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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-1 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 

 
   

Protokoll fra møte i rådsforsamlingen 11.12.2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra ekstraordinært møte i rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Protokoll 11.12.2020 rådsf. signert.pdf 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-2 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 

 
   

Godkjenning av protokoll fra styremøte 27.11.2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 27.11.2020 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 27.11.2020  
Tid 09:00 
Sted: Administrasjonsbygget i Arendal, møterom Vegår  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 
Tormod Vågsnes Styreleder   

Bodil Slettebø Nestleder    

Bente Christensen Utvalgsmedlem   
Sverre Valvik Utvalgsmedlem   

Kjetil Glimsdal Utvalgsmedlem   
Oddvar Espegren Utvalgsmedlem   

Rita Hansen Utvalgsmedlem   
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

John G. Bergh       Daglig leder 
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Saker til behandling 

 
 

39/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.20 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-56 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 39/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 23.10.2020 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
Protokoll fra styremøte 23.10.2020 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 

 

40/20 Oppfølging av tilskudd til 27. november 2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-57 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 40/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
 
 
 

 

41/20 Avkastning på fondets kapital per 31.10.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-60 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 41/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
Styret tar saken til etterretning. 
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42/20 Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-64 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 42/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 
27. november 20120 vedtas. 
 
2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 27. 
november 2020 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 

27. november 20120 vedtas. 
 
2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 27. 

november 2020 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse. 
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43/20 Kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-66 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 43/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond vedtas. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
Sverre Valvik fremmet følgende tilleggsforslag. 
 
Styret forelegges stresstest ved utgangen av hvert kvartal.  
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag og Sverre Valviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
1. Vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond vedtas. 
 
2. Styret forelegges stresstest ved utgangen av hvert kvartal.  
 
 
 
 
 
 

 

44/20 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – forvalter- og 
fondsanbefalinger 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-67 
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Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 44/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond selger seg ut av Tempelton Global 
Bond Fund. Investeringene i i globale obligasjoner fordeles med 1/3 i hvert av 
fondene PIMCO Global Bond Fund, BlueBay IG Global Agg og PIMCO 
Income Fund. 

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

3. Implementeringen av aksjeporteføljen i punkt 2 skjer gradvis i forbindelse med 
økning av aksjeandelen fra 45 % til 60 %. 

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond selger seg ut av Tempelton Global 
Bond Fund. Investeringene i i globale obligasjoner fordeles med 1/3 i hvert av 
fondene PIMCO Global Bond Fund, BlueBay IG Global Agg og PIMCO 
Income Fund. 
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2. Aksjeporteføljen investeres i følgende fond: 
 
Fond     Allokering   Valutasikret 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AKO Global Long Only             10 %    Ja 
Egerton Capital Equity Fund  10 %    Ja 
Lansdowne DMLO     5 %    Ja 
The Children’s Investment Fund   5 %    Ja 
Ardevora Global Equity   10 %    Nei 
Generation Global Equity   10 %    Nei 
Artisan Global Discovery    5 %    Nei 
TT Emerging Markets     5%    Nei 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM      60 % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Implementeringen av aksjeporteføljen i punkt 2 skjer gradvis i forbindelse med 
økning av aksjeandelen fra 45 % til 60 %. 

 
 
 
 
 
 

 

45/20 Avtale om finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond og Gabler Investments AS 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-62 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 45/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner vedlagte avtale om 
finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler 
Investments AS. 
 
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalen. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
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Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner vedlagte avtale om 

finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler 
Investments AS. 

 
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

46/20 Søknad fra Handelshøyskolen ved UiA vedr. prosjektet: 
«Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer» - videreføring 
av tilskudd 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-59 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 46/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 2 mill. kroner til prosjektet 
«Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner 

over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  

 
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 

prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en 
årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret. 
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4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført.  

 
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av 
tilsagnsbrevet. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 2 mill. kroner til prosjektet 
«Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner 

over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  

 
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 

prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en 
årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret. 

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

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

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

tilsagnsbrevet.1 
 
 
 
 
 
 

 

47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: 
«Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode 
liv» - videreføring av tilskudd 
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Arkivsak-dok. 20/01095-65 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 47/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Østre Agder Regionråd 
750 000 kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for 
bedre helse og gode liv». 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner 
over tre år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 

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

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

 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
Kjetil Glimsdal og Bodil Slettebø ble erklært inhabile ved behandlingen av saken.  
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Østre Agder Regionråd 
750 000 kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for 
bedre helse og gode liv». 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner 
over tre år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av 
tilsagnsbrevet. 
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48/20 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond høsten 2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-61 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 48/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
 
 

 

49/20 Leiekontrakt for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i 
fylkeskommunens administrasjonsbygg i Arendal 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-63 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 49/20 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Styret godkjenner vedlagte leiekontrakt mellom Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond og Agder fylkeskommune om leie av kontorlokaler til Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond i Administrasjonsbygget i Arendal. 
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne kontrakten. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
1. Styret godkjenner vedlagte leiekontrakt mellom Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond og Agder fylkeskommune om leie av kontorlokaler til Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond i Administrasjonsbygget i Arendal. 

 
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne kontrakten. 
 
 
 
 
 

 

50/20 Avtaler for 2021 for lønn- og regnskapstjenester, sak- og 
arkivtjenester og IKT-tjenester 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-69 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 50/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler for 2021: 
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• Lønn- og regnskapstjenester med avdeling lønn- og regnskap i Agder 
fylkeskommune. 

• Sak- og arkivtjenester med dokumentsenteret i Agder fylkeskommune. 

• First Agenda med FirstAgenda AS. 

• IKT-tjenester med IKT Agder. 
 

2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalene. 
 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler for 2021: 
 

• Lønn- og regnskapstjenester med avdeling lønn- og regnskap i Agder 
fylkeskommune. 

• Sak- og arkivtjenester med dokumentsenteret i Agder fylkeskommune. 

• First Agenda med FirstAgenda AS. 

• IKT-tjenester med IKT Agder. 
 

2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalene. 
 
 
 
 
 

 

51/20 Møte- og aktivitetsplan for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 2021 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-58 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 51/20 
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Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2021. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
Det ble fremmet forslag om følgene møteplan for 2021: 
 
19. februar 2021 kl. 09.00 Administrasjonsbygget, 

Arendal 
Styremøte 

23. april 2021 kl. 09.00 Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

20.-21. mai 2021 kl  09.00 Sted og opplegg ikke 
fastsatt 

Styremøte/seminar 
 

11. juni 2021 kl. 10.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Rådsforsamling 

10. september 
2021 

kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

15. oktober 2021 kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

26. november 
2021 

kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

 
 
Votering 
Sekretariats forslag med nytt forlag til møteplan ble enstemmig vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2021. 
 
19. februar 2021 kl. 09.00 Administrasjonsbygget, 

Arendal 
Styremøte 

23. april 2021 kl. 09.00 Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

20.-21. mai 2021 kl  09.00 Sted og opplegg ikke 
fastsatt 

Styremøte/seminar 
 

11. juni 2021 kl. 10.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Rådsforsamling 

10. september 
2021 

kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

15. oktober 2021 kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

26. november 
2021 

kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 
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52/20 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 27.11.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-68 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 52/20 

 
 
 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Bodil Slettebø fratrådte under eventuelt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
Styreleder orienterte om prosessene vedrørende ansettelse av ny daglig leder og 
opplegget for styremøte 4.12.2020. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-3 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 

 
   

Godkjenning av protokoll fra styremøte 4.12.2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 4.12.2020 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll  Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 04.12.2020 
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 4.12.2020  
Tid 09:00 
Sted: Administrasjonsbygget i Arendal, møterom Vegår  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 

Tormod Vågsnes Styreleder   
Morten Kraft Varamedlem   Bodil Slettebø 
Bente Christensen Utvalgsmedlem   
Sverre Valvik Utvalgsmedlem   
Kjetil Glimsdal Utvalgsmedlem   
Oddvar Espegren Utvalgsmedlem   
Rita Hansen Utvalgsmedlem   
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

John G. Bergh       Daglig leder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arendal 4.12.2020 
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Tormod Vågsnes    Morten Kraft   Rita Hansen 
Styreleder     
 
 
 
Kjetil Glimsdal   Bente Christensen   Sverre Valvik 
 
 
 
 
Oddvar Espegren        John G. Bergh 
          Daglig leder 
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SAKSLISTE  Side 

Godkjenning av innkalling 

Saker til behandling 

53/20 Ansettelse av ny daglig leder i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond.  
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Godkjenning av innkalling 
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Saker til behandling 

 
 

53/20 Anrettelse av ny daglig leder i Aust-Agder utviklings- og                                 
kompetansefond  
 
 

Arkivsak-dok. (20/01095-56) 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 4.12.2020 53/20 

 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020: 
 
Møtebehandling 
Nestleder Bodil Slettebø er søker til stillingen som ny daglig leder i Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond.  Hun ble derfor erklært inhabil ved behandling av 
saken.  
 
Lars Inge Holte fra activepeople redegjorde for arbeidet med rekrutering av ny daglig 
leder til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Det vises til vedlagte notat. 
 
I samråd med tilsettingsutvalget nedsatt av styret, ble to av søkerne invitert til 
styremøtet 4.12.2020. De to kandidatene var Bodil Slettebø og Ole Magnus Heimvik.  
Kandidatene ble forelagt en oppgave som de presenterte for styret. Kandidatene har 
også gjennomført personlighetstest og det er gjennomført referanseintervjuer. 
 
   
Votering 
Ut fra en samlet vurdering fattet styret et enstemmig vedtak. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
1. Som ny daglig leder i Aust-Agder utvikling- og kompetansefond ansettes Ole 

Magnus Heimvik. 
 
2. Dersom Ole Magnus Heimvik ikke tar imot stillingen, tilbys Bodil Slettebø 

stillingen som daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
 
[Lagre]  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-4 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 
 

   

Avkastning på fondets kapital pr 21.12.2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond - Stresstestresultat 31.12.2020 
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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 2020 en markedsverdi 
på 534,4 mill. kroner. Den første tiden etter at korona-pandemien brøt ut var det en svært 
negativ utvikling i aksje- og rentemarkedene.  Den siste tiden og særlig de siste månedene  
har utviklingen vært positiv slik at 2020 endte opp med et godt resultat. 
 
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2019, kjøp og salg av andeler, verdiendringer 
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.12.2020 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 31.12.2020. 
 
Beløp i mill. kroner 
 Markedsverdi 

31.12.2019 
Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
31.12.2020 

Norske aksjer 33,0 -17,7 2,7 18,0 
Globale aksjer 83,5 1,7 20,6 105,8 
Globale aksjer valutasikret 80,1 24,1 8,4 112,6 
Aksjer framvoksende markeder 13,6 5,8 3,1 22,4 
Eiendom 72,1 -2,9 5,4 74,6 
Bank 2,4 -0,3 0,0 2,1 
Norske obligasjoner 95,8 -23,7 2,9 75,1 
Globale obligasjoner 115,2 4,5 4,2 123,9 
Sum 495,6 -8,4 47,2 534,4 

 
Styret vedtok 29.11.2019 kapitalforvaltningsstrategi for 2020, som innebærer en noe 
høyere risikoprofil enn tilsvarende strategi for 2019. I strategien for 2020 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: 
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 % 
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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 det har porteføljen vært i samsvar med 
strategien for 2020. 
 
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 3,4 
Globale aksjer 17,5 19,0 20,5 19,8 
Globale aksjer valutasikret 17,5 19,0 20,5 21,1 
Aksjer framvoksende markeder 3,0 4,0 5,0 4,2 
Eiendomsfond 12,0 15,0 18,0 14,0 
Bankinnskudd 0,0 1,0 2,0 0,4 
Norske obligasjoner 13,0 15,0 17,0 14,0 
Globale obligasjoner 22,0 24,0 26,0 23,2 

 
Det er ikke grunnlag for å foreta rebalansering ved utgangen av desember når en ser 
globale aksjer og globale aksjer valutasikret under ett.  I tillegg skal en i 2021 
implementere ny strategi for 2021 hvor en også tar hensyn til nødvendig rebalansering. 
 
 

Nærmere om avkastningen i 2020 
 

Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på 15,1 mill. kroner i desember 
måned. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i desember på 2,9 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i desember på 2,0 %. Dette gir en 
avkastning 0,9 prosentpoeng høyere enn indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det 
seg slik: 
 
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 desember måned.  
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer 0,8 4,9 4,9 0,0 
Globale aksjer 2,0 2,0 1,1   0,8 
Globale aksjer valutasikret 5,8 5,4 3,8 1,6 
Aksjer framvoksende øk. 1,4 6,9 3,7 3,1 
Eiendom 3,6 5,0 5,0 0,0 
Pengemarked 0,0 0,1 0,0 0,1 
Norske obligasjoner 0,1 0,2 -0,2 0,4 
Globale obligasjoner 1,3 1,0 0,3 0,8 
Sum 15,1 2,9 2,0 0,9 

    
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning for fondet på 47,2 mill. kroner i 2020. Videre er 
det en gjennomsnittlig avkastning på 9,6 %. Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig 
avkastning på 9,8 %. Dette gir en avkastning på 0,1 prosentpoeng under indeks. For hver enkelt 
aktivaklasse fordeler det seg slik: 
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Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 31.12.2020, samt gjennomsnittlig avkastning i 
prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for 
porteføljen i forhold til indeks  i 2020. 

 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer  2,7 9,1 7,3 1,8 
Globale aksjer  20,6 22,8  13,5 9,3 
Globale aksjer valutasikret  8,4 3,4 14,2 -10,8 
Aksjer framvoksende øk.  3,1 16,2  15,5 0,7 
Eiendom  5,4 7,6 7,6 0,0 
Pengemarked  0,0 0,9 0,6 0,3 
Norske obligasjoner  2,9 5,3 5,0 O,2 
Globale obligasjoner  4,2 4,0 5,2 -1,2 
Sum 47,2 9,6 9,8 -0,1 

 
Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og fram til og med 
desember 2020 en årlig avkastning på 6,7 % og en årlig meravkastning på 0,9 %. 
 
Om stresstest 
 
I 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 31.12.2020, altså ved årets slutt. Beregningen viser at 
fondet hadde en tilfredsstillende risikosituasjon på dette tidspunkt. Risikokapitalutnyttelsen 
var da 47,0 %, når man tar hensyn til korrelasjonseffekter. Tilsvarende var den ved 
utgangen av tredje kvartal på 56,6 % 
 
 
 
Konklusjon 
 
Etter den dramatiske nedgangen i verdens aksjemarkeder i mars som følge av korona-
pandemien, har markedene hentet seg inn. Resultatet for 2020 med en samlet avkastning 
på 47,2 mill. kroner må sies å være meget tilfredsstillende. 
 
AAUKF hadde en avkastning i desember på 15,1 mill. kroner eller 2,9 %, mot indeks 2,0 
%, altså en meravkastning på 0,9 prosentpoeng. For hele året er avkastningen på 9,6 %, 
mot indeks 9,8 %. Det gir en mindreavkastning på 0,1 %. Dette er en langt lavere 
mindreavkastning enn det en har hatt i månedene før.  
 
Det er fortsatt aktivaklassene globale aksjer valutasikret og utenlandske obligasjoner som 
bidrar til mindreavkastning i forhold til indeks. Særlig har Globale aksjer valutasikret en 
betydelig mindreavkastning på10,8 %. Globale obligasjoner har en mindreavkastning 1,2 
%. 
 
I globale aksjer valutasikret er det først og fremst svak utvikling for Landsdowne som 
bidrar til dette med en mindreavkastning på 15,1 %. Men også AKO Global har en 
mindreavkastning på 6,7 %. Begge disse fondene har imidlertid vist en positiv utvikling i 
høst.   
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I globale obligasjoner er det særlig Templeton som bidrar til det svake resultatet med en 
mindreavkastning på 13,4 %.  I forbindelse med ny strategi for 2021 vil en selge seg ut av 
Templeton.  
 
Den samlede avkastningen for 2020 er på 47,2 mil. kroner. Driftskostnadene for 2020 kan 
på usikkert grunnlag anslås til 1,8 mill. kroner.  Veksten i konsumprisindeksen fra 2019 til 
2020 er på 1,3 %. Det innebærer at en må avsette 4,3 mill. kroner av overskuddet for at 
grunnkapitalen opprettholde sin realverdi. Samlet vil en etter dette ha ca 42 mill. kroner til 
utdeling av midler og til oppbygging av bufferfond. Dersom en fortsatt legger opp til å del ut 
12 mill. kroner vil en ha ca 30 mill. kroner til oppbygging av bufferfond. Det vil gi et 
bufferfond på om lag 150 mill. kroner ved utgangen av 2020. 
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Stresstest per 31.12.2020

Aktivaklasser Durasjon Markedsrisiko

Aktivaklasse Korte renter Norge 0,0

I MNOK I prosent Lange renter Norge 2,4

Aksjer 258,8 48,4 % Lange renter utland 4,6

Norske aksjer 18,0 3,4 % Kredittrisiko 4,9 8,3

Utenlandske aksjer 105,8 19,8 % Aksjer Norge 4,5

Utenlandske aksjer (valutasikret) 112,6 21,1 % Aksjer Utland 48,2

Aksjer i fremvoksende markeder 22,4 4,2 % Eiendom 7,5

Eiendomsfond 74,6 14,0 % Valuta 12,8

Norske omløpsobligasjoner 75,1 14,0 %

Utenlandske omløpsobligasjoner 123,9 23,2 % Samlet tapspotensial 92,4

Bankinnskudd 2,1 0,4 % Tapspotensial hensyntatt korrelasjonseffekt* 70,8

Totalportefølje 534,4 100,0 %

* Finanstilsynets korrelasjonsmatrise er benyttet

Stresstest

11,11,5 % 75,1

Faktisk allokering

Allokering

20,0 % 240,8

10,0 % 74,6

128,210,0 %

198,9

Stressparametre MNOK

18,0

123,9

2,1

25,0 %

1,5 %

Matrise

1,5 %
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Risikokapitalutnyttelse per 31.12.2020

Samlet tapspotensial med korrelasjon 70,8

Bufferkapital 31.12.2019 119,8

Avkastning 2020 47,2

Estimert gaveutdeling 2020 -12,0

Estimert inflasjonsjustering av realkapital 2020 -4,3

Estimert bufferkapital 150,7

Risikokapitalutnyttelse 47,0 %

Tiltak for å redusere risiko 

vurderes

> 125 % av 

bufferkapital

Tiltak Risikonivå
Gjeldende 

situasjon

Akseptabel risikosituasjon
> 100 % av 

bufferkapital

Tilfredsstillende risikosituasjon
< 100 % av 

bufferkapital
47,0 %



5/21 Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021 - 21/06732-5 Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021 : Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021

 
 
 

Dokumentnr.: 21/06732-5  side 1 av 4 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-5 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 
 

   

Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
 
         
 
 
  



5/21 Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021 - 21/06732-5 Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021 : Avkastning på fondets kapital per 31.1.2021

Dokumentnr.: 21/06732-5  side 2 av 4 
 

 
 
 
Saksopplysninger 
 
Ved inngangen til 2021 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 534,0 mill. kroner. Ved utgangen av januar 2021 var markedsverdien på 
530,6 mill. kroner. 
 
Markedsverdien på aktivaklassene per 31.12.2020, kjøp og salg av andeler, verdiend-
ringer og markedsverdi av aktivaklassene per 31.1.2021 vises i etterfølgende tabell: 
 
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2020, kjøp og salg siden 31.12.2020,  
verdiendring siden 31.12.2020 og markedsverdi per 31.1.2021. 
 
Beløp i mill. kroner 
 Markedsverdi 

31.12.2020 
Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
31.1.2021 

Aksjer 258,4 0,0 -2,0 256,4 
Norske obligasjoner 75,1 -33,0 0,2 42,2 
Utenlandske obligasjoner 123,9 -5,4 0,1 118,6 
Eiendom 74,6 0,0 0,2 74,7 
Bank 2,1 36,6 0,0 38,7 
Sum 534,0 -1,8 -1,6 530,6 

 
Kapitalforvaltningsstrategi for 2021 
Styret vedtok 27.11.2020 kapitalforvaltningsstrategi for 2021. Den nye strategien inne-
bærer omfattende endringer. Strategisk aksjeandel økes fra 45 % i 2020 til 60% i 2021. 
Økningen i aksjeandel skjer på bekostningen av allokeringen til norske og utenlandske 
obligasjoner. Det legges videre opp til at man ikke har spesifikk strategisk aksjeeks-
ponering til ulike land og regioner.   Økningen i aksjeandel fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021 
skal skje gradvis med sikte på å være tilpasset ny strategisk allokering i løpet av 2021.  
 
Strategien for kapitalforvaltning i 2021 gir følgende sammensetning av porteføljen: 

 
 
Rebalansering skal vurderes månedlig. Det skal foretas rebalansering dersom allokeringen 
til en aktivaklasse avviker fra minimums- og maksimumsrammeneavviker. Det skal ikke 
foretas rebalansering i eiendomsfond.  
 

Normalposisjon

Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum

Aksjer 60 % 55 % 65 %

Norske obligasjoner 9 % 7 % 11 %

Utenlandske obligasjoner 15 % 12 % 18 %

Sum obligasjoner 24 % 20 % 28 %

Eiendomsfond 15 % 12 % 18 %

Bankinnskudd 1 % 0 % 2 %

Alternative investeringer 0 % 0 % 4 %

SUM 100 %

Frihetsgrader
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Det er ingen regler/grenser for når en skal rebalansere forvalterandeler innen en aktiv-
aklasse som har flere forvaltere. Eventuell rebalansering av forvalterandeler kan for 
eksempel foretas i forbindelse med uttak fra fondet eller ved rebalansering mellom 
aktivaklasser. Sekretariatet har fullmakt til å justere forvalterandelene etter råd fra Gabler. 
 
Aksjeporteføljen skal når strategien er implementert ha følgende sammensetning: 
 

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

 
Dette innebærer at en skal selge seg ut av Artic Norwegian Value Creaton (norske aksjer), 
og kjøpe seg inn i Egerton Capital Equity Fund og The Children’s Investment Fund i løpet 
av 2021.  
 
Når det gjelder norske obligasjoner skal en fortsatt være investert i DNB obligasjon E, men 
redusere den strategiske vekten fra 15% i 2020 til 9% i løpet av 2021.  
 
For utenlandske obligasjoner skal den strategiske vekten reduseres fra 24 % i 2020 til 15 
% i løpet av 2021. Her skal en videre selge seg ut av Tempelton Global Bond Fund og 
fordele investeringen likt på de tre gjenværende fondene BlueBay IG Global Aggregate 1, 
PIMCO Global Bond Fund ESG og PIMCO Income Fund.  
 
For eiendom og bankinnskudd er det ingen endring i strategien. 
 
Tilpasning til ny kapitalforvaltningsstrategi 
I begynnelsen av januar solgte en seg ut av Tempelton Global Bond Fund med 29,1 mill. 
kroner. Dette beløpet er gått til å øke investeringene hos de tre andre forvalterne av 
utenlandske obligasjoner med 7,9 mill. kroner hver. 5,4 mill. kroner er godt til å styrke 
driftskontoen.  
 
Videre har en begynt første del av innfasingsplanen mot ny strategisk vekt for aksjer på 60 
%.  En bruker her norske obligasjoner som finansieringskilde.  På slutten av januar har en 
derfor solgt seg ned i norske obligasjoner med 33 mill. kroner. Disse skal gå til kjøp av 
andeler i Egerton Capital Equity Fund. Pr 31.1.2021 står imidlertid disse midlene på bank-
kontoen. Selve kjøpet finner sted i begynnelsen av februar.  
 
Samtidig som en som en i februar kjøper seg inn i Egerton Capital Equity Fund, selger en 
seg ut av Artic Norwegian Value Creaton med 17,2 mill. kroner.  Dette beløpet blir 
reinvestert i DNB obligasjon E. 
 
Det er ikke grunnlag for å foreta noen egen rebalansering i denne fasen av tilpasning til ny 
strategi for 2021.  Et eventuelt behov for rebalansering vil en ta hensyn til i de tilpasninger 
som gjøres i forbindelse med den nye strategien.  
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Tabellen som følger viser sammensetningen av porteføljen ved utgangen av januar 2021.  
                                 
Aktivaklasse Per 31.01.2021 

Aksjer 48,3 
Norske obligasjoner 8,0 
Utenlandske obligasjoner 22,4 
Eiendomsfond 14,1 
Bankinnskudd 7,3 

 
Nærmere om avkastningen i januar 2021 

Følgende tabell viser at det er en samlet negativ avkastning på 1,6 mill. kroner i januar 
måned. Videre er det en gjennomsnittlig negativ avkastning for fondet i januar på 0,3 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig negativ avkastning i januar på 2,0 %. Dette gir 
en avkastning 0,1 prosentpoeng lavere enn indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler 
det seg slik: 
 
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 januar måned.  
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

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

 
 
 
 
Konklusjon 
 
Etter en meget sterk vekst i aksjemarkedene i desember 2020, falt aksjekursene noe i 
januar 2021. Med den store usikkerheten en nå har i økonomien, er ikke det så over-
raskende.  Det er grunn til å forvente slike svingninger fremover. Det som ikke er så bra er 
imidlertid at januar viser en mindreavkastning på 0,5 % på aksjer. En fortsetter dermed 
den negative utviklingen fra 2020. De andre aktivaklassene har et bedre resultat. 
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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 foretatt en utbetaling til UiA på 82 517 kroner til prosjektet «Regionale tilpasninger 
til nasjonale utfordringer» på tilsagn 54/13.  En er da ferdige med alle utbetalinger for 
tilsagn gitt i 2013. Utbetalingene for tilsagn gitt i 2013 er på 10 028 000 kroner og er i 
samsvar med bevilgningene gitt av styret. 
 
Tilsagn gitt i 2015 
Det er foretatt en utbetaling til UiA på 121 250 kroner til prosjektet «Regionale tilpasninger 
til nasjonale utfordringer» på tilsagn 3/15.  En er da ferdige med alle utbetalinger for tilsagn 
gitt i 2015. Det er inndratt i alt 234 000 kroner slik at samlet utbetaling for tilsagn gitt i 2015 
er på 9 966 000 kroner. 
 
Tilsagn gitt i 2016 
Det er foretatt en sluttutbetaling til UiA på 370 388 kroner til prosjektet «Regionale 
tilpasninger til nasjonale utfordringer» på tilsagn 21/16.  Bevilgningen er på 500 000 
kroner.  Som følge av lavere kostnader på prosjektet enn opprinnelig forutsatt er 129 612 
kroner inndratt.  
 
Fortsatt gjenstår det en bevilgning til Biozin AS (Synsel Energi AS) på 1 100 000 kroner, 
tilsagn 40/16.  Sekretariatet er i dialog med selskapet om midlene skal inndras eller om 
selskapet vil sende en ny søknad.  
 
Tilsagn gitt i 2017 
Som følge av lavere kostnader til prosjektet «Regionale tilpasninger til nasjonale 
utfordringer» tilsagn 10/17, er bevilgningen på 120 000 kroner inndratt.  En er da ferdige 
med alle utbetalinger for tilsagn gitt i 2017. Det er inndratt i alt 352 250 kroner slik at 
samlet utbetaling for tilsagn gitt i 2017 er på 6 177 750 kroner. 
 
Tilsagn gitt i 2018 
Det er ikke foretatt noen utbetalinger for tilsagn gitt i 2018 siden forrige styremøte.  
 
Tilsagn gitt i 2019 
Det er foretatt en sluttutbetaling til Oxford Research AS på 315 000 kroner til prosjektet 
«Integrering som virkemiddel og innovasjon» på tilsagn 13/19.  Videre er det utbetalt 
120 000 kroner (60 000 kroner i 2020 og 60 000 kroner i 2021) til GCE NODE/NORCE til 
prosjektet «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder» på tilsagn 39/19. Det er 
også foretatt en delutbetaling på 1 000 000 kroner til UiA til prosjektet «Innovasjonspolitikk 
for store samfunnsendringer» på tilsagn 48/19.  
 
Videre har en inndratt 3 000 000 kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» tilsagn 
17/19.  Dette er i samsvar med styrets vedtak i sak 16/20: Status i prosjektet «Blått 
kompetansesenter Sør.» 
  
 
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 Utbetalt 2021 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 0

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

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2015 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 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 0

2015/4 Sørlandsporten næringshage - viMasterkurs 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

Test av høytemperatur-måleteknikker i Saint 

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 -121 250 -234 000 0

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

2016/8 NIBIO - videreføring Kompetanse- og infrastrukturoppbygging 500 000       -500 000      0

2016/9 Agderforskning AS - videreføringVRI III – Nye stier på Agder År 3/3 300 000       -300 000      0

2016/11 TeamTec AS / IMS Group AS - viTeam 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       -370 388      -129 612      0

2016/32 UiA Lokal fundamentering av SFF for marin forskning 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/BeInnovation through design and entrepreneurship 400 000       -265 000      -135 000      0

Sum ########## -2 475 000 -2 363 688 -500 000      -3 595 466 -531 312      -370 388      -994 146      1 100 000  

Tilsagn i perioden 2017-

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2017 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

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      -                  

2017/11 Usus AS - videreføring Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000       -500 000      -                  

2017/12 Egde Consulting AS - videreførinContinua test- og sertifiseringssenter 1 400 000  -1 400 000 -                  

2017/13 Envirotech Solutions AS - videreføDataheat 500 000       -375 000      -125 000      -                  

2017/27 Centre for Integrated Emergency KriseSim 185 000       -370 000      185 000       -                  

2017/28 Agderforskning AS SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom 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      -2 130 000 1 277 750  -352 250      -                 

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

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 barnefattigdom 300 000 -300 000 -                  

2018/8 Envirotech Solution - videreføringDataheat 500 000 -125 000 -375 000 -                  

2018/9 KS Agder - videreføring I jobb i Agderkommunene 285 000 -285 000 -                  

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

Flyktningbarns møte med barnehager og 

lokalmiljøer 125 000 -125 000 -                  

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

2018/34 Evjeklinikken AS

Ny livsstil - Ung Folkehelse - Folkehøgskolen 

Helse 375 000 -655 000 280 000 -                  

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

2018/36 Fafo

Virksomheters samfunnsansvar og likestilt 

arbeidsliv 200 000 200 000         
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2018/37 Refugee AS Refugee 515 000 -515 000 -                  

Sum 7 326 500  -                 -2 851 500 -1 927 717 -1 810 000 500 000       -697 283      540 000       

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

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

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

2019/11 FK Jerv og Blåkors - videreføringHoldningskampanjer 340 000 -332 411 -383 983 -376 394        Sparebanken skal refundere beløpet

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

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

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

2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200 000 200 000         

2019/16 UiS

Lekbasert læring - oppfølging av 

Agderprosjektet 800 000 800 000         

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

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

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

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

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

Sum ########## -                 -                 -332 411      -1 723 983 -                 -3 000 000 6 519 606  

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

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

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

2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960 000 960 000         

2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføringInnafor (tidl. Holdningskampanjer) 360 000 360 000         

2020/24 UiA Godt begynt 325 000 325 000         

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

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

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

Sum ########## -                 -                 -                 -                 -                 -                 ##########
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06483-2 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 
 

   

Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Godt begynt» 
2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 775 000 
kroner til annet år i prosjektet «Godt begynt». 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. kroner 
over fem år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 

 
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 

prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 
 

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

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

 
 
 
 
Vedlegg 
Godt begynt - Søknad med rapport, fremdrifts- og handlingsplan okt 2020 
Foreløpig regnskap Godt begynt per 30.10.2020 m/budsjett 
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Saksopplysninger 
 
I møte 27.05.2020 gjorde styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond følgende 
vedtak i sak 24/20: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder 325 000 
kroner til prosjektet «Godt begynt». 

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. kroner 

over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 

 
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 

prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 
 

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

 
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 

 
 
Bakgrunnen for søknaden 
 
«Godt begynt» er et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt. Hovedmålet i Godt begynt er å 
bidra til tidlig innsats for bedre helse og levekår gjennom å identifisere risiko så tidlig som 
mulig gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten.  
 
Dette skal skje ved at foreldre, barn og barnehagelærere/lærere svarer digitalt på 
spørsmål knyttet til barnets utvikling, psykiske helse og livskvalitet. Denne type 
systematisk kartlegging av helse vil i større grad kunne identifisere problemområder og 
ressurser som gjør det mulig å sette inn tiltak mens utfordringene er små.  
 
Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet i kommunene basert på deres 
uttrykte behov. Det finnes allerede en rekke kartleggingsverktøy som kan gi viktig 
informasjon om barn og unges utvikling, men det er behov for å videreutvikle digitale 
løsninger som kan gjøre slike kartleggingsverktøy tilgjengelig som beslutningsstøtte i 
tjenestene. Samtidig kan slike data gi oversikt over barn og unges helse og livskvalitet til 
bruk i forskning og kvalitetsarbeid. Denne oversikten skal bidra til å gi tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag for å sette inn riktige tiltak og evaluere effekten av disse over tid og i 
relasjon til levekår, utdanning og arbeidstilknytning.  
 
 
Målsettinger med prosjekter 
Målene med dette delprosjektet som er finansiert av de to kompetansefondene er:  
 

1. Å videreutvikle den elektroniske løsningen for å samle inn informasjon om helse og 
livskvalitet fra barn og unge i Agder. Dette vil kunne bidra til:  
 

a. Individtilpasset oppfølging og kobling mot tiltak beskrevet i modellen for 
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som mange kommuner på Agder nå tar i 
bruk.  
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b. Styrket tverrfaglig og kunnskapsbasert samarbeid mellom arenaer der alle 
barn deltar (barnehage/skole og helsestasjons- og skolehelsetjenesten), 
spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester til barn og unge.  

c. Tidlig identifisering av barn i risiko.  
d. Oversikt over barne- og ungdomspopulasjonens helse, og livskvalitet som 

kobles til registerdata for levekår.   
e. Kompetanseutvikling for involvert personell.  

 
2. Å etablere strukturert og standardisert datahåndtering for barne- og 

ungdomspopulasjonen tilpasset mandat og arbeidsflyt i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten som på sikt kan inngå i det kommunale pasient- og 
brukerregisteret, herunder:  

 
a. Å etablere standarder og Agder-pilot for nasjonal løsning for tjenesten knyttet 

til utvikling av «en innbygger, en journal»-prosjektet. 
 

Forankring og organisering 
UiA er prosjekteier. Prosjektet er knyttet til forskningsgruppen Helse og livskvalitet i et 
familieperspektiv (Heifa) ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. 
 
Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, Sørlandet sykehus HF, Senter for e-helse 
ved UiA, Folkehelseinstituttet og Egde Consulting er partnere. Partnerne har sammen med 
prosjektleder ansvar for prosjektets daglige drift og er representert i prosjektgruppen. Det 
er også inngått forpliktende samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 
Vennesla, Birkenes, Vegårshei, Arendal, Lyngdal, Lindesnes og Lillesand kommuner.  
 
Det er lagt opp til 3 arbeidspakker i prosjektet: 
 

• Arbeidspakke 1 innebærer å sikre integrering mellom dagens elektroniske 
pasientjournalløsninger og CheckWare (løsningen som brukes), samt avlevering av 
data til kompetanseutvikling og forskning i standardformat som kan integreres med 
det kommunale pasient- og brukerregisteret. 
 

• Arbeidspakke 2 innebærer brukerinvolvering fra helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, samt kompetansestøtte for tjenesteutvikling. 
 

• Arbeidspakke 3 innebærer forskning på barn og foreldres erfaringer, analyser av 
genererte helsedata og overordnet evaluering av prosjektet basert på samlet 
datatilgang. 

 
Status og fremdrift for prosjektet 
Prosjektet har de første månedene satt prosjektorganiseringen og følger den estimerte 
tidsplanen som ble gitt i søknaden for 2020. Situasjonen rundt Covid-19 skapte i 2020 
forsinkelser i implementering og utvidelse i bruk av kartlegginger i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i samarbeidende kommuner. Alle 8 kommuner var likevel i gang før 
nyttår, om enn i noe mindre omfang enn opprinnelig antatt.  
 
På tross av disse utfordringene har alle 8 kommuner vært med i felles søknad til 
Forskningsrådet på 16 millioner NOK sammen med Agder fylkeskommune, 
Folkehelseinstituttet, Sørlandet sykehus, OsloMet, Charité Berlin og University of 
Aberdeen. Prosjektet som søkes finansiert hos Forskningsrådet har samme tidsramme 
som prosjektet finansiert av kompetansefondene, og vil utfylle dette prosjektet med 
banebrytende forskning. Søknaden har ikke gått gjennom selv om den har fått gode score. 
Man vil imidlertid søke på nytt med en forbedret søknad med søknadsfrist februar 2021.  
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I arbeidspakke 1 har Egde Consulting etablert fysisk infrastruktur for integrasjonsknute-
punkt, og arbeider nå med integrasjon via test-miljøet i CheckWare som prosjektet 
benytter. I helsestasjons- og skolehelsetjenesten i samarbeidende kommuner foregår det 
stadig mer omfattende kartlegging, og dermed også et økt omfang av erfaringer som vil bli 
benyttet i utviklingen av en mest mulig brukervennlig integrasjon. 
 
I arbeidspakke 2 har Sørlandet sykehus etablert en plan for kompetansestøtte og bruker-
medvirkning. Sykehuset har involvert spesialistpersonell innenfor ulike tematikker knyttet til 
det helsesykepleierne kartlegger i prosjektet. Det er også tett dialog mellom sykehuset og 
universitetet om hvordan data på befolkningsnivå som lagres på forskningsserveren, kan 
presenteres tilbake til kommunene. Samtidig foregår det kontinuerlig dialog mellom 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og prosjektet. Det er i kommunene generert et 
betydelig antall timer til dette som igjen er nyttig for å definere både kompetansebehovet, 
og utviklingen av rutiner og infrastruktur knyttet til arbeidspakke 1. 
 
I arbeidspakke 3 er det ansatt en doktorgradsstipendiat fra 17.august 2020, og postdok-
stilling (50%) som er allokert til prosjektet, er også på plass fra prosjektstart. På grunn av 
senere oppstart for stipendiaten enn budsjettert vil arbeidet og egeninnsatsen her forskyve 
seg tilsvarende fremover i tid uten at det endrer på totalbudsjettet for prosjektet. Forskere 
ved Sørlandet sykehus har levert timer i prosjektet som legges inn som egeninnsats fra 
dem, og dette kompenserer i stor grad for reduserte timer fra Kristiansand kommune som 
har måttet prioritere mer tid til håndteringen av Covid-19. Det er også lagt inn 
administrative kostnader fra universitetet i prosjektregnskapet.  
 
Totalt sett er prosjektet både tids- og budsjettmessig i rute, og det er ikke gjort noen 
justeringer i budsjettet. Det søkes dermed om midler som opprinnelig budsjettert for 2021 
til Godt begynt – varig endring for Agder.  
 
Budsjett og finansieringsplan 
Prosjektets budsjett og finansieringsplan fremgår av tabellene som følger.  

 
 
I budsjettet er det lagt til grunn at kostnadene fordeles mellom fondene slik at 40 prosent 
dekkes av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 60 prosent dekkes av Sørlandets 
Kompetansefond. 

2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Kostnad arbeidspakke 1 785 000       1 720 000   881 000       810 000       818 000       5 014 000   

Herav egenfinansiering 150 000       230 000       185 000       109 000       112 000       786 000       

Søkt støttebeløp 635 000       1 490 000   696 000       701 000       706 000       4 228 000   

2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Kostnad arbeidspakke 2 465 600       691 800       691 800       475 000       475 000       2 799 200   

Herav egenfinansiering 340 000       355 000       355 000       355 000       355 000       1 760 000   

Søkt støttebeløp 125 600       336 800       336 800       120 000       120 000       1 039 200   

2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Kostnad arbeidspakke 3 1 883 900   2 881 400   1 912 900   989 400       373 400       8 041 000   

Herav egenfinansiering 1 833 900   2 771 400   1 800 900   876 400       258 400       7 541 000   

Søkt støttebeløp 50 000         110 000       112 000       113 000       115 000       500 000       

2020 2021 2022 2023 2024 Sum

Totalt 3 134 500   5 293 200   3 485 700   2 274 400   1 666 400   15 854 200 

Total egenfinansiering 2 323 900   3 356 400   2 340 900   1 340 400   725 400       10 087 000 

Totalt støttebeløp 810 600       1 936 800   1 144 800   934 000       941 000       5 767 200   

Andel AAUKF 324 240       774 720       457 920       373 600       376 400       2 306 880   

Andel SKF 486 360       1 162 080   686 880       560 400       564 600       3 460 320   
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Vurderinger 
 
Prosjektet er et faglig solid og spennende digitaliseringsprosjekt med private og offentlige 
interessenter, samtidig som prosjektet understøtter regionens pågående folkehelse-
prosjekter. Prosjektet fremstår som godt gjennomarbeidet og forankret hos sentrale 
aktører. En rekke kommuner har vist interesse for prosjektet, og fire av disse er lokalisert i 
Aust-Agder. 
 
Samtidig harmonerer prosjektet med fondets strategi. Videre harmonerer prosjektet med 
fondets strategiske prioritering av e-helseområdet. Senter for e-helse er partner i 
prosjektet. Også Folkehelseinstituttet bidrar til å sikre kvaliteten på prosjektet. Dersom 
prosjektet blir bredt implementert i praksis, kan det gi gode virkninger i regionen. 
 
Prosjektet har så langt hatt en fremdrift i samsvar med den opprinnelige søknaden. Også 
budsjett- og finansieringsplanen er i samsvar med den opprinnelige søknaden   
 
Det forutsettes at styret i Sørlandets Kompetansefond følger opp prosjektet i samsvar med 
budsjett- og finansieringsplan for prosjektet. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet foreslår at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 
Universitetet i Agder 775 000 kroner til det andre året i prosjektet «Godt begynt». 
 
Det forutsettes at tilskuddet bevilges med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 15,85 mill. 
kroner over fem år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  
 
Sekretariatet foreslår at styret stiller seg positiv til videre oppfølging av prosjektet gitt at 
prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift, og at tilsagnet forutsetter at en vurdering av 
resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
når prosjektet er gjennomført. 
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Rapportering for prosjektet Godt begynt – varig endring for Agder 

Vi har i prosjektet de første månedene etter at støtte ble innvilget fra begge kompetansefondene med 
det siste vedtak 27.mai, satt prosjektorganiseringen og følger den estimerte tidsplanen som ble gitt i 
søknaden for 2020. Situasjonen rundt Covid-19 skapte i vår og sommer forsinkelser i implementering 
og utvidelse i bruk av kartlegginger i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i samarbeidende 
kommuner, men alle 8 kommuner er likevel i gang før nyttår, om enn i noe mindre omfang enn vi 
antok tidlig i vår. På tross av disse utfordringene valgte alle 8 kommuner å være med i felles søknad til 
Forskningsrådet på 16 millioner NOK den 2.september, sammen med Agder fylkeskommune, 
Folkehelseinstituttet, Sørlandet sykehus, OsloMet, Charité Berlin og University of Aberdeen. 
Prosjektet som søkes finansiert hos Forskningsrådet har samme tidsramme som prosjektet finansiert av 
kompetansefondene, og vil utfylle dette prosjektet med banebrytende forskning. En eventuell tildeling 
vil bli avgjort før nyttår. 

I arbeidspakke 1 har Egde Consulting etablert fysisk infrastruktur for integrasjonsknutepunkt, og 
arbeider nå med integrasjon via test-miljøet i CheckWare som prosjektet benytter. I helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i samarbeidende kommuner foregår det stadig mer omfattende kartlegging, og 
dermed også et økt omfang av erfaringer som vil bli benyttet i utviklingen av en mest mulig 
brukervennlig integrasjon. 

I arbeidspakke 2 har Sørlandet sykehus nå etablert en plan for kompetansestøtte og 
brukermedvirkning, og de har involvert spesialistpersonell innenfor ulike tematikker knyttet til det 
helsesykepleierne kartlegger i prosjektet. Det er også tett dialog mellom sykehuset og universitetet om 
hvordan data på befolkningsnivå som lagres på forskningsserveren, kan presenteres tilbake til 
kommunene i forbindelse med dette arbeidet. Samtidig foregår det kontinuerlig dialog mellom 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten og prosjektet, og det er i kommunene generert et betydelig antall 
timer til dette som igjen er nyttig for å definere både kompetansebehovet, og utviklingen av rutiner og 
infrastruktur knyttet til arbeidspakke 1. 

I arbeidspakke 3 er det ansatt en doktorgradsstipendiat fra 17.august, og postdok-stilling (50%) som er 
allokert til prosjektet, er også på plass fra prosjektstart. På grunn av senere oppstart for stipendiaten 
enn budsjettert vil arbeidet og egeninnsatsen her forskyve seg tilsvarende fremover i tid uten at det 
endrer på totalbudsjettet for prosjektet. Forskere ved Sørlandet sykehus har levert timer i prosjektet 
som legges inn som egeninnsats fra dem, og dette kompenserer i stor grad for reduserte timer fra 
Kristiansand kommune som har måttet prioritere mer tid til håndteringen av Covid-19. Det er også lagt 
inn administrative kostnader fra universitetet i prosjektregnskapet. 

Totalt sett er prosjektet både tids- og budsjettmessig i rute, og det er derfor ikke gjort noen justeringer 
i budsjett for 2021. 

Vi søker dermed om midler som opprinnelig budsjettert for 2021 til Godt begynt – varig endring for 

Agder. Vedlagt er fremdrifts- og handlingsplan, samt budsjett og regnskap pr. 30.oktober 2020. 

