeforskjeller, og det påvirkes av vann 
som kommer fra både Østersjøen og 
Nordsjøen, samt avrenning fra norske elver 
og fjorder. Norskerenna, som strekker seg 
fra Kosterøyene utenfor Strømstad i 
Sverige til dyphavet utenfor Stad 900 
kilometer lenger nord, skjærer gjennom 
hele Skagerrak. På sitt dypeste, utenfor 
Risør, er dybden ca. 700 meter.  

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

Skagerrak kan fungere som et 
modellsystem med stor generisk verdi 
både for forskning, undervisning og 
næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. 
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Store muligheter på Sørlandet 

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

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

 

Politisk forankring 

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

Marine miljøer og næringer på 
Sørlandet 
Undervisning og forskning 
 
Universitetet i Agder (UiA) har siden 2012 
hatt et eget forskningssenter for kystsone-
økologi, Centre for Coastal Research (CCR). 
Senteret ble etablert for å styrke 
forsknings- og undervisningskompetansen 
i Agder innen marin økologi, fiskeri- og 
naturforvaltning. Etableringen innebar 
formaliseringen av et utdannings-
samarbeid mellom Universitetet i Agder, 
Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt 
for Vannforskning, Center for Evolutionary 
and Ecological Synthesis (CEES) ved 
Universitetet i Oslo, Høgskolen i Telemark 
(Universitetet i Sørøst-Norge) og GRID-
Arendal. I 2018 opprettet Universitetet i 
Agder et helt nytt masterprogram i 
kystsoneøkologi i samarbeid med CCR og 
partnere. Aust- og Vest-Agder fylkes-
kommuner bistår i finansieringen. 
Satsingen innebærer en betydelig styrking 
av universitetets kapasitet innen marin 
økologi med 2 nye professorstillinger og 9 
deltidsstillinger for undervisning og 
veiledning. 
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Figur 3: Havstrømmer inn i Skagerrak 

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

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

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

 

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

 
Figur 4 Leppefisk er viktig for oppdrettsnæringen 

Akvakultur 
Sørlandet har et lite, men livskraftig og 
variert bedriftsmiljø innen akvatiske 
produksjoner, med et tyngdepunkt i 
Listerregionen. Produksjonen av laks 
dominerer og er fordelt på 4 produsenter. 
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Marine Harvest, verdens største produsent 
av atlantisk laks, driver en av Norges mest 
intensive produksjoner (tonn/arealenhet) 
ved Hidra utenfor Flekkefjord. Samtidig er 
det også her at selskapet nasjonalt kan vise 
til de beste resultatene når det gjelder 
arbeid med god fiskehelse.  
Hellesund fiskeoppdrett i Lillesand 
kommune har hatt konsesjon på laks siden 
1973 og bevist at produksjon av laks også 
er mulig så langt øst på Sørlandskysten. 
Med det har Hellesund Fiskeoppdrett god 
kompetanse på forholdene på 
Sørlandskysten. 
Fjordservice Flekkefjord er et 
gründerselskap innenfor fiskeri- og 
havbruksselskap med flere knopp-
skytinger, der rognkjeksprodusenten 
Norsk Oppdrettsservice er den største. 
Norsk Ørret AS er en annen nyetablering 
som har startet med produksjon av 
brunørret i ferskvann (Sirdalsvann).  
Stolt Seafarm har i hele 30 år drevet en 
landbasert produksjon av flyndrefisken 
piggvar i oppvarmet sjøvann i tilknytning til 
Eramets fabrikk i Kvinesdal. 
NIBIO, NIVA og Feedback Aquaculture har 
et aquaponics-anlegg som et FoU prosjekt 
på Landvik. Aquaponics er produksjon av 
fisk og grønnsaker (salat) i et lukket 
resirkulert anlegg. 
Flere aktører driver med skjellproduksjon 
på Agder, og det er særlig interesse rundt 
utnyttelse av stillehavsøsters. 
 

Fiskeri 
Fisket langs Skagerrakkysten kjennetegnes 
av små kvanta, men et rikt mangfold av 
arter. I motsetning til fiskeriene ellers i 
landet går mesteparten av fangsten til 
innenlandsk konsum. Rekefisket er 
bærebjelken i fiskeriene langs Skagerrak-
kysten. Fiskemottakene er avhengig av 
rekefisket, samt bifangsten av andre arter 
fra dette fisket.  
Fiske etter leppefisk har bygget seg opp til 
å bli et svært viktig fiske i kystsonen, og er 

det klart viktigste fiskeriet for de som ikke 
driver med reketråling.  
 