Med vennlig hilsen 

 

Thomas Westergren, prosjektleder 
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Fremdrifts- og handlingsplan for Godt begynt – varig endring for Agder 

Milepæl 

/oppgave 

Pr. 1.nov 

2020 

2.halvår 

2020 

1.halvår 

2021 

2.halvår 

2021 

1.halvår 

2022 

2.halvår 

2022 

1.halvår 

2023 

2.halvår 

2023 

1.halvår 

2022 

2.halvår 

2024 

Arbeidspakke 1           

Opprettelse av 

integrasjonsknutepunkt 

Påbegynt X         

Fullført integrasjon TSD   X        

Tilpasninger/justeringer for TSD-

integrasjon 

   X       

Fullført integrasjon InfoDoc   X        

Tilpasninger/justeringer InfoDoc i 

kommuner 

   X       

Fullført integrasjon CGM    X       

Tilpasninger/justeringer CGM i 

kommuner 

    X      

Fullført integrasjon Visma    X       

Tilpasninger/justeringer Visma i 

kommuner 

    X      

Etablering av nødvendige FIHIR-

standarder (open source) 

  X X X      

Datahåndtering TSD Fortløpende X X X X X X X X X 

Support CW/integrert løsning Fortløpende X X X X X X X X X 

Arbeidspakke 2           

Løpende kompetansestøtte e/ behov Fortløpende X         

Etablering av kvalitetssikret plan for 

kompetansestøtte/brukermedvirkning 

Påbegynt X         

Implementering av 

kompetansestøtte/brukermedvirkning 

  X X       

Drift av 

kompetansestøtte/brukermedvirkning 

og kobling til data på kommunenivå 

    X X X X X X 
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Prosjektsøknad forskningsrådet (8 

kommuner, Agder fk, FHI, UiA, SSHF, 

OsloMet, Charité Berlin, University of 

Aberdeen – 16 mill) – Starting Right – 

Early identifications for sustainable 

health 

Fullført          

Arbeidspakke 3           

Etiske godkjenninger, intervjuer 

barn/foreldre 

Påbegynt X         

Intervjuer barn/foreldre   X        

Dataanalyse   X        

Skriving av vitenskapelig artikkel    X X      

Ansettelse av PhD-stipendiat Fullført X         

Litteraturstudie; søk, analyse og 

skriving (PhD1) 

Påbegynt X X        

Dataanalyse studie 2   X X       

Skriving av vitenskapelig artikkel (PhD 

2) 

   X X      

Dataanalyse studie 3     X X     

Skriving av vitenskapelig artikkel (PhD 

3) 

    X X     

Sammenstilling av PhD-arbeid      X X    

Evalueringsrapport for 

prosjektet/anbefalinger for 

integrering med Kommunalt pasient- 

og brukerregister samt nasjonale 

føringer for tjenesten 

         X 
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Aktivitet 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Foreløpig årsregnskap
 pr 27.05 - 31.10.2020 Kommentar

Arbeidspakke 1 (Knutepunkt)
CheckWare(UIA) -              -              300 000      300 000      300 000      900 000             
Lagring TSD(UIA) 52 000        53 000        54 000        159 000             
Eksport og lagring TSD (egenfinansiering UiA) 50 000        51 000        101 000             50000
CheckWare support (UiA) 90 000        92 000        94 000        96 000        372 000             
Administrere helseregister (UiA) 90 000        92 000        94 000        96 000        372 000             
Etablere FHIR-knutepunkt og testmiljø (Egde) 325 000      325 000             108531,25 Ytterligere fakturaer forventes som budsjettert
Integrere CheckWare til knutepunkt (Egde) 250 000      250 000             0 Fakturaer enda ikke kommet til UiA
Serverleie Azure (Egde) 60 000        60 000        60 000        60 000        60 000        300 000             0 Fakturaer enda ikke kommet til UiA
Sikker FHIR-server lisens (Egde) 100 000      100 000      100 000      100 000      400 000             
Integrere Visma med knutepunkt (Egde) 325 000      325 000             
Integrere CGM med knutepunkt (Egde) 250 000      250 000             
Integrere Infodoc med knutepunkt (Egde) 325 000      325 000             
Etablere automatisk eksport til TSD i FHIR format (Egde) 250 000      250 000             
Egenfinansiering Kristiansand kommune (timer) 100 000      103 000      106 000      109 000      112 000      530 000             39500
Egenfinansiering CGM kommune (timer) 51 000        53 000        104 000             11250
Egenfinansiering Infodoc kommune (timer) 25 000        26 000        51 000                
Sum Arbeidspakke 1 785 000      1 720 000  881 000      810 000      818 000      5 014 000          209281,25
Herav egenfinansiering 150 000      230 000      185 000      109 000      112 000      786 000             100750
Søkt støttebeløp 635 000      1 490 000  696 000      701 000      706 000      4 228 000          Støtte 108531,25

Arbeidspakke 2 (brukermedvirkning/kompetanseutvikling) 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Kompetansestøtte og kommunebesøk (SSHF) 105 600      316 800      316 800      100 000      100 000      939 200             0 Faktura forventes som budsjettert
Diversekostnader (Reise, etc.)(UIA) 20 000        20 000        20 000        20 000        20 000        100 000             9405
Kristiansand kommune 60 000        60 000        60 000        60 000        60 000        300 000             27000
Vennesla kommune 30 000        30 000        30 000        30 000        30 000        150 000             23750
Birkenes kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                0 Planlagt møte 7.des - estimerte timer etter budsjett
Arendal kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                19000
Vegårshei kommune 3 000          3 000          3 000          3 000          3 000          15 000                1000
Lyngdal kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                45000
Lillesand kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                0 Planlagt møte 14.des - estimert timer etter budsjett
Lindesnes kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                0 Planlagt møte 11.nov - estimerte timer etter budsjett
Nye kommuner 15 000        15 000        15 000        15 000        60 000                6000 Bykle/Valle - planlegginsmøter
Forskningsstøtte (UiA) 100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      500 000             100000 Timer rapportert per okt.
Agder fylkeskommune 72 000        72 000        72 000        72 000        72 000        360 000             18750 Timer rapportert per okt.
Sum Arbeidspakke 2 465 600      691 800      691 800      475 000      475 000      2 799 200          249905
Herav egenfinansiering 340 000      355 000      355 000      355 000      355 000      1 760 000          240500
Søkt støttebeløp 125 600      336 800      336 800      120 000      120 000      1 039 200          Støtte 9405

-                      
Arbeidspakke 3 (Forskningsressurser) 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Veiledning stipendiat(UIA) 41 000        85 000        86 000        43 000        255 000             20940 Timer rapportert per okt.
Stipendiatstilling 3 år (UiA) 540 000      1 102 000  1 125 000  575 000      3 342 000          405000 Ansatt fra 17.august
Post doc stilling 2 år 50%  (UiA) 994 500      1 326 000  331 500      2 652 000          773500 Ansatt fra 1.april
Forskning UiA (timer) 100 000      100 000      100 000      100 000      100 000      500 000             97493 Tmer rapportert per okt. Liv/Kristin/Eirin
Folkehelseinstituttet 79 200        79 200        79 200        79 200        79 200        396 000             52465 Timer rapportert per okt.
Sørlandet sykehus 64500 Egenninsats fra forskere ved SSHF (Åshild/UM) - timer rapportert per okt.
Kristiansand kommune 79 200        79 200        79 200        79 200        79 200        396 000             11250 Timer rapportert per okt.
Administrativ støtte (UiA) 59560 Timer rapportert per okt.
Prosjekoordinering(UIA) 50 000        110 000      112 000      113 000      115 000      500 000             0 Forventes som budsjettert - avklaringsmøte 3.november internt UiA
Sum Arbeidspakke 3 1 883 900  2 881 400  1 912 900  989 400      373 400      8 041 000          1484708
Herav egenfinansiering 1 833 900  2 771 400  1 800 900  876 400      258 400      7 541 000          1484708
Søkt støttebeløp 50 000        110 000      112 000      113 000      115 000      500 000             Støtte 0

* Poster hvor det er lagt inn egenfinansiering er markert med grått
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Totale porsjektkostnader 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Total kostnader 3 134 500  5 293 200  3 485 700  2 274 400  1 666 400  15 854 200        1943894,25
Støtte som søkes av Sørlandet kompetansefond 810 600      1 936 800  1 144 800  934 000      941 000      5 767 200          Støtte 117936,25
Total Egenfinansiering 2 323 900  3 356 400  2 340 900  1 340 400  725 400      10 087 000        1825958
Prosentandel egenfinansiering 74 % 63 % 67 % 59 % 44 % 64 %

Totale prosjektkostnader pr prosjektpartner: 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Universitet i Agder 1 895 500  3 074 000  2 410 500  1 492 000  881 000      9 753 000          
SSHF 105 600      316 800      316 800      100 000      100 000      939 200             
Egde 635 000      1 310 000  160 000      160 000      160 000      2 425 000          
Folkehelseinstistuttet 79 200        79 200        79 200        79 200        79 200        396 000             
Agder fylkeskommune 72 000        72 000        72 000        72 000        72 000        360 000             
Kristiansand kommune 239 200      242 200      245 200      248 200      251 200      1 226 000          
Vennesla kommune 30 000        30 000        30 000        30 000        30 000        150 000             
Birkenes kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Arendal kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Vegårshei kommune 3 000          3 000          3 000          3 000          3 000          15 000                
Lyngdal kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Lillesand kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Lindesnes kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Nye/div kommuner -              91 000        94 000        15 000        15 000        215 000             
Totale kostnader 3 134 500  5 293 200  3 485 700  2 274 400  1 666 400  15 854 200        

Egenfinansiering pr prosjektpartner: 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Universitet i Agder 1 825 500  2 764 000  1 742 500  818 000      200 000      7 350 000          
SSHF
Egde 
Folkehelseinstistuttet 79 200        79 200        79 200        79 200        79 200        396 000             
Agder fylkeskommune 72 000        72 000        72 000        72 000        72 000        360 000             
Kristiansand kommune 239 200      242 200      245 200      248 200      251 200      1 226 000          
Vennesla kommune 30 000        30 000        30 000        30 000        30 000        150 000             
Birkenes kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Arendal kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Vegårshei kommune 3 000          3 000          3 000          3 000          3 000          15 000                
Lyngdal kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Lillesand kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Lindesnes kommune 15 000        15 000        15 000        15 000        15 000        75 000                
Nye/div kommuner -              91 000        94 000        15 000        15 000        215 000             
Totalt egenandel 2 323 900  3 356 400  2 340 900  1 340 400  725 400      10 087 000        

Andel egenfinansiering pr partner i %: 2020 2021 2022 2023 2024 Sum
Universitet i Agder 96 % 90 % 72 % 55 % 23 % 75 %
SSHF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Egde 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Folkehelseinstistuttet 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Agder fylkeskommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Kristiansand kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Vennesla kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Birkenes kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Arendal kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Vegårshei kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Lyngdal kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Lillesand kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Lindesnes kommune 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Nye/div kommuner 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Totalt 74 % 63 % 67 % 59 % 44 % 64 %
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06995-2 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 
 

   

Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som 
mønsterregion innen E-helse»  

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til tredje året i 
prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Senter for e-helse ved 
Universitetet i Agder. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner over 
fem år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende 
avkortet.  
 

3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  
 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 
 
 
Vedlegg 
Søknad om videreføring AAUKF for 2021 - versjon 2.pdf 
Vedlegg konsept visningsarena.pdf 
Vedlegg_Operation Guide_SecureDigitalEhealthInfrastructure.pdf 
Vedlegg_Project Report_SecureDigitalEhealthResearchInfrastructure.pdf 
Vedlegg_Tilbakemelding SFI.pdf 
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Saksopplysninger 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2018 endringer i fondets 
strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i 
større og mer langsiktige prosjekter. 
 
I 2019 bevilget fondet støtte til tre langsiktige satsinger. En av disse var «Agder som 
mønsterregion innen e-helse som styret behandlet på møte 22.2.2019 i styresak 18/19.    
 
Tidligere vedtak 
I styremøte 28. februar 2020 gjorde styret følgende vedtak i sak 6/20: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til prosjektet 
«Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, Universitetet i 
Agder. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner over 
fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet tilsvarende 
avkortet.  
 

3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  
 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 
 
I denne saken tilrår sekretariatet at støtten til prosjektet «Agder som mønsterregion innen 
e-helse» videreføres i 2021 som vil være det tredje året i prosjektet. 
 
Bakgrunn for prosjektet 
Hensikten med prosjektet er å tilrettelegge kompetanse slik at Agder kan utvikles som en 
mønsterregion innen e-helse. Gjennom prosjektet ønsker en å styrke innsatsen på en 
rekke områder som fremkommer i følgende delmål:  
 

• Utvikle kompetanse: Tiltrekke spisskompetanse innen e-helse som grunnlag for 
videre utvikling av de beste e-helse løsningene.  

• Etablere grunnleggende infrastruktur for integrasjon og testing: Være en nasjonal 
utprøvingsarena for moderne løsninger innen e-helse infrastruktur, som en 
forutsetning for å kunne utvikle de beste løsningene innen e-helse.  

• Synliggjøre Agder innen e-helse lokalt, nasjonalt og internasjonalt:  
o Lage en visningsarena i sammenheng med den nye I4Helse-bygningen, som 

kan vise både aktuell og fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for 
både brukere og utviklere. 

o Etablere en nasjonal konferanse som både tiltrekker nasjonal 
oppmerksomhet og henter inn kompetanse. 

o Skape et lokalt samskapingsverksted og jobbe mer på tvers av institusjoner 
og bedrifter.  

• SFI og referanseregion:  
o Arbeide frem en søknad for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) 

innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene og brukere. 
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o Bidra til en ny søknad for «reference site» innen EU-nettverket European 
Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA). 

 
Prosjektet har som mål å løfte Agder som region innen e-helse, basert på en allerede 
eksponert posisjon nasjonalt og internasjonalt. Dette vil føre til veldig gode utviklings-
betingelser for e-helse produkter og -prosjekter. En slik eksponert stilling styrker alle parter 
i kvadrupel-heliks-modellen:  
 

- Brukere (borgere) får bedre helsetjenester både innenfor og utenfor helsevesenet. 
Med dette forbedres levekår generelt og helse spesielt. 

 
- Næringslivet har et fungerende økosystem både teknologisk og i forhold til 

kompetanse for å utvikle nye tilpassede produkter og tjenester som er lett å ta i 
bruk.  

 
- Helsevesenet med kommunale tjenester og tjenester på sykehuset samt legene får 

bedre integrerte løsninger som styrker samarbeid, arbeidsdeling og utvikling av nye 
moderne tjenestetilbud. 

 
- Universitetet får tilgang til data, lab og kompetanse for å drive fremtidsrettet 

forskning i en levende region som utvikler seg dynamisk.  
 
Status i prosjektet 
Prosjektet baseres på eksisterende status for senter for e-helse og legger ekstra fokus på 
kompetanse, infrastruktur og synlighet. Dette skal føre til ekstra resultater i disse 
områdene. 
 
Prosjektet organiseres med følgende fire delprosjekter: 
 
Delprosjekt 1: Kompetanse 
Agder har allerede god kompetanse innen e-helse både på universitetet, i kommunene og 
i bedriftene. Samtidig er nye utviklinger begrenset med de personene som har 
kompetansen nå. Prosjektet jobber med å tiltrekke seg internasjonal spisskompetanse 
innen e-helse for å skape et bredere grunnlag for videre utvikling. I tillegg jobber UiA med 
nye utdanningsopplegg samt videreutdanningsopplegg.  
 
Prosjektet skal dekke tre internasjonale professorer II innen e-helse. Professor II er en 
vitenskapelig bistilling (annenstilling) som kan være på inntil 20 % stillingsandel. Stil-
lingene skal benyttes for å tilknytte prosjektet personer som har spesialkompetanse 
prosjektet trenger og som har sin hovedbeskjeftigelse på annet hold. Det vil også styrke 
samarbeidet og faglig utveksling med andre e-helsemiljøer. Disse stillingene skal bidra til h 
å vise høy kompetanse innen utvalgte områder av e-helse som kreves for SFI søknaden 
(delprosjekt 4). Økt rekruttering på professor nivå vil gi senteret og regionen et ekstra løft. 
Ekstra midler til dette vil være helt avgjørende for å komme opp på et høyt internasjonalt 
nivå.  
 
Resultat 2019 og fremdrift:  
Prosjektet er fremdeles i dialog med aktuelle kandidater. En av de er professor Roma 
Maguire fra University of Strathclyde. Der er alt på plass fra UiA’s  side, men det tar tid å få 
det formelle på plass i Skottland. Det er ikke rett frem med en ekstra bi-stilling på toppen 
som i Norge. En håper å ha henne på plass i januar. Når det gjelder de andre kandidatene 
har en ventet med å bestemme hvem, i påvente av utlysning av rekrutteringsstillinger og 
hvilken kompetanse prosjektet har behov for. Utlysningene er snart klar, og en vil gå 
videre i prosessen i januar. Det har derfor ikke vært brukt noe av dette budsjettet i 2019, 
men forventer å bruke hele fra 2020 og fremover. Det er i tillegg ansatt en professor II 
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internt på Handelshøyskolen i løpet av 2020, men det er en del av Toppforsknings-
satsingen ved senteret og belaster ikke prosjektet.  
 
Resultat 2020 og fremdrift:  
Man har fått på plass en kontrakt med professor Roma Maguire fra University of 
Strathclyde (https://www.strath.ac.uk/staff/maguireromaprofessor/) i Skottland. Kontrakt 
gjelder i første omgang for tre år. Kontrakten ble først klar i oktober og Roma startet 
1.10.20.  
 
Prosjektet er fremdeles i dialog med andre aktuelle kandidater. Corona situasjonen har 
gjort det vanskelig å jobbe med dette. De fleste rekrutteringsstillingene på de ulike 
fakultetene er på plass og antall professorer tilknyttet senteret er nå 10. I tillegg er det en 
utlysning ute på en professor innen e-helse i 100 % stilling ved fakultet for helse og 
idrettsvitenskap. Det har derfor ikke vært brukt mye av dette på regnskapet for 2020, men 
er i prosess og forventer en stor økning i 2021 og fremover.  

 
Delprosjekt 2: Infrastruktur  
Helsevesenet er per dags dato delt i forskjellige deler, som ikke jobber optimalt sammen. 
Et stort problem er det tekniske skille mellom kommunene, sykehuset og legene som 
vanskeliggjør samarbeid, utveksling av informasjon, og gode rutiner på tvers. Det samme 
problemet rammer også bedrifter som utvikler nye løsninger, siden disse må forholde seg 
til mange forskjellige systemer. Det finnes mange nasjonale initiativ for å løse dette 
problemet. Helse Midt har nettopp inngått en kontrakt om en ny, felles pasientjournal for 
helseforetakene og kommunene i sin region (Helseplattformen). Direktoratet for e-helse 
har, på oppdrag fra HOD, utredet hvordan man kan realisere en bedre samhandling for 
resten av kommunene og anbefalt at det anskaffes en felles journalløsning for alle 
kommuner, med en samhandlingsløsning mot helseforetak og andre tjenester som ikke 
omfattes av fellesløsningen. Det er forventet at Stortinget gir sin tilslutning i løpet av 
vårsesjonen, og at anskaffelsen skjer i 2020/21.  
 
Agder ønsker å være blant de første som får ta løsningen i bruk, da samtlige kommuner 
gjennom RKG, er referansekommuner for direktoratet. En fellesløsning er forankret både 
politisk og administrativt i regionen. Direktoratet for e-helse utreder også hvorvidt det skal 
etableres et velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som forenkler integrasjon mellom 
velferdsteknologisk trygghets- og varslingsutstyr og kommunenes elektroniske 
pasientjournalsystemer. Også her er Agder i front, ved at Arendal, Grimstad og 
Kristiansand kommuner sammen med Kommunalt responssenter er med i den nasjonale 
utprøvingen.  
 
UiA ønsker å etablere en «test-infrastruktur» som gjenspeiler nasjonal felles infrastruktur 
og utvikle en testarena for integrasjon mot de nasjonale løsningene. I utredningen av VKP, 
peker direktoratet for e-helse på behovet for å involvere eksterne innovasjonsmiljøer for å 
teste knutepunkttjenesten når utprøvingen anbefales videreført i 2019. Det vil ha stor verdi 
og skape viktige synergier for Agder, dersom UiA kan posisjonere seg som et nasjonalt 
testsenter innenfor dette området. Dette må skje i tett dialog med Direktoratet for e-helse.  
 
Prosjektet skal dekke en person som skal bidra til at UiA posisjonerer seg som et attraktivt 
alternativ/Nasjonalt senter for testing av integrasjoner mot nasjonal infrastruktur.  
 
Resultat 2019 og fremdrift:  
Utredningen for infrastruktur er godt i gang med tanke på underliggende juristiske og 
tekniske vurderinger. Selve jobben med infrastruktur kommer til å ha mer fokus i 2020, 
siden det var mest fokus på å starte opp i i4Helse i 2019. Det er underforbruk av midler i 
2019 med dette, men prosjektet ønsker å overføre midlene til 2020. 
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Resultat 2020 og fremdrift:  
I4Helse-bygget er utstyrt med flere laboratorier for realistisk testing og utprøving av nye 
helseteknologier og-tjenester. Det har blitt installert lyd- og bilde- kommunikasjon mellom 
de ulike rommene, boligsimulatoren, test rom og kontrollrom. I tillegg kan større grupper 
(klasser, grupper på besøk) følge med på aktiviteten i laboratoriene. I løpet av 2020 er det 
etablert en løsning hvor slik lyd og bilde-data kan lagres og utleveres til f.eks. bedrifter og 
andre organisasjoner som bruker laboratoriene til test og utprøving. Slike data regnes som 
sensitive persondata. En sikker og lovlig løsning er etablert i samarbeid med UiAs IT-
avdeling.  UiA bruker en nasjonal sikker infrastruktur for forskningsdata («Tjeneste 
Sensitive Data» - TSD fra Universitetet i Oslo). 
 
En del av aktiviteten i 2020 har vært rettet mot å etablere de nødvendige administrative og 
tekniske prosesser rundt denne løsningen for datalagring (se vedlegget kalt «Operation 
Guide»). I tillegg til denne laboratorie-sentrerte infrastrukturen har det i 2020 blitt etablert 
en digital infrastruktur som er mer generell. Her kan man lovlig samle inn, lagre og 
behandle personlige helsedata, for eksempel måledata fra utstyr som pasienten bruker 
(bærbart måleutstyr, smartklokker osv.), data fra andre digitale løsninger eller svar 
pasientene gir på spørreskjemaer. Gjennom arbeidet til forskere og en forskningsassistent 
lønnet fra prosjektet, har basis-funksjonaliteten for denne digital infrastrukturen kommet på 
plass i 2020. Dette inkluderer en HAPI FHIR server, hvor journalfunksjonalitet kan utvikles. 
Denne er basert på HL7 FHIR-standarden (Health Level 7 Fast Health Interoperability 
Resources) som er anbefalt brukt i den nasjonale infrastrukturen. (se også vedlegget 
«Project Report Secure Digital Infrastructure»).  
 
Videre arbeid i 2021 og framover:  
Den digitale infrastrukturen for personlige helsedata kjøres i testmodus utenfor TSD, men 
skal flyttes inn i det sikre TSD-miljøet. Også funksjonaliteten skal videreutvikles. Per nå 
brukes et pågående datainnsamlingsprosjekt som test-case, og infrastrukturen skal gjøres 
generelt tilgjengelig for alle forsknings- og innovasjonsprosjekter som trenger dette. Det 
skal også utvikles mer funksjonalitet som støtter dataanalyse. Det arbeides også med å få 
på plass ulike pasientjournalsystemer som kan brukes til undervisning, forskning og 
innovasjonsprosjekter. 

 
Delprosjekt 3: Synlighet - visningsarena  
For å være en mønsterregion, er det viktig å informere om det gode arbeidet som utføres, 
samt hjelpe andre regioner å bruke erfaringene som er samlet. Synlighet retter seg mot 
innbyggere i Agder og Norge ellers med en felles visningsarena mellom UiA og Grimstad 
kommune i sammenheng med den nye i4Helse bygningen. Der kan en vise både aktuell 
og fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere. 
Visningsarealet skal tillate visning og utforskning av dagens løsninger samt muligheter i 
fremtiden. På sikt skal det være mulig å ha automatiske visninger på selve visnings-
området og en digital visningsløsning på nett. 
 
Universitetet jobber med å etablere Agder som en naturlig møteplass for e-helse relaterte 
problemer, spesielt innen velferdsteknologi og dens bruk i forskjellige sammenhenger. 
Dette innebærer etablering av en nasjonal konferanse innen velferdsteknologi. Utover en 
nasjonal møteplass utvikles i4Helse som regionens møteplass for alle e-helse relaterte 
problemer, løsninger og utfordringer.  
 
Prosjektet skal dekke kostnader for møter og konferanser i forbindelse med utviklingen av 
denne møteplassen. Prosjektet skal også dekke kostnader for utviklingen av visningsarena 
inkludert automatiske visninger og digital visning.  
 
Resultat 2019 og fremdrift:  
Prosjektet har arbeidet med å få opp en brukbar visningsarena til oppstart av i4Helse 
bygningen. Fra begynnelsen av 2020 er arbeidet rettet mer mot integrering av 
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visningsarealet med lab-områdene, samt få på plass gode løsninger for automatisk 
visning. Det er underforbruk av midler i forhold til dette delprosjektet, men en regner med å 
bruke disse midlene i 2020. 
 
Resultat 2020 og fremdrift:  
I 2020 har det vært en anbudskonkurranse for å finne et firma som kan være med å utvikle 
en visningsarena av høy klasse. Expology vant konkurransen. De har bred erfaring fra 
bl.a. vitensenter og andre interaktive museum. Sammen med de andre i i4Helse bygget 
arbeides det med en mulighetsstudie av visningsarenaen i andre etasje i bygget. Produktet 
fra dette samarbeidet ligger vedlagt (vedlegg Konsept Visningsarena).  
 
I 2021 vil det arbeides videre med UiA, Grimstad kommune og i4Helse AS for å se på 
videre finansiering med sikte på å realisere dette produktet. Prosjektledelse, utvikling av 
innhold og virtuell omvisning vil kunne inngå i prosjektet «Agder som referanseregion» og 
arbeides videre med i 2021. Bygging av fysisk infrastruktur og innkjøp av nødvendig 
hardware og utstyr vil drives som et parallelt prosjekt med annen finansiering. En 
realisering av begge disse prosjektene vil muliggjøre målsetningen om en visningsarena 
for fremtidsrettet teknologi, som skal være tilgjengelig for regionens innbyggere, nasjonalt 
og gjerne internasjonalt.  
 
Delprosjekt 4: Synlighet – SFI og referanseregion  
I forhold til nasjonal synlighet jobber senter for e-helse med å lage en overbevisende 
søknad for et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med 
næringslivet, kommunene og brukere. Et slikt SFI vil både anerkjenne den nåværende 
utmerkede statusen samt utvikle nivået enda høyere. Status som SFI gjelder normalt for 8 
år.  
 
Internasjonalt er Agder allerede synlig ved å være referanseregion innen EIP-AHA. Denne 
status falt bort i slutten av 2019. Det er derfor viktig å skrive en ny søknad for å fornye 
statusen. UiA vil være en aktiv del i denne prosessen i samarbeid med den lokale og den 
nordiske EIP-AHA gruppen. Status som referanseregion gjelder normalt for 5 år.  
 
Basert på tidligere erfaringer er det viktig å utnytte statusen som referanseregion. 
Prosjektet ser for seg aktiviteter for å bruke en eventuell ny status som referanseregion 
med reiser til andre referanseregioner og formidling av egne erfaringer i EIP-AHA 
kontekst.  
 
Prosjektet skal dekke timer for frikjøp av personer for skriveprosessen for SFI samt dekke 
UiA sin innsats i skriving av ny søknad for referanseregion. Det ligger også reisekostnader 
og frikjøp for besøk for årene 2020-2023 for å jobbe med statusen som referanseregion.  
 
Resultat 2019 og fremdrift:  
Reference Site (RS) søknad ble sendt 15. juli og i september fikk Agder igjen tildelt tre 
stjerner for tre nye år. Søknaden ble skrevet i et samarbeid mellom RKG, Sørlandets 
Europakontor og e-helse senteret. Det ble en søknad som har god forankring i regionen. I 
tillegg til skrivegruppen består samarbeidet av I4Helse, Digin, SSHF, og pensjonist-
forbundet. 
 
Representanter for RKG og e-helse senteret deltok på konferanse i Helsinki og Oulu i juni. 
I Oulu var det samling for de nordiske RS regionene og på konferansen i Helsinki traff en 
mange av de andre europeiske RS.   
 
SFI-søknaden ble levert 25. september 2019 i samarbeid med mange partnere i Agder og 
utover, inkludert AAUKF. Både RKG, SSHF, og lokalt næringsliv bidro samt at eksterne 
partnere i næringslivet og for forskning er involvert. UiA har startet prosessen med å 
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gjenbruke det arbeidet og de partnere som er lagt inn i søknaden for å skrive andre 
søknader.  
 
Resultat 2020 og fremdrift:  
I juni 2020 fikk en svar på SFI-søknaden. Søknaden nådde dessverre ikke helt opp, men 
var ganske nær og fikk gode tilbakemeldinger (se vedlegg “Tilbakemelding SFI”). Det vil 
gå noen år før neste utlysning av denne typen antas å komme igjen. Det arbeides videre 
med ideen, konseptet og mange av de samme partnerne i andre søknader. Det kommer 
mange nye utlysninger fra Forskningsrådet som prosjektet ønsker å satse på deriblant 
Pilot-Helse og Forskerskole. Det vil en komme tilbake til i rapporten for 2021.  
 
Sammen med RKG (Regional koordineringsgruppe innen e-helse) har prosjektet vært med 
i en Europeisk Digital Telecare Twinning søknad sammen med Digital Office for Scottish 
Local Government, Agency for Social Services and Dependency of Andalusia (Spain). 
Dette er prosjekter som referanseregioner sammen kan søke om. Søknaden ble akseptert 
og prosjektet startet opp i august 2020. Dette er et prosjekt hvor man deler erfaringer in-
nen digitale helsetjenester. Det var planlagt besøk til alle tre landene, men Covid-19 har 
satt en stopper for dette. Som erstatning har en gjennomført flere digitale workshop og vil 
fortsette med dette i 2021. Det er ikke mye finansiering i dette prosjektet og er å anse som 
oppfølging av rollen som referanse region. Dette er et viktig strategisk samarbeid. Pros-
jektet håper at mulighetene for besøk og dermed en tettere erfaringsutveksling vil være 
tilstede i 2021. Dette legges inn som en mulig oppfølging i andre halvdel av 2021. I sam-
arbeid med Skottland og Andalucia ser en også på mulig oppfølging i en søknad til 
Horisont Europa. Det vil kunne gi synlighet, kompetanse og annerkjennelse til regionen. 
 
I 2021 vil det bli tatt initiativet til en mobilisering av nasjonale e-helsemiljøer til å støtte 
søknaden om en nasjonal forskerskole innen e-helse. Norges Forskningsråd har en 
utlysning med frist 15. september og det kan være behov for støtte til utarbeidelse og 
skriving av søknaden. 
 
Økonomi 
UiA dekker laboratorieutstyret og rekrutteringsstillingen som skal følge prosjektet. Resten 
søkes dekket gjennom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Med bakgrunn i rede-
gjørelsen over om prosjektets status, ønsker en å overføre deler av budsjettet til perioden 
2021-2023, slik at en noe større andel av de samlede kostnadene kommer i denne delen 
av prosjektperioden. Dette har bl.a. sammenheng med at senteret i løpet av 2019 har 
gjennomført innflytting i I4Helse, samt utarbeidet både RS- og SFI-søknader, og at dette 
har tatt mer tid enn forutsatt. I 2020 har bl.a.covid-19 gitt utfordringer når det gjelder 
fremdriften i prosjektet.  
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Vurderinger 
 
De faglige vurderingene knyttet til prosjektet ble foretatt i forbindelse med vedtaket om å gi 
støtte til prosjektet i 2019. Oppsummert vurderte en at prosjektet understøtter 
kompetansefondets overordnede målsettinger, i tillegg til å oppfylle kravene til 
prosjektkvalitet. 
 
Det primære formålet med denne saken er å vurdere om forutsetningene for videreføring 
av støtten er til stede. I tidligere vedtaket i styret heter det at styret «stiller seg positive til 
videre oppfølgning av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift». Etter 
sekretariatets vurdering er fremdriften i prosjektet tilfredsstillende, og forutsetningen for 
videreføring av støtten er dermed til stede. 
 
I prosjektet er det økonomisk mindreforbruk knyttet til utsatt fremdrift. Sekretariatet er kjent 
med at dette ikke er uvanlig i tidlig fase av langsiktige prosjekter. Det opprinnelige bud-
sjettet la opp til at kompetansefondet bevilget 3 mill. kroner til prosjektet i hvert av årene 
2019-2023. Som søkeren redegjør for har en disponert mindre enn dette i 2019 og 2020, 
mens en ser for seg å disponere noe mer i hvert av årene 2021-2023. Etter sekretariatets 
vurdering er det ingen dramatikk knyttet til denne typen omdisponeringer internt i prosjekt-
perioden. Det mest vesentlige er at midlene benyttes i tråd med formålet og at midlene 
disponeres på en mest mulig hensiktsmessig måte gjennom prosjektperioden. Sek-
retariatet viser videre til at en i det reviderte budsjettet legger opp til en samlet økonomisk 
ramme på nivå med opprinnelig budsjett. 
 
Med bakgrunn i det samlede mindreforbruket i 2019 og 2020 vil det være mulig for 
kompetansefondet å overføre deler av de tildelte midlene fra 2019 og 2020, og samtidig 
legge opp til en lavere bevilgning i 2021. Ettersom en planlegger med sikte på en samlet 
bevilgning i perioden 2019-2023 som ikke avviker vesentlig fra det en så for seg ved 
oppstart av prosjektet, vil det etter sekretariatets vurdering likevel være mest 
hensiktsmessig å tildele det planlagte beløpet i 2021 – 3 mill. kroner – for å unngå å binde 
opp en uforholdsmessig stor del av kompetansefondets midler i perioden 2022-2023.  
 

Kostnadsart 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt

Professor II -                50                  1 300            1 300            1 300            3 950            

Reference Site ledelse 69                  79                  100               100               100               448               

Utviklingsarbeid infrastruktur 100               1 100            1 300            1 300            1 300            5 100            

Egeninnsats visningsarena (UiA) 500               500               500               1 500            

Prosjektledelse 100               129               200               200               200               829               

SFI skrivearbeid og oppfølging 210               -                200               205               210               825               

Rekrutteringsstilling (UiA) -                1 147            1 100            1 100            1 100            4 447            

Utviklingsarbeid visningsarena 308               610               660               740               2 318            

Lab-utstyr (UiA) 1 000            500               500               500               500               3 000            

Reisekostnader 68                  6                    300               300               300               974               

Møtekostnader m.m 80                  26                  150               150               150               556               

Totalt 1 627            3 345            6 260            6 315            6 400            23 947          

Finansieringskilde 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt

AAUK 627               1 698            4 160            4 215            4 300            15 000          

UiA 1 000            1 647            2 100            2 100            2 100            8 947            

Totalt 1 627            3 345            6 260            6 315            6 400            23 947          

Revidert budsjett AAUK eHelse ved UiA 2019 - 2023. Budsjett i hele 1000

ÅR

ÅR
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Det er beklagelig at en ikke nådde opp med SFI-søknaden. En SFI- status hadde vært et 
viktig bidrag i gjennomføringen av prosjektet.  Det er viktig at prosjektet arbeider videre 
med ideen, konseptet og mange av partnerne i andre søknader til Forskningsrådet med 
sikte på å skape merverdier i prosjektet.    
 
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for e-helse 
et tilskudd på 3 mill. kroner til tredje året i videreføring av prosjektet «Agder som 
mønsterregion for e-helse». Tilskuddet bevilges med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 
om lag 24 mill. kroner i perioden 2019-2023. Ved avkortning av prosjektets endelige 
kostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 
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SØKNADSSKJEMA FOR  
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND 
 
1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon: Senter for e-helse ved Universitetet i Agder 
Kontaktperson: Margunn Aanestad og Ragni MacQueen Leifson 
Adresse: Jon Lilletuns vei 9 

Postnummer/sted: 4879 Grimstad 
E-post: Margunn.aanestad@uia.no 

Ragniml@uia.no    
Telefon:   

 
Ønskes søknaden unntatt offentligheten: Sett kryss av dersom ja____ 
 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 
Prosjektnavn: Agder som mønsterregion innen e-helse 
Søknadsbeløp første år: 3 000 000 
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet 
løper over flere år): 

15 000 000 

Prosjektets totalkostnad:  
Prosjektperiode: 2019 – 2023 

 

3. Sammendrag – se opprinnelig søknad sak 18/19 
4. Bakgrunn – se opprinnelig søknad sak 18/19 
5. Prosjektmål og målgruppe – se opprinnelig søknad sak 18/19 
6. Prosjektbeskrivelse 
Prosjektet har som mål å løfte Agder som region innen e-helse, basert på en allerede eksponert 
posisjon nasjonalt og internasjonalt. Dette vil føre til veldig gode utviklingsbetingelser for e-helse 
produkter og -prosjekter. En slik eksponert stilling styrker alle parter i kvadrupel-heliks-modellen: 

- Brukere (borgere) får bedre helsetjenester både innenfor og utenfor helsevesenet. Med dette 

forbedres levekår generelt og helse spesielt. 

- Næringslivet har et fungerende økosystem både teknologisk og i forhold til kompetanse for å 

utvikle nye tilpassede produkter og tjenester som er lett å ta i bruk. 

- Helsevesenet med kommunale tjenester og tjenester på sykehuset samt legene får bedre 

integrerte løsninger som styrker samarbeid, arbeidsdeling og utvikling av nye moderne 

tjenestetilbud. 

- Universitetet får tilgang til data, lab og kompetanse for å drive fremtidsrettet forskning i en 

levende region som utvikler seg dynamisk. 

Prosjektet baseres på eksisterende status for senter for e-helse og legger ekstra fokus på 
kompetanse, infrastruktur og synlighet. Dette skal føre til ekstra resultater i disse områdene. 
Prosjektet organiseres med følgende fire delprosjekter. 
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Delprosjekt 1: Kompetanse 
Agder har allerede god kompetanse innen e-helse både på universitetet, i kommunene og i 
bedriftene. Samtidig er nye utviklinger begrenset med de personene som har kompetansen nå. 
Prosjektet jobber med å tiltrekke seg internasjonal spisskompetanse innen e-helse for å skape et 
bredere grunnlag for videre utvikling. I tillegg jobber UiA med nye utdanningsopplegg samt 
videreutdanningsopplegg. 
Prosjektet skal dekke tre internasjonale professorer II innen e-helse. Professor II er en 
vitenskapelig bistilling (annenstilling) som kan være på inntil 20 % stillingsandel. Stillingene skal 
benyttes for å tilknytte oss personer som har spesialkompetanse vi trenger og som har sin 
hovedbeskjeftigelse på annet hold. Det vil også styrke samarbeidet og faglig utveksling med andre 
e-helsemiljøer. Disse Professor II skal hjelpe å vise høy kompetanse innen utvalgte områder av e-
helse som kreves for SFI søknaden (delprosjekt 4). Økt rekruttering på professor nivå vil gi senteret 
og regionen et ekstra løft. Ekstra midler til dette vil være helt avgjørende for å komme opp på et høyt 
internasjonalt nivå. 
 
Resultat 2019 og fremdrift: Vi er fremdeles i dialog med aktuelle kandidater. En av de er professor 
Roma Maguire fra University of Strathclyde. Der har vi alt på plass fra vår side, men det tar tid å få 
det formelle på plass i Skottland. Det er ikke rett frem med en ekstra bi-stilling på toppen som i 
Norge. Vi håper å ha henne på plass i januar. Når det gjelder de andre kandidatene har vi ventet 
med å bestemme hvem, i påvente av utlysning av rekrutteringsstillinger og hvilken kompetanse vi 
har behov for. Utlysningene er snart klar, og vi vil gå videre i prosessen i januar. Vi har derfor ikke 
brukt noe av dette budsjettet i 2019, men forventer å bruke hele fra 2020 og fremover. Det er i tillegg 
ansatt en professor II internt på Handelshøyskolen i løpet av 2020, men det er en del av 
Toppforskningssatsingen ved senteret og belaster ikke. 

 
Resultat 2020 og fremdrift: Vi har fått på plass en kontrakt med professor Roma Maguire fra 
University of Strathclyde (https://www.strath.ac.uk/staff/maguireromaprofessor/) i Skottland. Kontrakt gjelder i 
første omgang for tre år. Kontrakten ble først klar i oktober og Roma startet 1.10.20.   
Vi er fremdeles i dialog med andre aktuelle kandidater. Corona situasjonen har gjort det vanskelig å 
jobbe med dette. Vi har fått de fleste rekrutteringsstillingene på de ulike fakultetene på plass og 
antall professorer tilknyttet senteret er nå 10. Vi har i tillegg en utlysning ute på en professor innen 
e-helse i 100 % stilling ved fakultet for helse og idrettsvitenskap. Vi har derfor ikke brukt mye av 
dette på regnskapet for 2020, men vi er i prosess og forventer en stor økning i 2021 og fremover.  
 
 
Delprosjekt 2: Infrastruktur 
Helsevesenet er per dags dato delt i forskjellige deler, som ikke jobber optimalt sammen. Et stort 
problem er det tekniske skille mellom kommunene, sykehuset og legene som vanskeliggjør 
samarbeid, utveksling av informasjon, og gode rutiner på tvers. Det samme problemet rammer også 
bedrifter som utvikler nye løsninger, siden disse må forholde seg til mange forskjellige systemer. Det 
finnes mange nasjonale initiativer for å løse dette problemet. Helse Midt har nettopp inngått en 
kontrakt om en ny, felles pasientjournal for helseforetakene og kommunene i sin region 
(Helseplattformen). Direktoratet for e-helse har, på oppdrag fra HOD, utredet hvordan man kan 
realisere en bedre samhandling for resten av kommunene og anbefalt at det anskaffes en felles 
journalløsning for alle kommuner, med en samhandlingsløsning mot helseforetak og andre tjenester 
som ikke omfattes av fellesløsningen. Det er forventet at Stortinget gir sin tilslutning i løpet av 
vårsesjonen, og at anskaffelsen skjer i 2020/21. Agder ønsker å være blant de første som får ta 
løsningen i bruk, da samtlige kommuner gjennom RKG, er referansekommuner for direktoratet. En 
fellesløsning er forankret både politisk og administrativt i regionen. Direktoratet for e-helse utreder 
også hvorvidt det skal etableres et velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som forenkler integrasjon 
mellom velferdsteknologisk trygghets- og varslingsutstyr og kommunenes elektroniske 
pasientjournalsystemer. Også her er Agder i front, ved at Arendal, Grimstad og Kristiansand 
kommune sammen med Kommunalt responssenter er med i den nasjonale utprøvingen. 
UiA ønsker å etablere en «test-infrastruktur» som gjenspeiler nasjonal felles infrastruktur og utvikle 
en testarena for integrasjon mot de nasjonale løsningene. I utredningen av VKP, peker direktoratet 
for e-helse på behovet for å involvere eksterne innovasjonsmiljøer for å teste knutepunkttjenesten 
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når utprøvingen anbefales videreført i 2019. Det vil ha stor verdi og skape viktige synergier for 
Agder, dersom UiA kan posisjonere seg som et nasjonalt testsenter innenfor dette området. Dette 
må skje i tett dialog med Direktoratet for e-helse. 
Prosjektet skal dekke en person som skal bidra til at UiA posisjonerer seg som et attraktivt 
alternativ/Nasjonalt senter for testing av integrasjoner mot nasjonal infrastruktur.  
 
Resultat 2019 og fremdrift: Utredningen for infrastruktur er godt i gang med tanke på 
underliggende juristiske og tekniske vurderinger. Selve jobben med infrastruktur kommer til å ha mer 
fokus i 2020, siden det var mest fokus på å starte opp i i4Helse i 2019. Det er underforbruk av midler 
i 2019 med dette, men vi ønsker å overføre midlene til 2020. 
 
Resultat 2020 og fremdrift:  
I4Helse-bygget er utstyrt med flere laboratorier for realistisk testing og utprøving av nye 
helseteknologier og-tjenester. Det har blitt installert lyd- og bilde- kommunikasjon mellom de ulike 
rommene boligsimulatoren, testrom og kontrollrom. I tillegg er kan større grupper (klasser, grupper 
på besøk) følge med på aktiviteten i laboratoriene. I løpet av 2020 har vi også etablert en løsning 
hvor slik lyd og bilde-data kan lagres og utleveres til f.eks. bedrifter og andre organisasjoner som 
bruker laboratoriene til test og utprøving. Slike data regnes som sensitive persondata, og en sikker 
og lovlig løsning har blitt etablert i samarbeid med UiAs IT-avdeling, UiA bruker en nasjonal sikker 
infrastruktur for forskningsdata («Tjeneste Sensitive Data» - TSD som tilbyd fra Universitetet 
iOslo).En del av aktiviteten i 2020 har vært rettet mot å etablere de nødvendige administrative og 
tekniske prosesser rundt denne løsningen for datalagring (se vedlegget kalt «Operation Guide»). I 
tillegg til denne laboratorie-sentrerte infrastrukturen har det i 2020 blitt etablert en digital infrastruktur 
som er mer generell. Her kan man lovlig samle inn, lagre og behandle personlige helsedata, for 
eksempel måledata fra utstyr som pasienten bruker (bærbart måleutstyr, smartklokker osv), data fra 
andre digitale løsninger eller svar pasientene gir på spørreskjemaer. Gjennom arbeidet til forskere 
og en forskningsassistent lønnet fra inneværende prosjekt, har basis-funksjonaliteten for denne 
digitale infrastrukturen kommet på plass i 2020. Dette inkluderer en HAPI FHIR server, hvor journal-
funksjonalitet kan utvikles. Denne er basert på HL7 FHIR-standarden (Health Level 7 Fast Health 
Interoperability Resources) som er anbefalt brukt i den nasjonale infrastrukturen (se også vedlegget 
«Project Report Secure Digital Infrastructure»).  
 
Videre arbeid i 2021 og framover: Den digitale infrastrukturen for personlige helsedata kjøres i 
test-modus utenfor TSD men skal flyttes inn i det sikre TSD-miljøet. Også funksjonaliteten skal 
videreutvikles. Per nå brukes et pågående datainnsamlingsprosjekt som test-case, og 
infrastrukturen skal gjøres generelt tilgjengelig for alle forsknings- og innovasjonsprosjekter som 
trenger dette. Det skal også utvikles mer funksjonalitet som støtter dataanalyse. Vi jobber også 
sammen med ulike leverandører av pasientjournalsystemer for å få installert systemer som kan 
brukes til undervisning, forskning og innovasjonsprosjekter. 
 
 
 
Delprosjekt 3: Synlighet - visningsarena 
For å være en mønsterregion, er det viktig å informere om det gode arbeidet som utføres samt 
hjelpe andre regioner å bruke erfaringene som ble samlet. 
Synlighet retter seg mot innbyggere i Agder og Norge ellers med en felles visningsarena mellom UiA 
og Grimstad kommune i sammenheng med den nye i4Helse bygningen som kan vise både aktuell 
og fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere. Visningsarealet 
skal tillate visning og utforskning av dagens løsninger samt muligheter i fremtiden. På sikt skal det 
være mulig å ha automatiske visninger på selve visningsområdet og en digital visningsløsning på 
nett. 
Universitetet jobber med å etablere Agder som en naturlig møteplass for e-helse relaterte 
problemer, spesielt innen velferdsteknologi og dens bruk i forskjellige sammenhenger. Dette 
innebærer etablering av en nasjonal konferanse innen velferdsteknologi. Utover en nasjonal 
møteplass utvikles i4Helse som regionens møteplass for alle e-helse relaterte problemer, løsninger 
og utfordringer. 
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Prosjektet skal dekke kostnader for møter og konferanser for utviklingen av denne møteplassen. 
Det dekkes også kostnader for utviklingen av visningsarena inkludert automatiske visninger og 
digital visning. 
 
Resultat 2019 og fremdrift: Prosjektet har jobbet med å få opp en brukbar visningsarena til 
oppstart av i4Helse bygningen. Fra begynnelsen av 2020 er jobben rettet mer mot integrering av 
visningsarealet med lab-områdene, samt få på plass gode løsninger for automatisk visning. Det er 
underforbruk av midler i forhold til dette delprosjektet, men vi regner med å bruke disse midlene i 
2020. 
 
Resultat 2020 og fremdrift: Vi har i 2020 hatt ute en anbudskonkurranse for å finne et firma som 
kunne hjelpe oss med å utvikle en visningsarena av høy klasse. Expology vant konkurransen og de 
har bred erfaring bl.a. med vitensenter og andre interaktive museum. Vi har sammen med de andre i 
i4Helse bygget jobbet med en mulighetsstudie av visningsarenaen i andre etasje i bygget. Produktet 
av dette samarbeidet ligger vedlagt (vedlegg Konsept Visningsarena). I 2021 vil vi jobbe videre med 
UiA, Grimstad kommune og i4Helse AS for å se på videre finansiering for å realisere dette 
produktet. Prosjektledelse, utvikling av innhold og virtuell omvisning vil kunne inngå i prosjektet 
«Agder som referanseregion» og jobbes videre med i 2021, mens bygging av fysisk infrastruktur og 
innkjøp av nødvendig hardware og utstyr vil drives som et parallelt prosjekt med annen finansiering. 
En realisering av begge disse prosjektene vil muliggjøre vår målsetning om en visningsarena for 
fremtidsrettet teknologi, som skal være tilgjengelig for regionens innbyggere, nasjonalt og gjerne 
internasjonalt.  
 
Delprosjekt 4: Synlighet – SFI og referanseregion 
I forhold til nasjonal synlighet jobber senter for e-helse med å lage en overbevisende søknad for et 
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet, 
kommunene og brukere. Et slikt SFI vil både anerkjenne den nåværende utmerkede statusen samt 
utvikle nivået enda høyere. Status som SFI gjelder normalt for 8 år. 
Internasjonalt er Agder allerede synlig ved å være referanseregion innen EIP-AHA. Denne status 
forfaller i slutten av 2019 og derfor er det viktig å skrive en ny søknad for å fornye statusen. UiA vil 
være en aktiv del i denne prosessen i samarbeid med den lokale og den nordiske EIP-AHA 
gruppen. Status som referanseregion gjelder normalt for 5 år. 
Basert på tidligere erfaringer er det viktig med å utnytte status som referanseregion, slik at 
prosjektet ser for seg aktiviteter for å bruke en eventuell ny status som referanseregion med reiser til 
andre referanseregioner og formidling av våre erfaringer i EIP-AHA kontekst. 
Prosjektet skal dekke timer for frikjøp av personer for skriveprosessen for SFI samt dekke UiA sin 
innsats i skriving av ny søknad for referanseregion. Det ligger også reisekostnader og frikjøp for 
besøk for årene 2020-2023 for å jobbe med statusen som referanseregion. 
 
Resultat 2019 og fremdrift: Reference Site (RS) søknad ble sendt 15. juli og i september fikk vi 
igjen tildelt tre stjerner for tre nye år. Søknaden ble skrevet i et samarbeid mellom RKG, Sørlandets 
Europakontor og e-helse senteret. Det ble en søknad som har god forankring i regionen. I tillegg til 
oss i skrivegruppen består samarbeidet av I4Helse, Digin, SSHF, og pensjonistforbundet. 
Representanter for RKG og e-helse senteret deltok på konferanse i Helsinki og Oulu i juni. I Oulu 
var det samling for de nordiske RS regionene og på konferansen i Helsinki traff vi mange av de 
andre europeiske RS. Vi var også invitert på en resepsjon på den norske ambassade boligen i 
Helsinki sammen med andre norske deltakere.  
SFI-søknaden ble levert 25. september 2019 i samarbeid med mange partnere i Agder og utover, 
inkludert AAUKF. Både RKG, SSHF, og lokalt næringsliv bidro samt at eksterne partnere i 
næringslivet og for forskning er involvert. UiA har startet prosessen med å gjenbruke det arbeidet og 
de partnere som er lagt inn i søknaden for å skrive andre søknader.  
 
Resultat 2020 og fremdrift: I juni 2020 fikk vi svar på vår SFI-søknad. Vi nådde dessverre ikke helt 
opp, men var ganske nær og fikk gode tilbakemeldinger (se vedlegg “Tilbakemelding SFI”). Det vil 
gå noen år før neste utlysning av denne typen antas å komme igjen. Vi jobber videre med ideen, 
konseptet og mange av de samme partnerne i andre søknader. Det kommer mange nye utlysninger 
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fra Forskningsrådet som vi ønsker å satse på deriblant Pilot-Helse og Forskerskole. Vi vil komme 
tilbake til dette arbeidet i rapporten for 2021.  
 
Vi har sammen med RKG (Regional koordineringsgruppe innen e-helse) i 2020 vært med i en 
Europeisk Digital Telecare Twinning søknad sammen med Digital Office for Scottish Local 
Government, Agency for Social Services and Dependency of Andalusia (Spain). Dette er prosjekter 
som vi som referanseregioner sammen kan søke om. Søknaden ble akseptert og prosjektet startet 
opp i august 2020. Dette prosjektet er et prosjekt hvor man deler erfaringer innen digitale 
helsetjenester. Det var planlagt besøk til alle tre landene, men Covid-9 har satt en stopper for dette. 
Vi har som erstatning for dette gjennomført flere digitale workshop og vil fortsette med dette i 2021. 
Det er ikke mye finansiering i dette prosjektet og vi ser dette som en oppfølging av vår rolle som 
referanse region. Dette er et viktig strategisk samarbeid for oss alle. Vi håper at mulighetene for 
besøk og dermed en tettere erfaringsutveksling vil være mulig i 2021. Vi ønsker å legge dette inn 
som en mulig oppfølging i andre halvdel av 2021. I dette samarbeid med Skottland og Andalucia ser 
vi også på mulig oppfølging i en søknad til Horisont Europa. Det vil kunne gi synlighet, kompetanse 
og annerkjennelse til regionen. 
 
I 2021 vil vi også ta initiativet til en mobilisering av nasjonale e-helsemiljøer til å støtte vår søknad 
om en nasjonal forskerskole innen e-helse. Norges Forskningsråd har en utlysning med frist 15. 
september og vi kan ha behov for støtte til utarbeidelse og skriving av søknaden. 
 
 

7. Organisering – se opprinnelig søknad sak 18/19 
 

8. Tidsplan og milepæler (se opprinnelig søknad) 
 
 

9. Økonomi 

 
 
UiA dekker laboratorieutstyr, egeninnsats visningsarena (nytt) og rekrutteringsstillingen som skal 
følge prosjektet. Resten søkes dekket gjennom Aust-Agder Utvikling og kompetansefond. 
 

Kostnadsart 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt

Professor II -               50                1 300           1 300           1 300           3 950           

Reference Site ledelse 69                79                100              100              100              448              

Utviklingsarbeid infrastruktur 100              1 100           1 300           1 300           1 300           5 100           

Egeninnsats visningsarena (UiA) 500              500              500              1 500           

Prosjektledelse 100              129              200              200              200              829              

SFI skrivearbeid og oppfølging 210              -               200              205              210              825              

Rekrutteringsstilling (UiA) -               1 147           1 100           1 100           1 100           4 447           

Utviklingsarbeid visningsarena 308              610              660              740              2 318           

Lab-utstyr (UiA) 1 000           500              500              500              500              3 000           

Reisekostnader 68                6                  300              300              300              974              

Møtekostnader m.m 80                26                150              150              150              556              

Totalt 1 627           3 345           6 260           6 315           6 400           23 947        

Finansieringskilde 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt

AAUK 627              1 698           4 160           4 215           4 300           15 000        

UiA 1 000           1 647           2 100           2 100           2 100           8 947           

Totalt 1 627           3 345           6 260           6 315           6 400           23 947        

Revidert budsjett AAUK eHelse ved UiA 2019 - 2023. Budsjett i hele 1000

ÅR

ÅR
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Vi ønsker å overføre deler av budsjettet til 2021-2023.  
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8/21 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  - 21/06995-2 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  : Vedlegg konsept visningsarena.pdf

Visjon - en ledestjerne for visningsarenaen

Velferdsteknologi gir meg eller mine 
nærmeste økt livskvalitet.

Her føler jeg meg velkommen. 

Innholdet er relevant og viktig for meg 
uansett om jeg er bruker, pårørende eller
jobber innen helse eller akademia.

2

KRITERIER for utforming og kommunikasjon

• Finne frem, god skilting, estetisk og samsvarer med 

bygg/identitet forøvrig

• Oversiktlig - organisere produkter etter relevans for 

målgruppen

• Klar kommunikasjon av verdidimensjonen, ikke bare fokus på

teknologi og løsninger.

• Få tydelig fram hensiktene med løsningene - («What question 

is this solution an answer to?» Niel Postman)

• Mulighet til å oppleve løsninger for å forstå relevans for meg

• Teste og erfare

• Visualisere muligheter

• Simulere situasjoner

• Skiftende utstillinger og innhold

• Årshjul som dekker alle grupper - brukere, forskere, 

ansatte, studenter

• Tematisering

• Arenaen er en prototyp for dialog, samhandling om 

velferdsteknologi mot ulike brukergrupper

• Teste driftsform

• Samarbeid med utstyrsleverandører

• Teste kommunikasjons vinklinger for ulike grupper.
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Prioritering av målgrupper
Vi har sortert de ulike målgruppene etter kompetanse og relevans. 
Med relevans mener vi behovet for verktøy nå og i fremtiden.

I kompetanse ligger også kjennskap og kunnskap. 

Videre har vi prioritert målgruppene for senteret etter det vi mener er 
de viktigste å nå med formidlingen, besøket og utformingen.

Oppsummert –vår prioritering av målgrupper:

1. Tilsatte
2.De bør vite hva som finnes.

• De er nysgjerrige og gode og sentrale rådgivere for sine 
brukere.

3.A Pasient med nedsatt funksjons. 
B Pasient-kognitivt nivå 
C Pårørende som vil det beste for sine.

• Er relevant og behøver god informasjon

4.Akademia
• De er viktig for samarbeidet og for å bringe ny forskning ut 
til folket. Helsefag og teknologi fag er det relevant for inkl
fagskole.

5.Potensielle brukere/innbyggere
6.Myndigheter

• De må holdes oppdatert om hva de gir støtte til

7.Studenter
• For videre utdannelse og nysgjerrighet

4

3

Målgruppe sortert etter relevans og kompetanse

3

Tilsatte-1.vertskapsrolle/rådgivereognysgjerrig

Kompetanse-Høy

Relevans/behov
-lav

Relevans/Behov
- Høy

Kompetanse-lav

Potensiellebrukere/innbyggere-
4. Ta kontroll over mitt liv, se mulighetene

Pårørende-2C) Det bestefor mine

Pasient-kognitivt nivå-2A

Myndigheter -5. For oppmerksomhet ogmidler

Akademia-3. bidram nyheter
og forskning

Studenter -6. For videreutdanning

Pasient -Funksjonsnedsettelse-2B

Offentlig sektorRelevant Næringsliv
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i4Helse
Velferdsteknologi visningsarena

KONSEPTTANKER
Arenaen skal være en verktøykasse 

for å demonstrere velferdsteknologiverktøyenes verdi 

for deg og ditt liv

4
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Konseptutgangspunkt

Velferdsteknologi er magisk
• positivt og livsbejaende
• gir håp
• se hva jeg får til – gjøre ting jeg ikke lenger kunne
• handler om liv
• skaper stolthet

«Opp av hatten»
Hele tiden noe nytt som gjør verktøyene enda bedre, og gir 
ytterligere opplevelse av å kunne klare seg selv:

• Livskvalitet
• Mestring
• Trygghet

Arenaen skal være en inspirasjon til å bli med å delta i 
utviklingen

• Verd å stikke innom – alltid noe nytt
• En magisk touch

5
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Alltid noe nytt trukket «opp av hatten»

Årshjul
Skape variasjon, og rette kommunikasjonen 
spesielt mot utvalgte brukergrupper i perioder.
Kombinere med temaarrangementer.
• Aktiv - lek hele livet

• Målgruppe: : brukere, idrettslag, frivillige, gymlærere, 
tjenesteytere, studenter/UIA

• Lære hele livet
• Målgruppe: NAV, arbeidsgivere som har denne 

problemstillingen, skoler/lærere, PPT…. studenter/elever på 
høyskoler/fagskoler/videregående

• Bo hele livet
• Målgruppe: Borgere i kommuner på Agder, tjenesteyter i helse 

og omsorg, arkitekter, arealplanleggere, boligutbyggere, 
håndverkere, studenter på høyskole, fagskole mm

• Helse miljø og sikkerhet hele livet
• Målgruppe: pårørende, studenter, yrkesutøver, frivillig

Årshjuletkan også være et scenografisk tema 
med skifter gjennom året

10

Årshjuletsetter spesielt fokus på et 
»Leve hele livet» tema.
I en fokusperiode hentes dette temaet 
fram med en liten temautstilling med 
fokus på velferdsteknologi rettet mot 
tematikken.
Arrangementer og fokus på spesifikke 
målgrupper

69

Skape magiske scener –prinsipp organisering av arenaen
Arenaens 5 hovedscener (ROM) er de samme som 4 temaer i årshjulet (TID) + et generelt.  

4 temaer knyttet til Leve hele livet  med fokus på Trygghet, 
mestring og Livskvalitet
• Aktiv - lek hele livet
• Lære hele livet
• Bo hele livet
• Helse miljø og sikkerhet hele livet
Et generelt tema 
• Trygghetspakker-helseoppfølging som tjeneste

Årshjulet setter i løpet av året 
spesielt fokus på hvert av de fire 
»Leve hele livet» temaene.
• Hente fram en temautstilling.
• Arrangementer og fokus på 

spesifikke målgrupper
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Skape magiske scener – skisse organisering av arenaen
Velferdsteknologi er fysiske verktøy og digitale hjelpemidler (sensorer, digitale grensesnitt og styring) 

Lyskontroll
• Vegg ut mot gang gir lyskontroll innenfor  

(en flott annonseringsflate på utsiden)
• Sensoraktivering
• Lys som henter fram gjenstanden

Etablere sammenhenger
• Tematisering og (Iscenesetting)

• Aktiv - lek hele livet (Utendørs)
• Lære hele livet (skole, Whyte Board...)
• Bo hele livet (Hjemme)
• Helse miljø og sikkerhet hele livet
• Trygghetspakker- helseoppfølging som 

tjeneste

Fokusert opplevelse
• Gjennomtenkt publikumsflyt.
• Store og små hjelpemidler
• Estetikk – rydde opp

7

Lek hele livet
(under trappa)

Lek hele livet

Ankomsone

Bo hele livet sone
Lære
hele 
livet
sone

Diverssone

HMS/ 
Trygghetspakker

KY1
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Lysbilde 7

KY1 Note to self: from the plan, room is estimated about 14.5m x 4.1m.
Kevin Yeo; 13.09.2020
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8

Design Research
Examining welfare technology displays and showrooms

Product showrooms are mostly practical but poorly designed to 
meet the purpose of welfare technology - promoting wellbeing of
people with special needs*. Considerations for wellbeing such as 
biophillic design, lighting, colours and textures are not present and 
the spaces are also uninspiring and unfriendly.  The purpose of
the space and products are at conflict.

* World Health Organisation
https://www.who.int/health-topics/assistive-technology#tab=tab_1



8/21 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  - 21/06995-2 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  : Vedlegg konsept visningsarena.pdf

9

Design Research
Examining welfare technology displays and showrooms

Most showrooms and many products fail to consider 
users’ pride and individualism:

Why are products for older people so ugly?
MIT Technology Review
https://www.technologyreview.com/2019/08/21/133320/why-are-products-
for-older-people-so-ugly/

“Engaging older people in designing for older 
people “is a good thing,” says Smith. 
“Because younger people do tend to have 
this picture of designing things that are 
functional for older people, but not really 
understanding what makes them happy.” 
Presented with products that are “brown, 
beige, and boring,” many older people will 
forgo convenience for dignity.”

GPA navigator wearable designed by Emilios Farrington-Arnas that resembles jewelry. The 
result is based on his research that fdound people are often embarrassed using medical 
looking devices and tend to stop using it.
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Design Research
Examining welfare technology displays and showrooms

Most showrooms and products focus on how 
something works, but not what it can do - help 
users regain or achieve an ability. For 
example, the simple ability to move/walk also 
implies freedom of movement - ability to go to 
the park, or to be with friends or family 
outside. It is equally important to address 
their emotional needs as much as their 
physical needs.
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Design Research
Examining welfare technology displays and showrooms

Key Insights

• The designed space should look visually appealing and 
welcoming to challenge the stigma around welfare 
technology

• The designed space should make welfare technology look 
like a normal part of every day life and allow users to 
maintain their integrity and dignity.

• The design space should equally emphasis the emotional 
fulfilment of users
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Design Approach
Interpreting Magic as a theme

The design approach interprets the Magic theme 
to ‘Magic to help achieve/regain something’. This 
approach balances the weight of functional need 
and emotional needs and is applied through two 
means:

1. The physical space focuses on designing for 
wellbeing that is suitable for any age group, 
gender or ethnicity. Each space simulates 
where the products should exist for context 
and brings in nature (biophilic design), 
lighting, textures and colours that promote 
wellbeing. This is to align the space’s 
purpose with the products.
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13

Design Approach
Interpreting Magic as a theme

2. Digital, visual and textual design are focused 
on the product’s features and what it enables 
users to achieve. It therefore also meets their 
emotional needs. This also allows flexibility and 
reduces cost of rotation of products on display.
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Visualisering

Ankomsone til utstilling er delt i to deler:

1. En stor touchskjerm med innhold om temaene "Helse miljø og
sikkerhet hele livet" og "Trygghetspakker og helseoppfølging som
tjeneste".

2. Annonsering av arenaen på en stor mosevegg som en tankevekker, 
og som komplimenterer rommet og gir en følelse av formålet inne. 
(velvære)
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Visualisering

Lek hele livet

Dette temaet er livsbejaende. Vi har 
lagt det i front med skiftende 
innhold gjennom året.

Den store skjermen bak kajakken 
viser fordelene for brukeren. Det er 
en LED lyskasse som muliggjør 
utveksling av objekter, bilde- og 
tekstinnhold.

NB! Prosjektor fungere dårlig her spesialt om 
sommer tiden.
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Visualisering

Aktiv - Lek hele livet

Dette visningsområdet viser på andre 
bevegelsesenheter som gir fri bevegelse 
hele året. Objektene har en projisert 
bakgrunn som er klipp av ting de kan 
oppnå, for eksempel å gå til parken og gå 
ut når de vil.
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Visualisering
Bo hele livet

Dette visningsområdet viser objekter som er typiske 
i stua. Rommet er designet med fokus på velvære 
ved å inkludere et stort vindu med natur og planter. 
Det store vinduet inneholder to skjermer hvor utsikt 
kan endre seg etter klokkeslett eller måned . Det er 
også en iPad som lar besøkende lære mer om hvert 
objekt.

Forslag til magisk interaksjon: en sensor oppdager 
en besøkende og stolen begynner å bevege seg 
som en «lift chair», og dagtid blir kveldstid. Etter en 
stund går stolen tilbake til sin opprinnelige posisjon 
og tiden på dagen endres til tidspunkt på dagen.
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Visualisering
Bo hele livet

Dette området viser spisehjelpemiddeler. Området 
er satt med 3 digital fotoramme som viser folk i 
forskjellige aldre og funksjonshemninger å leve et 
godt liv. Dette er for å forsterke budskap rundt å 
hjelpe brukerne til å oppnå velvære ytterligere. På 
siden er det en iPad for å gi mer informasjon om 
hvert objekt.

Forslag til magisk interaksjon: Besøkende nærmer 
seg bordet og bordet projiseres med mat, pg
spisehjelpemiddelet begynner å bevege seg.

Det grønne området på bildet indikerer hvor et spisehjelpemiddel er plassert
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Visualisering
Bo hele livet

Dette området viser ting vi vil finne på et soverom. 
Bruken av planter, naturlige farger og et stort vindu 
med skjermer bak skaper en følelse av velvære. En 
iPad ved sengen viser hvert produkt mer detaljert.

Forslag til magisk interaksjon: Gardinene er lukket, 
skjermen er nattmodus og sengen er nede. Når 
besøkende nærmer seg, endres skjermen til 
morgen, gardiner åpnes automatisk og sengen 
reiser seg.

NB! puter og sengetøy er sikret slik at det ikke faller av når 
sengen stiger
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Visualisering
Diverssone

Dette området viser gjenstander som er i temaene 
«HMS hele livet», «trygghetspakker -
helseoppfølging som service» i hyller. Brukerne blir 
informert om å ta et strekkodekort som vises med 
objektet, skanne det og informasjon kommer opp på 
touchskjermen. Merk at den store skjermen på den 
andre siden fokuserer mer på tjenester, infrastruktur 
osv som har ikke er fysiske gjenstander.
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Visualisering
Lære hele livet

Dette området viser læremidler for alle aldre. En 
hylle til høyre for rommet viser forskjellige 
læringsverktøy, og den besøkende blir bedt om 
å skanne strekkoden akkurat som den 
forskjellige gjenstandshyllen. Etter skanning av 
kortet viser datamaskinen det relavante 
interaktive innholdet. Det projiserte bildet på 
veggen endres også for å passe brukernes 
kontekst og alder.



8/21 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  - 21/06995-2 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  : Vedlegg konsept visningsarena.pdf

22

Visualisering

Reversibel besøksflyt

Arenaen er designet slik at uansett 
hvilken inngang de besøkende kommer 
inn i arenaen fra, forblir temaene intakte 
og opplevelsen blir lik. 

Åpning inn mot Kommunens service 
senter framheves 
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Secure digital infrastructure for UiA  Operation Guide 

 

 

 

 

 

Operation guide for the "Secure digital 

infrastructure for UiA", utilizing the "Services for 

Sensitive Data" (UiO-TSD) as "Infrastructure as 

a Service" (IaaS) 
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Secure digital infrastructure for UiA  Operation Guide 

Services for Sensitive Data (UiO-TSD) 

What is TSD? 

 

The TSD – Service for Sensitive Data, is a platform for collecting, storing, analyzing, and 

sharing sensitive data in compliance with the Norwegian privacy regulation. 

 

TSD is provided for researchers working at UiO and in other public research institutions 

(the UH-sector, universities, hospitals, etc.). The TSD is primarily an IT-platform for 

research, even if in some cases it is used for clinical research and commercial research. 

TSD is developed and operated by UiO, and is a part of NorStore, the national 

infrastructure for handling and storage of scientific data. 

 

Background 

 

The TSD has been developed in two phases; First, a project in 2009-2011 and the second 

phase in 2012-2014. The design and development were since the very beginning strongly 

driven by use cases. In the modern era of digital data, it is no longer possible to run 

research on sensitive data on local facilities, with limited capacities and no possibility to 

share results with coworkers. Research environments at universities and university 

hospitals have expressed a need for extensive storage space for sensitive research data 

to handle, for example, DNA-data, high-resolution MRI images and video recordings of 

patients. 

 

Goal 

 

The main objective is to provide services for collecting, storing, and processing sensitive 

data. This includes basic and general services as well as developing new and tailor-made 

solutions accommodating special needs in the user community. All hardware resources 

are designed to be expanded at-need and available funding. 

 

As a member of the Tryggve - NEIC project, TSD adheres to the Tryggve Code of Conduct 

[https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/about/tryggvecodeofconduct.pdf]. 

 

 

More details about TSD can be found at 
https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/about/index.html. 

 

 

 



8/21 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  - 21/06995-2 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  : Vedlegg_Operation Guide_SecureDigitalEhealthInfrastructure.pdf

Secure digital infrastructure for UiA  Operation Guide 

Project p1075 
 

Project “p1075” was created on 2020-03-11 under the name “diferi” on behalf of UiA on 
TSD. The main purpose of the project is to set up “Secure digital infrastructure for UiA for 
research and innovation services, providing secure hosting and operation of application 

services, and collection, storage, processing and provisioning of data”. All the projects 

established on TSD can be found here   
[https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-

data/about/projects_in_tsd/projects_in_tsd.md].  

The main aim of this guide is to explain how the "project members" can signup/login into 

the TSD environment, how to package and deploy their built application(s), how to store 

data on the TSD hosted database, and how to secure the application and expose their 

application APIs to the public web. 

 

The following topics will be covered in subsequent sections: 

 

● Project Administrator 

● SignUp & Login for Project Members 

● Deploying Applications 

● Storage DB  

● Accessing APIs of the application hosted on TSD 
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Secure digital infrastructure for UiA  Operation Guide 

Project Administrator 

 
A Project Admin is assigned during the project creation phase, and can perform the 

following task: 

 

1. Review pending applications. 

2. Manage all people in the project. 

3. Group management. 

4. External import links. 

 

Project Administrator can find more details for their rights here. 
[https://www.uio.no/english/services/it/research/sensitive-data/use-

tsd/administrative-tasks/administer-users/#manage-export-and-admin-rights] 

 

 

 

 

SignUp & Login for Project Members 

 
Signup 

 

1. To get access to the project first you need to apply for access to a project at the 

"TSD Selfservice Portal" [https://selfservice.tsd.usit.no/]. Currently, signup 

is only available for users with a Norwegian electronic ID. You can click the "Log 

in (ID-Porten)" button. 

 

 

 
 

 

2. After login is completed, you will get the form as shown below. Fill in the project 

code as p1075, add your email, and click the submit button. 
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Secure digital infrastructure for UiA  Operation Guide 

 
 

3. Now, wait until the project admin approves you. You can also inform the project 

admin about applying access for the project for faster approval. 

 

4. After getting approval from the project admin, you will get a username by mail, or 

you can find out your username on step 6. Go to the self-service portal 

[https://selfservice.tsd.usit.no/] and click the "Log in" button under profile. 
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Secure digital infrastructure for UiA  Operation Guide 

5. If you are logging in for the first time, you need to login through "Log-in using ID 

Porten" to set a password and to get an OTP QR code. 

 

 
 

6. After logging, you can get two options one to change the password and the other 

to get the OTP QR code. You can find your user name under “Changes will apply 

to all of your accounts” which is like p1075-XXXX  will be required later for login. 
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Secure digital infrastructure for UiA  Operation Guide 

7. You can click change password and set the new password following the 

instruction. 

 

8. To set up OTP for login, you need to download the Google Authenticator app on 

your mobile from the play store or app store. The Google Authenticator app is 

necessary for the two-factor login. The app is available on both iPhone and 

Android. 

 

9. Click on Get OTP QR Code. Please click on it only once, and leave this page open. 

You will get the following QR code. Please have your smartphone with the 

authenticator application ready before clicking. 

 

 
10. Now in the Google Authenticator app on your mobile scan, the QR code is shown 

to set up OTP for your login. 

 

11. After successfully setting up the password and the OTP on Google Authenticator. 

Now we are ready to login into the VM. It can take up to 30 minutes before the new 

password and the new one time code will work. 
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Login 

 

Linux platform is set up in TSD for the project, so follow the below instruction to log in to 

the VM.  

 

1. Open a browser on your local computer and go to 

https://login.tl.tsd.usit.no/. The following login screen appears. 

 
 

2. Type your TSD username, password, and One-Time Password from the Google 

Authenticator app, and click on Login. 

 

3. After successful login, you will be redirected to another login screen as shown 

below just fill again the same username and password and click login. 

 
4. You will then be redirected to the Thinlinc server where you can access the Linux  

VM on the browser as shown in image and can perform the necessary 

requirements. 
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For Linux VMs, TSD uses Thinlinc remote access protocol based on HTML5, with an 

Nginx proxy for Two Factor authentication. Thinlinc is a remote desktop framework that 

supports HTML5 so that the users can connect to their Linux machines using their 

browser instead of a VNC client. Thinlinc uses TigerVNC and provides an additional layer 

of user and agent VM administration, allowing the automatic assignment of project user-

groups to Thinlinc agent installed on the Linux VMs. Thinlinc infrastructure consists of a 

Thinlinc proxy and a Thinlinc master. The proxy runs Nginx and a customized log-in 

protocol. The Thinlinc Master server is the machine where the users are redirected to, 

after authenticating through the proxy. The master acts as the broker, keeping track of all 

the Thinlinc agent machines, and redirecting users to the correct agent machine. Users 

need to do an extra login on the actual project VMs. 

 

 

Note: You should request the Project Admin to be on the developer group if you want to 

access the docker service and host your application. If you want to install any software 

on VM you should request it from the TSD person so they can install necessary software 

for you. 
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Deploying Applications 

 
The applications which we develop are being hosted on the docker container in the VM 

in TSD. But, TSD’s network is strictly firewalled and internal IP addresses are not 
published to external DNS services. TSD servers will not be able to ping or do DNS 

lookups on addresses outside the main firewall not whitelisted by TSD. So the direct 

connection between the TSD environment and the outside internet and vice-versa is not 

possible due to the security policy from TSD. So we are unable to use the internet 

functionalities from inside the VM and cannot access the docker hub to pull the images 

of the developed application. So we need to follow a completely offline procedure to build 

an image, upload it on TSD using their proprietary file upload procedure and load the 

image in the docker container and run it. 

 

1. Build an image file of your application which you want to deploy on the VM in the 

TSD environment.  

 

2. Save the image file using the docker save command to a tar archive.  

 

3. Now upload the container image tarball in the TSD project via TSD Data Portal  

 

 
4. Click on the import file and log in using your credentials. After the successful login, 

you will see the below interface for file uploading. 
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5. Now select the browse file and locate the image tar file on your computer and click 

upload.  

 

6. After finishing the upload login to the VM and goto Applications => System Tools 

=> File Browser, and go to file-import folder. The imported data is stored in file-

import folder of the durable volume of your project - /tsd/pXX/data/durable/file-

import/pXX-member-group (where XX is the project number in our case p1075). 

 

 
 

7. Open the terminal inside the VM and SSH to the p1075-service-l host. 

 

$ ssh p1075-XXXX@p1075-service-l (where p1075-XXXX is your user name) 

 

 

8. When you are in p1075-service-l host now load the image on your service host 

project container  in TSD using the docker load command as below: 

 

$ docker load -i /tsd/p1075/data/durable/file-import/p1075-member-

group/<your_application.tar> 

 

9. The container image should now be ready for use in TSD. Using the docker run 

command you can run your application in the required port. 
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Example: Importing a container from Docker Hub and Running on TSD 

 

1. On the outside of TSD on a system with Docker installed, pull the image you 

want to import into TSD and save it to a tar archive. 

 

In this example we are fetching nginx from Docker Hub with the stable-alpine tag. 

 

$ docker pull docker.io/nginx:stable-alpine 

stable-alpine: Pulling from library/nginx 

cbdbe7a5bc2a: Already exists 

d1b1b4361acf: Pull complete 

c6b64ab35715: Pull complete 

1e19938642d0: Pull complete 

4a9d7b4c22c3: Pull complete 

Digest: 

sha256:65d1156930ec74f1a668636955a060c230a363eae6f51d2ed42b6c127f80

dcc7 

Status: Downloaded newer image for nginx:stable-alpine 

docker.io/library/nginx:stable-alpine 

 

$ docker save nginx:stable-alpine -o nginx_stable-alpine.tar 

 

2. Upload the container image tarball into your TSD project via the TSD Data Portal. 

 

3. On your project’s container/service host in TSD, load the container image from 
the tar archive you’ve now uploaded: 

 

$ docker load -i /tsd/$PROJECT/data/durable/file-import/$PROJECT-member-

group/nginx_stable-alpine.tar 

25bf98496bd0: Loading layer 

[==================================================>]  

17.47MB/17.47MB 

0d2ea550ccec: Loading layer 

[==================================================>]  

3.072kB/3.072kB 

9ae289c85f0b: Loading layer 

[==================================================>]  

4.096kB/4.096kB 



8/21 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  - 21/06995-2 Søknad om videreføring av tilskudd fra UiA for prosjekt: «Agder som mønsterregion innen E-helse»  : Vedlegg_Operation Guide_SecureDigitalEhealthInfrastructure.pdf

Secure digital infrastructure for UiA  Operation Guide 

6fad280d8b83: Loading layer 

[==================================================>]  

3.584kB/3.584kB 

Loaded image: nginx:stable-alpine 

 

4. The container image should now be ready for use in TSD. 

 

$ docker run -p 8080:80 nginx:stable-alpine 

/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform 

configuration 

/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/ 

/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-

default.sh 

10-listen-on-ipv6-by-default.sh: Getting the checksum of 

/etc/nginx/conf.d/default.conf 

10-listen-on-ipv6-by-default.sh: Enabled listen on IPv6 in 

/etc/nginx/conf.d/default.conf 

/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-

templates.sh 

/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up 

 

 

 

Storage DB  

 
TSD provides PostgreSQL and MSSQL as the DB services. TSD has mirrored the UiO 

setup for DBs inside TSD, and every project in need of a DB will get their own VM with a 

DB on it. The DBs use block device storage from the HUS-VM and there are four DB 

administration computers. All DB traffic is encrypted and uses SSL certificates from 

Uninett. 

 

For our project p1075-dbpg01.tsd.usit.no PostgreSQL DB host is set up and is  accessible 

from p1075-service-l.tsd.usit.no service host. If you need to access from another service 

host you should contact TSD so they can open up the network route between service host 

and db host because initially packets from the containers' are isolated and weren't being 

routed out via the host. 

 

According to the security policies from the TSD on the postgresql server - p1075-

dbpg01.tsd.usit.no - we don't have superuser access so to create databases, create roles, 

etc privileges we need to contact the TSD DB group people. They can create databases 
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and db-owners for us,  so we can create tables. This restriction is done to guarantee that 

we will get a proper backup of our data. 

Details of the Database: 

 

DBhost: p1075-dbpg01.tsd.usit.no 

DBport: 5432 

DBname: p1075_api 

DBowner: p1075_api_user 

Password: ********** (can be received from UiA IT contact person) 

 

To access the database: 

 

1. Open the terminal inside the VM. 

 

2. SSH to the p1075-service-l host. 

 

$ ssh p1075-XXXX@p1075-service-l (where p1075-XXXX is your user name) 

 

3. Now using psql command login into the database 

 

$ psql -h p1075-dbpg01.tsd.usit.no -p 5432 -U p1075_api_user -d p1075_api 

 

4. Now you are inside the DB and can create tables, read data etc. 

 

Note: These DBs are only accessible from inside the VM from the service host and from 

the applications hosted in the TSD but cannot be accessed from the public internet. 

 

 

Exposing APIs of services hosted within TSD 

 
TSD’s network is strictly firewalled and internal IP addresses are not published to external 

DNS services. TSD has a hierarchy of 3 different DNS servers, two UNBOUND (the 

resolves for the addresses inside TSD) and one BIND being the source of authority and 

respond to queries from TSD and UiO resolvers outside TSD (having only the IPv6 

addresses). TSD servers will not be able to ping or do DNS lookups on addresses outside 

the main firewall not whitelisted by TSD. 

 
There isn't Internet access to and from the project VMs, but we can communicate between 

hosts within the project's network, either from the login node or on the service host itself 

we can perform HTTP requests to the services once running. All the applications hosted 
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on the TSD project VM are secured automatically and can be accessed within the TSD 

network and cannot be accessed from the outer network.  

 

1. To access the APIs of our hosted applications we need to request an API client 

key for a specific application, by contacting TSD.  

 

2. As said earlier the APIs are not available from all networks, due to current security 

policy. TSD has approval to open for access to all Norwegian educational networks 

(uninett) upon request. If you plan to use the API from a network outside of the 

former scope, please contact them, so they can arrange access. 

 

3. After getting the API client key for your application and the network is registered 

for API access you can now access the APIs of your application available at 

https://api.tsd.usit.no/v1/p1075/{your-app-endpoints}. 

 

4. Before accessing the above endpoints first, we should get a token which is valid 

for 30 days. For each member or user, we can request the token as below: 

 

 To get a token: 

 

POST https://api.tsd.usit.no/v1/p1075/auth/tsd/token?type=<type> 

Authorization: Bearer $apikey 

 

{ 

    "user_name":"p11-test", 

    "otp":"453627", 

    "password": "dhfbjhb" 

} 

 

Or  

 

POST https://api.tsd.usit.no/v1/p1075/auth/basic/token 

Authorization: Bearer $apikey 

 

{ 

    "user_name":"p11-test", 

    "otp":"453627", 

    "password": "dhfbjhb" 

} 
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5. After the POST request is successful we will get back the token in response from 

the server for the member which we can use to access the APIs and do the 

necessary HTTP verb operations in our application hosted on TSD. 

 

Example: HAPI FHIR JPASERVER STARTER 

 

For the testing purpose we had hosted a hapi-fhir server in the TSD which could store 

the electronic health records. FHIR, or Fast Healthcare Interoperability Resources, is a 

standard for exchanging healthcare information. This application server is able to store 

the healthcare data for the research purposes. No specific profiles are created; you can 

simply store normal profiles found from  the resources section. You can find more about 

FHIR here if you want to use this hapi server hosted on TSD. 

 

1. Application hapi-fhir is deployed on the p1075-service-l service docker container. 

 

2. Exposing the services via TSD API as below. Need to contact TSD for the setup 

for which endpoints we need to expose. 

 
3. Contact TSD for the IP address / range which we will use for the client. 

 

4. Access to the service is available after getting the token for a user or member as 

discussed above. 
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Appendix 1 

Create Dockerfile 

 

 
 

Save image as a tar file: 

 

 
 

If you want to extract tar as image: 

 

 
 

Test in local if the *.tar is working properly 

 

Load the tar image:  

 

 
 

Run the image file: 

 

 
 

Test if service is running: 

 

 
 

Upload File 
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Select and click on the upload button: 

 

 
Final upload status: 

 

 
 

 

 

 

 

Check if file is uploaded properly or not: 
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Deploy in the terminal: 

 

 
 

Check already deployed images: 

 

 
 

Deploy tar 

 

 
 

Identify server name: 
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Test the service: 

 

 
 

Testing inside TSD browser is possible: 

 

 

Database Connection Steps 

 

DBhost: p1075-dbpg01.tsd.usit.no 

DBport: 5432 

DBname: p1075_api 

DBowner: p1075_api_user 

Password: ********** (can be received from UiA IT contact person) 
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1. PROJECT DESCRIPTION 
 

The main objective of this project is to facilitate the research and innovation work in 
the eHealth sector with focus on new digital health solutions. This will allow to use and 
test technology to safely manage patient’s health data and to collect, store, process 
and provision it securely for better decision making. The target infrastructure 
established by this project will support researchers (as e.g. Ph.D. scholars), digital 
service operators, healthcare service providers, and third-party system and solution 
vendors carrying out research and innovation work jointly with the Centre for e-Health 
at University of Agder (UiA), the Center for Healthcare Research, I4Helse, and other 
research groups, partners and customers.  

The main aim of the target infrastructure is to securely collect, store, and provision 
various types of health-related data. This shall include data generated from different 
sources such as wearables, fitness trackers, medical devices, assessment tools, 
questionnaires, and user applications, the storage of data in standard-based EHR / 
patient journal systems, the secure access to the data for project-specific services 
(e.g. for processing and evaluation of the data for decision-support services), and the 
secure provisioning of the data to facilitate exchange and interoperability between 
infrastructure components and project partners 

The project on completion aims at the following outcomes: 

Outcome 1: Components in the digital health infrastructure for secure 
collection and storing of health data. 

One of the main goals of this project is to establish the digital infrastructure to store 
the data from any device involved in the corresponding research or innovation activity. 
These data can be of various types and can be generated from various sources 
(devices, applications). According to GDPR and Norwegian law, this type of personal 
research data is sensitive and must be stored and processed under strict regulations. 
Following a general decision by UiA/IT, the target infrastructure within this pilot project 
will be established within the "Services for Sensitive Data (TSD)" system at the 
University of Oslo. In line with this, an Electronic Health Record (EHR) / Patient Journal 
(PJ) system for standard-compliant reception and provisioning of health data should 
be setup within TSD, and secure communication and access control will be created 
between the TSD point of access (proxy gateway), and the EHR/PJ server. From the 
EHR server (supporting the communication of health-related data via the HL7-FHIR 
protocol), the main TSD data storage should be integrated as secure database. 

 

Outcome 2: Establishment of a pilot service for project-specific data collection 
and processing. 

As a pilot service to test the established infrastructure with a project-specific prototype 
service for research purposes, an "eCoach service" shall be deployed and integrated 
in the secure digital infrastructure (within the TSD environment). That pilot service will 
receive project-specific data from external user devices and applications and will store 
the data in the HAPI-FHIR EHR system. The pilot service carries our project-specific 
data processing and decision support and shall support the (near-real-time) 
communication with user-devices and applications in a public communication 
infrastructure (i.e. outside the secure digital infrastructure). 
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Outcome 3: The environment to store Audio & Video (A/V) recordings securely. 

The Usability Lab and the Living Lab ("Boligsimulator") of the I4Helse environment at 
UiA support the audio-visual observation, monitoring and recording of test scenarios 
for research and innovation purposes. Audio-Visual recordings from human test 
participants have to be treated as personal, privacy-relevant data, and have to be 
handled securely. For this, the secure digital infrastructure within the TSD system will 
be connected to the audio/video lab facilities at UiA/I4Helse, in order to allow for 
secure transmission, storage, analysis and access to the recorded content. 

 

Outcome 4: Providing for seamless, secure and robust access of UiA users and 
external partners to the digital infrastructure. 

Shared data access comes with the requirement of strong security and access control. 
At the same time, established access control solutions at UiA and external partner 
institutions (Feide, BankID, etc.) shall be supported. As far as possible, these access 
control mechanisms have to be integrated with the access control solution of the TSD 
system. 
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2. SYSTEM ARCHITECTURE 
 

 
 

Fig 1: System Architecture  
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3. PROJECT ORGANIZATION STRUCTURE 
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4. PROJECT PROGRESS 
 
 

4.1 Work Done (December 2020) 
 

a. Establishment of the project; administrative setup and arrangements. 
 

b. Project design identification and development of the system architecture of 
the overall project (section 2) and design of the information architecture 
(including data flow as shown below). 

 

 
Fig 3: Data Flow  

 
 

c. Establishment of a project in the TSD system ("P-1075") with UiA/IT as 
project owner and funder. 
 

 
Fig 4: Screenshot from TSD Project List 
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d. Admin rights granted for the “p1075 project” to UiA/IT representatives:  
Project-administrators with corresponding Admin-rights can now create 
project-specific groups, provide and revoke rights to project users (e.g. 
researchers and research participants), which have been created as users 
of the infrastructure. Previously this task could only be done by TSD 
representatives, creating additional communication needs and time delay. 
 

e. Establishment of the “p1075-service-I” service:  
The “p1075-service-I” service was established in a virtual machine (VM) in 
the TSD environment, to allow for the upload and execution of our 
containerized application services. The service APIs have been exposed 
outside the TSD infrastructure, and are (per current configuration) 
accessible from the UiA network through public Internet.  
After exposing the service to public Internet (per configuration by TSD 
representatives), the p1075 services in the digital infrastructure can be used 
by all users with devices connected to public Internet. This allows then the 
collection of end user data with any project-specific research application, 
into the project-specific pilot service.  
 

f. Development / test of plain "HAPI FHIR Server" (EHR server based on HL7-
FHIR) locally, and packaging for deployment on a dedicated virtual machine 
(VM) in the TSD infrastructure, for integration and testing purposes. A 
screenshot of the server-UI run locally is shown below:  

 

 
 

Fig 5 HAPI-FHIR Server running locally 
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g. The HAPI-FHIR server (open-source HL7-FHIR compliant EHR service) has 
been established in the digital infrastructure within the TSD environment to 
store and retrieve the data from the application. Testing is ongoing to store 
and retrieve data from a test application in the UiA network, through the 
exposed service API.   
Similarly, the HAPI-FHIR service can be established also in VMs belonging 
to other projects, as containerized application server in the digital 
infrastructure. 
 

h. Authorization and Access Control for "project users":  
Users belonging to the "p1075 project" can only access the application 
server running in the digital infrastructure with the correct security token and 
authorization grant. Each application service is provided with long-lived API 
keys provided by the TSD system. By using those keys, we can now request 
corresponding short-lived JWT tokens for each specific user of the p1075 
project. With those short-lived security tokens, the corresponding user can 
get access to the p1075 service.  
 

i. A Postgres database instance for the p1075 project has been requested in 
the main TSD database system, for integration with the HAPI-FHIR services 
as main, secure data storage.  
 

j. "eCoach" application service has been developed and tested (on local VM 
in UiA network)  
 

k. Integration of the HAPI-FHIR server with the p1075 postgres database 
instance as main secure storage.  
 

l. Documentation / Operation Guide for "Secure Digital Infrastructure" 
(including procedures for project administration, security concept and user 
administration, etc.) to support other research and innovation projects with 
the deployment and integration of further project-specific services in the 
target infrastructure. [separate document] 
 

 

4.2  Work ongoing / planned to be done within H1/2021) 
 
a. Establishment of "eCoach" application service as project-specific pilot 

service on dedicated VM in TSD infrastructure, with APIs exposed to public 
Internet.  
 

b. Integration of the "eCoach server" with the HAPI-FHIR server as secure and 
FHIR-compliant EHR system. Data collected by "eCoach service" is 
mapped to FHIR standard formats/schemas, for storage in HAPI-FHIR 
service.  
 

c. Development (ongoing) of "eCoach" client application for data collection 
(Web and native Android mobile phone/tablet application), and testing with 
"eCoach server" in secure digital infrastructure via exposed service APIs. 
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5. OVERALL PROJECT IMPLEMENTATION PLAN 
 
 

Activities / Phase 

2020 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Establishment of project and administrative 

arrangements; 
project approach and design planning. 

    

Preparation, design, deployment and test of EHR-
service (HAPI-FHIR server) for secure collection and 

storage of personal health data. 

    

Design and development of a project-specific 
research service ("eCoach server") as pilot service 

for integration in the target digital infrastructure. 

    

Deployment, integration and test of the "eCoach 
service" in the target infrastructure 

    

Documentation / Operation Guide, to support the 
deployment of further research and innovation 

services in the target infrastructure. 
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Sammendrag tilbakemelding SFI søknad senter for e-helse 2019 
 
Prosjektet blir vurdert som ambisiøst, og temaet «Life-long Health» er et høyaktuelt tema både i 
nordiske land og ellers i verden. Prosjektet sees på som viktig med tanke på at kostnader knyttet til 
helse vil øke mens ressurser til å støtte opp om dette ikke vil klare å holde tritt med dagens 
kostnadsnivå. Innovative metoder inn mot helsevesen er ønskelig og nødvendig. Prosjektet kan gi 
flere muligheter for effektivitets gevinster.  
 
Det blir trukket fram at kvadruppel helix modellen er et godt valg og at det vil fungere godt når man 
ønsker å bygge samarbeid på tvers av disipliner. Involvering av brukere, industri og innbygger er også 
positivt.  Prosjektet vil kunne ha gode forutsetninger til å bidra både i utviklingen av e-helse forskning 
og utvikling i industrien i Norge. Ambisjonene er på linje med Norges ambisjoner innenfor e-helse. 
Det blir også vurdert at senteret har gode muligheter for å kunne tiltrekke seg forskertalenter. 
Prosjektgruppen blir trukket fram av flere som et godt og sterkt team med høy kvalitet En leder med 
lang erfaring og et godt internasjonalt rykte. Dette er en gruppe som er godt balansert og det er en 
god match mellom ressurser og mål. 
 
Utfordringer og forbedringsområder er sortert under hvert av vurderingskriteriene. 
Forskning og innovasjon 
Det kommer ikke tydelig nok fram hva som er nytt og innovativt arbeid. Søknaden har også noen 
mangler når det kommer til struktur og hvordan arbeidet skal koordineres. Det blir etterlyst en 
innovasjonsplan som inneholder en langtids-evaluering av systemene og en plan for hvordan de skal 
videreutvikles og teknologien forbedres. 
 
Virkning og effekt 
Det etterlyses en beskrivelse av innovasjonsmodellen og en plan for hvordan innovasjonene skal 
realiseres og implementeres. Det kunne vært ønskelig med noen SMART mål. En klar plan for 
hvordan man skal påvirke nasjonal politikk ville også styrket søknaden. Det pekes også på en 
tydeligere beskrivelse av gevinsten for bedriftene som er med i prosjektet. 
 
Gjennomføring 
Det blir uthevet at det er mangler når det kommer til struktur, slik som prosjektplan, 
rollebeskrivelser, tidslinjer og koordinering av arbeidet. Det ble også trukket fram at eierskap til 
teknologiutviklingen burde vært bedre beskrevet. En mer detaljert plan for utvikling av det 
internasjonale nettverket ble også pekt på som et forbedringsområde. 
 
Søknaden har blitt vurdert av 5 internasjonale eksperter og ett nasjonalt panel. De internasjonale 
ekspertene har vurdert søknaden utfra «Forskning og innovasjon», «Virkninger og effekter» og 
«Gjennomføring» og det nasjonale panelet har vurdert «Virkninger og effekter» og 
«Gjennomføring». Til slutt har administrasjonen gjort en vurdering i av relevans sett i forhold til 
utlysningen.  
 
Karakterskala er 7 – 1, hvor 7 er best. 
Vår hovedkarakter har blitt beregnet til 5 – hvor fordeling er som følger: 
 
Forskning og innovasjon:             5 
Virkninger og effekter                  6 
Gjennomføring:                             5 
Relevans                                          6 
Hovedkarakter                               5 
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Beskrivelse av vurderingskriterier 
 
Forskning og innovasjon: 
I hvilken grad senteret er nyskapende 
I hvilken grad: 

• senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som utvider forskningsfronten, for 
eksempel nyskapende 

• konsepter og tilnærminger, utvikling av nyskapende metodologi eller utvikling på tvers av 
fagfelt. 

• foreslått forskning og målsettinger er ambisiøse og viser stort innovasjonspotensial for privat 
og/eller offentlig sektor. 

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter 
I hvilken grad: 

• den vitenskapelige tilnærmingen er gjennomførbar. 
• den foreslåtte forskningsmetodologien vil bidra til å nå senterets mål. 
• kunnskapen til senterets interessenter brukes på en god måte. 
• dersom relevant, senterets interdisiplinære tilnærming er hensiktsmessig. 