Fangstene landet i kommunene langs 
Skagerrakkysten har siden år 2000 gått fra 
ca. 16 000 tonn til vel 8 000 tonn i 2017. 
Årsakene til dette er i hovedsak reduserte 
landinger av sild og makrell. Fangstverdien 
har i samme periode gått fra 188 mill. 
kroner til 389 mill. kroner (løpende priser). 
Leppefiskfangstene i Skagerrak utgjorde i 
2017 ca. 5,3 millioner leppefisk (i hovedsak 
bergnebb og grønngylt) til en verdi av i 
overkant av 40 mill. kroner. For 2018 er 
kvoten i Skagerrak redusert til 4 millioner 
fisk. 
 

Innakva 
Gjennom det regionale næringsselskapet 
Lister Nyskaping AS har en i de siste årene 
arbeidet for å styrke og utvikle den blå 
sektoren vest i Vest-Agder. Det handler om 
tettere kontakt mellom næringsaktørene 
og mellom disse og viktige kunnskapsmiljø 
og offentlige virksomheter. Målet er å 
utvikle et varig innovasjonsøkosystem for 
den blå sektoren på Sørlandet. Hensikten 
er økt verdiskaping hos nye (entreprenør-
skap) og eksisterende bedrifter samtidig 
som produksjonsgrunnlaget forvaltes på 
en bærekraftig måte. 
 

Akvalab Lister 
Flere bedrifter i Listerregionen har 
etterlyst felles infrastruktur og ressurser 
for å kunne teste ut nye produksjoner og 
løsninger. Det er også et ønske om en felles 
arena for næringsliv, studenter, forskere 
og andre. Selskapet Akvalab Lister AS er 
opprettet med mål om å tilby: 
 Tilgang til teknisk utstyr, infrastruktur 

og lokaliteter for forskning, 
undervisning og utviklingsarbeid innen 
akvatiske økosystem. 

 Tjenester for gjennomføring av 
forskning, undervisning og 
utviklingsarbeid. Eksempler: design av 
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forsøk og forskningsopplegg, 
søknadsskriving, prosjektledelse, 
hospitering, nettverk og kobling av 
samarbeidspartnere. 

 Tilrettelegging for samarbeid mellom 
næringsaktører og FoU-miljø, inkludert 
studenter. 

 Samlokalisering i et sterkt og tverrfaglig 
kompetansemiljø. Attraktivt for 
gründere, næringsdrivende, studenter, 
forskere m.m. 

 Formidling av kunnskap om akvatiske 
økosystem og ressurser, og hvordan en 
bærekraftig forvaltning av disse kan 
bidra til økt produktivitet i systemene 
og økonomisk verdiskaping. 

 

Partnerskapet Blå vekst Agder 
De 13 kystkommunene på Agder har gått 
sammen i et felles partnerskap. 
Partnerskapet er dannet for at de 
deltagende kommuner på en best mulig 
måte kan bidra til gjennomføring av den 
nasjonale strategien for blå vekst på Agder. 
Partnerskapet skal ha fokus på økt 
verdiskaping og flere arbeidsplasser, 
styrking av samarbeidet mellom næringsliv 
og FOU- miljøer, samt utveksling av 
kunnskap. 
 

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

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

 
Figur 5: Hummerfiske har lange tradisjoner 

 
Risør Akvarium er Sørlandets eneste 
saltvannsakvarium og har ca. 100 arter av 
marine dyr å vise fram. Akvariet åpnet i 
1996, og fornyer seg stadig med skiftende 
utstillinger og læringsopplegg rettet mot 
både besøkende og skoler. I 2018 åpnet de 
en utstilling om marin forsøpling. 
 
I Båly i Lindesnes ble det i mars 2019 åpnet 
en undersjøisk restaurant med navnet 
"Under" tegnet av arkitektkontoret 
Snøhetta. "Under" tar mål av seg til å bli i 
verdensklasse og medieinteressen har 
vært overveldende – den største i 
Snøhettas historie. Slike tiltak er 
fantastiske arenaer med unike muligheter 
for formidling i og med at de ligger i så tett 
samspill med naturen. 
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Figur 6: Skisse av den eksotiske restauranten «Under». 