 
Virkninger og effekter 
Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen 
I hvilken grad: 

• senteret kan bidra til den videre utviklingen av ledende forskningsmiljøer i Norge. 
• aktiviteten i senteret vil bli viktig for norsk næringsliv og/eller norsk offentlig sektor. 
• senteret vil kunne skape et miljø som tiltrekker seg og utdanner forskningstalenter. 
• prosjektets resultater vil svare på relevante bærekrafts mål fra FN. 
• dersom relevant, prosjektets resultater svarer på viktige aktuelle og framtidige 

samfunnsutfordringer. 
Kommunikasjon og utnyttelse 

• Kvaliteten på og graden av formidling og kommunikasjon rettet mot forskjellige målgrupper, 
inkludert relevante interessenter/brukere. 

• Involvering av interessenter/brukere i formidlingen og i bruken av forskningsresultatene. 
 
Gjennomføring 
Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe 
I hvilken grad: 

• prosjektlederen (senterdirektøren) er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen. 
• prosjektgruppa er optimalt sammensatt for det foreslåtte senteret. 
• kvalifikasjonene til prosjektleder og prosjektgruppa viser at de har evne til å utføre forskning 

av høy kvalitet. 
Prosjektets organisering og ledelse, prosjektplan og ressursbehov 
I hvilken grad: 

• senterets eksistens vil gi merverdi. 
• ledelse og styring i prosjektet, inkludert risikohåndtering og innovasjonsstyring, er organisert 

på en velegnet måte. 
• arbeidsplanen er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige 

arbeidspakkene er tilstrekkelige og i 
• tråd med den enkelte arbeidspakkes mål og leveranser. 
• oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere, inkludert 

brukerpartnere, har en 
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• tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen. 
Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid 

• Graden av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets 
mål. 
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Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 
 

   

Søknad fra UiA for prosjekt Agder Batteri – kompetanse 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 200 000 kroner til Universitet i 
Agder til første året i prosjektet «Agder Batteri – Kompetanse». 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 68,1 mill. kroner over 
seks år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende 
avkortet.  
 

3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre 
oppfølgning av prosjektet med en samlet tilskudd på 7,5 mill. kroner gitt at 
prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det er en forutsetning at Sørlandets 
Kompetansefond bevilger tilsvarende beløp. 
 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet over-
sendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 
 

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

 
 
 
Vedlegg 
2015_2206 Søknad fra Universitetet i Agder - Agder Batteri Kompetanse 
Intensjonsbrev_Elkem 
Intensjonsbrev_Equinor 
Intensjonsbrev_Glencore 
Intensjonsbrev_Morrow 
Støttebrev_Eyde 
Støttebrev_FagskolenAgder 
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Saksopplysninger 
 
Fra Universitet i Agder har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond mottatt søknad om 
støtte til prosjektet «Agder Batteri – Kompetanse. Dette er en søknad som også er sendt 
Sørlandets Kompetansefond. 
 
Bakgrunnen for søknaden er    
De seneste årene har batteri og batteriteknologi vært et viktig og sentralt tema i Agder. 
Med meldingen i desember 2020 om at Arendal var valgt som lokasjon for den nye 
gigafabrikken til Morrow Batteries, og de mange følgevirkninger dette har, er det nå klart at 
batterikompetanse vil bli viktig for Agderregionen fremover. Batterifabrikken alene vil gi 
2000-2500 arbeidsplasser. Trolig vil det skape minst det dobbelte i indirekte 
arbeidsplasser.  
 
Det er grunn til å forvente at det blir mer aktivitet innen batterifeltet som følge av dette. Helt 
konkret skal Morrow Batteries har funnet lokasjoner til det tilhørende forsknings- og 
utviklingsarbeidet. Det representerer 100-150 arbeidsplasser. Samtidig er det stor inter-
esse fra sentrale bedrifter som Equinor og Hydro for regionen og samarbeide med 
Universitetet i Agder (UiA) innen batteriteknologi. Eydeklyngen har også valgt å satse 
tungt inn mot batteriteknologi. Når dette kombineres med gode forutsetninger innen 
batteriråvarer, fornybar kraft, prosesskompetanse og infrastruktur eksemplifisert ved 
bedrifter som Glencore Nikkelverk, Elkem Carbon og Elkem Technology er det naturlig å 
forvente økende behov for batterikompetanse som vil vedvare mange år fremover.  
 
En vesentlig del av den batterikompetansen kan og bør etableres på UiA. På Fakultetet for 
Teknologi og Realfag ved UiA har en de senere årene sett en veldig frodig underskog av 
aktiviteter innen batteriteknologi. Den har vært drevet av ildsjeler og har vært kjennetegnet 
ved et tett samarbeide mellom fakultetet, Handelshøyskolen på UiA og en rekke regionale 
og nasjonale bedrifter. Dette har medført flere forsknings- og utviklingsprosjekter med 
fokus på resirkulering og gjenbruk av batterier.  
 
For eksempel fikk forskere fra fakultetet en tildeling fra Regional Forskingsfond (RFF) på 5 
MNOK til prosjektet «Exploiting the potential of spent EV batteries, Electric Agder (ELAG)» 
i samarbeide med 7 bedrifter. Det er flere eksempler på slike forskningsprosjekter og minst 
like viktig er den store interessen fakultetet ser for batterirelaterte prosjekter blant 
studentene.  
 
Med utgangspunkt i disse betraktningene vil UiA nå ta neste skritt. En må bevege seg fra 
flere spennende, men spredte, aktiviteter mot et slagkraftig og bæredyktig kompetanse-
miljø innen batteriteknologi. 
 
Prosjektets mål. 
Prosjektet «Agder Batteri - Kompetanse» skal bygge opp et kompetansemiljø på 
Fakultetet for Teknologi og Realfag ved UiA i Grimstad slik at det blir et nasjonalt tyngde-
punkt innen bestemte deler av verdikjeden for batterier, og en viktig leverandør av batteri-
kompetanse. Det skal satses på fire hovedområder:  
 

1. Automatisering av battericelleproduksjon (kobling mot eksisterende ledende 
mekatronikk miljø). 

• Applikasjonsdrevet løsninger, hybrid-roboter, overvåking, styring og kunstig 
intelligens. 

• Automasjonsløsninger ved resirkulering og gjenbruk.  
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2. Design av battericeller med fokus på anvendelse  

• Aktive lagtykkelser, parring av elektrodekapasitet, elektrolytt additiver, 
materialrenhet, ikke-aktive komponenter, vekt, sikkerhet, pris.  

• Elektroder og fremstilling.  
 

3. Testing av battericeller  

• Verifikasjon av ytelse; kapasitet, effekt, energitetthet, impedans, lekkasje og 
levetid.  

• Elektrisk og mekanisk belastning; vibrasjon, støt, gassdannelser, sikkerhet, 
påkjenning fra miljøforhold inkludert temperatur.  

• Optimal driftstemperatur; varmeutvikling, fjerning av varme, termisk 
avledning.  

 
4. Aktive materialer  

• Materialesammensetting, optimalisering av partikkelmorfologi, ledende 
belegg, overflatebehandling.  

• Anvendbare kontinuerlige tilvirkningsteknologier, hvordan tilvirke i 
kontinuerlige reaktorer.  

 
 

UiA ønsker å bygge opp et kompetansemiljø med:  
 
• En bredde som gjør det mulig å utdanne bachelor, master og PhD-kandidater med 

en profil basert på de fire områdene nevnt ovenfor.  
• En dybde som gjør det mulig å drive utviklings- og forskningsprosjekter i samarbeid 

med det aktuelle næringslivet.  
• En innsikt i fordelingen av batterikompetansen i Norge og EU som sikrer at 

kompetansemiljøet ikke konkurrerer unødig, men supplerer og samarbeider med 
andre miljøer.  

 
Det er ikke sikkert at kompetansemiljøet når helt i topp på alle fire hovedområder, og på 
nåværende tidspunkt er det klart at hovedområde 1 er det sted hvor det allerede er mest 
aktivitet på fakultetet. Samtidig blir det feil å utelukke muligheten for å bygge opp 
kompetanse innen de andre områdene så lenge det signaliseres et behov fra næringslivet 
og virkemiddelapparatet. Det blir derfor en vesentlig oppgave for kompetansemiljøet å 
kunne navigere i forhold til andre miljøer og samtidig sikre en relevant profil.  
 
Kompetansemiljøet skal være fullt utviklet innen utgangen av 2026 med et aktivitetsnivå 
som gjør det selvfinansierende. 

 
Prosjektgjennomføring. 
Det tas sikte på å opprette tre heltids og fem 20% deltids professorstillinger og tre faste 
forskerstillinger ved Fakultetet for Teknologi og Realfag ved UiA, kombinert med, som et 
minimum, seks strategisk tildelte PhD/PostDoc stillinger. Parallelt skal strategiske midler 
fra fakultetet benyttes til investering i infrastruktur. 
 
Professorene og forskerne får som oppgave å bygge opp kompetansemiljøet. Dette 
arbeidet vil, i prinsippet, bli drevet som et prosjekt, der ledelsen på fakultetet fungerer som 
styringskomite og bidragsytere til prosjektet inngår i et rådgivende styre, i dette tilfellet 
Glencore Nikkelverk, Equinor, Morrow Batteries, Elkem Carbon og GCE Eyde. 
 
I tabellen som følger vises prosjektets bemanningsplan. 
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Den første professoren som ansettes er tiltenkt rollen som prosjektleder. Her vil fakultets-
ledelsen, i tett dialog med det rådgivende styre, arbeide med identifisering og rekruttering 
av en toppforsker innen batteriteknologi med vitenskapelig kompetanse, nettverk, leder-
erfaring og energi på det nivå som trengs for å kunne bygge opp kompetansemiljøet. 

Professorstilling i 2022 deles opp i fem 20% deltids-stillinger. Disse 2’er-stillingene ønskes 
fortrinnsvis rekruttert fra næringslivet, men andre strategiske koblinger kan også være 
hensiktsmessige. Hovedformålet med disse stillinger er å knytte bedriftene tett til miljøet 
og samtidig sikre bred berøringsflate mot andre kompetansemiljøer.  

De 2 professorstillingene som kommer senere, får et hovedansvar for å sikre at det 
utvikles relevante utdanningstilbud innen batteriteknologi. 

Forskerstillingene er faste stillinger uten krav til undervisning. Dette tillater fullt fokus på 
nettverksbygging, utvikling av forskningssøknader og gjennomføring av forskningspros-
jekter. Disse stillingene er helt sentrale for raskt å komme i gang med konkret forsknings-
samarbeid med bedriftene. Det forventes at det totale antallet av PhD/PostDoc stillinger 
blir vesentlig større enn disse seks, etter hvert som miljøet tiltrekker seg forsknings-
prosjekter. 

Miljøet kommer til å utvikle både de eksisterende bachelor og masterutdanninger, men 
også å utvikle nye spesialiseringer som tilgodeser de behov som næringslivet har. 
Samtidig skal miljøet sikre at samarbeidet med Fagskolen i Agder styrkes slik at 
berøringsflaten på batteriutdanningen strekker seg fra forskning til fagskole. 

Samlet sett, er den kombinasjonen av ansatte skissert her avgjørende for å bygge den 
nødvendige kompetansen som trengs for å få gjennomslagskraft nasjonalt og inter-
nasjonalt på en rask og fleksibel måte. 

Nytteverdi av prosjektet                                                                                        
Hovedkunden for prosjektet er næringslivet i Agder, og resten av Norge, som trenger 
batterikompetanse på alle nivåer fra operator til forsker. 

For UiA betyr dette oppbygging av et svært viktig kompetansemiljø som vil sikre tilgang av 
både studenter og forsknings- og utviklingsprosjekter. 

For næringslivet betyr det adgang til nødvendig kompetanse som er avgjørende for å bli 
konkurransedyktig. 

For regionen betyr det først og fremst at man griper muligheten til å bli en kompetanse-
region innen batteri med arbeidsplasser (både direkte og indirekte), bedre levevilkår og 
styrking av regionens teknologiprofil. 
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Budsjett og finansieringsplan. 
Tabellen som følger viser budsjett og finansieringsplan slik den fremkommer av søknaden. 
Søknaden har et samlet omfang over seks år på 68,1 mill. kroner hvorav 42,5 mill. kroner 
finansieres av UiA.  Dette tilsvarer 62,4 % av prosjektets samlede kostnader.  Søknaden til 
Sørlandets Kompetansfond er på 13,9 mill. krone, mens søknaden til Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond er på 4,2, mill. kroner.  Til sammen er de to kompetanse-
.fondene søkt om 18,1 mill. kroner. I tillegg skal bedriftene Morrow Batteries, Equinor, 
Elcem Carbon og Glencore bidra med til sammen 7,5 mill. kroner. 

Etter seks år gjør en regning med at prosjekt går inn i ordinær drift ved UiA og finansieres 
gjennom den ordinære finansieringsordningen til universitet.  

 
 
 
Vurderinger 
 
Vedtaket om å lokalisere den nye batterifabrikken til Morrow Batteris til Arendal er av 
meget stor betydning for hele Østre Agder, men også for resten av Agder-regionen. Etter 
sekretariatets vurdering er det derfor viktig at Aust-Agder utviklings- og kometansefond 
bidrar med midler til prosjekter som støtter opp under denne etableringen på områder som 
ligger innenfor kompetansefondets oppgaver og formål. 
 
Søknaden fra UiA vedr. prosjektet: «Agder Batteri – Kompetanse» er et slikt prosjekt.  Det 
vil bidra til å styrke universitet på dette området med sikte på at UiA kan hevde seg både 
på en nasjonal og en internasjonal arena.  Det vil kunne tilføre Agder kompetanse og bidra 
til etablering av nye arbeidsplasser enten ved videreutvikling av allerede etablerte bedrifter 
eller ved etablering av nye bedrifter. Når det gjelder nye bedrifter vil Morrow Batteries 
være den største og viktigste, men en må kunne legge til grunn etablering av flere nye 
bedrifter i kjølvannet av denne store etableringen.   
 
Det er et stort prosjekt med en samlet økonomisk ramme på 68,1 mill. kroner. Egen-
finansieringen fra UiA er på 42,5 mill. kroner eller 62,4 % av samlet finansiering.  Det er 
positivt med en så stor egenfinansiering. At aktuelle bedrifter vil bidra med 7,5 mill. kroner 
styrker også søknaden. Etter sekretariatets vurdering er dette en god søknad med et 
realistisk ambisjonsnivå og budsjett som det vil være naturlig for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond å gi tilskudd til.   
 
De to kompetansefondene har fått søknader på sammen 18.1 mill. kroner, hvorav 
søknaden til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er på 4,2 mill. kroner og søknaden 

Kostnadsart (Hovedposter) Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Professorstillinger inkl. Rekruttering 1000000,00 2700000,00 4000000,00 15900000,00 23600000,00

Forskerstillinger 0,00 3300000,00 3300000,00 9900000,00 16500000,00

PhD og PostDoc stillinger 0,00 2000000,00 4000000,00 12000000,00 18000000,00

Infrastruktur 0,00 2000000,00 2000000,00 6000000,00 10000000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Infrastruktur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sum 1000000,00 10000000,00 13300000,00 43800000,00 68100000,00

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

UiA 400000,00 4900000,00 8200000,00 29000000,00 42500000,00

Sørlandets Kompetansefond 400000,00 2700000,00 2700000,00 8100000,00 13900000,00

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond 200000,00 800000,00 800000,00 2400000,00 4200000,00

Morrow Batteries 0,00 400000,00 400000,00 1200000,00 2000000,00

Equinor 0,00 400000,00 400000,00 1200000,00 2000000,00

Elkem Carbon 0,00 400000,00 400000,00 1200000,00 2000000,00

Glencore Nikkelverk 0,00 400000,00 400000,00 700000,00 1500000,00

Sum 1000000,00 10000000,00 13300000,00 43800000,00 68100000,00

Budsjett

Finansieringsplan
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til Sørlandets Kompetansefond er på 13,9 mill. kroner.  Sekretariatene i de to fondene har 
drøftet søknaden og en eventuell fordeling av tilskudd mellom de to fondene.  Både 
fakultet for Teknologi og Realfag og batterifabrikken til Morrow Batteries er lokalisert i 
gamle Aust-Agder.  Det er derfor naturlig at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kan 
ta et større økonomisk ansvar enn det som går frem av søknaden.  Samtidig må en ta 
hensyn til at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har begrenset økonomisk 
handlefrihet gitt de bindinger en har knyttet til andre langsiktige prosjekter.  
 
Det er enighet mellom de to sekretariatene at fondene til sammen bør gå inn med 15 mill. 
kroner i prosjektet fordelt med 7,5 mill. kroner på hver. Den manglende finansieringen på 
3.1 mill. kroner bør UiA søke å få dekket opp av andre regionale aktører som f.eks. Agder 
fylkeskommune og/eller fra næringslivet.  
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet vil anbefale at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 200 
000 kroner til UiA til første året i prosjektet «Agder Batteri – kompetanse».  Videre vil en 
tilrå at en er positiv til å følge opp prosjektet med et samlet tilskudd på 7,5 mill. kroner 
dersom prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  Det er videre en forutsetning at 
Sørlandets Kompetansefond legger opp til tilsvarende bevilgning.    
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: fredag 29. januar 2021 10:49 

To: AFK.Postmottak; Bergh, John Georg 

Subject: 2015/2206 Søknad fra Universitetet i Agder 

Attachments: Batteri_Agder_Project_Budsjett_Finansiering_AAUKF.xlsx 

 

Categories: Anna Marit; Sjekket 

 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 

Universitetet i Agder  

Kontaktperson 

Michael Rygaard Hansen 

Adresse 

Postboks 422  

Postnummer/sted 

4604 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 

michael.r.hansen@uia.no  

Telefon 

46816229 

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  

Agder Batteri Kompetanse  

Søknadsbeløp første år 

200.000 NOK  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 

4.200.000 NOK 

Prosjektets totalkostnad 

68.100.000 NOK  

Prosjektperiode 

2021-2026 

3. Sammendrag 

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

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

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

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

Prosjektet «Agder Batteri – Kompetanse» skal bygge opp et kompetansemiljø på Fakultetet for 

Teknologi og Realfag ved UiA slik at det blir et nasjonalt tyngdepunkt innen bestemte deler av 

verdikjeden for batterier, og en viktig leverandør av batterikompetanse. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 

Innenfor de seneste årene er det talt veldig mye om batteri og batteriteknologi i Agder. Med 

meldingen i desember 2020 om valget av Arendal som lokasjon for den nye gigafabrikken til Morrow 

Batteries, og de mange følgevirkninger dette har, er det nå tydelig at batterikompetanse kommer til 

å bli viktig for Agder regionen fremover. 

Gigafabrikken alene omtales som en garanti for 2000-2500 arbeidsplasser og det vil trolig skape 

minst det dobbelte antall indirekte arbeidsplasser. Det er all mulig grunn til å forvente at det blir mer 

aktivitet innen batteri som følge av dette og helt konkret skal Morrow Batteries har funnet 

lokasjoner til det tilhørende forsknings- og utviklingsarbeidet. Noe som også representerer 100-150 

arbeidsplasser. Samtidig ser vi stor interesse fra sentrale bedrifter som Equinor og Hydro for 

regionen og samarbeide med Universitetet i Agder (UiA) innen batteriteknologi og, helt vesentlig, 

Eyde-klyngen har valgt å satse tungt inn mot batteriteknologi. 

Når dette kombineres med de gode forutsetninger innen batteriråvarer, fornybar kraft, 

prosesskompetanse og infrastruktur eksemplifisert ved bedrifter som Glencore Nikkelverk, Elkem 

Carbon og Elkem Technology er det naturlig å se et kraftig stigende behov for batterikompetanse 

som vil vedvare mange år fremover. En vesentlig del av den batterikompetansen kan og bør 

etableres på UiA og vi er bevisste på det ansvar som ligger på oss. 

På Fakultetet for Teknologi og Realfag ved UiA har vi de seneste årene sett en veldig frodig 

underskog av aktiviteter innen batteriteknologi. Den har vært drevet av ildsjeler og har vært 

kjennetegnet ved et tett samarbeide mellom fakultetet, Handelshøyskolen på UiA og en rekke 

regionale og nasjonale bedrifter. Dette har medført inntil flere forsknings- og utviklingsprosjekter 

med fokus på resirkulering og gjenbruk av batterier. For eksempel fikk forskere fra fakultetet ganske 
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nylig en tildeling fra Regional Forskningsfond (RFF) på 5 MNOK til prosjektet «Exploiting the potential 

of spent EV batteries, Electric Agder (ELAG)» i samarbeide med 7 bedrifter. Det er flere eksempler på 

slike forskningsprosjekter og minst like viktig er den store interessen fakultetet ser for 

batterirelaterte prosjekter blant de studerende. 

Med utgangspunkt i disse betraktningene er det nå tiden for UiA å ta neste skritt. Vi må bevege oss 

fra flere spennende, men spredte, aktiviteter mot et slagkraftig og bæredyktig kompetansemiljø 

innen batteriteknologi. 

5. Prosjektbeskrivelse 

5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 

Prosjektets mål 

Prosjektet «Agder Batteri – Kompetanse» skal bygge opp et kompetansemiljø på Fakultetet for 

Teknologi og Realfag ved UiA slik at det blir et nasjonalt tyngdepunkt innen bestemte deler av 

verdikjeden for batterier, og en viktig leverandør av batterikompetanse. Det skal satses på fire 

hovedområder: 

1. Automatisering av battericelleproduksjon (kobling mot eksisterende ledende mekatronikk miljø). 

o Applikasjonsdrevet løsninger, hybrid-roboter, overvåking, styring og kunstig intelligens. 

o Automasjonsløsninger ved resirkulering og gjenbruk. 

2. Design av battericeller med fokus på anvendelse 

o Aktive lagtykkelser, parring av elektrodekapasitet, elektrolytt additiver, materialrenhet, ikke-aktive 

komponenter, vekt, sikkerhet, pris 

o Elektroder og fremstilling 

3. Testing av battericeller 

o Verifikasjon av ytelse; kapasitet, effekt, energitetthet, impedans, lekkasje og levetid. 

o Elektrisk og mekanisk belastning; vibrasjon, støt, gassdannelser, sikkerhet, påkjenning fra 

miljøforhold inkludert temperatur. 

o Optimal driftstemperatur; varmeutvikling, fjerning av varme, termisk avledning. 

4. Aktive materialer 

o Materialesammensetting, optimalisering av partikkelmorfologi, ledende belegg, 

overflatebehandling 

o Anvendbare kontinuerlige tilvirkningsteknologier, hvordan tilvirke i kontinuerlige reaktorer 

UiA ønsker å bygge opp et kompetansemiljø med: 

• En bredde som gjør det mulig å utdanne bachelor, master og PhD-kandidater med en profil basert 

på de fire områdene nevnt ovenfor. 

• En dybde som gjør det mulig å drive utviklings- og forskningsprosjekter i samarbeid med det 

aktuelle næringslivet. 

• En innsikt i fordelingen av batterikompetansen i Norge og EU som sikrer at kompetansemiljøet ikke 

konkurrerer unødig, men supplerer og samarbeider med andre miljøer. 

Det er ikke sikkert at kompetansemiljøet når helt i topp på alle fire hovedområder, og på nåværende 

tidspunkt er det klart at hovedområde 1 er det sted hvor det allerede er mest aktivitet på fakultetet. 

Samtidig blir det feil å utelukke muligheten for å bygge opp kompetanse innen de andre områdene 

så lenge det signaliseres et behov fra næringslivet og virkemiddelapparatet. Det blir derfor en 

vesentlig oppgave for kompetansemiljøet å kunne navigere i forhold til andre miljøer og samtidig 

sikre en relevant profil. 

Kompetansemiljøet skal være fullt utviklet innen utgangen av 2026 med et aktivitetsnivå som gjør 

det selvfinansierende. 

Hvordan oppnå mål 

Det opprettes tre heltids og fem 20% deltids professorstillinger og tre faste forskerstillinger ved 
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Fakultetet for Teknologi og Realfag ved UiA, kombinert med, som et minimum, seks strategisk 

tildelte PhD/PostDoc stillinger. Parallelt benyttes strategiske midler fra fakultetet til investering i 

infrastruktur. 

Professorene og forskerne får som oppgave å bygge opp kompetansemiljøet. Dette arbeidet vil, i 

prinsippet, bli drevet som et prosjekt, der ledelsen på fakultetet fungerer som styringskomite og 

bidragsytere til prosjektet inngår i et rådgivende styre, i dette tilfellet Glencore Nikkelverk, Equinor, 

Morrow Batteries, Elkem Carbon og GCE Eyde. 

Første professor ansettes medio 2021. 

Annen professor (5 20% stillinger) ansettes primo 2022. 

3 fastansatte fulltidsforskere ansettes primo 2022. 

Tredje professor ansettes primo 2023. 

Fjerde professor ansettes medio 2024. 

Strategisk tildelte PhD/PostDoc stillinger besettes løpende, med 2 primo 2022, og 2 primo 2023, og 2 

primo 2024.  

Tiltenkt prosjektleder er den første professoren som ansettes. Her vil fakultetsledelsen, i tett dialog 

med det rådgivende styre, arbeide med identifisering og rekruttering av en toppforsker innen 

batteriteknologi med vitenskapelig kompetanse, nettverk, ledererfaring og energi på det nivå som 

trengs for å kunne bygge opp kompetansemiljøet. 

Den professorstilling som begynner i 2022 deles opp i fem 20% deltids-stillinger. Disse 2’er-

stillingene ønskes fortrinnsvis rekruttert fra næringslivet, men andre strategiske koblinger kan bli 

hensiktsmessige. Hovedformålet med disse stillinger er å knytte bedriftene tett til miljøet og 

samtidig sikre bred berøringsflate mot andre kompetansemiljøer. De 2 professorstillingene som 

kommer senere, får et hovedansvar for å sikre at det utvikles relevante utdanningstilbud innen 

batteriteknologi. 

Forskerstillingene er faste stillinger uten krav til undervisning. Dette tillater fullt fokus på 

nettverksbygging, utvikling av forskningssøknader og gjennomføring av forskningsprosjekter. Disse 

stillingene er helt sentrale for raskt å komme i gang med konkret forskningssamarbeid med 

bedriftene. Det forventes at det totale antallet av PhD/PostDoc stillinger blir vesentlig større enn de 

seks strategiske etter hvert som miljøet tiltrekker seg forskningsprosjekter. 

Miljøet kommer til å utvikle både de eksisterende bachelor og masterutdanninger, men også å 

utvikle nye spesialiseringer som tilgodeser de behov som næringslivet har. Samtidig skal miljøet sikre 

at samarbeidet med Fagskolen i Agder styrkes slik at berøringsflaten på batteriutdanningen strekker 

seg fra forskning til fagskole. 

Samlet sett, er den kombinasjonen av ansatte som er skissert her avgjørende for å bygge den 

nødvendige kompetansen som trengs for å få gjennomslagskraft nasjonalt og internasjonalt på en 

rask og fleksibel måte. 

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

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet 

Fakultetet satser en vesentlig del av sine strategiske midler for de neste 5 årene. Samtidig har 4 
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bedrifter, Equinor, Elkem Carbon, Morrow Batteries og Glencore Nikkelverk skrevet 

intensjonsavtaler som svarer til 7.5 millioner kroner til dette prosjektet. 

UiA får bygget opp et strategisk ekstremt viktig kompetansemiljø for regionen og partnerne. 

Begge kompetansefondene på Agder styrker batterivirksomheten og er dermed med på å skape og 

fastholde arbeidsplasser. Samtidig styrkes eksisterende næringsliv og det åpnes for mulighetene for 

etablering av nye bedrifter. Via støtten til Fakultetet for Teknologi og Realfag styrker 

kompetansefondene automatisk regionens universitet, UiA. 

Virksomhetene får (om ønskelig) plass i det rådgivende styret, hvilket gir innflytelse på hvem som 

ansettes i de forskjellige stillinger og adgang til forskerne med mulighet for å involvere dem direkte i 

prosjekter. Det vil også gi fortrinn inn mot student- og forskningsprosjekter og innflytelse på 

utvikling av utdanningene. 

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

Prosjektet passer veldig bra inn mot både kompetansebygging og sikring og etablering av 

arbeidsplasser i regionen. 

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 

Prosjektets mål 

Prosjektet «Agder Batteri – Kompetanse» skal bygge opp et kompetansemiljø på Fakultetet for 

Teknologi og Realfag ved UiA slik at det blir et nasjonalt tyngdepunkt innen bestemte deler av 

verdikjeden for batterier, og en viktig leverandør av batterikompetanse. Det skal satses på fire 

hovedområder: 

1. Automatisering av battericelleproduksjon (kobling mot eksisterende ledende mekatronikk miljø). 

o Applikasjonsdrevet løsninger, hybrid-roboter, overvåking, styring og kunstig intelligens. 

o Automasjonsløsninger ved resirkulering og gjenbruk. 

2. Design av battericeller med fokus på anvendelse 

o Aktive lagtykkelser, parring av elektrodekapasitet, elektrolytt additiver, materialrenhet, ikke-aktive 

komponenter, vekt, sikkerhet, pris 

o Elektroder og fremstilling 

3. Testing av battericeller 

o Verifikasjon av ytelse; kapasitet, effekt, energitetthet, impedans, lekkasje og levetid. 

o Elektrisk og mekanisk belastning; vibrasjon, støt, gassdannelser, sikkerhet, påkjenning fra 

miljøforhold inkludert temperatur. 

o Optimal driftstemperatur; varmeutvikling, fjerning av varme, termisk avledning. 

4. Aktive materialer 

o Materialesammensetting, optimalisering av partikkelmorfologi, ledende belegg, 

overflatebehandling 

o Anvendbare kontinuerlige tilvirkningsteknologier, hvordan tilvirke i kontinuerlige reaktorer 

UiA ønsker å bygge opp et kompetansemiljø med: 

• En bredde som gjør det mulig å utdanne bachelor, master og PhD-kandidater med en profil basert 

på de fire områdene nevnt ovenfor. 

• En dybde som gjør det mulig å drive utviklings- og forskningsprosjekter i samarbeid med det 

aktuelle næringslivet. 

• En innsikt i fordelingen av batterikompetansen i Norge og EU som sikrer at kompetansemiljøet ikke 

konkurrerer unødig, men supplerer og samarbeider med andre miljøer. 

Det er ikke sikkert at kompetansemiljøet når helt i topp på alle fire hovedområder, og på nåværende 

tidspunkt er det klart at hovedområde 1 er det sted hvor det allerede er mest aktivitet på fakultetet. 

Samtidig blir det feil å utelukke muligheten for å bygge opp kompetanse innen de andre områdene 
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så lenge det signaliseres et behov fra næringslivet og virkemiddelapparatet. Det blir derfor en 

vesentlig oppgave for kompetansemiljøet å kunne navigere i forhold til andre miljøer og samtidig 

sikre en relevant profil. 

Kompetansemiljøet skal være fullt utviklet innen utgangen av 2026 med et aktivitetsnivå som gjør 

det selvfinansierende. 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 

Hovedkunden er det næringsliv i Agder, og resten av Norge, som trenger batterikompetanse på alle 

nivåer fra operator til forsker. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 

For UiA, som er hovedsøker, betyr dette oppbygging av et svært viktig kompetansemiljø som vil sikre 

tilgang av både studerende, men også forsknings- og utviklingsprosjekter. 

For næringslivet betyr det adgang til nødvendig kompetanse som er avgjørende for om man kan 

forbli konkurrensedyktig. 

For regionen betyr det først og fremmest at man griper muligheten for å bli en kompetanseregion 

innen batteri med arbeidsplasser (både direkte og avledte), bedre levevilkår og styrkelse av 

regionens teknologiprofil til følge. 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 

gjennomføre prosjektet som planlagt: 

Prosjektleder er fra starten, dekan Michael R. Hansen på fakultetet for Teknologi og Realfag. Den 

første professoren som ansettes skal overta rollen som prosjektleder. Dette forventes å skje 2021. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 

Styringsgruppen blir i den innledende fasen fakultetsdirektøren Jorunn Gislefoss på fakultetet for 

Teknologi og Realfag. Ved prosjektlederskiftet medio 2021 går dekan Michael R. Hansen og 2..3 

andre fra fakultetets ledergruppe inn i styringsgruppen. 

De 4 bedriftene som støtter prosjektet får plass i et rådgivende styre sammen med en representant 

fra Eyde klyngen. 

8. Tidsplan og milepæler 

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

De sentrale milepælene for dette prosjektet, som er oppbygging av kompetansemiljø er selve 

ansettelsene: 

Første professor ansettes medio 2021. 

Annen professor (5 20% stillinger) ansettes primo 2022. 

3 fastansatte fulltidsforskere ansettes primo 2022. 

Tredje professor ansettes primo 2023. 

Fjerde professor ansettes medio 2024. 

Strategisk tildelte PhD/PostDoc stillinger besettes løpende, med 2 primo 2022, og 2 primo 2023, og 2 

primo 2024.  

Parallelt med dette vil det forekomme en lang rekke av undervisnings- og forskningsmessige 

aktiviteter, men det er alt sammen avledte av stillingene. 
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9. Økonomi 

Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 

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

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

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

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

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

dette oppgis. 

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

Støttegiver 

Sørlandets Kompetansefond 

Støttebeløp 

1 million kroner, 2020 

Type støtte 

Støtte til prosjekt for promotering av bachelor utdanningene på Fakultetet for Teknologi og Realfag 

ved UiA. 

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

ja, redegjør for hvilke. 

Nei 
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Letter of Intent for Battery Competence Centre at University of Agder 2021-2026  

 

We support the applications from UiA for the project "Agder Battery - Competence" that will build up a 

competence environment at the University of Agder so that it becomes a national key R&D group within 

certain parts of the value chain for batteries, and an important supplier of battery competence. 

 

Norway is in need to expand both R&D and competence in battery technologies and to develop 

industrial pilot capabilities as well. A competence centre focusing on the industrial aspects of battery 

technology is needed so that the Agder region can develop into a battery competence hub. 

  

Elkem is one of the world's leading producers of silicon, silicones and carbon products. We have a 

unique position in the market with full ownership throughout the value chain, from quartz to specialty 

silicones. Elkem employs approximately 6700 people, of which more than 450 in R&D, and operates 31 

production sites around the globe. 

 

Elkem is uniquely positioned to supply solutions to the battery industry and the EV market. The group 

already provides products to the automotive industry and increasingly into the EV market. Elkem is 

combing our divisions’ competences, meeting today’s challenges and the opportunities of tomorrow. 
The current focus for Elkem is within the areas of graphite for anodes, silicon for tomorrow’s anodes and 
silicone solutions for battery packs and modules and various other applications in electric vehicles. 

  

We see the potential in a close cooperation with the UiA battery competence centre in student projects 

as well as R&D projects that can also be linked to the Mechatronics Innovation Lab (MIL) co-located at 

UiA. Further, we welcome the development of a strong educational base within battery technology 

which is essential for our company. We notice that together with the co-located “Fagskolen i Agder”, the 

battery competence centre at UiA will give us recruitment opportunities covering the wide range of 

technical profiles we need. 

  

We strongly support this initiative and look forward to collaborating with UiA. We intend to assign 

resources into the UiA battery centre as indicated in the application with a total amount of 2 MNOK 

evenly distributed with 400 kNOK over the 5 years. 

 

For Elkem Carbon AS    

    Oslo, 28.01.2021 

 

Stian Madshus 

Vice President, Elkem Carbon, Battery Materials 
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Our date: 

28 januar 2021  

  
 

Equinor Technical Representative: 

Jan Henrik Borch 

Equinor Administrative Officer: 

Sylvi Marilyn Gjertsen 
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Company 

Equinor Energy AS 

Registered Number 

NO 990 888 213 

Office address: 

Arkitekt Ebbells veg 10 

7053 Ranheim 

Norway 

Telephone: 

+47 559 95 000 

Telefax: 

+47 559 96 600 

Internet: 

www.equinor.com 

 

 

University of Agder 

Faculty of Engineering and Science 

Attn: Prof. Michael Rygaard Hansen 

   

  

LETTER OF INTENT 

AGDER BATTERY COMPETENCE 

To whom it may concern, 

Equinor Energy AS (“Equinor”) hereby has the pleasure of informing University of Agder (the 

“Applicant”) of its intention to support "Agder Battery Competence" (the “Project”) for the period 

from 2021 to 2026, with a total contribution of maximum 2 MNOK (400 kNOK per year). If 

relevant to both the Applicant and Equinor, part of the contribution could be made in-kind. 

The Applicant aims to establish a competence center at the University of Agder, aspiring to 

become a key national research and development provider for battery technology. The center 

will focus on the industrial aspects of battery manufacturing, such as mechatronics and 

automation, thus filling a competency gap and complementing existing battery technology 

hubs in Norway. 

Equinor is an international energy company developing oil, gas, wind and solar power in more 

than 30 countries worldwide. As the largest operator in Norway, a leading international 

offshore operator and a growing force in renewables, we are committed to a low carbon future 

and shaping the future of energy. We aim to reach net-zero by 2050 and we are committed to 

creating long-term value in support of the Paris Agreement. 

Equinor’s support for the Project is dependent on support from 3 other industry partners as 

described in the Project application.  

Any future contract shall be based on the Project application entitled “Agder Battery 

Competence” and dated 29.01.2021. 

Until such time as a formal contract is entered into, Equinor reserves the right to cancel, at its 

sole discretion, this Letter of Intent by immediate notice.  
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Any costs incurred in connection with the Project shall be the risk and responsibility of the 

Applicant and, in the event of cancellation of this Letter of Intent, will not be reimbursed by 

Equinor.  

This Letter of Intent shall automatically be cancelled if the Applicant does not obtain sufficient 

funding as described in the Project application.   

The Applicant shall not publish information concerning this Letter of Intent without Equinor’s 

prior approval. 

This Letter of Intent shall be governed by the laws of Norway, with Stavanger District Court as 

the legal venue. 

Please confirm receipt of this Letter of Intent by e-mail to Sylvi Marilyn Gjertsen at 

smg@equinor.com within 24 (twenty-four) hours of receipt. 

 

Yours faithfully, 

for Equinor Energy AS 

 

Sylvi Marilyn Gjertsen 

Sr. Consultant Strategic Procurement 
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Letter of Intent for Battery Competence Centre at University of Agder 2021-2026 

 

We support the applications from UiA for the project "Agder Battery - Competence" that will build up a 

competence environment at the University of Agder so that it becomes a national key R&D group within 

certain parts of the value chain for batteries, and an important supplier of battery competence. 

 

Norway is in need to expand both R&D and competence in battery technologies and to develop 

industrial pilot capabilities as well. A competence centre focusing on the industrial aspects of battery 

technology is needed so that the Agder region can develop into a battery competence hub. 

  

Morrows Batteries is a battery cell manufacturing and technology company that intends to establish a 

giga battery cell factory in Agder, Norway, with a local supply-chain and partners with specialised know-

how, infrastructure and resources that can support development, testing and pilot manufacturing. 

  

We see the potential in a close cooperation with the UiA battery competence centre in student projects 

as well as R&D projects that can also be linked to the Mechatronics Innovation Lab (MIL) co-located at 

UiA. Further, we welcome the development of a strong educational base within battery technology 

which is essential for our company. We notice that together with the co-located “Fagskolen i Agder”, the 

battery competence centre at UiA will give us recruitment opportunities covering the wide range of 

technical profiles we need. 

  

We strongly support this initiative and look forward to collaborating with UiA. We intend to assign 

resources into the UiA battery centre as indicated in the application with a total amount of 2 MNOK 

evenly distributed with 400 kNOK over the 5 years. 

 

 

 

 

Dr. Rahul Fotedar 

CTO, Morrow Batteries AS 
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 Dato 

 jan. 29th. 2021   

 

 

Letter of Support – Battery technology group at UIA 

 

It is hereby confirmed that the Eyde Cluster fully supports to the establishment of a battery 

technology group at the University of Agder, this will ensure a high level of R&D activities and 

to contribute to industrial progress in Agder, beyond "state-of-the-art".  

 

The battery value chain is an exceptional sustainable value creation opportunity for Norway 

and Agder, that builds on Agder's comparative advantages such as renewable energy and 

competence-driven materials sector, and the opportunity to deliver to a European growth 

market. 

"If one succeeds with battery cell production, this will create great value for Norway, with a 

turnover potential of EUR 9 billion / year in 2030 and EUR 18 billion / year in 2050 (Outcome 

space 2050: 13 – 36 billion)." Norwegian opportunities in green electrical value chains report, 

NHO. 

 

To develop the battery ecosystem in Agder it is critical that we develop competence regionally 

that will not only support regional battery initiatives in creating employment but provides the 

supporting regional skills base this new industry needs, through education.  

 

Agder Batteri (lead by Eyde Cluster and funded by Sørlandet Kompetansefond) has helped 

define the focus areas for this application together industry and UIA. The creation of a Battery 

technology group at UIA is the next step in creating a leading battery ecosystem in Agder.  

 

 

For the Eyde Cluster 

 

Stephen Sayfritz 

_________________ 

Stephen Sayfritz 

Research leader, Eyde Cluster 
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Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 
 

   

Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale 
utfordringer» 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten fra Universitet i Agder  
vedr. prosjektet: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» til etterretning 
 
 
Vedlegg 
2013_3148 Sluttrapport_ Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer - Interkommunalt 
samarbeid om helsetjenester 
Universitet i Agder: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunal 
samarbeid om helsetjenester. Prosjektrapport 
Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - utbetalingsanmodning -avklaring av 
tilbakebetaling 
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Saksopplysninger 
 
Prosjektet «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» har vært opp til behandling i 
styret fem ganger. Første gang var i møte 30.11.2012 hvor det ble bevilget 220 000 kroner 
i sak 41/12. Andre gang var i møte 29.11.2013 hvor det ble bevilget 128 000 kroner og 
hvor bevilgningen fra 2012 på 220 000 kroner ble overført til 2014 i sak 54/13. Tredje gang 
var i møte 6.2.2015 hvor det ble bevilget 485 000 kroner i sak 5/15. Fjerde gang var i møte 
5.2.2016 hvor det ble bevilget 500 000 kroner i sak 21/16. Femte gang prosjektet var opp 
til behandling var i møte 3.2.2017 hvor det ble bevilget 120 000 kroner i sak 10/17. 
 
Vedtaket i styret når det gjelder prosjektet «Regionale tilpasninger til nasjonale 
utfordringer» var i sak 10/17 som følger:  
 

2. Prosjektet «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer». 
 
a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for omsorgsforskning 

– Sør, Universitetet i Agder, et tilskudd på 120 000 kroner for 2017 til prosjektet” 
Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» 
 

b. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 3 243 131,- i perioden 
2014- 2017. For 2017 er kostnadsoverslaget 240 000 kroner. Ved avkorting av 
prosjektets endelige totalkostnader for 2017 i forhold til kostnadsoverslaget, blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet. . 
 

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

 
d. Tilsagnet er gyldig til 1.1.2020. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av 

utbetalingsvilkår i tilsagnsbrevet. 
 
Samlet er det fra Aust-Agder utviklings- og kompetansfond bevilget 1 453 000 kroner til 
prosjektet basert på et samlet kostnadsoverslag på 3 243 131 kroner.  Prosjektregnskapet 
er gjort opp med en samlet kostnad på 2 686 133 kroner.  Dette innebærer en avkortning 
av tilskuddet med 249 612 kroner. Det samlede tilskuddet til prosjektet blir etter det 
1 203 388 kroner. 
 
 
 
Vurderinger 
 
Prosjektet tar utgangspunkt i at omfanget av interkommunale samarbeidsløsninger bl. a. 
gjennom samhandlingsreformen har økt betydelig. Det var imidlertid lite systematisk 
kunnskap om hvilket omfang disse interkommunale samarbeidsløsningene hadde, hvilke 
områder det ble samarbeidet på og hvordan man har valgt å organisere disse samarbeids-
løsningene. 
 
Målsettingen med prosjektet 
En overordnet målsetting med prosjektet var å øke kunnskapsgrunnlaget og nyansere 
kunnskapsgrunnlaget om interkommunalt samarbeid innen helseområdet. 
  

1. Hvordan ser interkommunalt samarbeid om helse- og omsorgstjenesten ut? 
(omfang innhold, organisering, ledelse, etc.) 
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2. Hvordan erfares denne type samarbeid ute i kommunene, og hvilke faktorer kan 
forklare ulike erfaringer? 

3. Hva er omfanget av denne type samarbeid, og hvilke faktorer kan forklare 
hvorfor noen deltar i IKS og andre ikke? 

 
Videre var det en målsetting at den kunnskapen kan bidra til bedre og effektive helse- og 
omsorgstjenester.  
 
Kommunene i Agder er inne i en viktig prosess der interkommunalt samarbeid utgjør både 
nye muligheter og nye utfordringer for pleie- og omsorgssektoren. Hvordan man velger å 
utforme dette samarbeidet vil ha avgjørende betydning for utfallet av samhandlings-
reformen i regionen, målt både i kostnadseffektivitet og kvalitet på tjenestene.  
 
Kombinasjonen av den økte betydningen av interkommunalt samarbeid i Agder sammen 
med et svakt kunnskapsgrunnlag aktualiserte studier omkring funksjon og virkemåte av 
denne typen samarbeidsløsninger. Økt kunnskap innebærer at man kan ta bedre og mer 
hensiktsmessige beslutninger om hvordan man ønsker å utforme interkommunalt 
samarbeid i Agder. Det er dessuten viktig å gjennomføre denne type studier på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. På denne måten kan man anvende ny og verdifull kunnskap og 
erfaringer aktivt inn i utforming av det interkommunale samarbeidet i tiden som kommer.  
 
Denne studien har tatt sikte på å bidra med ny og verdifull kunnskap inn i den videre 
samarbeidsprosessen i Agder med den hovedhensikt å bidra til å videreutvikle det 
interkommunale samarbeidet. Mangelfull kunnskap om det interkommunale samarbeidets 
funksjon og virkemåte gjelder også utover Agder-regionen grenser. Betydningen av 
modellutvikling og læring er av avgjørende betydning for å kunne utvikle gode 
samarbeidsarenaer innen kommunesektoren som helhet. Denne studien kan også bidra til 
et bedre beslutningsgrunnlag når interkommunalt samarbeid skal etableres utenfor Agder-
regionens grenser. 
 
Gjennomføringen av prosjektet 
Prosjektet har tatt lengre tid enn først planlagt. Årsaken til det er flere. Prosjektleder gikk 
bort tidlig i prosjektperioden, noe som bidro til at prosjektet mistet noe av sin kontinuitet 
den første perioden. Videre ble det behov for å endre veiledere underveis i prosjektet. An-
settelse av PhD knyttet til prosjektet tok dessuten lengre tid enn planlagt i den opprinnelige 
prosjektplanen, og oppstart for prosjektet ble først satt til 1. april 2014. Stipendiaten har de 
siste årene også jobbet full stilling ved siden av sitt PhD arbeid. 
 
Vurdering av måloppnåelse                                                                                                  
Et overordnet prosjektmål var å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om IKS innen helse- 
og omsorgssektoren blant kommuner i og utenfor Agder, og at denne kunnskapen skulle 
kunne bidra til å utvikle bedre og mer hensiktsmessige samarbeidsordninger. Mer spesifikt 
ønsket en å beskrive og analysere følgende forhold: 

• Hvordan IKS innen helse- og omsorgssektoren ser ut (omfang, innhold og 
organisering) 

• Hvordan IKS innen helse- og omsorgssektoren oppleves og erfares ute i 
kommunene (fordeler, ulemper, tillit og enighet). 

• Hvilke faktorer og forhold som bidrar til å påvirke opplevelse av og deltakelse i 
denne typen samarbeid. 

Alle av de overnevnte prosjektmålene er nådd. Nedenfor følger en kortfattet oppsum-
mering av noen av resultatene sett opp mot de enkelte prosjektmålene. 

Sett under ett så viser erfaringer fra dette prosjektet at hvordan IKS innen helse- og 
omsorgssektoren ser ut og oppleves blant kommuner i og utenfor Agder varierer, og at 
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noe av denne variasjonen kan tilskrives en rekke faktorer og forhold som går langt utover 
kommunestørrelse.  

Resultatene fra prosjektet viser at det generelle omfanget av IKS innen helse- og om-
sorgssektoren var svært høyt blant kommuner i og utenfor Agder. Blant Agder-kom-
munene deltok 86% i ett eller flere IKS innen helse- og omsorgssektoren (gjennomsnittlig 
3 samarbeid) mot 93% av kommunene i resten av landet (gjennomsnittlig 3,6 samarbeid). 
Resultater fra en av prosjektets studier (se studie 1 i prosjektrapport) tyder imidlertid på at 
deltakelse i IKS påvirkes av en rekke faktorer og forhold både knyttet til trekk ved selve 
kommunen og den konteksten de befinner seg innenfor: 

• kommunens størrelse, 
• kommunens økonomi, 
• geografiske avstander, 
• heterogenitet. 

Kartleggingen viste videre at innholdet i disse samarbeidene i all hovedsak synes å dreie 
seg om oppgaver knyttet til krevende tjenester som legevakt og kommunal akutt 
døgnenhet (KAD), særlig blant Agder-kommunene. Det etableres imidlertid også 
samarbeid innen andre områder som frisklivssentral, helsestasjon og lokalmedisinske 
sentre. Valg av organisasjonsform spenner fra mer formaliserte og sentraliserte former for 
samarbeid (vertskommunemodell og interkommunalt selskap) til løsere former (§27 og 
avtalebasert). Vertskommunemodellen synes likevel å være den dominerende formen for 
samarbeid innen helse- og omsorgssektoren blant kommuner i og utenfor Agder. Videre 
viste kartleggingen betydelig variasjon i IKS både når det gjelder størrelsen og varigheten 
på samarbeidet.  

Opplevelsen av IKS synes generelt sett å være positive blant kommuner i og utenfor 
Agder. Dette gjenspeiles i kommunenes opplevelse av god kvalitet på selve samarbeidet 
(tillit og enighet), betydelige fordeler ved det å samarbeide (fagmiljø, tjenestekvalitet, 
kostnadseffektivitet) og få ulemper (kontrolltap og krevende beslutninger). Likevel ser en at 
kommunenes opplevelse av samarbeidet varierer, og resultater fra to av studiene som 
inngår i dette prosjektet (se studie 1 og 2 i prosjektrapport) identifiserte en flere faktorer og 
forhold som ser ut til å påvirke opplevelse av og deltakelse i denne typen samarbeid: 

• valg av organisasjonsform, 
• størrelsen på samarbeidet (antall deltakere), 
• varigheten av samarbeidet, 
• grad av størrelsesasymmetri i samarbeidet. 

I følge prosjektets egenvurdering er måloppnåelsen betydelig. 

Prosjektorganisering og resursdisponering                                                                    
Bortsett fra endinger når det gjelder prosjektleder og veiledere tidlig i prosjektet, så har 
organisering og finansiering av ressursene i prosjektet vært i henhold til den opprinnelige 
planen. 

Det har ikke vært betydelige avvik fra det opprinnelige budsjettet. Som tidligere nevnt har 
prosjektet tatt betydelig lengre tid enn planlagt i opprinnelig fremdriftsplan. Dette skyldes 
blant annet endringer i prosjektledelse og veilederteam samt at tilsetting av PhD tok lengre 
tid enn planlagt. Stipendiaten har dessuten de siste årene måttet arbeide i full stilling ved 
siden av PhD arbeidet. 

Formidling 
Resultatene fra prosjektet er blitt kommunisert og videreformidlet til en rekke aktører i 
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prosjektets målgruppe i og utenfor Agder, både gjennom undervisning, seminarer, 
konferanser, møter, publisering, etc.  

Viktige erfaringer 
Utover det å gi et generelt oversiktsbilde av hvordan IKS innen helse- og omsorgssektoren 
ser ut og erfares blant kommuner i og utenfor Agder, så har dette prosjektet gjort flere 
viktige erfaringer med stor praktisk nytteverdi for kommuner som deltar i IKS innen helse- 
og omsorgssektoren og andre typer tjenester. Sett under ett så tyder resultater fra dette 
prosjektet på at IKS gjør kommunene bedre rustet til å møte stadig økte krav til kvalitet og 
effektivitet i helsetjenestene, men at dette ser ut til å avhenge av en rekke faktorer og 
forhold som går langt utover kommunestørrelse.  

Erfaringer fra prosjektet viser at enighet (om mål og kostnadsfordeling) og tillit (til andres 
kompetanse og forpliktelser) synes å være avgjørende for å oppnå fordeler og unngå 
ulemper ved IKS innen helse- og omsorgssektoren. Et viktig spørsmål blir derfor hvordan 
man bør utforme og organisere samarbeidet for å bygge opp under denne tilliten og 
enigheten som er så viktig for at samarbeidet skal fungere og gi gode resultater. 
Resultater fra dette prosjektet peker på flere faktorer og mulige tiltak her, blant annet 
knyttet til: 

• Organisasjonsform: kommunene bør vurdere å ta i bruk mer regulerte 
samarbeidsformer (vertskommune eller selskapsform) da dette kan bidra til å gjøre 
samarbeidet mer forutsigbart (mål, kostnadsfordeling, forpliktelser, etc.) og samtidig 
sørger for en mer enhetlig styring av samarbeidet. 

• Samarbeidsstørrelse: kommuner bør vurdere å begrense antall deltakere der dette 
er mulig fordi dette kan bidra til å redusere kompleksiteten og heterogeniteten i 
samarbeidet, noe som gjør det enklere å oppnå enighet og som tillater økt 
interaksjon mellom deltakerne. 

• Varighet: kommunene bør være klar over at tillit og enighet synes å være noe som 
vokser over tid, og som man ikke nødvendigvis kan forvente i en tidlig fase av 
samarbeidet der vanskelige beslutninger og avveininger ofte skal tas og der man 
har lite kjennskap til hverandre som samarbeidspartnere. 

• Asymmetri: kommuner bør også være klar over at økte forskjeller i størrelse mellom 
vertskommune og deltakerkommuner synes å gagne de mindre 
deltakerkommunene når det gjelder tjenestekvalitet, men at dette ser ut til å gå på 
bekostning av tap av kontroll over beslutninger og myndighet til vertskommunen. 

Det vises til vedlagte prosjektrapport for en nærmere beskrivelse og analyse av disse 
forholdene. 

Avslutning                                                                                                                 
Prosjektet anses som avsluttet, men en ønsker å benytte det omfattende datamaterialet 
inn i videre studier og formidling ut mot kommunene. En ønsker også å gå videre med å 
undersøke de mer uformelle nettverkene (fagnettverk og læringsnettverk) som har dukket 
opp de senere årene, og her er det opprettet dialog med flere kommuner og andre 
potensielle samarbeidspartnere. Stipendiaten planlegger å disputere våren 2021. 

 
Konklusjon 
 
Sekretariatet anbefaler at styret tar sluttrapporten fra Universitet i Agder vedrørende 
prosjektet «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» til etterretning. 
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1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 
Prosjektet er finansiert av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sammen med Universitetet i 
Agder og har vært knyttet til et PhD prosjekt ved Senter for omsorgsforskning Sør (UiA). Prosjektet 
har resultert i en prosjektrapport og tre artikler publisert i anerkjente internasjonale vitenskapelige 
tidsskrifter (se vedlegg) som beskriver og analyserer ulike sider ved interkommunalt samarbeid (IKS) 
innen helse. I tråd med målsettingene så har prosjektet bidratt til å øke kunnskapsgrunnlaget om 
hvordan IKS innen helse ser ut og erfares blant kommuner i og utenfor Agder, og prosjektresultatene 
peker videre på en rekke faktorer og forhold som kan bidra til å utvikle bedre og mer 
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hensiktsmessige samarbeidsløsninger. Det har derfor vært av stor betydning å kommunisere og 
formidle prosjektresultatene til målgruppen for dette prosjektet (kommunale ledere, ansatte, 
politikere, sentrale myndigheter, etc.). 

NB! Filstørrelse på prosjektrapport sammen med vedlegg var for stor til å sendes på nett. Denne ble 
derfor sendt på e-post til John Georg Bergh, 
daglig leder ved Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke. 
Prosjektet har tatt lengre tid enn først planlagt. Årsaken til dette er flere. Prosjektleder gikk bort 
tidlig i prosjektperioden, noe som bidro til at prosjektet mistet noe av sin kontinuitet den første 
perioden. Videre ble det behov for å endre veiledere underveis i prosjektet. Ansettelse av PhD 
knyttet til prosjektet tok dessuten lengre tid enn planlagt i den opprinnelige prosjektplanen, og 
oppstart for prosjektet ble først satt til 1. april 2014. Stipendiaten har de siste årene også jobbet full 
stilling ved siden av sitt PhD arbeid. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 
planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 
Et overordnet prosjektmål var å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget om IKS innen helse blant 
kommuner i og utenfor Agder, og at denne kunnskapen skulle kunne bidra til å utvikle bedre og mer 
hensiktsmessige samarbeidsordninger. Mer spesifikt ønsket vi å beskrive og analysere følgende 
forhold: 
• Hvordan IKS innen helse ser ut (omfang, innhold og organisering) 
• Hvordan IKS innen helse oppleves og erfares ute i kommunene (fordeler, ulemper, tillit og enighet). 
• Hvilke faktorer og forhold som bidrar til å påvirke opplevelse av og deltakelse i denne typen 
samarbeid 
Alle av de overnevnte prosjektmålene er nådd, og nedenfor følger en kortfattet oppsummering av 
noen av resultatene sett opp mot de enkelte prosjektmålene (se prosjektrapport for en nærmere 
beskrivelse).  

Sett under ett så viser erfaringer fra dette prosjektet at hvordan IKS innen helse ser ut og oppleves 
blant kommuner i og utenfor Agder varierer, og at noe av denne variasjonen kan tilskrives en rekke 
faktorer og forhold som går langt utover kommunestørrelse. Resultatene fra prosjektet viser at det 
generelle omfanget av IKS inne helse var svært høyt blant kommuner i og utenfor Agder. Blant 
Agder-kommunene deltok 86% i ett eller flere IKS innen helse (gjennomsnittlig 3 samarbeid) mot 
93% av kommunene i resten av landet (gjennomsnittlig 3,6 samarbeid). Resultater fra en av 
prosjektets studier (se studie 1 i prosjektrapport) tyder imidlertid på at deltakelse i IKS påvirkes av en 
rekke faktorer og forhold både knyttet til trekk ved selve kommunen og den konteksten de befinner 
seg innenfor: 
• Kommunens størrelse 
• Kommunens økonomi 
• Geografiske avstander 
• Heterogenitet 
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Kartleggingen viste videre at innholdet i disse samarbeidene i all hovedsak synes å dreie seg om 
oppgaver knyttet til krevende tjenester som legevakt og kommunal akutt døgnenhet (KAD), særlig 
blant Agder-kommunene. Det etableres imidlertid også samarbeid innen andre områder som 
frisklivssentral, helsestasjon og lokalmedisinske sentre. Valg av organisasjonsform spenner fra mer 
formaliserte og sentraliserte former for samarbeid (vertskommunemodell og interkommunalt 
selskap) til løsere former (§27 og avtalebasert). Vertskommunemodellen synes likevel å være den 
dominerende formen for samarbeid innen helse blant kommuner i og utenfor Agder. Videre viste 
kartleggingen betydelig variasjon i IKS både når det gjelder størrelsen og varigheten på samarbeidet.  

Opplevelsen av IKS synes generelt sett å være positive blant kommuner i og utenfor Agder. Dette 
gjenspeiles i kommunene opplevelse av god kvalitet på selve samarbeidet (tillit og enighet), 
betydelige fordeler ved det å samarbeide (fagmiljø, tjenestekvalitet, kostnadseffektivitet) og få 
ulemper (kontrolltap og krevende beslutninger). Likevel ser vi at kommunenes opplevelse av 
samarbeidet varierer, og resultater fra to av studiene som inngår i dette prosjektet (se studie 1 og 2 i 
prosjektrapport) identifiserte vi flere faktorer og forhold som ser ut til å påvirke opplevelse av og 
deltakelse i denne typen samarbeid: 
• valg av organisasjonsform 
• størrelsen på samarbeidet (antall deltakere) 
• varigheten av samarbeidet 
• grad av størrelsesasymmetri i samarbeidet. 

Se vedlagte prosjektrapport for mer utfyllende informasjon. 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 
Betydelig 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de involverte 
prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 
Resultatene fra prosjektet er blitt kommunisert og videreformidlet til en rekke aktører i prosjektets 
målgruppe i og utenfor Agder, både gjennom undervisning, seminarer, konferanser, møter, 
publisering, etc.  

Eksempler på formidling gjennom undervisning og kurs: 
• HEL 9051: Helse og omsorg i plan (2016 og 2017). 
• ORG447-1: Styring og nettverksorganisering i offentlig sektor (2016, 2017, 2018, 2019, 2020). 
• HEL 420: Rehabilitering og helsefremming (nettbasert) (2017, 2018). 

Eksempler på formidling gjennom seminarer, konferanser og samlinger: 
• Regional samling for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), Kristiansand (5. 
juni 2018) 
• Risør kommune (24. august 2020) 
• Ål kommune (29. mai 2019) 
• Helsedirektoratet (14. oktober 2020) 
• Webinar for ansatte i Helsedirektoratet (1. desember 2020) 
• Annual ESPAnet conference, Rotterdam (2. september 2016) 
• Geriontologikonferansen, Oslo (4. mai 2018) 
• IRSPM Annual conference, Edinburgh (12. april 2018) 
• HEK-forskningsgruppe ved Fakultet for Helse- og idrettsvitenskap (UiA) 
• Brown-bag seminar, institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, UiA (5 juni 2019) 
• Seminar – Visiting city managers from Nebraska, institutt for statsvitenskap og ledelsesfag UiA (15 
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august 2018) 
• SOF ledersamling, Strand Hotell (21 april 2016) 

Artikler i internasjonale tidsskrifter 
Resultater fra prosjektet er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter: 
• Arntsen, B, Torjesen, D. O., & Karlsen, T.-I. (2018). Drivers and barriers of inter-municipal 
cooperation in health services – the Norwegian case. Local Government Studies, 44(3), 371-390. 
• Arntsen, B., Torjesen, D. O., & Karlsen, T.-I. (2020). Associations between structures, processes and 
outcomes in inter-municipal cooperation in out-of-hours services in Norway: A survey study. Social 
Science & Medicine. 
• Arntsen, B., Torjesen, D. O., & Karlsen, T.-I. (2021). Asymmetry. Social Science & Medicine (til 
review). 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene. 
Bortsett fra endinger av prosjektleder og veiledere tidlig i prosjektet, så er organisering og 
finansiering av ressursene i prosjektet vært i henhold til den opprinnelige planen. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder fremdriftsplan.  
Det har ikke vært betydelige avvik fra det opprinnelige budsjettet. Som kommentert under pkt. 2 
ovenfor, så har prosjektet tatt betydelig lengre tid enn planlagt i opprinnelig fremdriftsplan blant 
annet grunnet endringer i prosjektledelse og veilederteam samt at tilsetting av PhD tok lengre tid 
enn planlagt. Stipendiaten har dessuten de siste årene måttet arbeide full stilling ved siden av PhD 
arbeidet. 

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det noe 
dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 
Se vedlagte prosjektrapport og artikler for en nærmere beskrivelse av erfaringer fra prosjektet. 
Nedenfor følger en kort oppsummering. 

Utover det å gi et generelt oversiktsbilde av hvordan IKS innen helse ser ut og erfares blant 
kommuner i og utenfor Agder, så har vi i dette prosjektet gjort flere viktige erfaringer med stor 
praktisk nytteverdi for kommuner som deltar i IKS innen helse og andre typer tjenester. Sett under 
ett så tyder resultater fra dette prosjektet på at IKS gjør kommunene bedre rustet til å møte stadig 
økte krav til kvalitet og effektivitet i helsetjenestene, men at dette ser ut til å avhenge av en rekke 
faktorer og forhold som går langt utover kommunestørrelse.  
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Erfaringer fra prosjektet viser at enighet (om mål og kostnadsfordeling) og tillit (til andres 
kompetanse og forpliktelser) synes å være avgjørende for å oppnå fordeler og unngå ulemper ved 
IKS innen helse. Et viktig spørsmål blir derfor hvordan man bør utforme og organisere samarbeidet 
for å bygge opp under denne tilliten og enigheten som er så viktig for at samarbeidet skal fungere og 
gi gode resultater. Resultater fra dette prosjektet peker på flere faktorer og mulige tiltak her, blant 
annet knyttet til: 
• Organisasjonsform: kommunene bør vurdere å ta i bruk mer regulerte samarbeidsformer 
(vertskommune eller selskapsform) da dette kan bidra til å gjøre samarbeidet mer forutsigbart (mål, 
kostnadsfordeling, forpliktelser, etc.) og samtidig sørger for en mer enhetlig styring av samarbeidet. 
• Samarbeidsstørrelse: kommuner bør vurdere å begrense antall deltakere der dette er mulig fordi 
dette kan bidra til å redusere kompleksiteten og heterogeniteten i samarbeidet, noe som gjør det 
enklere å oppnå enighet og som tillater økt interaksjon mellom deltakerne. 
• Varighet: kommunene bør være klar over at tillit og enighet synes å være noe som vokser over tid, 
og som man ikke nødvendigvis kan forvente i en tidlig fase av samarbeidet der vanskelige 
beslutninger og avveininger ofte skal tas og der man har lite kjennskap til hverandre som 
samarbeidspartnere. 
• Asymmetri: kommuner bør også være klar over at økte forskjeller i størrelse mellom 
vertskommune og deltakerkommuner synes å gagne de mindre deltakerkommunene når det gjelder 
tjenestekvalitet, men at dette ser ut til å gå på bekostning av tap av kontroll over beslutninger og 
myndighet til vertskommunen. 
Det vises til vedlagte prosjektrapport for en nærmere beskrivelse og analyse av disse forholdene. 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 
Prosjektet anses nå som avsluttet, men vi ønsker å benytte det omfattende datamaterialet inn i 
videre studier og formidling ut mot kommunene. Vi ønsker også å gå videre med å undersøke de mer 
uformelle nettverkene (fagnettverk og læringsnettverk) som har dukket opp de senere årene, og her 
er det opprettet dialog med flere kommuner og andre potensielle samarbeidspartnere. Stipendiaten 
planlegger å disputere våren 2021. 

8. Vedlegg 

• Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- eller 
mer.) 

• Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 
• Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 
Dag Olaf Torjesen  

Prosjektansvarlig 
Bjørnulf Arntsen 
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Sammendrag 

Dette prosjektet ble finansiert av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sammen med 

Universitetet i Agder og har vært knyttet til en PhD stilling knyttet til Senter for 

omsorgsforskning Sør (UiA). Prosjektets overordnede mål var å bidra til å øke 

kunnskapsgrunnlaget om IKS innen helse blant kommuner i og utenfor Agder ved å beskrive 

og analysere følgende forhold: 

• Hvordan IKS innen helse ser ut (omfang, innhold og organisering)  

• Hvordan IKS innen helse oppleves og erfares ute i kommunene (fordeler, ulemper, 

tillit og enighet).  

• Hvilke faktorer og forhold som bidrar til å påvirke opplevelse av og deltakelse i denne 

typen samarbeid 

Sentralt i prosjektet var at denne kunnskapen skal kunne bidra til å utvikle bedre og mer 

hensiktsmessige samarbeidsordninger gjennom en mest mulig hensiktsmessig utforming av 

samarbeidet.  

 

Vår kartlegging av 22 Agder-kommuner og 313 øvrige kommuner viste at det generelle 

omfanget av IKS inne helse var svært høyt. Hvor mange samarbeid hver enkelt kommune 

deltar i ser imidlertid ut til å avhenge av en rekke faktorer både knyttet til kommunenes 

størrelse og økonomi, men også deres geografiske beliggenhet og heterogenitet i forhold til 

sine nabokommuner (studie 1). Innholdet i disse samarbeidene syntes i all hovedsak å dreie 

seg om oppgaver knyttet til legevakt og kommunal akutt døgnenhet (KAD), særlig blant 

Agder-kommunene, men det etableres også samarbeid innenfor en rekke andre områder som 

frisklivssentral, helsestasjon og lokalmedisinske sentre1. Valg av organisasjonsform spenner 

fra mer formaliserte og sentraliserte former for samarbeid (vertskommunemodell og 

interkommunalt selskap) til løsere organisasjonsformer (§27 og avtalebasert). 

Vertskommunemodellen synes likevel å være den dominerende formen. Videre viste 

kartleggingen betydelig variasjon i IKS både når det gjelder størrelsen og varigheten på 

 
1 Siden et lokalmedisinsk senter som oftest omfatter samarbeid om flere typer tjenester (f.eks. legevakt, KAD, 

frisklivssentral og helsestasjon.), så bad vi respondentene spesifikt om å gi en samlet vurdering av 

lokalmedisinsk senter sett under ett. 
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samarbeidet. Opplevelsen av IKS synes generelt sett å være positive blant kommuner både i 

og utenfor Agder, noe som kommer til uttrykk i deres opplevelse av god kvalitet på 

samarbeidet (tillit og enighet), betydelige samarbeidsfordeler (fagmiljø, tjenestekvalitet, 

læring og kostnadseffektivitet) og få ulemper (kontrolltap og krevende beslutninger).  Likevel 

ser vi at kommunenes erfaringer varierer. Agder-kommunene ser for eksempel ut til å oppleve 

høyere nytte når det gjelder fordeler knyttet til økt læring og fagmiljø sammenlignet med 

kommuner i resten av landet. I dette prosjektet ønsket vi nettopp å undersøke hvilke faktorer 

og forhold som kan bidra til å forklare variasjon i opplevelsen av IKS, og resultatene fra to av 

studiene som inngår i dette prosjektet viste at kommunenes opplevelse av kvaliteten og 

resultatene av IKS ser ut til å påvirkes av samarbeidets organisasjonsform, størrelse, 

varigheten og asymmetri (studie 1 og 2). 

 

 

1. Bakgrunn 

Implementeringen av Samhandlingsreformen i 2012  sammen med en rekke andre 

utviklingstrekk de siste årene har bidratt til å sette økt press på den kommunale helse- og 

omsorgstjenesten. Norge kjennetegnes imidlertid av mange små og sårbare kommuner med 

begrenset kapasitet og kompetanse, noe som har skapt et misforhold mellom de kravene vi 

stiller til kommunene og hvilke muligheter disse faktisk har til å følge opp kravene på 

egenhånd. Dette misforholdet har tradisjonelt blitt håndtert gjennom etablering av ulike typer 

interkommunalt samarbeid (IKS), med en forventning om at dette vil gi små kommuner 

muligheter til å bygge opp et tilstrekkelig robust fagmiljø, øke tjenestekvalitet og redusere 

kostnader (Jacobsen, 2014). I den pågående kommunereformen argumenteres det derimot for 

å redusere omfanget av denne typen samarbeid til fordel for kommunesammenslåing, og her 

pekes det på de potensielle begrensningene knyttet til IKS som tap av kontroll og mer 

kompliserte beslutningsprosesser (Vabo et al., 2014). 

 

På tross av at det er blitt brukt sterke argumenter både for og mot IKS opp gjennom tidene, så 

er likevel det empiriske kunnskapsgrunnlaget om hvordan denne typen samarbeid faktisk ser 

ut og erfares ute i kommunene både svakt og sprikende. Mesteparten av det vi vet om IKS er 

dessuten basert på kartlegginger og studier av samarbeid innenfor «harde» og tekniske 

tjenester (Hansson & Torsteinsen, 2019) som for eksempel renovasjon, brann- og 
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redningstjenester, vann og avløp, etc., ofte med et hovedfokus på de økonomiske fordelene 

knyttet til IKS (Bel & Warner, 2015, 2016). Eksisterende kunnskap om IKS har derfor kun en 

begrenset nytteverdi for kommunale ledere, ansatte og politikere som ønsker en bedre 

forståelse av IKS innenfor andre og «mykere» typer tjenester som for eksempel helse. Her er 

det ikke nødvendigvis kostnadsreduksjon som er den primære målsettingen med samarbeid, 

og det kan være en ganske annen dynamikk som ligger til grunn for samarbeid innen denne 

typen tjenester. 

 

I dette prosjektet retter vi fokus spesifikt mot IKS etablert innenfor helseområdet med en 

overordnet målsetting om å øke kunnskapsgrunnlaget om hvordan helsesamarbeid ser ut 

(omfang, innhold og organisering) og oppleves ute i kommunene (fordeler, ulemper, tillit og 

enighet). Videre er det et mål å identifisere noen av de faktorene som påvirker opplevelsen av 

IKS, og som dermed kan bidra til å utvikle bedre og mer hensiktsmessige 

samarbeidsløsninger mellom kommuner i og utenfor Agder. Formålet med denne rapporten 

var å oppsummere og formidle noen av resultatene og funnene fra dette prosjektet. 

 

 

2. Data og metode 

Kartlegging og analyser av IKS i dette prosjektet er basert på survey-data hentet fra hele eller 

deler av en større spørreundersøkelse blant øverste lederi av helsetjenesten i 335 (78%) norske 

kommuner, koblet mot registerdata hentet fra KOSTRA og PAI registeretii. Blant disse deltok 

22 Agder-kommuner i undersøkelsen. I undersøkelsen henvendte vi oss spesifikt til øverste 

leder av helsetjenesten under rådmannsnivå, og blant respondentene var 46% 

kommunalsjef/kommunaldirektør for helse, 37% helsesjef/helse- og omsorgssjef og 

resterende 17% varierte (enhetsleder, seksjonsleder, kommuneoverlege, etc.). Før utsendelse 

ble spørreskjema pre-testet på et mindre utvalg av representanter for undersøkelsens 

målgruppe, og noen få justeringer ble gjort. 

 

Spørreskjema bestod av tre hoveddeler. Del 1 omhandlet spørsmål om respondentenes 

bakgrunn, navn på kommunen, hvor mange helsesamarbeid kommunen deltok i, og til slutt 

innenfor hvilke konkrete områder det ble samarbeidet. I del 2 ble respondentene bedt om å 

fylle ut egne separate spørreskjemaer knyttet til hvert av de konkrete samarbeidsområdene 
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som kommunen svarte at de deltok i (basert på siste spørsmål fra del 1). Her ble det spurt om 

ulike aspekter ved hvert enkelt samarbeid (organisasjonsform, antall deltakere og varighet) og 

deres opplevelse av dette samarbeidet (tillit, enighet, fordeler og ulemper). Ved slutten av 

hvert av disse spørreskjemaene la vi også inn et åpent spørsmål der respondentene fikk 

mulighet til å kommentere, utdype og supplere med tilleggsinformasjon. Del 3 omhandlet en 

generell og samlet vurdering av kommunens deltakelse i IKS innen helse, herunder målet med 

IKS og fordeler knyttet til det å samarbeide. Også her la vi inn et åpent spørsmål der 

respondentene kunne kommentere og supplere. 

Metodene brukt til å beskrivelse og analyse IKS var hovedsakelig av kvantitativ art 

(regresjon, SEM-analyse og beskrivende statistikk). I tillegg ble det gjennomført tekstanalyse 

basert på informasjon hentet fra åpne spørsmål i spørreskjemaet for å supplere og utdype 

kvantitative data. Innledningsvis i prosjektet ble det også gjennomført en 

dokumentgjennomgang av relevante dokumenter (sentrale styringsdokumenter, lovverk, 

forskningsrapporter, samarbeidsavtaler, etc.) som blant annet dannet grunnlag for utforming 

av spørreskjema. 

 

3. Omfang og innhold av interkommunalt samarbeid innen helse 

Resultatene fra vår kartlegging av IKS i 335 (78%) kommuner viser at omfanget av 

interkommunalt samarbeid innen helse er svært høyt (Arntsen, Torjesen, & Karlsen, 2018). 

Hele 315 (93%) av kommunene i utvalget svarte at de deltar i ett eller flere interkommunale 

samarbeid innen helse, og kartleggingen viste at disse i gjennomsnitt deltar i 3,6 ulike 

helsesamarbeid. Dette er et betydelig høyere omfang av IKS enn vist i tidligere studier (Zeiner 

& Tjerbo, 2014), noe som sannsynligvis skyldes at disse er gjennomført like før eller under 

implementeringen av samhandlingsreformen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009) hvor 

behovet for samarbeid var lavere. Den høye andelen av kommuner som deltar i IKS 

gjenspeiles også blant Agder-kommunene som inngår i kartleggingen, der kun en av 

kommunen svarer at de ikke deltar i interkommunalt samarbeid innen helse. Vi ser imidlertid 

at Agder-kommunene i gjennomsnitt deltar i noe færre samarbeid (3 samarbeid) 

sammenlignet med resten av landet (3,6 samarbeid). 

 

Hvis vi ser nærmere på innholdet i IKS, eller hva det samarbeides om, så finner vi at det 
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samarbeides mest innenfor lovpålagte oppgaver hvor det stilles store krav til spesialisert 

kompetanse og investeringer (medisinsk utstyr, teknologi, bygningsmasse, infrastruktur, etc.). 

Som vist i fig. 1. nedenfor, så skiller legevakt og kommunal akutt døgnenhet (KAD) seg klart 

ut med en svært høy andel av kommunene som svarer at de samarbeider med andre 

kommuner om disse tjenestene. Hele 86% av kommunene svarer at de tilbyr sine innbyggere 

legevakttjenester gjennom IKS, mens 67% tilbyr KAD-tjenester gjennom samarbeid med 

andre kommuner. Samarbeid om forebyggende og helsefremmende tjenester gjennom 

frisklivssentral og helsestasjon tilbys av henholdsvis 11% og 9% av kommunene. Blant de 22 

Agder-kommunene som inngår i utvalget så ser vi at en større andel av disse deltar i IKS om 

KAD sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

 

 

 

 

3.1 Faktorer som påvirker deltakelse  

Selv om vi kan fastslå at omfanget av IKS innen helse generelt sett er høyt, så er det likevel 

betydelig variasjon mellom kommunene når det gjelder hvor mange samarbeid hver enkelt 

kommune deltar i. I en av prosjektets studier (studie 1) undersøkte vi nærmere hvilke forhold 

og faktorer som bidrar til at noen kommuner deltar oftere i IKS innen helse enn andre 
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(Arntsen et al., 2018). Her fant vi at både manglende kommunestørrelse (antall innbyggere) 

og en svak kommuneøkonomi ser ut til å øke deltakelse i samarbeid. Dette støtter opp under 

tradisjonelle oppfatninger om at kommunenes tilgang på ressurser og kompetanse vil ha 

betydning for hvorvidt man inngår samarbeid eller ikke. Flere av respondentene i utvalget 

kommenterte dessuten at man hadde lite annet valg enn å samarbeide, gitt det økende 

misforholdet mellom stadig strengere krav til kvalitet og effektivitet i tjenestene og deres 

manglende størrelse og kapasitet til å imøtekomme disse kravene alene. 

«For små kommuner er det vanskelig å løse en del oppgaver 

alene innenfor de lovkrav som stilles (spesielt legevakt og KAD 

senger). Dette medfører at små kommuner ofte ikke har noe 

valg og er nødt til å løse oppgaver gjennom interkommunale 

samarbeid» 

 

Vi fant imidlertid også at det er en rekke andre forhold som trekker i motsatt retning, og som 

derfor fungerer som potensielle barrierer for etablering av IKS. Geografiske avstander var et 

av de forholdene som så ut til å bidra til å redusere bruken av IKS innen helse blant norske 

kommuner. Samarbeid om tjenester som for eksempel legevakt, KAD, helsestasjon og 

frisklivssentral krever ofte fysisk lokalisering i en av samarbeidskommunene (ofte den 

største), noe som vil innebærer lange reiseavstander for de mest perifere deltakerkommunene 

og derfor fungere som en barriere mot å etablere samarbeid (Raknes, Morken, & Hunskår, 

2015).  Flere respondenter kommenterte også reiseavstander som en stor ulempe ved det å 

samarbeide med andre fremfor å tilby tjenesten på egenhånd. Et annet forhold som ser ut til å 

redusere samarbeid var størrelsesheterogenitet, eller hvor mye større eller mindre en 

kommune er i forhold til sine nabokommuner. Her viser resultatene at små kommuner omgitt 

av betydelig større nabokommuner deltar i mindre grad i IKS sammenlignet med kommuner 

som er omgitt av relativt like eller mindre kommuner. En mulig forklaring på dette kan være 

at små kommuner foretrekker å samarbeide med kommuner av noenlunde lik størrelse fremfor 

de som er betydelig større og sterkere i frykt for å bli overkjørt og dominert (Feiock, 2007). 

På den andre siden, så vet vi jo at nettopp denne typen heterogenitet danner selve 

utgangspunktet for IKS organisert som vertskommunesamarbeid der rollen som 

vertskommune som oftest blir ivaretatt av den største og mest ressurssterke kommunen i 
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samarbeidet (Monkerud, Stokstad, & Indset, 2019).  

 

 

4. Organisering og utforming av samarbeidet 

Norske kommuner kan velge mellom en rekke ulike samarbeidsformer for IKS når de skal 

etablere IKS (se f.eks. Jacobsen, 2014). Kartleggingen av IKS innen 5 ulike helseområder 

viser at kommuner i og utenfor Agder velger ulike former for organisering, også innenfor ett 

og samme samarbeidsområde. Valg av samarbeidsform spenner fra mer formaliserte og 

sentraliserte organisasjonsformer som interkommunale selskaper og vertskommunemodell til 

mindre formaliserte og sentraliserte former som §27 samarbeid (i dag erstattet av 

oppgavefellesskap) og enkle avtalebasert samarbeid uten en juridisk forankring. Sett under ett, 

så synes den dominerende formen for IKS inne helse likevel å være administrativ 

vertskommunemodell (regulert etter kommunelovens §28b) der en eller flere 

deltakerkommuner velger å delegere operasjonelle ansvaret for driften av samarbeidet til en 

av deltakerne i samarbeidet. Blant vertskommunesamarbeidene vi har sett på i dette prosjektet 

var det nesten utelukkende den største kommunen som ble valgt som vert for samarbeidet 

(Arntsen, Torjesen, & Karlsen, 2021).  

 

I figur 2. nedenfor ser vi at det primært er innenfor de «tyngre» og mer omfattende tjenestene 

som legevakt, KAD og lokalmedisinsk senter at de mest formaliserte og regulerte formen for 

samarbeid, vertskommunesamarbeid og interkommunalt selskap, tas i bruk. Innenfor de noe 

«lettere» tjenestene som frisklivssentral og helsestasjon ser vi at man i større grad tar i bruk 

enkle avtalebasert samarbeid uten noen juridisk forankring, og her synes interkommunale 

selskaper å være fraværende. Dersom vi ser på de 22 Agder-kommunene som inngår i 

utvalget så finner vi den samme tendensen her, selv om det er vanskelig å avgjøre ved 

frisklivsentral og helsestasjon der deltakelsen er relativt liten. 
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Videre ser vi at samarbeidene varierer når det gjelder størrelse eller antall deltakere som er 

med, fra bilaterale samarbeid mellom kun to kommuner til større nettverk av kommuner. 

Antall deltakere er betydelig større innenfor de «tyngre» og mer omfattende tjenesteområdene 

som legevakt, KAD og lokalmedisinsk sentre (gjennomsnitt på 5,3 deltakere) sammenlignet 

med helsestasjon og frisklivssentral (gjennomsnittlig 2,7 deltakere). Dette må ses i 

sammenheng med at førstnevnte er eksempler på tjenester som krever relativt store og 

spesialiserte investeringer, og derfor har behov for en viss «kritisk masse» for å etableres og 

være effektive.   

 

Vi ser videre at IKS varierer når det gjelder varigheten på samarbeidet, noe som jo ikke er 

overraskende gitt at mange av disse samarbeidene vokser frem som et tilsvar på de 

utfordringene som følger implementeringen av Samhandlingsreformen i 2012. Her skiller 

legevakt og helsestasjon seg ut med en gjennomsnittlig varighet på henholdsvis 11 og 9,6 år, 

sammenlignet med KAD (4,5 år), frisklivssentral (5,1 år) og lokalmedisinske sentre (5,7 år). 
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5. Erfaringer med samarbeid 

Opplevelse og erfaringer med kvaliteten på selve samarbeidet (tillit og enighet) og hvilke 

fordeler og ulemper som knyttes til IKS antas å henge nært sammen (Jacobsen, 2013, 2014; 

Provan & Sydow, 2008). Resultatene fra vår kartlegging av kvaliteten og konsekvensene av 

IKS innen helse viser at tilliten og enigheten blant deltakerne er høy, og at kommunene 

opplever mange fordeler og få kostnader knyttet til denne typen samarbeid.  Kartleggingen 

baserer seg imidlertid på gjennomsnittsverdier, og vi ser at kommunene opplever kvaliteten 

og konsekvensene av IKS svært ulikt. I to av prosjektets studier (studie 2 og 3) analyser vi 

derfor hvilke faktorer som kan bidra til å forklare slike variasjoner i kommunenes opplevelse 

av IKS innen helse. 

 

5.1. Kvalitet på samarbeidet - tillit og enighet 

Kvaliteten på relasjonene mellom deltakerne er avgjørende for at et samarbeid skal fungere og 

gi gode resultater, og i litteraturen trekker man gjerne frem høy grad av tillit og enighet 

mellom deltakerne som to sentrale kjennetegn ved et kvalitativt godt og velfungerende 

samarbeid (Jacobsen, 2014; Provan & Sydow, 2008). Dette er imidlertid komplekse og 

sammensatte begreper som vanskelig kan fanges opp ved enkle generiske spørsmål der man 

spør respondentene om graden av «tillit» og «enighet» mellom deltakerne i samarbeidet. 

Basert på Sako’s (2006) skille mellom tre typer tillit mellom organisasjoner, spurte vi derfor 

respondentene om å angi på en Likert-skala (1-5) i hvor stor grad de stoler på at de andre 

deltakerne i samarbeidet: 

• Har den nødvendige kompetansen og ressursene til å følge opp de oppgavene som de 

er satt til å gjøre i samarbeidet (kompetansebasert tillit)  

• Faktisk vil følge opp forpliktelsene som er nedfelt i samarbeidsavtalen 

(kontraktsbasert tillit) 

• Ikke vil trekke seg fra samarbeidet ved eventuelle konflikter («goodwill trust»).  

På samme måte ble det skilt mellom ulike typer enighet (Jacobsen, 2014; Provan & Sydow, 

2008), der respondentene ble spurt om å angi på en Likert-skala (1-5) hvor enige eller uenige 

de var i følgende påstander: 
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• Kommunene i samarbeidet er enige om målene i samarbeidet  

• Kommunene i samarbeidet er enige om kostnadsfordelingen knyttet til samarbeidet  

• Konfliktnivået er lavt mellom kommunene i samarbeidet.  

Som vi ser av figur 3. nedenfor, så opplever man generelt sett høy grad av tillit og enighet 

innenfor alle dimensjonene, og det er heller ingen store forskjeller mellom de 22 Agder-

kommunene og kommunene i resten av landet. Det området som kommunene synes å ha 

minst tillit til hverandre ser ut til å være om de andre deltakerne vil trekke seg fra samarbeidet 

eller ikke hvis det skulle oppstå konflikter. 

 

 

  

 

 

5.2. Resultatene av samarbeidet – fordeler og ulemper 

Flere av respondentene kommenterer at selv om det knytter seg mange fordeler ved det å 

inngå IKS så medfører dette også noen kostnader og utfordringer. En av respondentene 

4
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Figur 3. Opplevelse av tillit og enighet i IKS innen helse 

blant kommuner i og utenfor Agder (Likert-skala 1-5)

Nasjonalt (n=257) Agder (n=22)

Note: Verdier basert på gjennomsnittscore blant kommuner som deltar i ett eller flere IKS 
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kommenterer blant annet at: 

 

«Selv om det gjennomgående er gode argumenter for å samordne 

tjenester på tvers av kommunegrensene gjennom interkommunale 

samarbeid, er det ressurskrevende å følge opp disse…innflytelse 

og gjennomslagskraft er dårlig for mindre kommuner» 

 

Fordelene og ulempene ved IKS har også blitt vektlagt ulikt til ulike tider. Der 

samhandlingsreformen i sin tid ønsket å stimulere til økt bruk av samarbeidsløsninger ved å 

vektlegge fordelene knyttet til IKS (robust fagmiljø, økt kvalitet og kostnadsreduksjon), 

trekker dagens kommunereform i motsatt retning ved å peke på ulempene (tap av kontroll, 

mer kompliserte og tidkrevende beslutninger). Det empiriske kunnskapsgrunnlaget for disse 

ulike argumentene er imidlertid både svakt og sprikende. Et av målene med dette prosjektet 

var derfor å kartlegge og beskrive hvordan de overnevnte fordelene og ulempene faktisk 

oppleves og erfares ute i kommunene, og videre identifisere hvilke faktorer og forhold som 

kan bidra til å forbedre denne typen samarbeid (øke fordelene og redusere ulempene).  

 

Hvis vi først ser på hvordan resultatene av å delta i IKS innen helse oppleves ute i 

kommunene i figur 4 nedenfor, så er det generelle inntrykket at kommunene opplever 

betydelig fordeler og få ulemper. Spesielt muligheten til å bygge opp et mer robust fagmiljø 

og å øke kvalitet på tjenestene gjennom samarbeid synes å oppleves som fordelaktig, noe som 

blant norske kommuner også har blitt rapportert som to hovedmotiver for å etablere IKS innen 

helse (Tjerbo & Skinner, 2016; Zeiner & Tjerbo, 2014). Dersom vi sammenligner Agder med 

resten av landet, så kan det se ut som om Agder-kommunene opplever noe høyere nytte i 

forhold til økt læring og innovasjon og evnen til å bygge opp et mer robust fagmiljø. 

Opplevelsen av kostnader knyttet til det å samarbeide oppleves imidlertid helt identisk. 
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Selv om fordelene ved IKS i gjennomsnitt synes å oppleves som høye og ulempene lave, 

så ser vi likevel at variasjonen er stor fra kommune til kommune. Som vist i figur 5 

nedenfor, så svarer også mange kommuner at de opplever liten eller kun moderat 

nytteverdi knyttet til det å samarbeide, særlig når det gjelder muligheten for økt 

kostnadseffektivitet og læring. Videre viser figur 6 at mange av kommunene også 

opplever relativt høye kostnader ved IKS, ikke bare med hensyn til mer tidkrevende 

aktiviteter og mer krevende beslutninger, men også tap av kontroll og innflytelse over 

beslutninger innenfor det området det samarbeides om. 
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Fig. 4. Opplevelse av fordeler og ulemper ved IKS innen helse 

blant kommuner i og utenfor Agder (Likert-skala 1-5)

Agder (n=22) Nasjonalt n=257)

Note: Verdier på de tre første spørsmålene basert på gjennomsnittscore blant kommuner 

som deltar i ett eller flere IKS 
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Gitt at kommuner opplever nytten og kostnadene ved IKS såpass ulikt, så er det viktig å 

identifisere hvilke faktorer og forhold som kan bidra til å forklare hvorfor enkelte kommuner 

opplever mindre nytte og høyere kostnader enn andre. Nettopp dette er hensikten med to av 

studiene inkludert i dette prosjektet (studie 2 og 3) hvor vi undersøker hvilken sammenheng 

6 3

22
13

25
24

39
44

69 73

39 43

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Økt kvalitet Robust fagmiljø Reduserte kostnader Økt læring

P
ro

se
n

t
Figur 5. Opplevde fordeler ved IKS 

fordelt grad og type (n=273)
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det er mellom strukturen, kvaliteten og resultatene av IKS innen helse. 

 

 

5.3. Faktorer som påvirker kvaliteten og resultatene av IKS  

Med utgangspunkt i data hentet fra øverste leder av helsetjenesten i 266 kommuner som alle 

deltar i IKS om legevakt, undersøkte vi i studie 2 (Arntsen, Torjesen, & Karlsen, 2020) 

sammenhengen mellom strukturen, kvaliteten og konsekvensene av IKS. Resultatene av vår 

SEM-analyse viste at strukturen, kvaliteten og konsekvensene av IKS synes å henge nært 

sammen. 

Kvaliteten på samarbeidet 

Resultater fra dette prosjektet viser at kvaliteten på selve samarbeidet (tillit og konsensus 

mellom deltakerne) synes å være avgjørende for at kommunene skal oppleve økte fordeler og 

reduserte ulemper knyttet til IKS. Dette kan forklares med at økt tillit og enighet vil gjøre 

deltakerne mindre mistenksomme og usikre på hverandre og at opplevelse av risiko ved 

samarbeidet vil reduseres. Dette vil på sin side vil kunne føre til at styring og koordinering av 

samarbeidet blir mindre tidkrevende og at deltakerne vil være mer tilbøyelige til å gjøre 

nødvendige investeringer for å få samarbeidet til å fungere. Dette er også utgangspunktet for 

flere av de rammeverkene som er utviklet for evaluering av interorganisatoriske rammeverk 

innen helse (D'Amour, Goulet, Labadie, Martín-Rodriguez, & Pineault, 2008; Lasker, Weiss, 

& Miller, 2001).  

 

Dersom kvaliteten på samarbeidet er så viktig, så blir et viktig spørsmål hvordan man på best 

mulig måte kan organisere og utforme samarbeidet for å legge til rette for utvikling av tillit og 

enighet i denne typen samarbeid, og erfaringer fra dette prosjektet peker på flere faktorer og 

forhold knyttet til samarbeidets organisering, størrelse, varigheten og asymmetri.     

 

Organisering av samarbeidet 

Sammenlignet med løsere organisasjonsformer, så tyder resultater fra dette prosjektet at bruk 

av mer formaliserte og sentraliserte former for samarbeid (vertskommunesamarbeid eller 

interkommunalt selskap) ser ut til å øke både kvaliteten og fordelene ved samarbeidet, 

samtidig som det reduserer ulempene. En forklaring på dette kan være at mer formaliserte og 
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regulerte former for samarbeid bidrar til å gjøre samarbeidet forutsigbart med krav om 

definerte mål, kostnadsfordeling, ansvarsforhold, regler som gjelder for uttrekning, etc.  

Nettopp dette var også en av hovedargumentene for omdanning av §27 til den mer regulerte 

formen oppgavefellesskap der det argumenteres for at «§27 samarbeid bør i stedet erstattes av en 

ny samarbeidsform – kommunalt oppgavefellesskap – som fortsatt vil være en enkel 

samarbeidsform, men som vil regulere noen flere forhold enn det dagens kommunelov § 27 

gjør» (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2016, p. 200). Videre kan det tenkes at 

det å delegere beslutningsmyndighet til en sterk og sentral vertskommune eller et selvstendig 

selskap kan bidra til å gjøre styring og koordinering av samarbeidet mer effektivt 

sammenlignet med en felles og desentralisert styring der alle kommunene deltar.      

Størrelsen på samarbeidet 

Økt antall deltakere ser ut til å bidra til å øke konfliktnivået og mistilliten blant deltakerne i 

samarbeidet, noe som på sin side bidrar til å øke opplevde ulemper og redusere opplevde 

fordeler knyttet til IKS. Dette kan skyldes flere forhold. For det første vil flere deltakere bidra 

til å øke kompleksiteten og heterogeniteten i samarbeidet, noe som på sin side vil gjøre at det 

kan bli vanskeligere å komme til enighet om felles mål og kostnadsfordeling (Provan & 

Kenis, 2007; Sydow & Milward, 2003). Videre kan det være vanskelig å etablere den 

nødvendige interaksjonen og dialogen som er nødvendig for å utvikle tillit mellom deltakerne 

dersom samarbeidet blir for stort.  