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

2018 til et forprosjekt for nasjonal-
parksenteret. I tillegg har Aust-Agder 
fylkeskommune bevilget midler. Nasjonal-
parksenteret vil ha fokus på formidling av 
nasjonalparkens naturkvaliteter. Målsett-
ingen er at senteret skal stå ferdig i 2023. 
 
 

Forvaltning 

Generelt om forvaltning av kysten 
Forvaltningen av kystområdene i Norge 
kan deles inn i arealforvaltning og 
ressursforvaltning. Arealforvaltningen 
gjøres i medhold av plan- og bygningsloven 
og angir et områdes arealbruk. 
Arealforvaltningen skjer i hovedsak på 
kommunalt nivå, men det lages også mer 
overordnede arealplaner, enten som 
regionale planer på fylkeskommunalt 
nivåeller som statlig plan – eksempelvis for 
større nasjonale samferdselsprosjekter.  
 
Arealforvaltningen etter plan- og 
bygningsloven gjelder for hele fastlands-
Norge inkludert sjøarealene ut til 1 nm 
utenfor grunnlinjene. Hver kommune skal 
ha en overordnet plan for hele 
kommunens areal (kommuneplan), som 
skal avklare hovedtrekkene i arealbruken. 
Arealbruken kan ytterligere detaljeres i 
plantypene kommunedelplan, område-
reguleringsplan og detaljreguleringsplan. 
Planer kan omfatte både sjø og landareal. 
Planene fastsettes i henhold til lovens 
prosessuelle bestemmelser, som blant 
annet skal sikre bred medvirkning fra både 
innbyggerne og øvrige myndigheter. Her 
har særlig Fylkesmannen og fylkes-
kommunen, men også andre sektor-
myndigheter, en sentral rolle for å påse at 
regjeringens politikk og vesentlige 
regionale eller nasjonale hensyn blir 
ivaretatt. 
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Figur 7: Frodig stortare-en del av den blå skogen. 

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

Kystverket er forvaltningsmyndighet for 
havne- og farvannsloven, de største 
havnene våre samt hoved- og bi-ledene. 
Kommunen har forvaltningsansvar og 
myndighet etter loven innenfor området 
hvor kommunen har planmyndighet etter 
plan- og bygningsloven. 
 
Uttak av skjellsand, sand og grus skjer på 
grunnlag av tillatelse gitt av 
fylkeskommunene i medhold av Lov om 
vitenskapelig utforskning og undersøkelse 
etter og utnyttelse av andre undersjøiske 
naturforekomster enn petroleums-
forekomster.  

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

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

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

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

Sørlandet – fremst i Norge på 
bærekraftig blå vekst i kystsonen. 
 

Målsettinger 
Blått kompetansesenter Sør (BKS) skal 
fremme den regionale utviklingen innen 3 
hovedområder- se aktivitetsplan i vedlegg 
2. 
 
1: forvaltning 
2: næring og verdiskaping  
3: kunnskap 
 

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

 

Aktivitet 1.1: Utarbeide faggrunnlag for å 
sikre marine næringsarealer på Agder 
 
Bistå kommunene i planleggingen av 
sjøarealene og sette dem i stand til å 
tilrettelegge for etablering av nye marine 
næringer basert på kunnskap om 
sjøområdenes egnethet for ulike 
virksomheter. 
 
Målsetningen er å tilgjengelige områder 
for næringsutvikling for ulike arter, 
innenfor kommunenes område som 
planmyndighet (ut til 1 nm utenfor 
grunnlinja). Det tas utgangspunkt i 
minimum 2 aktuelle arealer i hver 
kommune (kystkommuner i Aust- og Vest-
Agder). Kartleggingen vil ta utgangspunkt i 
tilgjengelig kartmateriale og data i forhold 
til hydrografi, meteorologi osv. samtidig 
som behov for kunnskap synliggjøres. 
Fylkeskommunen vil samarbeide med 
kommunene om kartleggingen, og statlige 
etater må medvirke i arbeidet og bidra til 
at alle relevante hensyn belyses og 

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

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

 

Aktivitet 1.2: Styrke kompetanse og 
samarbeid innen forvaltningen 
Gjennom aktivitet 1.2 styrkes regionens 
kompetanse og kapasitet innen 
forvaltningen av de kystnære sjøarealene. 
Grunnlaget for tettere samarbeid på tvers 
av forvaltningsnivåer og fagområder vil 
styrkes. Arbeidet vil også avdekke hvor det 
er behov for mer kunnskap. 
 
Blått kompetansesenter Sør vil sammen 
med Fylkesmannen ta initiativ og benytte 
Fylkesmannens samordningsrolle for å 
styrke kunnskapsgrunnlaget og 
samarbeidet mellom kommunene og 
regionale etater om tilrettelegging for 
bærekraftig blå næringsutvikling. I 
Regional plan for innovasjon og 
bærekraftig verdiskaping Agder 2015-
2030, er ett av hovedmålene å Øke 
verdiskapingen i marine næringer på Agder 
gjennom satsing på bærekraftig 
næringsliv, kunnskapsutvikling, forskning 
og innovasjon. Fylkeskommunen vil 
gjennom sin rolle som samfunnsutvikler 
samarbeide med Blått kompetansesenter 
Sør om å nå disse målene. Fremfor å 
etablere nye, foreslås det å benytte 
eksisterende arenaer, eksempelvis 
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planfaglig nettverk, ordfører- og 
rådmannsmøter og statlige etatsjefsmøter 
for å forankre og styrke samordningen av 
statens forvaltningsansvar vedrørende 
verdiskaping i kystsonen. 
  
Aktivitet 1.3:  Årlig konferanse knyttet til 
forvaltning av marine kystområder i 
Skagerrak 
 
Kystsonen langs Skagerrakkysten er utsatt 
for et stor press. Miljøforhold og 
kystressurser har i store områder et klart 
behov for restaurering. Samtidig finnes det 
også områder som egner seg for marin 
verdiskapning. Det foreslås å arrangere en 
årlig kystkonferanse på Agder, som skal 
sikre god informasjonsflyt og oppdatert 
kunnskap hos alle relevante aktører 
knyttet til Blå vekst på Sørlandet. 
 
Aktivitet 1.4: 
Igangsette forskningsprosjekter som 
fokuserer på forvaltningsrelatert 
kunnskap  
 
Forvaltningsutfordringene er mange for 
kystsonen på Agder. Bevaring av marint 
biologisk mangfold, bedret vannkvalitet, 
forurensning av havbunnen og nedfiskede 
kystressurser er blant de viktigste. Det 
foreslås å legge til rette for 
forskningsprosjekter som kan bygge 
forvaltningsrelevant kunnskap (se 
søknadsmuligheter i vedlegg 1).  
 

Hovedmål 2: Øke verdiskaping og 
sysselsetting i blå sektor 
 
Med visjonen om bærekraftige blå vekst, 
menes også vekst i næringslivet. Det betyr: 
 etablering av flere bedrifter og 

produksjoner (entreprenørskap). 
 vekst i eksisterende virksomheter. 
 
Blått kompetansesenter Sør vil bidra til å 
utvikle og bygge videre på arbeidet i 

Innakva-prosjektet. Det regionale 
næringsselskapet Lister Nyskaping AS skal 
ha et hovedansvar i hele regionen for 
temaområde næringsliv, entreprenørskap 
og vekst. Gjennom Blått kompetanse-
senter Sør skal kunnskap og kompetanse 
bidra til å styrke utviklingen på hele 
Sørlandet. 
 

Aktivitet 2.1: Etablere ei sterk 
bedriftsklynge i Agder 
Blått kompetansesenter Sør vil ta 
utgangspunkt i den nylig etablerte Innakva 
bedriftsklynge og ellers benytte 
nettverksmetodikk og erfaringer som 
finnes på Sørlandet (jf. NODE, Eyde, USUS 
og Digin). Hensikten er å styrke bedriftene 
gjennom tettere samarbeid mellom dem 
og resten av innovasjons-økosystemet 
(forskningsmiljø, myndigheter, kapitalmiljø 
og annet næringsliv). 
 
Innakva bedriftsklynge har en profil som 
gjenspeiler Blått kompetansesenter Sør sin 
visjon om bærekraftig blå vekst. Det vil si 
vekst og verdiskaping i landsdelens 
akvatiske økosystem, og at disse forvaltes 
på en slik måte at produktivitet og 
stabilitet (resilience) øker. 
Innakva bedriftsklynge vil ha en særlig 
viktig rolle for å sikre kompetansesenterets 
forankring og samarbeid ut i næringslivet 
på ulike tema. Disse bestemmes ut fra 
bedriftenes interesser og overordnet 
profil. Aktuelle tema er: 
 Sirkulær økonomi 
 Rensefisk 
 Landbasert produksjon – åpne og lukka 

anlegg 
 Havbaserte anlegg 

 Dyrehelse og -velferd i akvakultur 
 Markedstilpasning 
 Levende lagring og transport 
 Skånsomme fangstmetoder for bedre 

dyrevelferd og økt lønnsomhet 
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 Landfase/sjøfase, for bedre velferd, 
helse og utnyttelse av 
produksjonspotensial. 