 

Varigheten på samarbeidet 

Varigheten på samarbeidet synes å øke kvaliteten på samarbeidet (tillit og enighet), og bidrar 

i kraft av dette til å øke fordelene og redusere ulempene ved IKS. Tillit og enighet ser med 

andre ord ut til å være noe som utvikles over tid, og som man ikke nødvendigvis kan forvente 

å prege et nyetablert samarbeid. En viktig årsak til dette kan være at det gjerne er i 

oppstartsfasen av et samarbeid som man må ta viktige felles beslutninger og avgjørelser, og 

dermed at sårbarhet for uenighet og konflikter har en tendens til å oppstå tidlig i samarbeidet 

(Mandell & Keast, 2008). Videre så vil kjennskap og erfaringer til hverandre over tid også 

kunne bidra til å øke forutsigbarhet og redusere opplevelsen av risiko i samarbeidet 

(McAllister, 1995). 
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Asymmetri i samarbeidet 

I prosjektets siste studie (studie 3) konsentrerer vi oss spesifikt om vertskommunesamarbeid 

innen helse. Mer konkret ser vi på hvilken rolle ulikhet i størrelsen mellom vertskommune og 

partnerkommuner spiller i oppnåelsen av tjenestekvalitet og tap av kontroll og innflytelse over 

beslutninger gjennom IKS. Her finner vi at økte forskjeller (større vertskommmune) synes å 

føre til bedre kvalitet i tjenestene blant de mindre deltakerkommunene, men at dette synes å 

komme på bekostning av tap av beslutningsmyndighet til den relativt sett større 

vertskommunen. Her ser det med andre ord ut til å være en «trade-off» effekt av økt 

asymmetri i størrelse for de mindre deltakerkommunene, noe som støtter opp under klassiske 

teorier om ressursavhengighet (Pfeffer & Salancik, 1978) og sosial utvekslingsteori (Levine & 

White, 1961). 

 

6. Oppsummering 

Målet med dette prosjektet var å øke kunnskapen om hvordan deltakelse i IKS innen helse ser 

ut og oppleves blant kommuner i og utenfor Agder, i tillegg til å identifisere noen av de 

faktorene som påvirker deltakelse i og opplevelse av denne typen samarbeid. Kartleggingen 

viste at omfanget av IKS var høyt, og at utformingen av denne typen samarbeid varierte både 

når det gjelder organisering, antall deltakere og varighet. Videre viser kartleggingen at denne 

typen samarbeid generelt sett erfares positivt med opplevelse av høy grad av tillit og 

konsensus, samt god nytteverdi og lite ulemper. På denne måten så tyder resultatene på at IKS 

gir kommuner økte muligheter til å håndtere mange av de utfordringene som blant annet har 

fulgt etter implementeringen av samhandlingsreformen. 

 

Vi fant imidlertid at både deltakelse i og opplevelse av IKS innen helse varierer og synes å 

være avhengig av en rekke faktorer og forhold som går langt utover trekk ved den enkelte 

kommune (størrelse og økonomi). Deltakelse i IKS ser også ut til å påvirkes av trekk ved 

konteksten som den enkelte kommune befinner seg innenfor, som geografiske avstander og 

heterogenitet i forhold til sine nabokommuner. Hvordan kommunene opplever IKS innen 

helse ser ut til å påvirkes av både trekk ved kvaliteten (tillit og enighet) og utforming av selve 

samarbeidet (organisasjonsform, størrelse, varighet og asymmetri). Sett under ett, så viser 
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resultatene fra dette prosjektet at det tradisjonelle fokuset på kommunestørrelse er nødvendig, 

men ikke tilstrekkelig for å forstå deltakelse i og opplevelsen av IKS innen helse.  

 

De praktiske implikasjonene av dette prosjektet er mange. Prosjektet bidrar ikke bare til å øke 

kunnskapen om ulike aspekter ved interkommunalt samarbeid innen helse, det peker også på 

en rekke faktorer og forhold som kan bidra til å påvirke kvaliteten, nytteverdien og ulempene 

knyttet til det å samarbeide.  
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8. Vedlegg 

 

Studie 1: Driver and barriers of inter-municipal cooperation in health services – the 

Norwegian case 
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Studie 2: Associations between structures, processes and outcomes in inter-municipal 

cooperation in out-of hours services in Norway – a survey study 
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Studie 3 (til review i Social Science & Medicine): 

Asymmetry in inter-municipal cooperation in health services –  

how does it affect service quality and autonomy?  

 

1. Introduction 

In recent decades, the increasing demands and requirements of local health care have 
challenged municipalities across Europe in terms of both efficiency and service quality (Hulst 
& Montfort, 2007, 2012; Hulst, Montfort, Haveri, Airaksinen, & Kelly, 2009; Teles & 
Swianiewicz, 2018). In order to address issues of scale and “the eternal problem of scarcity 
and resource dependence” (Lundqvist, 1998, p. 95), many municipalities have responded to 
these challenges by establishing various types of inter- municipal cooperation (IMC), defined 
as “contracts or joint production with other local governments as a means to gain economies 
of scale, improve service quality, and promote regional service coordination across 
fragmented local government regions” (Bel & Warner, 2016, p. 91).  
 
Two main types of IMC appear to have prevailed in Europe (Hulst & Montfort, 2007, 2012; 
Hulst et al., 2009). The first type, service delivery organisations, are standing organisations 
comprising a joint ownership structure with all participants taking part in the coordination of 
the IMC, usually through a joint board. The second type and the focus of this study, service 

delivery agreements, lacks such a joint ownership structure and is often based on more 
asymmetrical relationships (Blåka, 2017; Holum, 2019), usually with the largest municipality 
being delegated the operational responsibility for coordinating and providing services for the 
inhabitants of another municipality through a written agreement (Hulst & Montfort, 2007, 
2012; Hulst et al., 2009). The main purpose of such agreements is not so much to reduce costs 
as to give municipalities access to scarce resources and improve service quality, and they have 
become increasingly popular in the provision of “softer” health and human services in many 
European countries (Eythórsson, Kettunen, Klausen, & Sandberg, 2018; Hulst et al., 2009; 
Hulst & van Montfort, 2007). Norway is no exception to these developments. Since the legal 
establishment of the host municipality model in 2007 (Ministry of Local Government and 
Regional Development, 1992), these types of agreements have frequently been used in the 
provision of local health services in acute and emergency care (Arntsen et al., 2020; Blåka, 
Tjerbo, & Zeiner, 2012; Monkerud et al., 2019; Zeiner & Tjerbo, 2014) and disease 
prevention and health promotion (Ekornrud & Thonstad, 2016).  
 
Despite their differences, however, IMC is most often lumped together under the same term 
“inter municipal cooperation” in the research literature (Blåka, 2017), and to the extent that 
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specific types of outcomes and services have been investigated, it tends to focus on the 
potential for reducing costs through economies of scale in “hard” and technical services such 
as waste management, water supply, fire brigades, etc. (Bel & Warner, 2015, 2016; Blåka, 
2017; Dollery, Kitchen, McMillan, & Shah, 2020; Jacobsen, 2017). Although important, we 
argue that the existing research literature on IMC offers little relevant insight into the many 
service delivery agreements that have become such an important part of local health services 
throughout Europe. There are several reasons for this: First, by empirically lumping together 
different types of IMC and services, the literature runs the risk of comparing “apples and 
oranges” and leaves us with an undifferentiated picture of IMC that neglects considering the 
implications of the size asymmetry inherent in most service delivery agreements. Second, it 
tends to ignore the non-economic benefits that usually motivate municipalities to establish 
these types of agreements in “softer” health and human services, of which improved service 

quality (not cost savings) appears to be the primary goal (Arntsen et al., 2020; Bel & Warner, 
2015; Høverstad, 2019; Tjerbo, 2010; Warner, 2006; Zeiner & Tjerbo, 2014). Finally, the 
current literature usually disregards the autonomy costs that are likely to result from IMC, 
including the potential loss of decision-making autonomy (Tavares & Feiock, 2014).  
 
 
This study aims to address some of the above limitations and hopefully provide local 
managers, practitioners and policy makers with a better understanding of some of the 
implications of the size asymmetry inherent in service delivery agreements set up to provide 
local healthcare services. More specifically, this study addresses the following research 
question: 
 
To what extent and in what way does size asymmetry between host municipalities and their 

partners affect the perceived service quality and autonomy costs resulting from IMC? 
 
 

2. Theory and hypotheses 

Theoretical arguments about the effects of organizational size can be divided into two types, 
of which relative size effects will depend on the size of other partner organizations whereas an 
absolute size effect will not (Belgraver & Verwaal, 2018; Dobrev & Carroll, 2003; Hannan, 
Carroll, Dobrev, & Han, 1998). Arguments about absolute size effects have formed the basis 
of most of our thinking on IMC, emphasising that due to small individual size, municipalities 
need to cooperate in order to address issues of scale and internal resource constraints (Hulst & 
Montfort, 2007; Teles & Swianiewicz, 2018). Arguments about relative size effects of IMC, 
emphasising the implications of being small or large relative to other municipalities taking 
part in the IMC, has received little attention in the research literature.  
 
Arguments about the effects of the relative size of organizations forms the very basis of 
resource dependence theory (Pfeffer & Salancik, 1978, p. 39), arguing that “organizational 
activities and outcomes are accounted for by the context in which the organization is 
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embedded” because scarce resources create a need for developing relationships with other 
organizations in its environment that have access to such resources. As a consequence, these 
types of relationships are often characterized by asymmetry in terms of size and resources, an 
asymmetry that may provide both resource opportunities and power constraints for the 
organisations involved (Das, Sen, & Sengupta, 1998; Gulati, 1998; Pfeffer & Salancik, 1978). 
On the opportunity side, asymmetry in size may give small and less resourceful organisations 
the ability to acquire scarce and critical resources from relatively larger and more resourceful 
organisations in their external environment (Guo & Acar, 2005; Kwon & Feiock, 2010; Teng, 
2007). On the constraint side, this very same type of asymmetry may also result in power 
imbalances that makes the relatively smaller organisations “vulnerable to influence and lack 
of autonomy” (Pfeffer & Salancik, 1978, p. 126). Similarly, our point of departure is that the 
varying degrees of size asymmetry inherent in IMC organised according to a host 
municipality model will have the potential to affect the opportunity to gain access to the 
resources needed to improve service quality, while also creating autonomy costs for the 
municipalities involved. 
 

2.1. Size asymmetry and service quality 
Improved service quality would appear to be the single most important goal for providing 
public services through IMC both in Norway (Frisvoll, Gjertsen, Farstad, & Moseng 
Sivertsvik, 2017; Høverstad, 2019; Leknes et al., 2013; Tjerbo, 2010) and elsewhere (Aldag 
& Warner, 2018; Bel & Warner, 2015; Warner, 2006). Small municipalities with limited 
capacity and access to internal resources have traditionally been expected to benefit greatly 
from the resource opportunities offered by IMC. There are several reasons for this. IMC may 
help small municipalities make large and specialised investments needed to provide high-
quality services (i.e. equipment, technology, personnel, infrastructure, etc.); it may ease the 
process of recruiting qualified and specialised personnel in full-time positions, as well as 
building a sufficiently large and stabile professional environment (Graddy, 2008; Hulst & 
Montfort, 2007; Jacobsen, 2014, 2015; Leknes et al., 2013).  
 
However, building on resource dependence theory (Pfeffer & Salancik, 1978) we argue that 
the resource opportunities of a given municipality not only depend on its own internal 
resource needs, but also its ability to acquire these necessary resources from the other external 
municipalities involved in the IMC. Put differently, we believe there has to be a good “fit 
between one organization’s resource needs and another’s resource provision” (Seabright, 
Levinthal, & Fichman, 1992, p. 124). From the perspective of the relatively smaller partner 
municipalities, we expect size asymmetry in favour of their host to represent a good fit simply 
because a substantially larger host will be more capable of “fill in” for their resource 
deficiencies compared to a host of similar size that would be more likely to encounter some of 
the same resource deficiencies as its partners (Andersen, 2011; Andersen & Pierre, 2010; 
Jacobsen, 2014; Teng, 2007). From the perspective of the relatively larger host, on the other 
hand, we expect the same type of asymmetry to have the opposite effect on service quality as 
this would entail the host being increasingly larger and more self-sufficient and its relatively 



10/21 Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» - 21/06732-7 Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» : Universitet i Agder: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunal samarbeid om helsetjenester. Prosjektrapport

 

 

51 

 

 

smaller partners being less capable of “filling in”. Based on the above assumptions, we 
hypothesise that: 
 
 
H1: Increased size asymmetry in favour of the host will be positively related to service quality 

as perceived by the relatively smaller partner municipalities. 

H2: Increased size asymmetry in favour of the host will be negatively related to service 

quality as perceived by the relatively larger host municipalities. 

 

 

 

2.2. Size asymmetry and autonomy costs 
Although there may be resource opportunities associated with IMC, we also argue for the 
need to consider the potential costs of establishing this type of cooperation. The most 
significant costs that theorists have attributed to involvement in interorganizational 
relationships are probably autonomy costs, or the potential loss of organizational decision-
making autonomy (Oliver, 1990; Pfeffer & Salancik, 1978; Provan, 1984; Provan & 
Gassenheimer, 1994; Tavares & Feiock, 2014). 
  
Central to resource dependence theory (Pfeffer & Salancik, 1978, p. 53) is that power will 
accrue to those organisations that control scarce resources and that “the potential for one 
organization’s influencing another derives from its discretionary control over resources 
needed by that other and the other’s dependence on the resource”. In this respect, we believe 
that the varying degrees of size asymmetry inherent in most host municipality cooperation is 
also likely to result in varying degrees of power constraints and autonomy costs of the 
participants involved. From the perspective of the relatively smaller partner municipalities, we 
believe that increased size asymmetry in favour of the host may entail a loss of decision-
making autonomy because this enables their larger hosts to directly or indirectly use their 
power to impose their will on decision-making processes at the expense of their relatively 
smaller partners. This potential loss of influence over decision-making by the relatively 
smaller partners has also been highlighted  as one of the main disadvantages of the host 
municipality model (Brandtzæg et al., 2019; Frisvoll et al., 2017; Langseth, 2012; Nilsen, 
2013; Vinsand, 2010) and is probably the reason why the model is frequently referred to as 
“asymmetrical” (Frisvoll et al., 2017; Holum, 2019; Vinsand, 2010) and “imbalanced” 
(Langseth, 2012; Nilsen, 2013). However, from the perspective of the relatively larger host, 
this type of asymmetry is likely to result in less autonomy costs due to the relatively smaller 
partners having less power to influence the decision-making of the host. Taken together, this 
leads us to the following hypothesis: 
 

H3: Increased size asymmetry in favour of the host will be positively related to autonomy 

costs as perceived by the relatively smaller partner municipalities. 

H4: Increased size asymmetry in favour of the host will be negatively related to autonomy 
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costs as perceived by the relatively larger host municipalities. 

 

 

3. Methods and materials 

 

3.1. Study design and data collection 

This cross-sectional study is based on survey data obtained from a questionnaire sent to all 
428 Norwegian municipalities and registry data derived from Statistics Norway. The survey 
was approved by the Norwegian Centre for Research Data (project number 43163). The 
contents of the questionnaire were based on core concepts and questions frequently used in 
previous studies on IMC and other types of inter-organizational cooperation. The 
questionnaire was pre-tested on a small sample of representatives of the study’s target group 
before being sent out, and only a few minor adjustments were made. 
 
On 28 October 2015 we invited the top health manager in all Norwegian municipalities to 
participate in an extensive online survey about their municipality’s involvement in and 
experiences of IMC in health services. After three reminders, we received responses from a 
total of 337 (79%) health managers, of which 53 were removed due to missing data and two 
more cases were removed due to duplication of questionnaires. Of the remaining 282 
municipalities, we extracted 122 municipalities (25 hosts and 97 partners) that reported that 
they were participating in IMC organised according to a host municipality model in one or 
more of the focal health service areas. The respondents from each of these 122 municipalities 
provided us with information about different aspects of their IMC, including the duration of 
the IMC, the number of participants in the IMC and the extent to which their involvement in 
IMC had contributed to better service quality and loss of decision-making autonomy. These 
survey data were merged with registry data obtained from Statistics Norway on municipal 
economy, municipal size, and size asymmetry (based on differences in municipal size). 
 

3.2. Study setting 

This study was conducted within a Norwegian healthcare context, reflecting a decentralized 
and publicly funded Scandinavian welfare model (Saunes, Karanikolos, & Sagan, 2020). This 
model is based on the core values of universalism and equality in which all municipalities are 
assigned the same set of statutory tasks, financing system and legislation, aiming at ensuring 
equal access to services for all inhabitants (Arntsen et al., 2018, 2020; Leknes et al., 2013; 
Romøren, Torjesen, & Landmark, 2011; Saunes et al., 2020). Healthcare arrangements in 
Norway comprise a division of responsibility between the state level responsible for hospitals 
and specialist healthcare services, and the local municipal level responsible for primary 
healthcare services. Apart from long-term care (care for the elderly and disabled) and general 
practice, primary health care includes the responsibility for providing acute and emergency 
services and services related to disease prevention and health promotion (Ministry of Health 
and Care Services, 2011; Saunes et al., 2020).  
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However, the increasing requirements in terms of service quality, efficiency and complexity 
have resulted in such services being increasingly provided through various forms of IMC. The 
empirical setting specifically selected for the study was formalised and voluntary IMC 
organised according to an administrative host municipality model based on the Local 
Government Act § 28-1b (Ministry of Local Government and Regional Development, 1992), 
stating that “A municipality (collaborating municipality) may agree with another municipality 
(host municipality) that the host municipality shall carry out tasks and make decisions 
pursuant to the authority delegated by the collaborating municipality”. However, legal 
responsibility for service provision to their inhabitants is still retained by the partner 
municipalities, and they may instruct the host municipality regarding execution of the 
delegated authority in cases that exclusively concern the affected inhabitants in its 
municipality. These types of host agreements should primarily be regarded as bilateral 

agreements established between the host municipality and each of its partner municipalities 
and, as a minimum, shall contain information about the identity of the partners and host, the 
specific tasks and decision-making authority delegated to the host, the financial settlement 
between the partners and host, and the rules for withdrawal and dissolution (Norwegian 
Association of Local and Regional Authorities, 2013). 
 
 
The host municipality model was primarily established to help the many small Norwegian 
municipalities cope with the steadily increasing demands in local service delivery and it is 
frequently used to provide statutory local health services related to acute and emergency care 
(Arntsen et al., 2020; Blåka et al., 2012; Monkerud et al., 2019; Zeiner & Tjerbo, 2014), as 
well as disease prevention and health promotion (Ekornrud & Thonstad, 2016). This study 
includes four different types of health arrangements specifically set up to provide these types 
of services through a host municipality model:   
1) Casualty clinics providing out-of-hours (OOH) services, or statutory acute and emergency 
services provided by the municipalities for their inhabitants when GP’s office is closed 
(usually from 15.00 to 20.00 on weekdays and 24 hours at weekends).  
2) Municipal acute bed units (MAUs), which are statutory 24-hour emergency services 
intended to reduce acute hospital admissions by requiring municipalities to provide short-term 
stays for patients diagnosed with acute conditions that are manageable by primary health care, 
or chronic conditions requiring re-evaluation of treatment (Norwegian Directorate of Health, 
2014). 
3) Child health clinics (CHCs) are statutory and involve health-promoting and preventive 
work aimed at pregnant women, children and young people, including diet, infant nutrition 
and breastfeeding (Ministry of Health and Care Services, 2007). 
4) Healthy Life Centres (HLCs) are primary healthcare service offering effective, knowledge-
based measures for people with, or at high risk of disease, who need support in changing their 
health behaviour and in coping with health problems and chronic disease (Norwegian 
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Directorate of Health, 2017). Although such HLCs as such are not statutory, the Norwegian 
Directorate of Health encourages all municipalities to establish HLCs to improve and better 
manage statutory services related to disease prevention and health promotion. 
 
3.3. Methods 
In order to analyse how variation in size asymmetry affected service quality and autonomy 
costs of IMC in host municipalities and their partners, we performed Ordinary Least Squares 
Regression (OLS) on two separate datasets using standardised coefficients (ß). The first 
dataset contained registry and survey data obtained from 97 smaller partner municipalities 
involved in IMC in one or more of the four focal service areas (n=147). The second dataset 
contained registry and survey data obtained from 25 host municipalities involved in IMC in 
one or more of the four focal service areas (n=37). As the data used in this study are nested 
(municipalities in IMC arrangements), we initially considered using multilevel analysis 
(MLA) when analysing the effect of size asymmetry. However, because we extracted the 
hosts and their partners into two separate datasets, we ended up with many singletons (i.e. 
involving only one unit) as a result of many dyadic forms of IMC established between two 
municipalities, thereby making MLA inappropriate.  
 
Prior to the regression analysis, we performed tests for linearity, heteroscedasticity and 
potential issues of collinearity between the independent variables included in our analysis, 
showing acceptable levels of variance of inflation (VIF) and bivariate correlations (Tables 1 
and 2). Because of positive skewness, we performed a log transformation (log) of several of 
our variables. Missing values were replaced by series means. 

 

 
3.4. Variables and measures 
A total of eight variables were included in the analysis of our two datasets, of which two were 
included as dependent variables (service quality and autonomy costs) and one as an independent 
variable (size asymmetry). The final five variables served as control variables to adjust for any 
potential effect of variances on the cooperative arrangement itself (IMC size and IMC duration), the 
characteristics of the focal municipality (municipal size and municipal economy) and the type of 
service in question (service type). Descriptive statistics and correlations for these variables in both 
datasets are shown in Table 1 below. 
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Table 1. Descriptive statistics and correlations, dataset containing partner municipalities (n=147) 

Variables Mean (SD) 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Size asymmetry  7.4 (8.4) 1        

2. IMC size  5.2 (2.3) .15 1       

3. IMC duration  7.9 (6.0) -.10 .03 1      

4. Municipal size  4870 (411) -.31** .19* .11 1     

5. Municipal economy  108.9 (22.9) .07 -.21* -.07 -.53** 1    

6. Type of service* 0.48 (0.50) .08 -.36** .07 .08 .21** 1   

7. Service quality 4.1 (0.88) .17* -.06 .04 .08 -.05 .02 1  

8. Autonomy costs 2.96 (1.09) .14 -.03 .06 .07 -.02 -.01 -.17* 1 

Note: p<.05; * p<.01; ** 
* Disease prevention and health promotion services (HLC and CHL) were coded 1 and acute and emergency services (OOH 

and MAU) were coded 0 

 

 

 

 

Table 2. Descriptive statistics and correlations, dataset containing host municipalities (n=37) 

Variables Mean (SD) 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Size asymmetry  4.3 (5.2) 1        

2. IMC size  4.2 (1.8) -.19 1       

3. IMC duration  7.6 (5.4) .25 -.20 1      

4. Municipal size  21649 (40900) .67** .09 .24 1     

5. Municipal economy  99.5 (3.2) -.12 -.31* -.23 -.46** 1    

6. Type of service* 0.2 (0.4) .122 -.48** .13 .05 .14 1   

7. Service quality 4.3 (1.1) -.59** .44** -.30 -.43** .09 -.37* 1  

8. Autonomy costs 1.8 (1.4) -.32 .38* -.38* -.12 -.09 -.19 .36* 1 

Note: p<.05; * p<.01; ** 
* Disease prevention and health promotion services (HLC and CHL) were coded 1 and acute and emergency services (OOH 

and MAU) were coded 0 

 

Dependent variables  
Our two dependent variables, service quality and autonomy costs, were based on survey data 
obtained from the top health-managers in 25 host municipalities and 97 partner municipalities, 
responding to one or more of the questionnaires regarding their involvement in IMC in the 
four focal service areas (OOH, MAU, CHL, HLC). In each of the questionnaires, we asked 
the respondents to indicate on a five-point Likert scale the extent to which:  
1) IMC had contributed to improved service quality in the focal service area (service quality)  
2) They agree that IMC had contributed to loss of influence over decision-making in the focal 
service area (autonomy costs)  
 
Independent variable 

Only one independent variable, size asymmetry, was included in our analysis. Size asymmetry 
was measured as the population size of a focal municipality relative to the population size of 
other participant(s) involved in the same IMC, based on registry data obtained from Statistics 
Norway. Given that this study analyses two separate datasets (hosts and partners), size 
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asymmetry had to be calculated somewhat differently. In the dataset that only contained 
partner municipalities, size asymmetry was measured by taking the ratio of the population 
size of the host municipality to the population size of each individual partner (Emerson, 1962; 
Gulati & Olivia Wang, 2003). In the dataset that only contained host municipalities, size 
asymmetry was measured by taking the ratio of the population size of the host municipality to 
the size of its partner (if only one partner), or the average size of all partners in the IMC (if 
more than one partner) (Steinacker, 2004). Size asymmetry in both datasets was log 
transformed (log) due to skewness. 
 
 

Control variables 
Five additional control variables were included in both datasets that may have the potential to 
affect both the service quality and autonomy costs of IMC. The first two control variables 
relate to the characteristics of the focal host or partner municipality (municipal size and 
economy); the next two control variables relate to the characteristics of the cooperative 
arrangement itself (IMC size and duration); and the final control variable reflects the type of 
health service in focus (type of service). More specifically, these five control variables were 
measured as follows: 
1) Municipal size was measured by using the number of inhabitants living in each 
municipality (log). 
2) Municipal economy was measured as the percentage of free income per capita relative to 
the national average (log). Free income represents a municipality’s residual income after its 
mandated tasks have been fulfilled and constitutes approximately 72% of the available 
income of Norwegian municipalities. 
3) IMC duration refers to the number of years that the municipality had been part of an IMC. 
4) IMC size refers to the number of municipalities participating in the specific IMC. 
5) Type of service was also included as a control variable, constructing a dummy variable of 
which services related to disease prevention and health promotion were coded 1 (HLC and 
CHL) and which acute and emergency services were coded 0 (OOH and MAU).  
 
 

4. Results and discussion 
We started by asking to what extent and in what way size asymmetry between host 
municipalities and their partners affected the perceived service quality and autonomy costs 
resulting from their involvement in IMC. The results of this study suggest that the varying 
degree of size asymmetry inherent in these types of IMC has the potential to affect both 
service quality and autonomy costs, but that this depends on what perspective we take (Table 
3).  
 
First, from the perspective of the relatively smaller partner municipalities, we found size 
asymmetry in favour of the host to be positively related to service quality (supporting H1) and 



10/21 Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» - 21/06732-7 Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» : Universitet i Agder: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunal samarbeid om helsetjenester. Prosjektrapport

 

 

57 

 

 

autonomy costs (supporting H3). These findings indicate that the smaller the size of the 
partner relative to its host, the more likely it is that these partners will improve health service 
quality through IMC while also experiencing more autonomy costs. However, from the 
perspective of the host municipalities, we found size asymmetry in favour of the host to be 
negatively related to service quality (supporting H2), but not to autonomy costs (not 
supporting H4). These findings indicate that the larger the size of the hosts relative to their 
partner(s), the more likely it is that these hosts will benefit less from service quality, while 
having no significant impact on their perceived autonomy costs. However, it should be noted 
that the dataset that only contained hosts shows a positive and quite strong correlation (.67) 
between municipal size and size asymmetry (Table 2), which may indicate that much of the 
effect of size asymmetry may be attributable to variations in the size of the host itself rather 
than size asymmetry. We therefore performed an additional regression analysis in which size 
asymmetry was omitted from the analysis, resulting in a 51.3 to 43.1% reduction of explained 
variance and indicating that size asymmetry adds unique variance above and beyond what was 
explained by the variation in the host size alone. 
 
Taken together, our findings suggest that increased size asymmetry in favour of the host is 
likely to benefit the relatively smaller partners but not the larger hosts in terms of improving 
the quality of health services through IMC. However, achieving these quality benefits among 
the partners appears to be at the expense of losing decision-making autonomy. 
 
 

Table 3. Multiple regression analysis (OLS) 

 PARTNERS (n=147)  HOSTS (n=37) 

 Service quality  Autonomy costs  Service quality  Autonomy costs 

Size asymmetry (log) .258** .225*  -.425* -.258 
IMC size  -.149 -.108  .300 .239 
IMC duration  .054 .074  -.062 -.302 
Municipal size (log) .191 .184  -.094 -.075 
Municipal economy (log) .021 .062  .104 -.079 
Type of service*  -.048 -.068  -.171 .004 
R2 6.8 5.2  51.3 28.5 
Note: Standardized beta values (p<.05; * p<.01; **) 

* Disease prevention and health promotion services (HLC and CHL) were coded 1 and acute and emergency services (OOH 

and MAU) were coded 0 

 

 

 

 

 

4.1. Size asymmetry and service quality 
Although traditional considerations of small absolute size may help us understand why 
municipalities need to cooperate to provide health services in the first place (Arntsen et al., 
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2018), the results of this study suggest that this is not sufficient if we want to achieve a better 
understanding of why some municipalities benefit more than others in terms of service 
quality. More important than the absolute size of municipalities appears to be their size 
relative to other municipalities involved in the same IMC, giving rise to various levels of size 
asymmetry between the host and its partner(s). More specifically, we found that increased size 
asymmetry in favour of the host are likely to enhance the service quality as perceived by the 
smaller partners while undermining the service quality among their relatively larger hosts. 
These findings indicates the presence of relative size effects in IMC in health services 
(Dobrev & Carroll, 2003) and lend strong support to resource dependence theory (Pfeffer & 
Salancik, 1978), emphasizing the importance of not only considering the internal resource 
needs of a given organisation, but also its ability to acquire such resources from other external 
organizations.  
 
From the perspective of the partner municipalities, the results of this study indicate that they 
would be better off establishing cooperation with a relatively larger host that could help them 
gain access to the resources and capacities needed to provide quality health services to their 
inhabitants. This may include expensive medical equipment and technology, infrastructure 
and housing, highly specialised health personnel, a sufficiently large and professional 
environment, etc. (Graddy, 2008; Hulst & Montfort, 2007; Leknes et al., 2013). Thus, greater 
size asymmetry in favour of the host appears to represent a better resource fit for these 
partners simply because this may entail both a greater need for resources and the ability to 
acquire them from their host. Put differently, a substantially larger host will be more capable 
of “filling in” for the resource deficiencies of a partner compared to a host of similar size that 
is more likely to encounter some of the same types of resource deficiencies (Andersen, 2011; 
Andersen & Pierre, 2010; Jacobsen, 2014; Teng, 2007). However, from the perspective of the 
relatively larger and more self-sufficient host municipalities, this very same type of 
asymmetry is likely to represent a worse resource fit because this entails both a reduced need 
for and ability to acquire resources from its partners. 
Taken together, the results indicate that whereas increased size asymmetry in favour of the 
host appears to represent a good fit for the smaller partners in terms of service quality, the 
opposite appears to be the case for their relatively larger hosts. Although this may potentially 
create a tension regarding who should serve as the host in the early stage of the cooperation 
process, it would still appear that the largest municipality in the group is almost exclusively 
chosen as the host. However, this raises an interesting question: If service quality does not 
appear to improve among significantly larger hosts, why bother to assume the demanding role 
of a host or even join an IMC in the first place? We believe that one potential answer to this 
question could be that there may also be additional types of considerations that motivate such 
larger municipalities to assume a host role, which are not part of this analysis, and which 
include increased legitimacy, influence and reputation (Chen & Graddy, 2010). Moreover, 
given the large and specialised requirements necessary to providing many of the health 
services included in this study, the largest municipality may be the only municipality capable 
of taking on this role and may also feel obliged to assume the responsibility as a “big brother” 



10/21 Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» - 21/06732-7 Sluttrapport for UiA -prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» : Universitet i Agder: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunal samarbeid om helsetjenester. Prosjektrapport

 

 

59 

 

 

within a group of significantly smaller neighbouring municipalities. 
 
 

 

 

4.2. Size asymmetry and autonomy costs 

Although it may seem obvious that partner municipalities lose a degree of decision-making 
autonomy by delegating tasks and authority to a host municipality through a written 
agreement (Langseth, 2012; Nilsen, 2013; Vinsand, 2010), the results of this study suggest 
that this is likely to depend on the degree of size asymmetry between the host and its partners. 
More specifically, the results show that increased size asymmetry in favour of the host 
appears to increase the perceived loss of decision-making autonomy among the relatively 
smaller partner municipalities, indicating that power may be an issue in this type of 
cooperation. These findings are in accordance with the resource dependence perspective 
(Pfeffer & Salancik, 1978, p. 53), arguing that “the potential for one organization’s 
influencing another derives from its discretionary control over resources needed by that 
other”, and may indicate that greater size asymmetry enables host to impose its will on 
decision-making processes at the expense of its relatively smaller partners. Thus, it may seem 
that the potential challenges of power imbalance associated with this type of cooperation 
(Brandtzæg et al., 2019; Frisvoll et al., 2017; Langseth, 2012; Nilsen, 2013; Vinsand, 2010), appear 
to be dependent on the level of size asymmetry between the host and its partners. 
 
However, from the perspective of the host, asymmetry in size relative to its partner(s) did not 
appear to make any difference with regard to their loss of autonomy. Put differently, a host 
cooperating with partners of similar size did not result in greater loss of autonomy compared 
to cooperating with relatively smaller and less powerful partners. One possible explanation for 
this is that the size asymmetry and subsequent power imbalance inherent in this type of IMC 
are almost exclusively one sided, with the host being the largest and most powerful. 
Moreover, our measurement of size asymmetry in the dataset that only contained hosts is 
based on the ratio of the host size to the sum of the population size of its partners, showing 
significantly less asymmetry (the host being an average of 2.7 times larger), compared to the 
dataset that only included the partners (the host being an average of 7.4 times larger) (Tables 
1 and 2). 
 
Taken together, the results of this study supports the notion of Broom et al. (1997, p. 90) that 
“scarcity of resources prompts organizations to form asymmetric relationships, even if the 
formation of relationships necessitates the loss of autonomy”. We believe this is because very 
small municipalities may have little choice but to cooperate in order to fulfil their 
commitments (Andersen & Pierre, 2010). This argument is also supported by Norwegian 
studies reporting that some municipalities see IMC as a necessity for delivering services that 
require a certain scale of production and level of specialised skills (Leknes et al., 2013; Zeiner 
& Tjerbo, 2014). The individual establishment of acute and emergency services such as OOH 
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or MAU would be difficult, if not impossible, for some small Norwegian municipalities that 
have limited resources and capacity.  

 

5. Conclusion 

The host municipality model has been pointed to as one of the most beneficial ways of 
organising IMC in terms of achieving better service quality for small municipalities, while 
also acknowledging the potential loss of autonomy associated with this type of IMC 
(Langseth, 2012; Nilsen, 2013; Vinsand, 2010). The results of this study shows that the 
service quality and autonomy costs resulting from involvement in this type of IMC is not a 
given, but rather depends on whether we consider the perspective of the partner or the host 
and the degree of size asymmetry between them. From the perspective of the relatively 
smaller partners, the results suggested that they are likely to benefit greatly from size 
asymmetry in terms of improved service quality, although this would appear to be at the 
expense of losing decision-making autonomy. However, from the perspective of the relatively 
larger hosts, this type of asymmetry is likely to negatively affect service quality while having 
no significant effect on decision-making autonomy. 
 
We argue that the results of this study may have some important practical and theoretical 
implications. From a practical perspective the results may help practitioners and local 
managers make better decisions about which municipality to choose as a host or partner, as 
well as shedding light on some of the potential consequences and trade-off effects of choosing 
one over another. Theoretically, the study supplements the current literature on IMC and other 
forms of inter-organisational cooperation by suggesting that traditional considerations of an 
organisation’s absolute size is not necessarily sufficient  to gain a better understanding of why 
some municipalities benefit more than others in terms of service quality, as well as why some 
municipalities are more likely to lose their autonomy. Rather, the results suggest that the 
quality benefits and autonomy costs resulting from IMC will ultimately depend on the relative 
size of a focal municipality situated within a broader cooperative context, giving rise to 
various levels of size asymmetry and power imbalance. 
 
The study also has some limitations. First, it is based on cross-sectional data collected at a 
single point in time focusing on one specific type of IMC used to provide health services 
within a Norwegian healthcare context. We must therefore be cautious about making 
generalisations as the results cannot automatically be assumed to apply other types of IMC in 
other types of services or geographical contexts, or at other points in time. Second, this study 
solely focuses on asymmetry in size, thereby leaving out other potential sources of asymmetry 
such as financial capacity, demographical composition, political preferences, etc. Third, the 
focus of this study is limited to the organisational (i.e. municipal) level of analysis. We 
believe that future studies of IMC may benefit greatly from also including additional sources 
of asymmetry (e.g. financial capacity, demographical composition, political preferences, etc.), 
and other levels of analysis (i.e. individual and network). 
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From: Bjørnulf Arntsen <bjornulf.arntsen@uia.no> 

Sent: tirsdag 9. februar 2021 11:46 

To: Bergh, John Georg 

Subject: SV: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - 

utbetalingsanmodning 

 

Hei! 

Jeg har nettopp snakket med Geir Sune, fagansvarlig regnskap, og det ser riktig ut at vi skal 

tilbakebetale kr 37 343. Fint om du gir meg kontonummer og hva det skal merkes. 

Hilsen Bjørnulf 

  

Fra: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@agderfk.no>  

Sendt: tirsdag 9. februar 2021 11.19 

Til: Bjørnulf Arntsen <bjornulf.arntsen@uia.no> 

Emne: SV: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - utbetalingsanmodning 

  

Hei 
  
Har dere fått sett noe mere på dette? 

  
Jeg skal sende ut sak til styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedrørende 
sluttrapport fra prosjektet: «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer» på fredag 
12.2.2021.  Saken bør være klar senest på torsdag 11.2.  Jeg vil derfor gjerne ha en 
tilbakemelding fra deg snarest og senest i løpet av torsdag 11.2. 
  
  
Med vennlig hilsen 

John Georg Bergh 

daglig leder 
  
------------------------------------------------ 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

john.georg.bergh@agderfk.no 
Telefon: +47 900 11 693 
  

 
  

Fra: Bjørnulf Arntsen <bjornulf.arntsen@uia.no>  

Sendt: 4. februar 2021 09:21 

Til: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@agderfk.no> 

Emne: SV: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - utbetalingsanmodning 

  

Hei! 

Jeg har sendt dette til økonomi for å sjekke det opp. 

Hilsen Bjørnulf 

  

Fra: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@agderfk.no>  

Sendt: torsdag 4. februar 2021 09.15 
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Til: Bjørnulf Arntsen <bjornulf.arntsen@uia.no> 

Kopi: Simonstø, Thom Nilssen <Thom.Nilssen.Simonsto@agderfk.no> 

Emne: SV: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - utbetalingsanmodning 

  

Hei 
  
Det vises til tidligere korrespondanse om sluttutbetaling av tilskudd fra Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond.  I forbindelse med at jeg skal legge frem en sak for styret med 
sluttrapporten fra prosjektet, har jeg gått gjennom alle sakene i styret vedr. prosjektet 
«Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer».  Det viser seg da at det var en sak så 
tidlig som i 2012 hvor det ble bevilget 220 000 kroner til prosjektet. Denne bevilgningen har 
jeg dessverre ikke fått med meg i mine tidligere beregninger. 
  
Når en tar hensyn til bevilgningen fra 2012 blir de samlede bevilgningene til prosjektet på 
1 453 000 kroner.  Med et kostnadsoverslag på 3 243 131 kroner blir finansieringsandelen på 
44,8%.  Med en faktisk kostnad på 2 686 133 kroner blir det samlede tilskuddet på 1  
203 388 kroner. 
  
Tilskuddet på 220 000 kroner fra 2012 er utbetalt.  Det innebærer at samlet utbetaling til 
prosjektet når jeg tar hensyn til utbetalingen i 2021 er på 1 240 731 kroner eller 37 343 
kroner høyere enn det tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal være 
etter min beregning. 
  
Jeg vil derfor at dere tilbakebetaler beløpet på 37 343 kroner.  Jeg beklager at jeg ikke 
oppdaget bevilgningen i 2012, men det er krevende å følge opp prosjekter som går over så 
lang tid som dette prosjektet.  
  
  
  
Med vennlig hilsen 

John Georg Bergh 

daglig leder 
  
------------------------------------------------ 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

john.georg.bergh@agderfk.no 
Telefon: +47 900 11 693 
  

 
  

Fra: Bjørnulf Arntsen <bjornulf.arntsen@uia.no>  

Sendt: 7. januar 2021 14:57 

Til: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@agderfk.no> 

Emne: SV: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - utbetalingsanmodning 

  

Hei igjen! 

Da har jeg snakket med økonomiavdelingen og kan bekrefte at en sluttutbetaling på kr 611 498 vil 
være korrekt  
Hilsen Bjørnulf Arntsen 
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Fra: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@agderfk.no>  

Sendt: torsdag 7. januar 2021 14.48 

Til: Bjørnulf Arntsen <bjornulf.arntsen@uia.no> 

Emne: SV: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - utbetalingsanmodning 

  

Hei 
  
Det er greit,  Da hører jeg fra deg. 
  
Med vennlig hilsen 

John Georg Bergh 

daglig leder 
  
------------------------------------------------ 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

john.georg.bergh@agderfk.no 
Telefon: +47 900 11 693 
  

 
  

Fra: Bjørnulf Arntsen <bjornulf.arntsen@uia.no>  

Sendt: 7. januar 2021 14:38 

Til: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@agderfk.no> 

Emne: SV: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - utbetalingsanmodning 

  

Hei! 

Jeg er enig med dine beregninger, men jeg vil gjerne ta en liten prat med økonomiavdelingen først 

hvis det er i orden 

Hilsen Bjørnulf 

  

Fra: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@agderfk.no>  

Sendt: torsdag 7. januar 2021 13.28 

Til: Bjørnulf Arntsen <bjornulf.arntsen@uia.no> 

Emne: Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer. - utbetalingsanmodning 

  

Hei 

  

Det vises til sluttrapport og utbetalingsanmodning. 

  

Utbetalingsanmodningen er på 669 737 kroner.  Det beløpet stemmer ikke helt med min 

beregninger. 

  

Prosjektet har vært behandlet av styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond fire ganger.  Siste 

gang var 3. februar 2017 hvor det ble fattet følgende vedtak: 

  

«2. Prosjektet «Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer». 
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a. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Senter for omsorgsforskning – Sør, 

Universitetet i Agder, et tilskudd på 120 000 kroner for 2017 til prosjektet ”Regionale 
tilpasninger til nasjonale utfordringer»  

b. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på kr. 3 243 131,- i perioden 2014- 2017. 

For 2017 er kostnadsoverslaget 240 000 kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige 

totalkostnader for 2017 i forhold til kostnadsoverslaget, blir tilskuddet tilsvarende 

avkortet. . 

c. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversendes 

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

d. Tilsagnet er gyldig til 1.1.2020. Nærmere vilkår for tilsagnet framgår av utbetalingsvilkår 

i tilsagnsbrevet.» 

  

Bevilgningene til prosjektet har vært: 2013 128 000 kroner, 2015 485 000 kroner, 2016 
500 000 kroner og 2017 120 000 kroner. Til sammen 1 233 000 kroner. Med et 
kostnadsoverslag på 3 243 131 kroner, bli finansieringsandelen på 38,0 %. Med en faktisk 
kostnad på 2 686 133 blir det samlede avkortede tilskuddet fra AAUKF på 1 020 731 kroner. 
Prosjektet har fått utbetalt 45 483 kroner i 2015 og 363 750 kroner i 2016. Til sammen 
409 233 kroner. Dette gir etter mine beregninger en sluttutbetaling til prosjektet på 611 498 
kroner. Det vil si 58 239 kroner lavere enn det som følger av utbetalingsanmodningen.  
  
Jeg håper du er enig med meg i overnevnte beregninger og vil gjerne ha en bekreftelse på 
det.  
  
  
  
Med vennlig hilsen 

John Georg Bergh 

daglig leder 
  
------------------------------------------------ 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

john.georg.bergh@agderfk.no 
Telefon: +47 900 11 693 
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Saksopplysninger 
 
Prosjektet «Integrering som virkemiddel og innovasjon» er delt i tre faser og har vært opp 
til behandling i styret tre ganger. Første gang var i møte 17.2.2017 hvor det ble bevilget 
200 000 kroner i sak 31/17. Andre gang var i møte 2.2.2018 hvor det ble bevilget 250 000 
kroner i sak 18/18. Tredje gang var i møte 22.2.2019 hvor det ble bevilget 315 000 kroner i 
sak 13/19. 
 
Vedtaket i styret 22.2.2019 i sak 13/19 var som følger:  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research AS et 
tilskudd på 315 000 kroner til prosjektet «Integrering som virkemiddel og 
innovasjon». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og 
Sørlandets Kompetansefond bevilger tilsvarende tilskudd. 

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på til sammen 4,6 

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

 
3. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). 
Styret forutsetter at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig 
støtte er fullstendige, og legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle 
støttebeløpet uten at de aktuelle terskelverdiene i forordningen overstiges. 
Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.  

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

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

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

tilsagnsbrevet. 
 

Til sammen har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilget 765 000 kroner til 
prosjektet. Det samme har Sørlandets kompetansefond og Sparebankstiftelsen 
Sparebanken Sør også gjort. Til sammen har de tre fondene bevilget 2 295 000 kroner til 
dette prosjektet.  
 
Kostnadene i prosjektet er gjort opp i samsvar med budsjett- og finansieringsplanen på 4,6 
mill. kroner. Utbetalingene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er derfor i 
samsvar med styrets vedtatte bevilgninger på til sammen 765 000 kroner.   
 
 
 
Vurderinger 
 
De tre fasene i prosjektet bygger på hverandre.  I forbindelse med behandlingen i styret av 
tilskudd til fase to, ble det gitt en status og evaluering av fase en i prosjektet.  Tilsvarende 
ble gjort i forbindelse med behandlingen av tilskudd til fase tre hvor det ble gitt en status 
og evaluering av fase to i prosjektet.  Denne saken vil derfor i all hovedsak dreie seg om 
fase tre av prosjektet. 
 
Målsettingen med prosjektet 
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Målet med fase tre var å arbeide frem en tiltakspakke for iverksetting av tiltak og virke-
midler som bidrar til økt verdiskapning og innovasjon gjennom styrket arbeidstilknytning for 
innvandrere. Bidraget fra prosjektets fase en og to er i fase tre knyttet sammen i en 
diskusjon om forslag til tiltak og virkemidler.  

Sentrale spørsmål har vært hvordan iverksette tiltak for innvandrere som bidrar til å øke 
verdiskapingen og innovasjonsevnen. Hva må til i ulike sektorer i arbeidslivet og for 
forskjellige innvandrergrupper for at man skal øke ulike arketypers bidrag til økt verdi-
skapning og innovasjon gjennom styrket arbeidstilknytning?  

Det ble i prosjektet gjennomført læringsverksted som knytter sammen aktører fra 
næringslivet, offentlig sektor, innvandrere og innvandrerorganisasjoner samt det offentlige 
virkemiddelapparatet knyttet til integrering. 

En av hovedleveransene i fase tre er utviklingen av konseptet mangfoldsbarometer. 
Mangfoldsbarometeret er et kommersielt online verktøy og springbrett for økt verdiskaping 
og innovasjon i bedrifter. Verktøyet gir et nasjonalt (og internasjonalt) tilfang av data for 
analyser på virksomhetsnivå som måler potensial for fremtidig økonomisk vekst.  

Som eier av verktøyet vil Oxford selge lisenser for bruk av barometeret, samt utnytte 
overskuddsdata for salg av analyser om vekstpotensial til interessenter som myndigheter, 
virkemiddelapparat, investormiljøer med mer. Dette vil gi en oversikt over sitasjonen på 
mangfoldsområdet, og gjennom det kan en få et godt innblikk i hvilke næringer og 
bedriftstyper som har behov for hvilke virkemidler. Det innebærer at det vil være lettere å 
kunne utvikle en mer skreddersydd virkemiddelportefølje. Både barometeret og disse 
resultatene vil kunne eksporteres til andre regioner. 

Mangfoldsbarometeret er nå inne i en fase der det skal kommersialiseres. Oxford 
Research er derfor i dialog med flere aktører om samarbeid og partnerskap for realisering 
av barometeret. 