 Utnyttelse av lite utnyttede arter 
 
For å styrke næringsfokuset i satsingen vil 
Blått Kompetansesenter Sør trekke til seg 
kompetanse fra sentrale næringsaktører i 
landsdelen og fra resten av landet, med 
sikte på erfaringsoverføring fra andre 
bransjer, og økte private investeringer i de 
blå næringer. 
 

Aktivitet 2.2: Etablere infrastruktur for 
innovasjon  
Erfaring fra oppstart av oppdrett på nye 
arter, slik som rognkjeks hos Norsk 
oppdrettsservice AS i Flekkefjord, viser at 
den viktigste økonomiske og praktiske 
flaskehalsen handler om tilgang til 
nødvendig teknisk infrastruktur og 
tillatelser. 
  
Blått kompetansesenter Sør skal derfor 
arbeide for at teknisk infrastruktur, teknisk 
utstyr og nødvendige tillatelser og 
kompetanse er tilgjengelig for bedrifter, 
gründere, studenter, forskere og andre. 
Dette vil stimulere til mer forskning og 
utvikling for verdiskaping knyttet til nye 
marine arter og forvaltning av produktive 
økosystem knyttet til regionens rike salt- 
og ferskvannsressurser. 
 
For utvikling av fremtidens produksjoner 
og næringsliv er det behov for felles 
arenaer der ansatte i forskjellige 
virksomheter, gründere, studenter og 
forskere kan møtes for kunnskaps-
utveksling og kompetansebygging. 
Etableringen av Universitetet i Agders 
masterprogram i kystsoneøkologi 
aktualiserer særlig dette. 
 
Arbeidet med å gjøre teknisk infrastruktur 
og utstyr tilgjengelig for viktige grupper, 
handler om bedre utnyttelse og 

tilgjengelighet av eksisterende ressurser 
samt utvikling av ny infrastruktur. 
Gjennom etablering av et akvatisk 
feltlaboratorium i Farsund, der selskapet 
Akvalab Lister AS er en sannsynlig 
samarbeidspartner og lokal operatør, vil en 
særlig styrke innovasjonskapasiteten i de 
marine næringene i Listerregionen. 
 
Det finnes flere mindre aktører i regionen, 
også i de østlige deler av fylket, som har 
spennende ideer/planer. Dette gjelder 
f.eks. taredyrking, østersmottak, rydding 
av stillehavsøsters, landbasert oppdrett 
(inkludert akvaponi), oppdrett av nye arter 
osv. Det er initiert flere samarbeid med 
utstyrsleverandører i regionen. 
 
Nye forretningsideer og prosjekter skapes 
ved samarbeid mellom mennesker på tvers 
av fagfelt og profesjoner. Dette skjer bl.a. i 
ulike former for arbeidsfellesskap/ 
coworkingmiljøer.  
 
Som en del av Blått kompetansesenter Sør 
vil Arendal kommune ta ansvar for et 
gründermiljø/inkubator knyttet til de 
marine næringer, lokalisert i Flødevigen. 
Dette miljøet vil være en del av det 
offentlige tilbudet til nyetablerere, spesielt 
innen marin sektor. I tillegg vil det kunne 
være en inspirasjonsarena for forskere til 
kommersialisering av forskningsresultater. 
 

Aktivitet 2.3: Igangsette prosjekter, inkl. 
masteroppgaver, som fokuserer på 
næringsrelevant kunnskap 
Det er foreslått å gi mulighet for å søke 
støtte til forskningsprosjekter som tar sikte 
på å styrke næringsrelevant kunnskap (se 
søknadsmuligheter i vedlegg 1).  
 

Aktivitet 2.4: Gi kunnskapsstøtte til 
etablerere, veilede off. søknader mv. 
Innholdet i denne aktiviteten er nærmere 
beskrevet i aktivitet 2.2, men vi har valgt å 
skille dette ut som en egen aktivitet, da 
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aktivitetene skal ivaretas av ulike aktører, 
jf. forslag til aktivitetsplan for 2019-2021. 
 

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

Delmål 3.1: Være internasjonalt anerkjent 
kompetanseregion på kyst 

Skagerrak har global relevans som et 
havområde med stor menneskelig 
påvirkning og samtidig høy marin 
produksjon. Området har omfattende 
skipstrafikk. Havområdet er karakterisert 
med store dybdeforskjeller, og påvirkes av 
vann som kommer fra både Østersjøen og 
Nordsjøen, samt avrenning fra norske elver 
og fjorder og har miljøutfordringer langs 
kysten.  Havområdet kan derfor fungere 
som et modellsystem med stor generisk 
verdi både for forskning, undervisning og 
næringsliv, nasjonalt og internasjonalt. 

  

Fig 10. Dyreplankton 

Kystsonen på Agder er også en 
spennende arena for både forskning og 
undervisning. Her finnes fortsatt mange 
uløste forskningsoppgaver knyttet til 
miljø og ressursspørsmål som våre 
marine fagmiljøer arbeider med, og som 
eksempelvis nye mastergradsstudenter 
ved UIA i kystøkologi kan bli introdusert 
til. Oppbygging av kompetanse i 
forvaltningen vil også være en sentral 
oppgave for å sikre effektiv 
saksbehandling og godt samspill mellom 
næringsaktører, forskningsmiljøene og 
forvaltning. Raet nasjonalpark, 
bevaringsområder for marine arter i 
Flødevigen, Tvedestrand og snart 
Flekkefjord med flere vil kunne 
representere marine laboratorier med 
spennende muligheter både i forhold til 
forskning og i forhold til undervisning. 
 
Aktivitet 3.1.1: 
Støtte forskning (etter søknad) knyttet til 
miljø- og ressursspørsmål på kysten - med 
publ. potensiale. (se søknadsmuligheter i 
vedlegg 1).  
 
Aktivitet 3.1.2: 
Stimulere til internasjonal publisering av 
forskningsresultater - studenter og 
forskere (skrivestipend). 
 
Aktivitet 3.1.3: 
Årlig kontaktmøte mellom nordiske 
forskere med fokus på marine kystområder 
i Skagerrak. 
 
Aktivitet 3.1.4: 
Tilby studenter eller elever mulighet til å 
være "forsker for en uke" i felt, lab eller i 
bedrift. Etter søknad. 
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Delmål 3.2: Etablere og videreutvikle gode 
læringsarenaer med fokus på opplevelse 
 
 Blått kompetansesenter Sør skal 
samarbeide og kunne yte kunnskapsstøtte 
til skoler og andre formidlings-
institusjoner. Hensikten er et økt 
kunnskapsnivå om de muligheter havet og 
våre kystområder har for bærekraftig 
verdiskapning og samfunnsutvikling innen 
blå sektor. 
 
Aktivitet 3.2.1: 
Legge til rette for at Vitensenter Sørlandet 
kan gjennomføre skoleprosjekter knyttet 
til marine problemstillinger i Aust- og Vest-
Agder for et klassetrinn av elever. 
 
Aktivitet 3.2.2:  
Etablere program for "Flødevigen Summer 
School-Skagerrak"-an introduction to 
marine ecology in Skagerrak".  
 
Aktivitet 3.2.3. 
Bistå Flekkefjord videregående skole  med 
å utvikle blått naturbruk. Bistå andre 
videregående skoler hvor Agder 
fylkeskommune vedtar å opprette 
tilsvarende tilbud. 
 
Aktivitet 3.2.4. 
Igangsette marine prosjekter som 
fokuserer på læring og opplevelse. For 
eksempel Kvås Sørnorsk Laksesenter, 
Under, Vitensenteret Sørlandet, Risør 
Akvarium, Raet nasjonalparksenter. 
 
Aktivitet 3.2.5: 
Forskning og formidling av naturverdier i 
Norges marine nasjonalparker - 
forskningsprosjekter og studentoppgaver. 
 

Organisering av Blått 
kompetansesenter Sør 
 

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

 
Fig 11. Havforskningsinstituttets Stasjon i Flødevigen 
 

Blått kompetansesenter Sør organiseres i 
en tradisjonell prosjektstruktur, med 
styringsgruppe, ressursgruppe og  
prosjektleder.  
 
Prosjekteier vil være HI. Styringsgruppen 
settes sammen slik: 
2 representanter for forskning/akademia 
2 representanter for forvaltning 
2 representanter for næringslivet. Den ene 
utpekes av Innakva bedriftsklynge, den 
andre av NHO. 
Styringsgruppen utpeker selv leder.  
 