Gjennomføringen av prosjektet 
Prosjektet ble gjennomført nesten i henhold til prosjektplanen. Da Covid-19 krisen kom i 
mars 2020, ble en del av arbeidet med utvikling av virkemidler, samt utviklingen av 
mangfoldsbarometeret satt på vent. Med hjemmekontor var det vanskelig å holde trykket 
oppe i prosjektgjennomføringen. Tråden ble tatt opp igjen via teams og etter hvert i 
kontorlokalene etter hvert som situasjonen tillot det. 
  
Vurdering av måloppnåelse 
Hovedmålet med prosjektet var å undersøke hvordan flere innvandrere kan bidra til økt 
verdiskaping og innovasjon i privat sektor. Prosjektet hadde følgende delmål: 

• Å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat 
sektor. 

• Å identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke 
verdiskapingen og innovasjonsevnen. 

• Å skape bedre levekår gjennom styrket arbeidslivstilknytning blant innvandrere 

I følge Oxford Researchs egenvurdering er måloppnåelsen betydelig. 

Formidling 
Prosjektet har hatt et overveiende fokus på utvikling, spesielt i forbindelse med lansering 
av mangfoldsbarometeret.  



11/21 Sluttrapport fra Oxford Research ang. prosjektet:  "Integrering som virkemiddel og innovasjon" - 21/06732-9 Sluttrapport fra Oxford Research ang. prosjektet:  "Integrering som virkemiddel og innovasjon" : Sluttrapport fra Oxford Research ang. prosjektet:  "Integrering som virkemiddel og innovasjon"

Dokumentnr.: 21/06732-9  side 4 av 4 
 

En viktig strategi for å generere og presentere prosjektresultater har vært i møter med 
noen utvalgte nøkkelaktører. Denne strategien innebærer også deltakelse på konferanser 
for å treffe nøkkelaktører. 

I tillegg har vi presentert prosjektresultater på seminarer/workshops. 

 
Viktige erfaringer 
Arbeidsinnvandrere er godt integrerte i Norge gjennom sterk arbeidstilknytning, men har 
likevel utfordringer i arbeidslivet knyttet til språk, godkjent formalkompetanse, nettverk og 
kultur, ofte kortere arbeidskontrakter og som resultat av dette, løsere arbeidslivstilknytning. 
Eksplorative gruppeintervjuer med ulike grupper av innvandrere understreker spesielt 
viktigheten av språk, sosiale nettverk og kulturforståelse. Dette understøtter etablert og 
erkjent kunnskap på feltet innen integrering og arbeidsliv. Sammenhengen og bevisst-
heten på forholdet mellom mangfold og verdiskaping er derimot ikke erkjent kunnskap. For 
den videre veien i FoU-prosjektet kan det imidlertid være grunn til å undersøke videre 
hvorvidt dette i enda større grad gjør seg gjeldende i Agder.  

Prosjektet indikerer at det ligger et stort uforløst innovasjonspotensialt i næringslivet på 
Agder når det gjelder å involvere/ integrere arbeidstakere med annen etnisk og kulturell 
opprinnelse/ erfaring enn det norske, sterkere i privat næringsliv. Det finnes ikke noen 
eksakte målemodeller for hvor mye mangfold bidrar til vekst, verdiskaping og innovasjon. 
Potensialet og effekter av mangfold er dermed mindre studert og analysert. Men, med 
realiseringen av mangfoldsbarometeret vil bedrifter (og etter hvert også arbeidsgivere i 
offentlig sektor) ha et verktøy der de kan teste ut sammensetningen av egen arbeidsstyrke 
og knytte dette til deres utviklingsmuligheter.  

I utviklingen og realiseringen av mangfoldsbarometeret er bedriften enheten. Men; basert 
på at det vil være gratis tilgang til barometeret uansett hvor i landet en befinner seg, vil en 
etter hvert kunne få data om mangfoldssituasjonen for hele landet. En vil da kunne 
sammenlikne arbeidskraftsammensetningen i Agder med andre regioner. Oxford Research 
ser også muligheten for å kunne utvikle barometeret til å være tilgjengelig i våre naboland. 

Oxford Research argumenterer for at arbeidet som er gjort i dette prosjektet bør fortsette 
også etter prosjektslutt, men nå med nye aktører og samarbeidspartnere. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet anbefaler at styret tar sluttrapporten fra Oxford Research vedrørende 
prosjektet «Integrering som virkemiddel og innovasjon» til etterretning. 
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1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 

Målet med fase 3 var å jobbe frem en tiltakspakke for iverksetting av tiltak og virkemidler som bidrar 

til økt verdiskapning og innovasjon gjennom styrket arbeidstilknytning for innvandrere. Bidraget fra 

prosjektets fase 1 og 2 er i fase 3 knyttes sammen i en diskusjon om forslag til tiltak og virkemidler 

som bidrar til økt verdiskapning og innovasjon gjennom styrket arbeidstilknytning blant innvandrere. 

Sentrale spørsmål vil være hvordan iverksette tiltak for innvandrere som bidrar til å øke 

verdiskapingen og innovasjonsevnen. Hva må til i ulike sektorer i arbeidslivet og for forskjellige 

innvandrergrupper for at man skal øke ulike arketypers bidrag til økt verdiskapning og innovasjon 

gjennom styrket arbeidstilknytning? Som Det ble i prosjektet gjennomført læringsverksted som 
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knytter sammen aktører fra næringslivet, offentlig sektor, innvandrere og innvandrerorganisasjoner 

samt det offentlige virkemiddelapparatet knyttet til integrering.  

• Læringsverksted 4: Arbeid i grupper med tiltaksutvikling. De som deltar, vil være spesialister på sitt 
område 

• Læringsverksted 6: Oppsummerende seminar med flere deltakere – bruke dette for revidering av 

planlagte/foreslåtte tiltak  

En av hovedleveransene i år 3 er utviklingen av konseptet mangfoldsbarometer. 

Manfoldsbarometeret er et kommersielt online verktøy og springbrett for økt verdiskaping og 

innovasjon i bedrifter. Verktøyet gir et nasjonalt (og internasjonalt) tilfang av data for analyser på 

virksomhetsnivå som måler potensial for fremtidig økonomisk vekst. Som eier av verktøyet vil Oxford 

selge lisenser for bruk av barometeret, samt utnytte overskuddsdata for salg analyser om 

vekstpotensial til interessenter som myndigheter, virkemiddelapparat, investormiljøer med mer. 

Dette vil gi en oversikt over sitasjonen på mangfoldsområdet, og gjennom det vil vi kunne få et godt 

innblikk i hvilke næringer og bedriftstyper som har behov for hvilke virkemidler. Det innebærer at 

det vil være lettere å kunne utvikle en mer skreddersydd virkemiddelportefølje, og både 

barometeret og disse resultatene vil kunne eksporteres til andre regioner. 

Mangfoldsbarometeret er nå inne i en fase der det skal kommersialiseres. Vi er derfor i dialog med 

flere aktører om samarbeid og partnerskap for realisering av barometeret. 

2. Gjennomføring i henhold til 

prosjektplanen  

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

Prosjektet ble gjennomført nesten i henhold til prosjektplanen. Da Covid-19 krisen kom i mars 2020, 

ble en del av arbeidet med utvikling av virkemidler, samt utviklingen av mangfoldsbarometeret satt 

på vent. Med hjemmekontor ble det vanskelig å holde trykket opp i prosjektgjennomføringen. 

Tråden ble tatt opp igjen via teams og etter hvert i kontorlokalene etter hvert som situasjonen tillot 

det. Det siste seminaret i læringsverkstedrekken måtte imidlertid gå ut som et arrangement med 

fysisk deltakelse. I arbeidet med foreslåtte tiltak har vi heller prioritert å ha en til en dialog med 

personer fra ulike miljøer. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 

planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 

Hovedmålet med prosjektet er å undersøke hvordan flere innvandrere kan bidra til økt verdiskaping 

og innovasjon i privat sektor. Prosjektet har følgende delmål: 

• Å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat sektor 

• Å identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og 
innovasjonsevnen 

• Å skape bedre levekår gjennom styrket arbeidslivstilknytning blant innvandrere 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 

Betydelig 
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3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de involverte 

prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 

Et suksesskriteria for prosjektet er kommunikasjon. Det har derfor vært mye fokus på nettverk og 

spredning av resultat. I kommunikasjon har vi lagt vekt på å binde aktører til prosjektet gjennom å 

søke samarbeid gjennom å møte aktører en til en. I tillegg har vi: 

– Gjennomført en seminarrekke med presentasjon og diskusjon av resultater 

– Levert en rekke kronikker for nasjonale og riksdekkende medier 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

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

Prosjektorganiseringen gikk etter planen. Resursdimensjoneringen ble noe endret ettersom at vi 

endret strategi for læringsseminar relatert til covid-19 situasjonen. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder fremdriftsplan.  

Prosjektorganiseringen gikk etter planen. Resursdimensjoneringen ble noe endret ettersom at vi 

endret strategi for læringsseminar relatert til covid-19 situasjonen. 

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det noe 

dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 

Arbeidsinnvandrere er godt integrerte i Norge gjennom sterk arbeidstilknytning, men har likevel 

utfordringer i arbeidslivet knyttet til språk, godkjent formalkompetanse, nettverk og kultur, ofte 

kortere arbeidskontrakter og som resultat av dette, løsere arbeidslivstilknytning. Eksplorative 

gruppeintervjuer med ulike grupper av innvandrere understreker spesielt viktigheten av språk, 

sosiale nettverk og kulturforståelse. Dette understøtter etablert og erkjent kunnskap på feltet innen 

integrering og arbeidsliv. Sammenhengen og bevisstheten på forholdet mellom mangfold og 

verdiskaping er derimot ikke For den videre veien i FoU-prosjektet kan det imidlertid være grunn til å 

undersøke videre hvorvidt dette i enda større grad gjør seg gjeldende i Agder.  

Vårt arbeid indikerer at det ligger et stort uforløst innovasjonspotensialt i næringslivet på Agder når 

det gjelder å involvere/ integrere arbeidstakere med annen etnisk og kulturell opprinnelse/ erfaring 

enn det norske, sterkere i privat næringsliv. Det finnes ikke noen eksakte målemodeller for hvor mye 

mangfold bidrar til vekst, verdiskaping og innovasjon. Potensialet og effekter av mangfold er dermed 

mindre studert og analysert. Men, med realiseringen av vårt mangfoldsbarometer vil bedrifter (og 

etter hvert også arbeidsgivere i offentlig sektor) ha et verktøy der de kan teste ut sammensetningen 

av egen arbeidsstyrke og knytte dette til deres utviklingsmuligheter.  
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I utviklingen og realiseringen av mangfoldsbarometeret er bedriften enheten. Men; basert på at det 

vil være gratis tilgang til barometeret uansett hvor i landet en befinner seg, vil vi etter hvert kunne 

fra data om mangfoldssituasjonen for hele landet. Vi vil derfor kunne sammenlikne 

arbeidskraftsammensetningen i Agder med andre regioner. Vi ser også muligheten for å kunne 

utvikle barometeret til å også være tilgjengelig i våre naboland. 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 

Oxford Research vil argumentere for at arbeidet som er gjort i dette prosjektet bør fortsette også 

etter prosjektslutt, men nå med nye aktører og samarbeidspartnere. 

Vi viser til vår sluttrapport, der hele prosjektet er presentert og beskrevet. 

8. Vedlegg 

• Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- eller 

mer.) 

• Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 

• Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 

Elisabet S. Hauge  

Prosjektansvarlig 

Rune Stiberg-Jamt 
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Forord 

Denne rapporten presenterer resultatene fra et treårig FoU-prosjekt som har utforsket betydningen av 
mangfold i arbeidslivet for verdiskaping og innovasjon.  

FoU-aktivitetene i pilotprosjektet har bestått av deltakelse på regionale og nasjonale konferanser og 
seminarer om mangfold i arbeidslivet, innhenting og analyse av registerdata, fokusgruppeintervju med 
ulike innvandrergrupper, kvalitative intervjuer med bedriftsledere som har ansvar for rekruttering og 
kompetanseutvikling, samt intervju med nøkkelaktører som interesseorganisasjoner. Prosjektteamet vil 
takke alle aktører som har stilt til intervju. 

Utvikling av verktøyet mangfoldsbarometeret har stått sentralt i prosjektet. Mangfoldsbarometeret er et 
kommersielt online-verktøy og springbrett for økt verdiskaping og innovasjon i bedrifter. Verktøyet gir et 
nasjonalt (og internasjonalt) tilfang av data for analyser på virksomhetsnivå som måler potensial for fremtidig 
økonomisk vekst. 

 

FoU-prosjektet er finansiert av Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder Utviklings- og 
kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 

Kristiansand, 30. oktober 2020 

Rune Stiberg-Jamt  
Administrerende direktør 
Oxford Research AS 
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1. Om prosjektet - mandatet 

Denne rapporten er en sluttrapport som summerer opp aktiviteter og resultater i siste fase av det 
treårige prosjektet «Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon». Hovedmålet med 
prosjektet er å utforske hvordan arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn bidrar til økt verdiskaping og 
innovasjon i privat sektor. Prosjektet har følgende delmål: 

• Å undersøke hvordan innvandrere bidrar til verdiskaping og innovasjon i privat sektor  
• Å identifisere og utvikle tiltak blant innvandrere som kan bidra til å øke verdiskapingen og 

innovasjonsevnen.  
• Å skape bedre levekår gjennom styrket arbeidslivstilknytning blant innvandrere 

Prosjektet har nytteverdi for tre ulike aktørgrupper: 

• For bedrifter gjennom at det vil kunne bidra til økt verdiskaping og innovasjon 
• For innvandrere gjennom at det kan bidra til inkludering i arbeidslivet og/eller 

karriereutvikling 
• For det offentlige virkemiddelapparatet gjennom at det vil gi innspill til utvikling av 

eksisterende og nye tiltak og virkemidler 

Prosjektet er en del av et større FoU-prosjekt bestående av tre faser, og denne rapporten presenterer 
arbeidet som har blitt gjort i den siste fasen, samt fra fase en og to i prosjektet. Mål for den første fasen 
var å utarbeide en kunnskapsstatus, foreløpige anbefalinger og særlig interessante tiltak som er 
tilpasset ulike grupper. Kunnskapsstatusen fra fase en ble videre benyttet til å genere interessante 
spørsmål og hypoteser som ble tatt videre i fase to. Den ble også brukt til å skape en oversikt over 
mulige tiltak som styrker verdiskaping og innovasjon gjennom mangfold.  

 

1.1 Læringspunkter fra fase 1 og fase 2 

I første prosjektår ble det gjennomført dokumentstudier, studie av registerdata og 
fokusgruppeintervjuer. For å sørge for tidlig forankring av prosjektet blant ulike interessenter ble det 
planlagt arrangert to workshoper i fase 1; en relativt tidlig og en på slutten i fase 1. Første workshop 
ble holdt i april 2017.  Siste workshop vil bli avholdt i november/ desember 2017. I 2018 ble det 
avhold tre læringsverksteder, den første i samarbeid med KS. I andre prosjektår er det også 
gjennomført kvalitative intervjuer med bedrifter, arbeidsinnvandrere og arbeidslivsorganisasjoner. Her 
er det også gjennomført tre læringsverksteder.   

Gjennomgangstonen i intervjuene med sørlandske bedrifter er at mangfold er en positiv kraft. 
Bedriftene har alle ansatte med utenlandsk bakgrunn, og rekruttering av arbeidskraft i og utenfor 
Norge er for disse bedriftene velkjent. Å søke etter arbeidskraft utenfor Norge er nødvendig for å 
rekruttere nok kompetente folk med riktig kompetanse. Mangfold er gjerne stort i produksjonen, men 
avtar jo høyere opp i ledelsen i bedriften man kommer.  
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De innledende intervjuene med bedrifter viser at det er to grupperinger av hvordan bedrifter jobber 
med mangfoldstrategi og mangfoldsledelse. Enkelte bedrifter har en utformet strategi og visjon for 
hvordan de jobber med inkludering av alle ansatte i bedriften. De fleste bedriftene har imidlertid ikke 
en slik strategi. I bedriftene som vi har møtt, blir gjerne mangfold synonymt med samling av ansatte 
med ulike bakgrunner, altså en tellestrategi. Utover det å ha en kultur, policy eller ønske om å 
inkludere folk med ulike bakgrunner, er det få av våre bedrifter som har konkrete strategier for 
mangfoldsledelse. Når bedrifter rekrutterer velger de gjerne det trygge og etablerte, altså arbeidstakere 
som likner en selv. Våre funn indikerer at det ligger et stort uforløst innovasjonspotensial i 
næringslivet på Agder knyttet til mangfold. 

Fase 1 og 2 viste at arbeidsinnvandrere for eksempel ønsker mer målrettet språkopplæring, prosesser 
for raskere godkjenning av utdanning fra opprinnelseslandet og tiltak som forhindrer diskriminering i 
arbeidsmarkedet. Dette er informasjon som forsåvidt er godt kjent, men hvordan man skal løse opp i 
disse utfordringene er mindre utforsket. I fase 2 har vi derfor gått dypere inn i disse problemstillingene 
gjennom etablering av et «nedenfra og opp»-perspektiv på utviklingen av et forbedret 
kunnskapsgrunnlag. Her har fokuset på arbeidsinnvandrere og potensialet for økt innovasjon og 
verdiskapning vært mer eller mindre fraværende. 

Sentrale spørsmål i intervjuene med arbeidsinnvandrere har vært; hvordan opplever innvandrerne egen 
innflytelse i arbeidslivet, hvordan er de med på å forme aktiviteten på de arbeidsplassene de eventuelt 
er i, hvordan opplever de at deres ressurser og kompetanse blir brukt for økt verdiskapning og 
innovasjon på Agder? 

I intervjuene med arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn er det flere av informantene som forteller 
om barrierer knyttet til det å bli involvert og inkludert i innovasjonsprosesser i bedriftene. Barrierene 
er gjerne knyttet til at bedrifter ønsker å drive slik «de alltid har gjort det». Informantene føler på at de 
blir møtt med skepsis basert på deres kulturelle bakgrunn. I flere tilfeller forteller de om hvordan de 
blir lite brukt og inkludert internt og eksternt i bedriften, selv om de har mye kompetanse og kunnskap 
å dele med sine kollegaer. Flere av informantene opplever også at det er større barrierer blant 
utenlandsk arbeidskraft å få tilgang til karriereutviklingsmuligheter og opprykk, enn deres etnisk 
norske kollegaer. Dette trenger ikke å skyldes bedriftens mangel på mangfoldsledelse. I flere tilfeller 
forteller informantene at deres kollegaer faktisk er de største hindrene for deres mulighet til å bli 
inkludert i innovasjonsprosesser. Flere av informantene forteller om ekskludering og sabotasjer i 
utføringen av sine arbeidsoppgaver og i deltakelse i bedriftens utviklingsstrategier.   

Samtidig er det flere av våre informanter som har slitt for å komme inn i arbeidsmarkedet. De er derfor 
generelt svært fornøyde med å være i jobb, har stor lojalitet til arbeidsgiveren og er redd for å miste 
den jobben som de har. Noen av informantene forteller om at de i sin jobb opplever store muligheter 
for karriereutvikling. Disse informantene jobber gjerne i bedrifter i internasjonale konserner. 
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2. Aktiviteter i fase 3 

I prosjektets siste fase har fokuset på hvordan man kan hente ut verdiskaping og innovasjon gjennom 
mangfold i arbeidskraften blitt styrket.  

I tillegg til konkret FoU-arbeid har det vært jobbet med økt synlighet av resultatene av prosjektet. 
Prosjektet er nå organisert som en del av aktiviteten innenfor Senter for vekstanalyse. Det ble i 
sommer publisert en kronikk om arbeidet i prosjektet (se vedlegg 1). 

2.1 Mangfold har blitt en aktivitet i Senter for vekstanalyse 

I løpet av de siste årene har det blitt et større fokus på potensialet i mangfold i arbeidskraften fra flere 
hold. Ulike aktører har ulike interesser, selv om de er enige i mål for økt mangfold. For næringsliv er 
interessen knyttet til innovasjon, markedsutvikling og økt verdiskaping. Fra myndighetenes side er det 
gjerne fokus på å få folk i arbeid. I et politisk perspektiv handler det ofte om integrering. Uansett 
interesse, det er lite forskning og dokumentasjon på effekter av mangfold knyttet til innovasjon og 
verdiskaping, og den kausale sammenhengen mellom mangfold og verdiskaping i bedrifter. Det vil 
være strategisk viktig å få mer innsikt i effekter av tiltak over tid. Det vil gi bedre kunnskapsgrunnlag 
for bedrifter, arbeidslivsorganisasjoner, virkemiddelapparat, politikere og så videre for hvordan 
fremme og realisere potensialet for økt innovasjon og vekst i årene fremover.  

For å styrke kommersialiseringsarbeidet med verktøyene som vi har utviklet i prosjektet, har vi nå lagt 
prosjektet Mangfold, Innovasjon og Verdiskaping inn under vår satsing Senter for vekstanalyse1 (). 
Det gjør at fokuset på sammenhengen mellom mangfold, verdiskaping og innovasjon ikke stopper opp 
når dette prosjektet fases ut.  

2.1.1 Fokus på næringsaktivitet og kommersialisering av verktøy i Senter for vekstanalyser 

Mangfoldsbarometeret er et kommersielt online-verktøy og springbrett for økt verdiskaping og 
innovasjon i bedrifter. Verktøyet gir et nasjonalt (og internasjonalt) tilfang av data for analyser på 
virksomhetsnivå som måler potensial for fremtidig økonomisk vekst. Som eier av verktøyet vil Oxford 
Research selge lisenser for bruk av barometeret, samt utnytte overskuddsdata for salg analyser om 
vekstpotensial til interessenter som myndigheter, virkemiddelapparat, investormiljøer med mer. 

Likestilt arbeidsliv ved Agder fylkeskommune vil være en erfaringspartner i prosjektet gjennom at 
verktøyet testes ut på virksomheter som har blitt sertifisert gjennom Likestilt Arbeidsliv. 

Konseptet for Mangfoldsbarometeret er ferdig. Markedsbehovet for dette er testet ut, og 
kommersialiseringsfasen står for tur. I det videre arbeidet vil kommersialiseringen av 
mangfoldsbarometeret være en utviklingsaktivitet i Senter for vekstanalyse. I tilegg til at det er knyttet 
kontakter til aktører som kan bistå i realiseringen av barometeret, har Oxford Research nedlagt 
arbeidsinnsats for å skaffe finansiering til utviklingen av verktøyet fra konsept til et online -verktøy. 
Det er sendt ut søknader om støtte til dette.   

 
1 https://oxfordresearch.no/senter-for-vekstanalyser/, samt https://oxfordresearch.no/projects/mangfold/ 
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2.2 Læringsverksted, konferanse og arbeidsverksteder 

I fase tre ble det gjennomført ett seminar om virkemidler som fremmer mangfold.  Det var opprinnelig 
planlagt gjennomføring av ett seminar til. Det utgikk på grunn av Covid-19 pandemien. For å ikke 
stoppe utviklingen i prosjektet, valgte vi å gå videre og heller delta på andre web-baserte aktiviteter, 
samt å styrke og etablere nettverk mot andre aktører som har interesse i FoU-prosjektet. Samtidig har 
vi økt fokuset på utvikling og realisering av Mangfoldsbarometeret (se kapittel 4). 

2.2.1 Virkemidler som fremmer mangfold – Læringsverksted, november 2019  

Seminaret «Virkemidler som fremmer mangfold» hadde et todelt formål; 1) styrke 
kunnskapsgrunnlaget for virkemidler for mangfold, og 2) invitere til diskusjon om veivalg og 
målgruppe for konseptet Mangfoldsbarometeret (se kapittel 4). 15 resurspersoner fra arbeidsliv og 
offentlig sektor deltok på seminaret.  

Til første del av seminaret ble Laura Traavik invitert som hovedforedragsholder om tematikken 
virkemidler for økt mangfold. Traavik er førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania på Institutt for 
ledelse og organisasjon. Hun har undervist i forhandlinger, ledelse av mangfold, og økonomisk 
psykologi. Hennes forskningsinteresser inkluderer forhandlinger og mangfold og inkludering i 
arbeidslivet. Utgangspunktet for Traaviks foredrag var hennes forskningserfaringer på hvordan få folk 
til å komme til, og bli, i bedrifter.  

Andre del av seminaret ble organisert mer som et læringsverksted for utvikling av 
Mangfoldsbarometeret. Selve konseptet ble presentert og diskutert. Basert på disse diskusjonene ble 
viktige veivalg knyttet til realisering av barometeret valgt og videreutviklet.  

2.2.2 Deltakelse på Brussel - konferanse 

European Week of Regions and Cities er en årlig konferanse som avholdes i Brussel i oktober. I 2019 
deltok over 9000 på konferansen, mens det ble avholdt over 300 forskjellige foredrag og sesjoner. 
Flere av disse foredragene omhandlet mangfold og integrering av innvandrere i arbeidslivet. Oxford 
Research valgte å sende en representant til konferansen med mål om lære hvordan andre europeiske 
byer og regioner så på, vurderte og la til rette for mangfold. 

Foredragene Oxford deltok på var følgende:   

• How can we improve the contribution of EU Funds to integration of people with a migrant 
background? 

• Labour market integration of migrants – challenges for the local level. 
• Wicked Problems in Cities and Regions – Can research help? 
• Capitalising on diversity in local development. 
• Global Talents, Immigration Policy and Regional Innovation. 
• Territorial analysis of labour markets, social inclusion & human capital policy. 
• Migrant and Refugee Integration in Small Territories: A Win-Win Opportunity. 
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2.3 Arbeidsverktsteder 

Vi har gjennomført flere arbeidsverksteder gjennom prosjektet. På grunn av pandemien har disse vært 
interne. Fokuset for interne arbeidsverkstedene har vært todelt; 

1. To arbeidsverksteder som har hatt fokus på utvikling av virkemidler for mangfold 
2. Tre arbeidsverksteder som har konsentrert seg om utvikling og realisering av konseptet 

Mangfoldsbarometeret 
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3. Ny forskning og standard på mangfold, 
verdiskaping og innovasjon 

3.1 Aktuell forskning 

Av den nye forskningen som har blitt publisert på temaene mangfold, verdiskaping og innovasjon, er 
det et økt antall artikler som ser mer empirisk på hvordan mangfold påvirker innovasjon. Av annen ny 
litteratur er konsulentfirmaet McKinsey & Company sin rapport «Delivering through Diversity2» 
relevant og det har også blitt utgitt en norsk standard i mangfoldsledelse.  
 
Solheim og Fitjar3 publiserte i 2018 empirisk forskning på hvordan utenlandske arbeidere påvirker 
innovasjon i norske selskaper. Artikkelen fokuserer på om selskaper med utenlandske arbeidskraft 
også har større internasjonalt nettverk, og om dette igjen promoterer innovasjon gjennom tilgang til ny 
kunnskap. Funnene i artikkelen tilsier at selskaper med høyt utdannet utenlandsk arbeidskraft 
samarbeider oftere med internasjonale partnere. Videre viser artikkelen at det er en positiv 
sammenheng mellom å ha et variert utvalg av internasjonale partnere og muligheten for både 
produktinnovasjon og ny-til-markedet produktinnovasjon. Selskaper med utenlandsk arbeidskraft med 
lav eller medium utdanning har derimot ikke signifikant forskjellig internasjonalt nettverk enn de uten 
utenlandsk arbeidskraft, noe forfatterne mener kan tyde på at utenlandsk arbeidskraft med lav eller 
medium utdannelse kan bidra mer hvis de blir mer involvert i firmaenes internasjonale nettverks-
prosess.   
 
Solheim og Fitjar (2018)4 har også publisert artikkelen «Samanhengar mellom utanlandskfødd 
arbeidskraft og innovasjon: er det kjønnsmessige og geografiske skilnader?». I denne artikkelen 
undersøkte de sammenhengen mellom andelen utenlandskfødte menn og kvinner, og produkt- og 
markedsrettet innovasjon. Forskningen deres viser at det er spesielt foretak utenfor storbyregionene 
som drar nytte av det økte mangfoldet som utenlandsk arbeidskraft representer, og det er spesielt 
andelen utenlandskfødte menn som henger positivt sammen med innovasjon.   
 
Brenna og Solheims (2018)5 artikkel «Hvordan lede mangfold?» brukte et selskap, Seema, som case 
med mål om å belyse konkrete verktøy knyttet til mangfoldsledelse. Mangfoldsledelse «omhandler 
lederes evne til å bygge felles identitet og en sterk inkluderende kultur ved å ta utgangspunkt i 
likhetene mellom ansatte og anerkjenne ulikhetene som en styrke». Artikkelen argumenterer blant 
annet at for at ledere må identifisere maktforholdene mellom dominantgruppen og minoritetsgruppen 
og at virksomheter svært ofte har ulik mangfoldskompetanse uten at virksomheten har verktøy til å 
identifisere og anvende den i ulike innovasjonsprosesser. Følgende faktorer er i artikkelen vektlagt 
som viktig for å få positive effekter av mangfold: Tilstrekkelig kompetansevariasjon, mulighet for å 

 
2McKinsey&Company (2018). Delivering through diversity.   
3 Solheim, M., & Fitjar, R. D. (2018). Foreign Workers Are Associated with Innovation, But Why? International 

Networks as a Mechanism. International Regional Science Review, 41(3), 311–334 
4 Solheim, M. C., & Fitjar, R. D. (2018) Samanhengar mellom utanlandskfødd arbeidskraft og innovasjon: er det 

kjønnsmessige og geografiske skilnader?. Søkelys på arbeidslivet, 35(03), 171-185. 
5 Brenna, L. R., & Solheim, M. C. Hvordan lede mangfold?. (2018) Praktisk økonomi & finans, 34(03), 186-195. 

Konkrete verkt for at mangfold kan bli et konkurransefortrinn i en omskiftelig tid. 
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danne en motklan/kritisk masse, åpen og endringsorientert organisasjonskultur og en bevisst satsing på 
mangfold fra ledelsens side.  
 
Rapporten «Delivering through Diversity» av konsulentfirmaet McKinsey & Company (2018) er en 
utvidelse av deres forskning på inkludering og mangfold fra 2015, og rapporten inkluderer både 
mangfold i kulturell og etnisk bakgrunn og mangfold i kjønn. Rapporten ser på hvorvidt og hvor i 
organisasjoner at mangfold har betydning, og også på hvordan bedrifter kan bruke mangfold for å 
bidra til å oppnå bedriftens mål. Funnene i rapporten går ut på at forholdet mellom mangfold og 
forretningsresultat består, og at dette gjelder både mangfold i kjønn og etnisk/kulturell bakgrunn.  
Basert på opplevelsene til selskapene inkludert i forskningen så kommer McKinsey i rapporten opp 
med fire punkter for å oppnå resultater gjennom økt inkludering og mangfold. Disse fire er: 
 

• Commit and cascade. Konsernsjef og ledere må formulere en overbevisende visjon med reelt 
ansvar for gjennomføring. Denne må være gjennomgripende, og også inkludere mellomledere. 

• Link inclusion and & diversity to growth strategy. Prioriteringer og mål innen inkludering og 
mangfold må være eksplisitt definert basert bedriftens vekststrategi.  

• Craft an initiative portfolio. Initiativer for å oppnå inkluderings- og mangfoldsmålene bør være 
målrettet basert på bedriftens vekststrategier, og investeringer som gjøres bør være rettet mot å 
skape både programmer og den inkluderingskulturen som kreves for å fange de tiltenkte 
fordelene. 

• Tailor for impact. Inkluderings- og mangfoldstiltak bør skreddersys til det relevante 
forretningsområdet eller den geografiske konteksten for å maksimere lokal påvirkning. 

 
I 2017 og 2018 ble også de første standardene relatert til mangfold og inkludering på arbeidsplassen 
gitt ut. Den viktigste av disse for norske bedrifter er nok Norsk Standard sin «Ledelsessystemer for 
mangfold – krav» (NS 11201:2018) som ble utgitt av Standard Norge under Arendalsuka 2018. Ifølge 
Standard Norge er denne standarden verdens første standard for mangfoldsledelse. Standarden 
«spesifiserer hvordan en går fram for å etablere sitt eget system for mangfold som en del av sitt eget 
ledelsessystem». Det britiske standardiseringsinstituttet (BSI) har også gitt ut en relevant standard 
«Valuing people through diversity and inclusion. Code of practice for organizations” (BS 
76005:2017). BSI sier at «This standard provides a framework and recommendations for valuing 
people through diversity and inclusion» om standarden. 

3.1.1 Oppsummering 

Forskning som har blitt gjort på mangfold og inkludering i arbeidslivet det siste året omhandler, som 
denne gjennomgangen viser:  

• Økt empirisk forskning på hvordan mangfold bidrar til innovasjon  
• Forslag til tiltak og standarder for å lede mangfoldet i bedrifter 
• Manglende fokus på effekt/ effektmålinger 

Den empiriske forskningen har istor grad vist at mangfold bidrar til økt innovasjon, blant annet 
gjennom å gi bedriftene med høyt utdannet utenlandsk arbeidskraft økt internasjonalt nettverk. 
Forskningen har videre vist at det er spesielt bedrifter utenfor storbyene som drar nytte av økt 
mangfold. Flere tiltak som gjør det mulig å dra bedre nytte av økt mangfold er også presentert. Det er 
poengtert at bedrifter mangler verktøy som gjør det mulig å identifisere og anvende mangfoldet i ulike 
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innovasjonsprosesser, og at bedriftene kan øke innovasjonen med å inkludere også lavt og medium 
utdannede arbeidere i bedriftenes internasjonale nettverk. McKinsey ramser også opp fire punkter for å 
oppnå innvirkninger gjennom økt inkludering og mangfold. Disse inkluderer blant annet å ha en visjon 
med ansvar for gjennomføring i alle nivåer i bedriften, eksplisitte definerte prioriteringer og mål innen 
mangfold, skreddersydde mangfoldstiltak og mangfoldsmål basert på bedriftens vekststrategi. Det har 
også blitt publisert en norsk standard for mangfoldsledelse som skal hjelpe bedrifter til å lede 
mangfoldet innad i bedriften.6 

3.2 Politikk for mangfold  

I det følgende presenteres en systematisk gjennomgang av politiske virkemidler som er ment å øke 
mangfoldet i arbeidslivet. Vi benytter oss av «NATO-rammeverket» (Hood & Margetts 2007) til dette 
formålet. Rammeverket klassifiserer politiske verktøy innunder fire brede kategorier: (1) 
informasjonsfaglige (nodality), (2) juridiske (authority), (3) økonomiske (treasury) og (4) 
organisatoriske (organization) virkemidler: 

Tabell 1: NATO-rammeverket 

Informasjonsfaglige 

verktøy 

Juridiske verktøy Økonomiske verktøy Organisatoriske 

verktøy 

Som node i et sosialt 
nettverk kan offentlige 
myndigheter med 
letthet få tilgang til 
informasjon og bruke 
informasjon til å 
påvirke befolkningen.  

Muligheten til å 
befale, forby, anbefale 
og tillate gjennom 
fastlagte prosedyrer og 
identifiserende 
symboler. 

Evne til å kreve inn og 
utbetale midler, 
gjennom skatter og 
avgifter, tilskudd, 
stønader, offentlige 
innkjøp m.m.  

Menneskelige 
ressurser (byråkrater, 
personell) og alle typer 
materielle ressurser 
som land, bygninger, 
materialer, 
datamaskiner og 
utstyr, som på en eller 
annen måte er 
organisert. 

Videre fininndelinger er mulig, men siden dette kapittelet er ment å gi en deskriptiv 
bakgrunnsforståelse, vil rammeverket brukes for å synliggjøre hva som gjøres på ulike områder, heller 
enn å danne utgangspunkt for en rigorøs analyse. I praksis vil en ordning ofte være en hybrid mellom 
flere av de fire kategoriene. For eksempel er meldeplikten for mottakere av ulike NAV-ytelser, et 
informasjonsfaglig virkemiddel der stønadsmottakeren sender inn et meldekort om arbeid og aktivitet 
hver 14. dag. Dette innebærer også en juridisk komponent som pålegger dem å gjøre dette, og samtidig 
en økonomisk komponent som innebærer reduksjon eller bortfall av ytelsen dersom meldekortet 
sendes inn for sent. Dette kan mottakeren klage på, og da vil NAV benytte sine organisatoriske 
verktøy for å behandle dette. 

 
6 https://www.standard.no/fagomrader/kvalitet-og-/styringssystemer/mangfoldsledelse/ 
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3.2.1 Nasjonal politikk 

Det er redegjort for den nasjonale politikken på feltet i en rekke offentlige dokumenter. I hovedsak vil 
gjennomgangen ta utgangspunkt i stortingsmeldinger og NOUer, men også lovverket i noen grad.  

Opplæringstiltak 

Opplæring av individer for å øke deres attraktivitet på arbeidsmarkedet er blant de mest sentrale 
informasjonsfaglige og organisatoriske virkemidlene for å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet. 
Ordinær utdanning som er gjennomført i Norge kan gi høyere sysselsetting blant innvandrere. Dette 
henger delvis sammen med at regelverket som skal sørge for sikkerhet og kvalitet i tjenester gjør det 
utfordrende for mange å få godkjent yrkeskvalifikasjoner for land utenfor EØS. Innvandrere fra land 
utenfor EØS-området prioriteres ved tildeling av arbeidsmarkedstiltak, og NAV forvalter en rekke 
tiltak som kan iverksettes avhengig av behovene til den enkelte og den lokale etterspørselen etter 
arbeidskraft. Bruk av opplæringstiltak rettet mot arbeidslivet (AMO) og arbeidstrening skal gi 
deltakerne nyttig arbeidserfaring og kvalifisering til ledige jobber.  

Av kvalifiseringsordninger for flyktninger og innvandrere trekkes introduksjonsprogrammet, 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og «Jobbsjansen» fram i 
perspektivmeldingen fra Finansdepartementet (FD) for 2017. Sistnevnte består av 
kvalifiseringsprosjekter rettet mot hjemmeværende innvandrerkvinner, mer grunnskoleopplæring til 
innvandrerungdom i alderen 16-24 og forlenget kvalifiseringsløp for deltakere i 
introduksjonsprogrammet. For innvandrere med kompetanse som er etterspurt, har regjeringen og 
partene i arbeidslivet blitt enige om å utvikle et hurtigspor inn i arbeidslivet. Dreiningen mot 
kompetanseheving og kvalifisering på innvandringsfeltet gjenspeiles også i omorganiseringene i 
departementsstrukturen. Fra januar 2018 ble integreringsavdelingen flyttet fra Justis- og 
beredskapsdepartementet til Kunnskapsdepartementet.  

Lovverk og retningslinjer for ansettelser 

De fire likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013, dvs. diskrimineringsloven om seksuell 
orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, ble konsolidert i en felles lov om likestilling og forbud mot diskriminering som 
trådte i kraft 1. januar 2018. Formålet med loven er å fremme likestilling og hindre diskriminering på 
grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, 
livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre 
vesentlige forhold ved en person. Blant endringene er et sterkere rettslig vern mot 
graviditetsdiskriminering, innføring av vern mot aldersdiskriminering også utenfor arbeidslivet og at 
en ny nemnd som skal opprettes, får kompetanse til å ilegge erstatning og oppreisning for brudd på 
diskrimineringsforbud, hvor man tidligere måtte gå til domstolene.  

I tillegg til vern mot diskriminering gir den nye loven kjønnsnøytral adgang til positiv særbehandling. 
Dette gjenspeiles også i Statens personalhåndbok, hvor det står at staten skal speile mangfoldet i 
befolkningen når det gjelder kjønn, alder, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell orientering mv. 
Ved ansettelser har KMD både interne retningslinjer for positiv forskjellsbehandling av grupper som 
er underrepresenterte, og som eier fører KMD en aktiv arbeidsgiverpolitikk med lovpålagt aktivitets- 
og redegjørelsesplikt for statlige virksomheter. Alle statlige virksomheter skal kunne vise til konkrete 
tiltak for å øke rekrutteringen av mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med 
innvandrerbakgrunn. Manglende oppfølging av rapporteringsplikten vil kunne møtes med pålegg fra 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda, og eventuelt tvangsmulkt. Informasjonsfaglige verktøy 
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inngår også i dette, og KMD har gjennom Difi opprettet en arbeidsgiverportal hvor det er utgitt en 
veileder om god praksis for mangfoldsrekruttering. Her gis det detaljert informasjon om hvordan 
stillingsannonser bør utformes for at flere med minoritetsbakgrunn eller funksjonsnedsettelser skal 
søke på stilingene. Informasjonstjenesten idébanken er også et verktøy for å heve IA-kompetansen i 
norsk arbeidsliv. 

Tilskudd og finansiering av forsøksordninger 

Lønnstilskudd er et viktig økonomisk verktøy som er direkte rettet mot arbeidsgivere, og dette handler 
om å gjøre individer attraktive å ansette, til tross for deres lavere produktivitet. Den sammenpressede 
lønnsstrukturen gjør produktivitetskravene høye, også for arbeid som ikke krever høy fagkompetanse, 
og lønnstilskudd skal kompensere for dette. Fra 2014 ble det også innført en ny tilskuddsordning for 
virksomheter i offentlig og privat sektor der det går an å søke om støtte til mentor- og trainee-
ordninger for personer med innvandrerbakgrunn og høy utdannelse i starten av karrieren.  
 
Andre økonomiske og informasjonsfaglige virkemidler er rettet mot å redusere ufrivillig deltid, for å 
gjøre tilknytningen til arbeidslivet sterkere blant kvinner. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har siden 2011 finansiert forsøk med 
arbeidstidsordninger som skal øke stillingsprosenten, og ifølge Fafos følgeevaluering har nesten 
samtlige hatt positiv effekt på stillingsprosenten.  Andelen deltid blant kvinner er størst for 
pleiemedarbeidere, butikkmedarbeidere, kjøkkenassistenter, helsefagarbeidere, vaktmestre, servitører, 
renholdere og barnehage og skolefritidsassistenter.  

3.2.2 Agders politikk 

Den regionale politikken er i stor grad konkretisert gjennom LIM-planen. I handlingsprogrammet for 
2015-2019 er det listet opp mål og tiltak innenfor temaet «et arbeidsliv for alle». Målene gjenspeiler i 
stor grad dem som er gjennomgått på det nasjonale politikkfeltet, og det er særlig informasjonsfaglige 
verktøy som beskrives her. Det er opprettet et heltidsnettverk for offentlig sektor på Agder, der 
kommunene, fylket, arbeidsgiverorganisasjoner og Senter for likestilling skal utveksle erfaringer og 
foreslå tiltak, samt utrede mulighetene for prøveprosjekter knyttet til arbeidstid. Det skal utvikles flere 
målkompetansehevingstiltak både for å få utsatte grupper som kvinner med minoritetsbakgrunn inn i 
arbeid, men også for å øke kompetansen på likestilling, inkludering og mangfold blant ledere, 
tillitsvalgte og verneombud. Trainee-ordninger nevnes også her. 

Pilotprosjektet «Likestilt arbeidsliv 2016 – 2018» er et prosjekt som skal etablere et system for 
sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet til virksomheter og er et samarbeid mellom Vest-
Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. 
Målet er at det ved prosjektslutt skal etableres en selvstendig sertifiseringsorganisasjon som 
viderefører arbeidet med målrettet likestillings- og mangfoldsarbeid. 

I utviklingen av mangfoldsbarometeret har Oxford Research samarbeid med Likestilt arbeidsliv for å 
teste ut verktøyet.   
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4. Barometer for vekstfremmende mangfold 

Mangfoldsbaromeret er bygget opp som et poengsystem som måler mangfold i flere ulike 
dimensjoner. Oxford Research har valgt å måle de dimensjonene av mangfold som har hatt statistisk 
sammenheng med vekst og innovasjon i forskningslitteraturen7. Disse statistiske sammenhengene 
antyder at mer mangfold leder til økt innovasjon, og økt vekst i bedrifter. Det er ikke påvist kausalt, 
men sammenhengen mellom økt mangfold hos virksomheter, og økt verdiskapning er logisk.  

En mangfoldig sammensetning av virksomheten kan gi et bedre tilfang av ideer til innovasjon, et mer 
omfattende kontaktnettverk og utgjør kjennskap til nye markeder. Disse mekanismene kan dermed  

bidra til økt verdiskapning som vist i figur 1. 

 Figur 1: virkningskjede for vekstfremmende mangfold 

 

Virkemidler får å få til økt mangfold kan være aktiv rekruttering, og inkludering gjennom 
mangfoldsledelse. Oxford Research har utviklet en indeks til å måle mangfoldet i virksomheten. 
Hensikten er at dette kan gi nyttig informasjon om tilstanden til det vekstfremmende mangfoldet i en 
virksomhet. Dette kan igjen være et nyttig for utviklingen i virksomhetens mangfoldstrategi. 

4.1 Sammensetningen av barometeret 

Mangfoldsbarometeret måler 5 ulike dimensjoner av mangfold som har statistisk sammenheng med 
vekst: opprinnelig nasjonalitet, kjønnsbalanse, næringsbakgrunn, karrierevei og akademisk bakgrunn. 

Disse ulike dimensjonene får en score og vektes ut ifra hvor vekstfremmende de er i barometeret, og 
legges sammen til en sumscore. I tillegg har vi valgt å legge til noen kvalitative spørsmål om 
mangfoldsstrategi for å synliggjøre virksomhetens vilje og organisering av mangfold.  

 

 
7 Mckinsey 2015: Diversity Matters, 2018: Delivering through diversity  
Boston Consulting Group / Universitet i Munchen: 2018: How and why diversity drives financial performance 
Solheim, Marte C.W., Rune Dahl Fitjar. 2016: Innovation, Space, and Diversity 
Solheim, Marte C.W. 2016: Foreign workers and international partners as channels to international markets in core, intermediate and 
peripheral regions 
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For hver dimensjon ber vi virksomheten anslå mangfoldstilstanden både på ledelse, mellomledernivå, 
også inkludert styret. Dette gir en indikasjon på virksomhetens inkludering av mangfoldet. Dette 
vektes 40 prosent i Oxford Research sitt mangfoldsbarometer. 

Vi ber også virksomheten anslå mangfoldet på medarbeidernivå. Dette viser potensialet for 
inkludering av eksisterende mangfold. Dette vektes likt som ledelsesnivået i Oxford Research sitt 
mangfoldsbarometer, det vil si at det teller 40 prosent. 

 

Dimensjon        Målemetode  
   

 

Figur 2: de ulike dimensjonene av mangfold i barometeret og målemetodene. 
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Målemetoden for mangfold i opprinnelsesland (nasjonalitet) og akademisk bakgrunn måles med Blau 
indeks8. Det er et mål på spredning mellom 0 og 1, der et høyere tall betyr mer spredning.  

Kjønnsbalanse måles med en såkalt «glide path score». Dersom man har en kjønnsbalanse på mellom 
45-55 prosent andel av hvert av kjønnene vil man i barometeret få 100% kjønnsbalanse. Har man kun 
10 prosent av et kjønn representert hos sin virksomhet får man 0% kjønnsbalanse. Virksomhetene får 
da en mangfoldscore ut ifra hvordan de ligger an på skalaen i kjønnsbalansen. Som scoring i 
mangfoldsbarometer får virksomheten 2 poeng om man oppnår full kjønnsbalanse. 

Figur 3: illustrasjon av Glide path score for kjønnsbalansen. Kilde: SHE Index 

 

 

De andre dimensjonene måles med prosentandeler og scoringen i barometer er vist i Figur 4. 
Akademisk bakgrunn teller halvparten av «Opprinnelsesland», «Næringsbakgrunn» og «Karrierevei» i 
indeksen, ettersom sammenhengen med vekst ifølge forskningslitteraturen ikke er like sterkt som ved 
de andre dimensjonene. 