Styringsgruppen må gis de nødvendige 
fullmakter fra deltagende institusjoner, 
etater, næringsaktører og organisasjoner 
for å sikre fremdrift i prosjektet.  
 
Det opprettes i tillegg en bredt 
sammensatt ressursgruppe. Hensikten 
med denne gruppa er å gi Blått 
kompetansesenter Sør en bred faglig og 
politisk forankring og sikre at initiativet kan 
høste innspill og være lydhør for råd og 
synspunkt fra et stort omland av interesser. 
Gruppa møtes 1 gang i året (gir innspill til 
budsjett), og får da forelagt informasjon 
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om aktiviteter i prosjektet og inviteres til å 
komme med innspill og synspunkter.  
 
Deltakere i ressursgruppen: 

• Fylkesmannen 
• Fylkeskommunen, politisk og 

administrativt 
• Kommuner, politisk og 

administrativt 
• Forskningsinstitusjoner 
• Utdanningsinstitusjoner 
• Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond 
• Sørlandets kompetansefond 
• Statlige sektormyndigheter 
• Næringsaktører (må gjenspeile 

bredden i næringslivet) 
• Næringsklynger 
• Interesseorganisasjoner  

 
Styringsgruppen tar endelig stilling til 
størrelse og hvem som inviteres inn i 
ressursgruppen, og kan endre listen over 
etter behov. 
 
Rammeverket for arbeidet med Blått 
kompetansesenter Sør reguleres gjennom 
en egen samarbeidsavtale mellom 
partene. I avtalen fastslås hvordan 
styringsgruppen skal sammensettes. 
 
Ledelsen i HI er ansvarlig for å engasjere 
prosjektleder og vil ha arbeidsgiveransvar 
for denne. 
 

Styringsgruppens rolle 
Styringsgruppen skal utarbeide og vedta en 
arbeidsplan for senterets virksomhet med 
utgangspunkt i gjeldende økonomiske 
rammer og skisserte visjoner og mål. I 
løpet av første driftsår skal behovet for 
investering i infrastruktur/bygg bli 
nærmere kartlagt både for senteret i 
Flødevigen og for laboratoriet i Lister.  
 
Styringsgruppen skal utarbeide konkrete 
måltall for å måle effekter av senterets 
virksomhet. 
 

Til å bistå styringsgruppen kan det 
nedsettes en prosjektgruppe/arbeids-
utvalg, bestående av ressurspersoner for 
de mest involverte partnerne. 
Arbeidsutvalgets mandat fastsettes av 
styringsgruppen 
 
Prosjektgruppen/arbeidsutvalget kan selv 
knytte til seg ressurspersoner til videre 
arbeid med utvikling av innholdet i 
senteret. 
 

Premisser for etablering av Blått 
kompetansesenter Sør 
 Verdiskaping innenfor den blå 

økonomien skal ha betydelig plass i 
senterets aktiviteter. Deltagelse fra 
næringsliv og institusjoner med 
relevant kompetanse er derfor viktig (f. 
eks. Aust- og Vest-Agder fylkes-
kommune, Innovasjon Norge, NHO, 
Innakva bedriftsklynge, Fylkesmannen i 
Aust- og Vest-Agder, andre regionale 
statlige myndigheter) 

 Senteret skal samarbeide med og yte 
kunnskapsstøtte til skoler og andre 
formidlingsinstitusjoner, forsknings-
institusjoner og forvaltning. Hensikten 
er et økt kunnskapsnivå om de 
muligheter havet og våre kystområder 
har for bærekraftig verdiskapning og 
samfunnsutvikling. 

 Senteret skal samarbeide med 
relevante aktører, men ikke konkurrere 
med eksisterende institusjoner eller 
duplisere arbeid i andre etablerte 
fagprosesser eller eksisterende 
institusjoner. Senteret har et 
allmennyttig formål, og skal ikke drive 
næringsvirksomhet. 

 Senteret skal samarbeide tett med 
eiere av eksisterende infrastruktur på 
Sørlandet (f. eks. MIL-laben), og skal 
ikke bygge opp nye funksjoner der 
disse allerede finnes. 
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Økonomi 

Etablering 

Flere offentlige aktører har allerede 
bevilget eller signalisert økonomisk støtte 
til Blått kompetansesenter Sør - satsingen: 
 
Aust-Agder fylkeskommune har bevilget 
5 millioner kr i 2018. Midlene er øremerket 
utvikling og investering i Flødevigen. I 
statsbudsjettet for 2019 er det bevilget 
5 millioner kr til etablering og utvikling av 
BKS. Det må arbeides for å sikre langsiktig 
økonomisk støtte i denne størrelsesorden 
fremover.  
 
Aust Agder utviklings- og Kompetansefond 
har signalisert at BKS- satsingen vil være en 
prioritert oppgave i de neste årene. Det vil 
bli søkt om 3-4 millioner kr per år i 
prosjektperioden.  
 
Sørlandets Kompetansefond har bevilget 
1,5 millioner kr i 2018, øremerket Innakva- 
prosjektet. Vest-Agder fylkeskommune har 
bevilget 4 + 2 millioner kr til utvikling av 
Akvalab Lister og investering i dette 
selskapet.  
HI bruker selv midler og arbeidsinnsats på 
utvikling av Blått kompetansesenter Sør.  
Løpende driftskostnader i BKS vil i 
hovedsak være lønnskostnader, leie av 
areal, formidling og markedsføring. 
Lønnskostnader første driftsår vil i 
hovedsak være en 100% stilling som 
prosjektleder i Flødevigen og en 50 % 
deltidsstilling i Listerregionen.  
 
I tillegg foreslås det at det settes av 
prosjektmidler som forsknings-, nærings- 
og formidlingsaktører kan søke på. Som 
vedlegg til denne rapporten ligger forslag 
til søkekriterier (vedlegg 1). 
 
Etter hvert som arbeidet vokser og 
økonomien i Blått kompetansesenter Sør 
styrkes, bør det vurderes ansatt egne 
fagledere for de tre hovedområdene 

forvaltning, næring og formidling/ 
forskning. Det blir styringsgruppens ansvar 
å fremme forslag om dette. 
 
Som vedlegg til denne rapporten ligger et 
mer detaljert forslag eller skisse til 
disponering av midlene for 2019 - 2021 (se 
vedlegg 3). 
 

Investering 
Investeringsbehovene fremover vil i første 
omgang være knyttet til ny bygningsmasse 
og utstyr i Flødevigen og et felt-
laboratorium og lager i Lister.   
 
HI vil i 2019 igangsette prosessen med 
prosjektering av ny bygningsmasse i 
Flødevigen, i samarbeid med Statsbygg. 
Aktuelle leietakere vil da måtte avklare 
eget leiebehov og ambisjonsnivå. 
 
I samarbeid med Akvalab Lister AS, 
fortsetter Lister Nyskaping AS gjennom 
prosjektet Innakva arbeidet med å etablere 
et feltlaboratorie og nødvendig 
infrastruktur i vestre del av fylket. 
 

 
Fig 12. Behov for et laboratorium i Lister 

 

Måloppnåelse for Blått 

Kompetansesenter Sør 

Samarbeid 
for hovedmål 1-3 for BKS bør vurderes på 
hvorvidt samarbeidet fungerer gjennom:  
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 løpende tall for pågående prosjekt-
portefølje og studentsamarbeid PhD- 
og MSc-studier, der det kun telles den 
aktivitet som involverer minst to BKS 
samarbeidsparter. 

 
Samfunnsendring og økosystem-
produktivitet 
 Forvaltningen kan måles på antall 

regel- eller forskriftsendringer, antall 
vedtak om areal-disponeringer i 
kommunene og tilhørende 
arealstatistikk. 

 Fangstvolumer og fangstverdi i 
fiskeriene. 

 Produksjonstall og salgsverdi for 
akvakultur. 

 Bestandsutvikling i offisielle måleserier 
 

Miljøpåvirkning 
 Opptak av plantenæringsstoff (N, P) og 

CO2 fra dyrking av alger og skjell fra 
hav til land 

 Utslipp til luft og vann fra 
produksjonssystemet 

Kunnskapsproduksjon 
Tall fra CRISTIN inneholder informasjon om 
publikasjoner i kanaler fra register over 
vitenskapelige publiseringskanaler (NSD). 
Imidlertid vil ikke bare tidsskrift-artikler og 
medieoppslag være viktige. Også møter 
mellom befolkning og samarbeidspartene i 
BKS vil kunne ha stor betydning. 
 
Formidling 
 Skolearrangementer 
 Medieoppslag 
 Informasjons- og kontaktmøter mot 

politikere 
 
 
Infrastruktur 
 Nytt bygg Flødevigen 
 Feltlaboratorie Lister 
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