 

Figur 4: scoringskategorier 

 

 
8 Blau indeks: 1 – (summen av prosentandeler^2) 
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4.2 Spørsmålene som stilles i barometeret 

Mangfold på opprinnelsesland (nasjonalitet) 

1. Anslå hvordan opprinnelig nasjonalitet fordeler seg prosentvis på ledelse-, mellomleder og 
styrenivå i virksomheten. 
 

2. Anslå hvordan opprinnelig nasjonalitet fordeler prosentvis seg på medarbeidernivå i 
virksomheten. 
 

For eksempel kan opprinnelig nasjonalitet fordele seg slik. 90 prosent nordmenn, 5 prosent 
amerikanere, 5 prosent tyskere. Dette ville gitt en Blau indeks på 0,185 (1 – (0,9^2+0,05^2+0,05^2)) 

Kjønnsbalanse 

1. Anslå andelen kvinner på ledelse, mellomleder og styrenivå i din virksomhet 
 

2. Anslå andelen kvinner blant medarbeidere i din virksomhet. 

Næringsbakgrunn 

1. Anslå andelen ledelse, mellomleder og styrenivå i din virksomhet som har erfaring fra en annen 
næring eller sektor (enn det virksomheten opererer i). 
 

2. Anslå andelen medarbeider din virksomhet som har erfaring fra en annen næring eller sektor 
(enn det virksomheten opererer i). 

Mangfold knyttet til utdanningsbakgrunn: 

1. Anslå hvordan utdanningsbakgrunn fordeler seg prosentvis ledelse, mellomledernivå, og 
styrenivå. 

2. Anslå hvordan utdanningsbakgrunn fordeler seg prosentvis på medarbeidernivå. 

For eksempel kan utdanningsbakgrunn fordele seg slik: 30 prosent IT, 20 prosent sivilingeniører, 30 
prosent siviløkonomer, og 20 prosent ufaglært. Dette ville gitt en Blau indeks på 0,74, noe som er en 
nokså mangfoldig sammensetning av utdanningsbakgrunn. 

Mangfold knyttet til medarbeidernes karrierevei (erfaring) 

1. Anså andelen på styre-, ledelse og mellomledernivå i din virksomhet som har arbeidserfaring 
fra en annen virksomhet  

2. Anslå andelen av medarbeiderne i din virksomhet som har arbeidserfaring fra en annen 
virksomhet. 
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4.3 Kvalitative spørsmål 

Det er også inkludert noen spørsmål som innebærer en kvalitativ vurdering: 

1. Har din virksomhet tro på økt mangfold som et verktøy for økt vekst og innovasjon?  
2. Har din virksomhet en mangfoldstrategi? 
3. Hvis dere har en mangfoldstrategi, er informasjonen tilgjengelig på deres hjemmeside, 

intranett eller lignende?  
4. Har din organisasjon et uttalt mål om mangfold i ledelsen? 
5. Ved rekruttering av ledelse, har dere krav et mål om å rekruttere en andel med mangfoldig 

bakgrunn? 
 

Disse spørsmålene indikerer vilje hos virksomhetene til å rekruttere og inkludere mangfold. Ved å 
svare ja på et av disse spørsmålene, vil dette tilsvare 1 poeng i scoren i mangfoldsbarometeret. Disse 
kvalitative indikatorene vektes 20 prosent. 

4.4 Oppsummering av beregningsteknikk 

I det følgende gis det en oppsummering av hvordan mangfold måles.   

4.4.1 Mangfold på ledelsesnivå: 

 

Sumscoren her multipliseres med 0,4 for å vekte dette til 40 prosent. 
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4.4.2 Mangfold på medarbeidernivå 

 

Sumscoren for mangfoldet på medarbeidernivå ganges med 0,4 for å vektlegge dette 40 prosent. De 
kvalitative indikatorene summeres og ganges med 0,2. 

4.4.3 Samlet skår 

Til slutt summeres den vektede scoren fra mangfoldet på ledelses- og medarbeidernivå og den vektede 
scoren på de kvalitative spørsmålene. Deretter ganges dette med 100 for å normalisere det til 
prosentvis score. Formelen for utregningen er som følger: 

(Mangfoldsscore på ledelse*0,4 + Mangfoldsscore på medarbeidernivå*0,4 + score på kvalitative 
indikatorer*0,2)*100. 
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5. Forslag til tiltak for økt mangfold 

Forskning på mangfold i det private arbeidsliv har i stor grad fokusert på hvorfor mangfold er viktig, 
hvilken utstrekning bedrifter har mangfold og hvilke barrierer det finnes mot inkludering av 
innvandrere i arbeidslivet. Det har derimot vært lite fokus på konkrete virkemidler som kan bidra til 
økt mangfold og/eller effektiv bruk av mangfold i det private næringsliv. Dette er et område hvor 
større grad av fokus og forskning i fremtiden potensielt kan ha større påvirkning på arbeidslivet. 

Det et sterkt ønske om å få til økt mangfold i norsk nærings- og arbeidsliv, men det finnes lite 
dokumentasjon som viser hvilke tiltak som har en effekt. Det er to grunnleggende utfordringer her: 

• Forsknings- og utredningsarbeider på feltet påviser en del korrelasjoner, men dokumenter i liten 
grad kausale sammenhenger mellom tiltak og økt mangold. Det innebærer at det ikke foreligger 
god kunnskap om hva man med stor grad av sikkerhet kan si at virker. 

• En god del bedrifter og offentlige organisasjoner er opptatt av mangfold, men de har i liten grad 
egne, konkrete tiltak som de benytter for å realisere økt mangfold. Det resulterer i at det i liten 
grad eksisterer en portefølje av tiltak som kan danne grunnlag for en mer systematisk og 
vitenskapelig uttesting. 

En konsekvens av dette er at det må jobbes mer grunnleggende med tiltaksutvikling. Dette krever at: 

• Det kartlegges hvilke næringer, bedriftstyper og offentlige organisasjoner som har behov for 
hvilke strategier og tiltak. Et slikt kunnskapsfundament vil gjøre det lettere å kunne utvikle en 
mer skreddersydd tiltaksportefølje.  

• Perspektiver fra mangfoldsledelse må suppleres. Særlig må tiltak for økt mangfold i større grad 
ses i sammenheng med sentrale faktorer som er avgjørende for bedrifters verdiskaping og 
overordnet måloppnåelse hos offentlige aktører. En slik innfallsvinkel vil trolig føre til økt 
interesse for å ta i bruk tiltakene og større sannsynlighet for at de vil fungere. 

I det videre ser vi nærmere på hvordan man kartlegge behovet for strategier og tiltak samt presenterer 
et tiltak som det kan være interessant å teste ut (mentorordning).  

5.1 Implementering av vekstfremmende mangfoldsbarometer  

Mangfoldsbarometeret er et kommersielt online verktøy og springbrett for økt verdiskaping og 
innovasjon i bedrifter. Verktøyet gir et nasjonalt (og internasjonalt) tilfang av data for analyser på 
virksomhetsnivå som måler potensial for fremtidig økonomisk vekst. Som eier av verktøyet vil Oxford 
selge lisenser for bruk av barometeret, samt utnytte overskuddsdata for salg analyser om 
vekstpotensial til interessenter som myndigheter, virkemiddelapparat, investormiljøer med mer. 

For bedrifter og regioner er Mangfoldsbarometeret et verktøy for å en oversikt over sitasjonen på 
mangfoldsområdet, men det vil også være et strategisk virkemiddel i seg selv. Et slikt barometer vil 
bidra til økt bevissthet rundt hvordan mangfold kan være med på å skape konkurransefortrinn i 
bedriftene samt hvordan samfunnet samlet sett best kan anvende kompetanseressursene.  For å skape 
konkurransefortrinn er rekruttering viktig. Det er da et viktig virkemiddel at bedrifter tenker mangfold 
i alle faser i rekruttering og gjennom et arbeidsforhold. Forskning har vist at det fremdeles er 
vanskeligere for personer med utenlandsk navn å få jobb. I tillegg er det, som det kom frem gjennom 
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intervjuene med bedriftene, viktig at det tenkes langsiktig i rekruttering. For å få ansatte med 
mangfoldig bakgrunn på alle nivåer i en bedrift, må mangfoldet rekrutteres til stillinger hvor de senere 
kan ha mulighet for å stige i gradene.  

5.2 Etablering av mentorordning  

Et virkemiddel som kan benyttes er å etablere en mentordning. Rapporten «Temporary Workplace 
Integration9» har fokus på hvordan en kan dra mest mulig nytte av midlertidige ansatte som er på 
utveksling i bedrifter og organisasjoner på tvers av land i hele verden. Et av de enklest 
mangfoldvirkemidlene for å lykkes med integrering av midlertidig ansatte er bruk av mentor eller 
fadder. Dette er en person som de midlertidige ansatte lett kan ta kontakt med for spørsmål eller for å 
få støtte. Mentoren kan bidra både til integreringen knyttet direkte til arbeidsplassen, men også til å gi 
viktig støtte i møtet med ny kultur.  

Vi anbefaler videre at man trekker på de gode erfaringene med mentorordningen i NHO’s Global 
Future program10. Målgruppen her var flerkulturelle med høyere utdanning og gode norskkunnskaper. 
Disse fordelte seg på tre hovedkategorier: 

• Personer som er i jobb, men som ønsker å gjøre karriere med jobbendring, lederkarriere og 
styreverv. 

• Personer med høy utdanning som er overkvalifiserte i nåværende stillinger og som ønsker ny 
jobb som samsvarer med utdanning og kompetanse. 

• Personer med høy utdanning som ikke har jobb. 

Som en del av programmet ble alle deltakerne tildelt en mentor. Mentorene ble rekruttert fra både 
næringslivet og offentlig sektor. Hovedtyngden av mentorene var mellom 40-60 år, og 70 prosent av 
dem hadde mentorerfaring fra før. I tillegg hadde nesten 60 prosent ledererfaring fra før, mens 
kjønnsfordelingen var lik. Denne mentorprofilen fungerte godt og gjorde at det var mulig å finne en 
relevant mentor til de ulike deltakerne. 

Alle mentorene gikk gjennom en forventningsavklaring og fikk litt opplæring i mentorrollen etter 
utvelgelsen. Innholdsmessig var det fokus på følgende aspekter:  

• Bidra til at deltakerne i større grad får brukt sine ressurser og kvalifikasjoner i relevante jobber, 
til glede for norsk nærings- og arbeidsliv. Vekt på synliggjøring, utvikling og det å bygge 
selvtillit. 

• Bygge broer og styrke deltakernes nettverk – forståelse av betydning, innsikt og ferdigheter 
• Styrke kulturforståelsen og selvinnsikten – kunnskap om norsk kultur og refleksjoner rundt 

kultur. 
• Få økt forståelse, perspektiver og ferdigheter for å lykkes i norsk arbeidsliv. 
• Bevisstgjøre og styrke deltakernes tro på egne ressurser og muligheter – dele suksesser. 

Dette er alle forhold som har kommet fram i intervjuene med arbeidsinnvandrere og bedriftene som vi 
har gjennomført, og det er dermed ønskelig å ha fokus på dem dersom man innfører en mentorordning 

 
9 Oxford Research, 2020. Temporary workplace integration. NOREC 
10 Sintef teknologi og samfunn, 2012. Evaluering av NHOs Global Future program. Ressursmobilisering hos høyt 
utdannede personer med innvandrerbakgrunn. Sintef A23086.   
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på Agder. Når det gjelder omfanget på mentoreringen, møttes mentorene og adeptene en gang i 
måneden eller hver andre måned. Slik vi vurderer det, vil det på Agder være mest hensiktsmessig 
dersom en får til møter en gang i måneden. 

Et forbedringspunkt som trekkes fram i evalueringen av Global Future programmet er at deltakerne 
burde få tilgang til flere møter med hele mentorgruppen11. Møter av denne art kan være flere 
fellessamlinger hvor hele mentorgruppen og deltakergruppen jobber sammen i fellessesjoner og 
mindre grupper. Vi anbefaler at en tar dette i bruk slike fellessamlinger i mentor-ordning på Agder. 

5.3 Inkludering fra dag 1 i bedriften 

For å få maksimalt utbytte av arbeidsforholdet, er det viktig at de nye ansatte blir inkludert på 
arbeidsplassen fra det øyeblikket de først kommer, og gjennom hele arbeidsoppholdet (Oxford 
Research 2020). Når det kommer nye ansatte til bedriften, bør disse så raskt som mulig introduseres 
for bedriftens forretningsmessige så vel som sosiale liv. Noen i bedriften bør ha ansvar for 
introdusering av bedriftens forretningsaktivitet, og noen bør ha ansvar for å invitere den nyansatte til 
en prat over kaffen, bli med i lunsjen og så videre. Under dette inkluderer det å legge til rette for 
tilhørighet i bedriften, for eksempel gjennom inkluderende kunst og humor, gi individer mulighet til å 
uttrykke flere identiteter, verdsette unikheter og å oppmuntre forskjellige bidrag fra ansatte. Da må 
virksomheten ha gode rutiner for å rekruttering og for å ta imot nyansatte. Virksomheter som lykkes 
med dette har klart definerte arbeidsoppgaver, og forventningene til hvilket arbeid som skal 
gjennomføres er tydelig avklart mellom virksomheten og den ansatte.   

 

  

 
11 Op.cit. 
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Vedlegg 1: Kronikk i Dagens Næringsliv 

https://www.dn.no/innlegg/mangfold/innvandring/strategi/innlegg-mangfold-er-bra-for-innovasjon-og-
verdiskaping/2-1-837325 

Mangfold er bra for innovasjon og verdiskapning  

Av Elisabet S. Hauge og Kristin Stanwick Bårnås, Oxford Research, Senter for vekstanalyse 

I kjølvannet av Black Life Matters kampanjen har vi i løpet av den siste tiden fått høre flere 

historier i media om et diskriminerende arbeidsliv som utelukker folk med en annen 

opprinnelse enn etnisk norsk. Det er en lite bærekraftig og fremtidsrettet bedriftsstrategi. 

Strategisk bruk av mangfold er viktig, ikke bare for å fylle opp arbeidskraftbehovet i Norge, 

men også for innovasjon og økt verdiskapning. 

Oxford Research har, blant annet gjennom rapporten «Mangfold, innovasjon og verdiskaping i 
Agder», sett på hvilken betydning innvandring og økt mangfold i det private næringsliv kan ha for 
verdiskaping. Vi har funnet at mangfold kan bidra til innovasjon og vekst, og at strategisk tenkning 
rundt mangfold styrker bedrifters konkurransekraft. Sannsynligheten for innovasjon i en bedrift er 
større der ulike praksiser, fagkunnskap og kultur møtes. Bedrifter med variasjon blant ansatte og 
ledelse på kjønn, kulturbakgrunn og etnisitet, har større sannsynlighet for å utkonkurrere andre 
bedrifter både på lønnsomhet og verdiskaping. Våre funn viser imidlertid at det er få bedrifter som 
har en aktiv strategi for hvordan mangfoldet i arbeidsmarkedet best kan utnyttes. 

Mangfold i arbeidslivet viser til en sammensetning av mennesker med ulike bakgrunner, erfaringer 
og forutsetninger, relatert til kjønn, sosial og nasjonal bakgrunn, seksuell orientering, fysisk og 
mental kapasitet, så vel som religion. Studier utført av McKinsey, presentert i rapporten «Delivering 
through diversity», viser at det er sammenheng mellom mangfold og lønnsomhet, både når det 
gjelder kjønn og etnisitet. Rapporten viser videre at det er sammenheng mellom et mer mangfoldig 
lederteam og økonomisk utbytte, men at det kreves tiltak og strategier for å lykkes med dette.  

Oxford Research har sett nærmere på hvordan ledelsen i et utvalg bedrifter bruker mangfold for 
økt verdiskaping og innovasjon. Bedriftene har til felles at de har ansatte med utenlandsk bakgrunn, 
og de bekrefter at dette bidrar positivt på ulike måter. Ansatte med utenlandsk bakgrunn bidrar til 
bedriftens effektivitet, arbeidsmoral og trivsel, samt til økt forståelse av verden der ute. Når folk 
med ulike bakgrunner settes sammen, finner man nye måter å løse oppgaver på. Denne typen 
nyskaping er viktig for kompetanseintensive bedrifter, så vel som i bedrifter som etterspør 
arbeidskraft uten høyere utdanning. Med på kjøpet har i tillegg arbeidere med utenlandsk bakgrunn 
egne personlige og profesjonelle nettverk, og de har ofte erfaring fra å arbeide i flerkulturelle og 
mangfoldige arbeidsmiljø. 

Selv om bedriftene vi har snakket med verdsetter mangfold, varierer det hvorvidt de tenker 
strategisk rundt dette. Enkelte bedrifter inkluderer det som en del av bedriftsstrategien og ser egne 
ansatte med utenlandsk opprinnelse som en av nøklene til å nå ut i ulike markeder med produkter 
og tjenester. De aller fleste bedriftene har derimot en mer passiv tilnærming. Mangfold blir gjerne 
synonymt med en samling av ansatte med ulike bakgrunner, altså et registerfenomen uten strategisk 
verdi. Mange bedrifter har utelukkende ledere med norske erfaringer. Flere av bedriftene synes også 
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å velge det trygge og etablerte i rekrutteringsprosesser. Mangfoldstrategier handler om å vende en 
uutnyttet ressurs til konkurransekraft.. Dette krever en bevisst satsing fra ledelsens side, noe som 
også kan få følger for organisasjonskulturen i virksomheten.  

Våre funn indikerer at det ligger et stort uforløst innovasjonspotensial i næringslivet knyttet til 
mangfold. For å få ut potensialet som innvandrere representerer, mener vi det er viktig at fokuset 
bli flyttet vekk fra ideer om at ansatte skal tenke likt. Det er ulikhetene som skaper fordelene, og 
her er det mer å hente for norske bedrifter. Stadig større del av norske bedrifters inntekter kommer 
fra internasjonale markeder. For å konkurrere på disse markedene, må man ha nettverk og 
førstehånds kunnskap om de land man eksporterer til. Andre lands preferanser om tjeneste- og 
produktløsninger, språk og markedskultur er nettopp en kompetanse som utenlandske arbeidere 
ofte besitter.  

Våre funn peker på at det trengs økt fokus på hvordan det mangfoldet som innvandrere 
representerer kan brukes strategisk i bedrifter. Vi mener at forskningen – som praksisen – må se 
utover det å ha en policy eller ønske om å inkludere folk med ulike bakgrunner, og mot konkrete 
strategier og tiltak for hvordan bedrifter best kan benytte seg av de fordelene som mangfold 
representerer for innovasjon og verdiskaping. Strategisk tenking rundt mangfold og inkludering er 
ikke bare en moralsk forpliktelse for bedrifter – det er også en nødvendighet for at norske bedrifter 
skal være konkurransedyktig på fremtidens internasjonale markeder.  
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Vedlegg 2: Om Mangfold, verdiskaping og 
innovasjon 

1.1 Begrepsavklaring 

Begrepet mangfold i et arbeidslivs og -bedriftsperspektiv viser til at det er en sammensetning av 
mennesker med ulike bakgrunner og forutsetninger i et samfunn eller i institusjoner. Regional plan for 
likestilling, inkludering og mangfold på Agder 2015-2027 (LIM-planen) er et resultat av Agder-
fylkenes felles tiårssatsning for likestilling. Dette er et arbeid som ble startet i 2008. LIM-planen er en 
bred likestillingsplan som tar hensyn til kjønn, etnisitet, funksjonsevne, alder, religion/ livssyn, 
seksuell orientering/ kjønnsidentitet/ kjønnsuttrykk og sosial bakgrunn. Ordet likestilling i LIM-planen 
gjelder alle grupper i samfunnet som kan bli utsatt for diskriminering på disse grunnlagene. 
Inkludering impliserer at alle som bor i Agder skal ha like muligheter og plikter til å bidra og delta i 
fellesskapet, og hvordan samfunnet bør organiseres for å oppnå dette (NOU 2011: 14. Bedre 
integrering). Viktigheten av mangfold er fundamentert i ideer om at «der det er mange like mennesker 
tenkes det lite». 

Det internasjonale mangfoldet øker i arbeidslivet på Agder. Arbeidsledigheten blant innvandrere har i 
flere tiår vært omtrent tre ganger høyere enn befolkningen ellers. Innvandrerbakgrunn, kjønn, 
landbakgrunn og botid i Norge er med på å påvirke innvandrernes muligheter til å få jobb, men det er 
også geografisk variasjon. SSBs kartlegging og analyse av innvandrerandelen i norske virksomheter i 
2012 viser at Vest-Agder kommer dårligst ut (sammen med Østfold), mens Aust-Agder ligger noe 
bedre an.  

Viktigheten av mangfold er et sentralt tema i kunnskapsøkonomien. I utviklingen mot en 
kunnskapsøkonomi og et kunnskapssamfunn der akademiske institusjoner og andre kunnskapsaktører 
få en mer aktiv rolle, hvilket videre setter fokus på behovet for multidisiplinære typer av kunnskap 
(Garmann Johnsen et.al 2016). Dette argumentet blir ofte beskrevet som en ny produksjon av 
kunnskap (Gibbons et al. 1994), og det å revurdere vitenskap, erfaringer og kunnskap på ulike nivåer 
og i ulike grupper.  Utveksling av kunnskap mellom mennesker og organisasjoner driver økonomien 
fremover. Ellison (2011) understreker dette med å hevde at kunnskap er den mest kraftfulle motoren i 
produksjon. Mot en mer og mer internasjonal og global økonomi øker viktigheten av kunnskap, og 
kunnskapsutvikling er en udiskutabel faktor for regional vekst. For å forløse kunnskapsutviklingen er 
menneskene, institusjonene og organisasjonene avhengig av kommunikasjon. Sheryl Sandberg, som 
tidligere har vært knyttet til McKinsey oppsummerer dette med at;  

«The laws of economics and many studies of diversity tell us that if we tapped the entire pool 
of human resources and talent, our collective performance would improve… When more 
people get in the race, more records will be broken. And the achievement will extend beyond 
those individuals to benefit us all”,   

Sheryl Sandberg, Lean In 

Flere forskere argumenterer for et bredt syn på mangfold. En av dem er McMahon (2010) som 
understreker viktigheten av å bare se til mangfold som for eksempel bakgrunn, kjønn, alder eller 
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utdanningsnivå, uten å se på egenskaper som kompetanser, kognitive evner og perspektiver på 
arbeidsutgifter for at man skal forstå mangfoldets effekter på foretakets prestasjon. 

Begrepet verdiskaping kan tolkes på mange måter. I dette prosjektet benytter vi en 
samfunnsøkonomisk tolkning av begrepet, en tolkning som ligger til grunn for all offentlig statistikk. 
En regions verdiskaping er et mål som er direkte sammenliknbart med målet BNP (brutto 
nasjonalprodukt). Verdiskaping i en region betegnes som alle bedrifters og organisasjoners omsetning 
i regionen, fratrukket kjøpte varer og tjenester. Man kommer fram til det samme tallet dersom man 
oppsummerer alle bedrifters og organisasjoners lønnskostnader og driftsresultat (EBITDA). Man kan 
med andre ord beregne regionens verdiskaping på to måter. 

Verdiskaping per innbygger i regionen er et godt velferds- eller velstandsmål til en region. Begrepet 
sier noe om regionens evne til å «bære økonomisk» hele befolkningen – både de som er i arbeid og de 
som av ulike årsaker står utenfor (arbeidsløse, de som ikke søker arbeid, de unge, pensjonister). Ved å 
bruke verdiskaping per innbygger i regionen som et mål på økonomisk vekst, velger vi tydelig å 
fokusere på et velferdsmål. Jo større andel av befolkningen som deltar i arbeidslivet, jo større 
verdiskaping er det i regionen. Jo færre personer i regionen som ikke deltar i arbeidslivet, jo lavere blir 
verdiskapingen. I denne settingen vil også regionens økonomi påvirkes av innbyggeres rettigheter til 
ulike offentlige bidrag og tjenester.  

Begrepet innovasjon er som kjent koblet til nyskapning. Innovasjoner vil være en plass mellom 
radikal (banebrytende nyskapning) og inkrementell innovasjon (nyskapning som tar for som steg for 
steg forbedringer). I dette pilotprosjektet har vi lagt en prosessuell forståelse av innovasjon til grunn 
for å utforske hvordan ulike innvandrergruppers blir inkludert i bedrifters verdiskaping og innovasjon. 
Ifølge Healy og Morgan (2012) er innovasjon en interaktiv prosess som er formet av en rekke 
institusjonelle rutiner og sosiale konvensjoner. Selskapers innovasjonsstrategier er dermed bredere enn 
bedriftenes interne kunnskaps- og produksjonsaksjoner. Konseptet Lærende regioner er bygd på den 
oppfatningen at økonomisk vekst er avhengig av regional innovasjon, og at dette er avhengig av 
opprettelse, anvendelse og formidling av kunnskap. Konseptet Lærende regioner legger vekt på rollen 
som samarbeid og interaktiv læring spiller i regionale nettverk. 

Innovasjon har vist seg å generere betydelige fordeler for økonomien. Norge er et av de rikeste og 
mest nyskapende land i verden. Men global konkurranse og næringer forandrer seg fort. Tradisjonelle 
norske næringer blir utfordret. Vekst og konkurranse i internasjonale markeder blir stadig mer 
nødvendig, og svak forståelse for andre kulturer er ikke lenger et alternativ for konkurransedyktige 
bedrifter. 

Mangfold, likestilling og inkludering i arbeidslivet er kjent for å øke innovasjon, øke finansiell 
avkastning og føre til større engasjement og tilfredshet blant arbeidsstokken. Et vanskelig og viktig 
spørsmål er derfor; Hvordan implementerer vi mangfold? Det har over lengre tid vært et fokus på 
hvordan mangfold (kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, innvandrere) kan bidra til verdiskaping og 
innovasjon, men i det siste har en særlig vært opptatt av hva en kan oppnå gjennom å integrere og dra 
nytte av kompetansen til innvandrere. Dette er både motivert ut fra at det vil gi samfunnsøkonomiske 
gevinster, men også ut fra at kan være gunstig for utviklingen til bedrifter og organisasjoner i offentlig 
sektor. 
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1.2 Hvorfor er arbeidere med utenlandsk bakgrunn viktig? 

Studier av forholdet mellom mangfold og bedrifters innovative resultater er et relativt nytt felt. 
Nytteverdien av mangfold peker i ulike retninger. Bidrag fra Niebuhr (2010), Ozgen, Nijkamp og Poot 
(2011), Nathan og Lee (2013) antyder at der er en positiv sammenheng mellom de to fenomenene 
bedrifters innovasjon og bruk av utenlandsk arbeidskraft. Men der er også flere andre studier som ikke 
finner signifikante effekter eller signifikante effekter for enkelte grupper (for eksempel Østergaard, 
Timmermans og Kristofferson 2011, Parrotta, Pozzoli og Pytlikova 2014 og Ozgen med flere 2014).  

En av årsaken til sprikende forskningsresultater kan være grunnet i hvordan man forstår mangfold, 
innovasjon og verdiskaping. Kulturlus (2011) har operasjonalisert mangfold på ulike måter og 
bekrefter sammenhengen for at det er komplisert å dra definitive konklusjoner ut fra studier av 
mangfold. Kurtulus har studert hvordan prestasjoner påvirkes av demografiske ulikheter (kjønn, alder 
og bakgrunn) og ikke-demografiske ulikheter (utdanning, arbeidserfaring, ansettelsesavtale, tid i 
gruppen og lønnsnivåer. Kurtulus finner at: 

• Større organisasjoner synes å være bedre på å ivareta mangfold i ulike aldre, mens mindre 
organisasjoner synes å være bedre på å ta vare på mangfold knyttet til bakgrunn. Men det 
er viktig å understreke at resultatet for kjønn og bakgrunn er avhengig av hvilken statistisk 
metode som blir brukt.  

Litteraturen om forholdet mellom mangfold og innovasjon fokuserer ofte på en hovedmekanisme som 
smører bedriftenes kunnskapsbase. Utenlandske arbeidere har med seg et kulturelt mangfold, som er 
antatt å fremme nye og ulike perspektiver for selskapet og regionen. Med på kjøpet har arbeidere med 
utenlandsk bakgrunn egne personlige og profesjonelle nettverk, og de har erfaring fra å arbeide i 
flerkulturelle og mangfoldige miljø. De er videre i besittelse av kulturelle og språklige kvalifikasjoner 
som kan gjøre de i stand til å samarbeide med partnere utenfor deres og bedriftens individuelle 
nettverk. Utenlandske arbeidere bringer med seg kvalifikasjoner og perspektiver som er nye for norske 
bedrifter, og som skaper et sett av ulike perspektiver som er viktige for å trigge og fremme ny 
kunnskap, eller hva Kanter (1999) kaller for kaleidoscope thinking (hvordan tenke raskere og 
tydeligere/ klarere). En svensk studie vider at den viktigste årsaken til at bedrifter velger å jobbe med 
utenlandsk arbeidskraft er behovet for kompetanse (Tillväxtverket 2017) 

En Norsk survey-undersøkelse av rundt 500 bedrifter med mer enn ti ansatte og som dekker alle 
sektorer og hele landet viser at (Solheim 2017): 

• Bedrifter med høyt utdannede utenlandske arbeidere samarbeider oftere med 
internasjonale partnere, og at der er en positiv relasjon mellom å ha et variert sett av 
internasjonale partnere og sannsynligheten for å levere produktinnovasjoner og 
produktinnovasjoner som er ny for markedet. 

• Utenlandske arbeidere er ofte overkvalifisert for deres stillinger, det kan bety at utenlandske 
arbeidere som er lavt eller medium utdannet kan bidra mer dersom de er involvert mer i 
deres bedrifters internasjonale nettverk/ arbeid/ satsninger.  

Det er viktig å fremheve at samtidig som at utenlands arbeidskraft kan bidra til verdiskaping og 
innovasjon, medfører også bruk av utenlands arbeidskraft i mange tilfeller kostnader og behov for 
innvesteringer (Solheim 2017). Dette kan være knyttet til språkbarrierer, konflikter, interne klikker og 
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mistro mellom kollegaer. Felles språk og lik kunnskap bidrar til å gjøre kompleks interaksjon enklere 
og med reduserte/ færre vanskeligheter.  
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Vedlegg 3: Mangfoldsbarometer workshop 
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11480 - Diversity and economic development in SME's

Oppdragsgiver: Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agders 

utviklings og kompetansefond, Sparebankstiftelsen

Prosjekleder: Elisabet S Hauge

Prosjektperiode: 01.04.2019 - 30.11.2020

Radetiketter Summer av Timer Summer av Beløp

Bjørn Bråstad 278 403 100

Barometer 238 345 100

Prosjektledelse 40 58 000

Elisabet  Hauge 656 951 200

Barometer 230 333 500

Prosjektledelse 426 617 700

Ingeborg Elgersma 44,5 57 625

Barometer 42 54 500

Prosjektledelse 2,5 3 125

Kristin Barnås 194 244 750

Prosjektledelse 194 244 750

Martin Vik 119 149 550

Barometer 119 149 550

Vegard Knutsen 55 76 750

Prosjektledelse 55 76 750

Totalsum 1346,5 1 882 975

Prosjektarbeid 1 882 975              

Seminarutgifter 13 580

Litteratur 696

Ekstern partner 10 708

Totalt prosjektkostnader 1 907 959

Støtte fra Budsjett

AAUKF 315 000                 

Sparebankstiftelen 315 000                 

Sørlandets Kompetansefond 317 000                 

Egeninnsats Oxford Research AS 947 000                 

1 894 000              

Kristiansand 30.11.2020

Elisabet S Hauge
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Oxford Research AS   Østre Strandgate 12, 4610 Kristiansand, Norway.  
Org.nr.986 950 389. Bankkonto: 3126.29.05333 
(+47) 40 00 57 93, post@oxford.no, www.oxford.no 

NORWAY  DENMARK  SWEDEN  FINLAND  LATVIA  BRUXELLES 

 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  
Att.: John Georg Bergh  
Postboks 788 Stoa 
4809 Arendal  
 

Kristiansand, 9. des. 2020 

 

 

UTBETALINGSANMODNING – PROSJEKT MANGFOLD –  
SISTE ÅR - SAKSNUMMER 13/19  
Integrering som virkemiddel for verdiskapning og innovasjon 
 
 
Vi viser til prosjektregnskap oversendt 2. des. 2020 

Vi anmoder om at støttebeløp på kr 315 000,- fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
for årene 2019-2020 av prosjektet overføres vårt bankkontonummer 3126 29 05333 i løpet av en 
uke. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Siri Hamre 

Økonomi- og adm sjef 

Oxford Research AS 
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Revisjon Sør AS 

Henrik Wergelandsgate 27 

Postboks 9 

4661 Kristiansand 

TLF 38 12 38 60 

www.revisjonsor.no 

post@revisjonsor.no 

 

Org. nr. 943 708 428 MVA 

Foretaksregisteret 

 

 

 

Godkjent revisjonsselskap 

Autorisert regnskapsførerselskap 

Medlem av Den norske Revisorforening 

 

 

Til: Oxford Research AS 

 

 

 

 

 

 

 

Revisors beretning til prosjektregnskap 

Konklusjon 

Vi har revidert prosjektregnskapet for Oxford Research AS for "Integrering som virkemiddel for 

verdiskapning og innovasjon" (ref. 11480). Prosjektregnskapet består av en utgiftsoppstilling for 

perioden 01.03.2019 til 30.11.2020. Prosjektet viser totale prosjektkostnader på 1 882 975. 

Prosjektregnskapet er utarbeidet av ledelsen.  

Etter vår mening er prosjektregnskapet for Oxford Research AS for " Integrering som virkemiddel for 

verdiskapning og innovasjon", som ble avsluttet 30.11.2020, i det alt vesentlige i samsvar med 

grunnlaget for regnskapsavleggelsen. 

Presisering grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon og bruk 

Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Oxford Research AS. Prosjektregnskapet er 

derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på Oxford Research 

AS sin rapporteringsplikt ovenfor Sørlandets Kompetansefond, og skal ikke distribueres til andre 

parter utover dette. 

Grunnlag for konklusjon 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 

plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

prosjektregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 

våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen 

finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
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revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert 

som vesentlig dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de 

økonomiske beslutningene som brukerne foretar basert på prosjektregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 

utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i prosjektregnskapet, enten det 

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for 

å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig 

som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av 

misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, 

siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 

fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å 

gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 

revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 

avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 

kontrollen. 

Kristiansand, 8. desember 2020 

 

Revisjon Sør AS 

 

 

_____________________________ 

Rolf Einar Lunde 

Registrert revisor 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-8 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 
 

   

Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – 
Ocean Technology Agder» 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra NORCE/GCE NODE vedr. prosjektet «Digital 
Innovation Hub – Ocean Technology»  
 
 
 
Vedlegg 
2013_3148 Sluttrapport_ Digital Innovation Hub Ocean Technology Agder.msg 
NORCE Rapport 10-2020 
Anmodning av utbetaling_AAUKF 
Digital Innovation Hub - Ocean Technologies  - signert prosjektregnskap 03.12.2020  
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Saksopplysninger 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i møte 23.05.2019 å støtte 
prosjektet «Digital Innovation Hub Ocean Technology Agder med 120 000 kroner.  
 
Det ble bl.a. gjort følgende vedtak ved behandling av sak 39/19: Mottatte henvendelser og 
forslag til kriterier for oppfølging: 
 

3. Digital Innovation Hub Ocean Technology Agder 
 

a) Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NORCE / GCE NODE et 
tilskudd på 120 000 kroner til forprosjektet «Digital Innovation Hub Ocean 
Technology Agder». Det forutsettes at prosjektet også støttes av andre regionale 
aktører, slik det er beskrevet i søknaden.  

 
b) Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1,0 mill. kroner. Ved 

avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende avkortet. 
 

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

 
d) Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 

 
Bakgrunn for søknaden 
Digital Innovation hub (DIH) ble lansert av Europakommisjonen i 2016. Det var da allerede 
etablert flere DIHer i Europa. Disse støtter digitaliseringsprosesser i sine regionale 
økosystemer for innovasjon og entreprenørskap. Videre skal en DIH utvikle små og 
mellomstore bedrifter (SMBer), samt være et koblingspunkt mot andre DIHer som skal gi 
flyt av informasjon, kunnskap og forretningsmuligheter i Europa. 
 
NORCE/NODE så en mulighet i at Agder kunne bli en aktiv og operativ Digital Innovation 
Hub Ocean Technology i EUs nye program 2021-2027. De ønsket derfor å opprette DIH 
Ocean Technology Agder og videre søke om å få EU-støtte gjennom DIH-programmet til 
EU.  
 
For å oppnå målet om å etablere DIH Ocean Technology Agder søkte GCE NODE om 
midler til å etablere et forprosjekt for å sikre regionalt eierskap, finansiering og levere en 
god EU-søknad. NORCE leder dette arbeidet på vegne av GCE Node, UiA og Sørlandets 
Europakontor. 
 
Finansieringen av av prosjektet var et spleiselag hvor Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond bidro med 120 000 kroner, Sørlandets Kompetansefond med 180 000 
kroner og fylkeskommunene med til sammen 300 000 kroner. 
 
 
Vurderinger 
 
I følge sluttrapporten er prosjektmålet nådd. Digital Innovation Hub OceanTechnology har 
skiftet navn til DIH Ocean (www.dihocean.com) og er en av de nasjonale hubene som er 
nominert fra Regjeringen som kandidat til EUs EDIH satsning som starter i 2021. Huben 
har utviklet seg til å bli en nasjonal hub med støtte fra næringsliv langs hele kysten fra 
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Agder til Finnmark. Huben er registrert som selskap med sete på Agder og med NORCE 
som eier. 
 
I følge prosjektets egenvurdering er måloppnåelsen betydelig 
 
Prosjektresultatene er kommunisert via utvikling av en web side: www.dihocean.com. 
Videre har prosjektet deltatt i ulike møtefora i Norge og EU. I tillegg har en vært med i 
etablering av et nett av kontaktpersoner som binder deltakerne sammen og som skal sikre 
rask distribusjon av muligheter for SMBer og offentlig sektor til å delta på prosjekter og 
utlysninger via DIHen/EDIHen. 
 
Regnskapet for prosjekt er gjort opp med en mindre overskridelse.  Regnskapet med 
følger som vedlegg.  Det har vært en prosess i forhold til NORCE/NODE for å få en 
regnskapsoppstilling som tilfredsstiller kompetansefondet krav.  Den endelige regnskaps-
oppstillingen ble oversendt kompetansefondet 10.2.2021. En har imidlertid ikke mottatt 
endelig revisjonsberetning. Sluttutbetaling til prosjektet er utført.  Det samlede tilskuddet er 
på 120 000 kroner og er i samsvar med søknaden. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet forslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra GCE NODE/NORCE 
vedr. prosjektet: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder.» 
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 

Sent: onsdag 13. januar 2021 14:01 

To: AFK.Postmottak; Bergh, John Georg 

Subject: 2013/3148 Sluttrapport: Digital Innovation Hub Ocean Technology Agder 

Attachments: 2020.12.03DIH-OceanTechnologies_Prosjektregnskap_signert.pdf 

 

Categories: Annette; Sjekket 

 

Prosjekt  

Prosjektnavn (obligatorisk) 

Digital Innovation Hub Ocean Technology Agder  

Dato 

2021.01.13  

Organisasjon/foretak/institusjon 

NORCE 

Kontaktperson (obligatorisk) 

Thor Arne Håverstad/Anne Grete Ellingsen  

Telefon (obligatorisk) 

+4790866856 

Adresse 

Universitetsveien 19  

Postnummer/sted 

4630 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 

age@dihocean.com  

Kontonummer for sluttutbetaling 

1503 92 94297 

1. Sammendrag  

Et kort sammendrag av nedenstående punkter. 

Viser her til vedlagte revisor rapport 

2. Gjennomføring i henhold til 

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

Prosjektet planen er fulgt i tråd med det som er angitt i søknaden. Viser også til delrapporter 

innsendt underveis i prosjektet. 

3. Vurdering av måloppnåelse 

Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var 

planlagt, og hvordan dette er etterprøvd. 

Prosjektmålet er nådd. DIH OceanTechnology har skiftet navn til DIH Ocean (www.dihocean.com) og 

er nå en av de nasjonale hubene som er nominert fra Regjeringen som kandidat til EUs EDIH satsning 

som starter i 2021. Huben har utviklet seg til å bli en nasjonal hub med støtte fra næringsliv langs 

hele kysten fra Agder til Finnmark. Hubens er registrert som et selskap med sete på Agder og med 

NORCE som eier. 

DIH Ocean vil konkurrere mot de andre norske nominerte kandidatene om å bli en av 3 nasjonale 

EDIHer som kan motta støtte fra EU. Konkurransen utlyses i Q1 2021 og resultat forventes foreligge 

Q3 20201 med eventuell utbetaling av EU støtte Q4 2021/Q1 2022. 

3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 

Betydelig 

3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de involverte 

prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg) 

Prosjektresultatene er kommunisert via utvikling av en web side www.dihocean.com. Deltakelse i 

ulike møtefora i Norge og EU samt etablering av et nett av kontaktpersoner som binder deltakerne 

sammen og som skal sikre rask distribusjon av muligheter for SMBer og offentlig sektor til å delta på 

prosjekter og utlysninger via DIHen/EDIHen. 

4. Prosjektorganisering og 

ressursdimensjonering 

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

Ressursene er bruk ti tråd med plan. Ref. også vedlagte revisor rapport. 

5. Kostnader og finansiering 

Prosjektregnskap – totalkostnader 

Se vedlegg. 

Kommenter eventuelle betydelig avvik fra det opprinnelige budsjettet, herunder fremdriftsplan.  

6. Viktige erfaringer 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det noe 

dere må være spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 
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Støtten fra fylkeskommune har vært avgjørende for å lykkes med då utvikle en hub som har 

nasjonalt fokus men med sete på Agder. 

7. Avslutning 

Konklusjoner, videreføring mv. 

Arbeidet gjennomfør med støtte fra fylkeskommunene er første steg på å sikre at huben kan delta i 

en EU konkurranse om å bli en av 3 nasjonale EDIHer. 

PS! Revisors rapport overskrider filstørrelse. Viser til tidligere innsendt rapport fra Anita Vangne 

NORCE i desember 2020. 

8. Vedlegg 

• Regnskapsoppstilling bekreftet av revisor (for prosjekter der tilskuddet er på 100 000,- eller 

mer.) 

• Utbetalingsanmodning for sluttutbetaling (ikke faktura) 

• Eventuelle rapporter, studier eller annen dokumentasjon som er fremkommet fra prosjektet. 

Se vedlegg. 

Prosjektleder 

Anne Grete Ellingsen  

Prosjektansvarlig 

Thor Arne Håverstad 
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RAPPORT 10 – 2020 

Etablering av Digital Innovation 
Hub - Ocean Technology 
 

Roger Normann                    Anne Grete Ellingsen                        Thor Arne Håverstad 
 

 

 

   

 



12/21 Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder» - 21/06732-8 Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder» : NORCE Rapport 10-2020



12/21 Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder» - 21/06732-8 Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder» : NORCE Rapport 10-2020

N O R C E  N o r w e g i a n  R e s e a r c h  C e n t r e  A S   w w w . n o r c e r e s e a r c h . n o  

2 

Disclaimer – ansvarsavgrensning 
Denne sluttrapporten er utformet av NORCE Norwegian Research Centre AS ved Roger 
Normann, Anne Grete Ellingsen og Thor Arne Håverstad. Prosjektet er et resultat av en 
samfinansiering mellom Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder utviklings og 
kompetansefond, Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, NORCE og GCE 
NODE. Rapporten gir en kort oversikt over aktiviteter, resultater og videre arbeid med å 
etablere Digital Innovation Hub – Ocean Technology på Agder. Rapportens innhold, 
inkludert vurderinger og anbefalinger er gjort av forfatteren alene og er forfatternes ansvar. 
Spørsmål knyttet til prosjektrapportens innhold skal rettes til forfatterne. 
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Forord 
Denne rapporten er utformet av NORCE for å gi finansiører og øvrige samarbeidspartnere 
status for arbeidet som så langt er gjort for å etablere Digital Innovation Hub – Ocean 
Technology på Agder. Denne rapporten dekker aktiviteter som ble gjort i prosjektet fra og 
med våren 2019 til og med vinteren 2020. For oppdatering om hendelser og aktiviteter gjort 
etter dette tidspunkt henviser vi til hjemmesiden til Digital Innovation Hub – Ocean 
Technology på https://www.dih-ot.com/ 

Vi retter med dette en samlet og stor takk til alle samarbeidspartnere i regionen, nasjonalt 
og internasjonalt som har støttet initiativet og som har deltatt med stort engasjement og 
samarbeidsvilje i arbeidet med å etablere Digital Innovation Hub – Ocean Technology i 
Agder. 

 

 

 

Forfatterne 

Kristiansand, april 2020 
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1 Innledning 

Denne rapporten dekker aktiviteter som ble gjort i prosjektet fra og med våren 2019 til og 
med vinteren 2020. Vi redegjør i denne rapporten for hva en digital innovasjons hub (DIH) 
er og hvordan den komplementerer det regionale innovasjonsøkosystemet på Agder. Vi 
presenterer også profilen som ble valgt for Agder sin DIH der fokus er å bygge på og bidra 
til å videreutvikle den havbaserte kunnskapsbasen som regionen har utviklet innen en rekke 
sektorer  - Ocean Technology (OT). Prosjektet er et resultat av en samfinansiering mellom 
Sørlandets kompetansefond, Aust-Agder utviklings og kompetansefond, Vest-Agder 
fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, NORCE og GCE NODE.  

I denne rapporten gir vi en kort oversikt over aktiviteter, resultater og videre arbeid med å 
etablere Digital Innovation Hub – Ocean Technology (heretter DIH-OT) på Agder. 
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2 Digital Europa Programmet 

I det forrige rammeprogrammet i EU (Horizon 2020) klarte ikke EU å nå satte ambisjoner 
knyttet til økt digitalisering og «smart spesialisering» for spesielt små og mellomstore 
bedrifter. Derfor er blir dette nå prioritert høyt i neste rammeprogram 2021-2027, Horizon 
Europe og spesielt adressert i Digital Europe der DIH programmet blir et sentralt element 
for økt digitalisering i offentlig sektor og SMB segmentet. Ett av de planlagte grepene her 
er å sikre en større geografisk spredning av DIH’er og videreføre opplegget som ble startet 
under Horizon 2020, og en praktisk tilnærming for å operasjonalisere EUsog den regionale 
Smart Specialization Strategy. Tanken med er at en større geografisk spredning av DIH’er 
skal bidra til økt nærhet og bedre kvalitet på prosjektene som finansieres fra EU1. Dette 
betyr at DIH kan bli en viktig inngangsport for norske bedrifter, akademia og 
innovasjonsaktører som ønsker å delta i EUs neste rammeprogram som vil ha målrettete 
utlysninger mot DIHer og SMB segmentet. 

2.1 Behov for forskning og innovasjon i norske SMBer 
Digital Europe programmet er designet slik at det er komplement og har synergier med 
Horizon Europe. For norske SMBer innebærer dette at FoUI gjennomført i Horizon Europe 
kan bli implementert og anvendt i Digital Europe gjennom DIHer som også vil gi lavterskel 
finansieringsmuligheter for start-ups og grundere. For eksempel er InvestEU forenklet fra 
tidligere ved å samle finansielle instrumenter under en paraply. Programmet har ett 
foreslått budsjett på om lag 11,25 millarder euro og skal blant annet finansiere infrastruktur 
og SMB investeringer (såkornmidler, venture kapital og lån). Digital Europe, Single Market 
og InvestEU skal hjelpe Europa til å utnytte den digitale transformasjonen på best mulig 
måte for å sikre konkurransekraft mot andre deler av den industrielle verden. Det blir viktig 
for norsk konkurranse- og omstillingsevne at norske SMBer kan delta på lik linje i 
programmer som har som mål å ta innovasjoner ut i markedet.   

Norge har en relativt liten, åpen, spesialisert og sårbar økonomi, samtidig er vi inne i en 
periode med raske teknologiske endringer. I høykostland, som Norge, skapes grunnlaget 
for konkurranseevnen gjennom kunnskap. Utvikling av kunnskap gir grunnlag for 
innovasjon og høyere produktivitet i næringslivet. 

Tabellen under viser at Norge gjennomgående gjør det dårligere på indekser som måler 
innovasjon og konkurransekraft enn land det er naturlig å sammenlikne seg med. I tillegg 
bruker Norge en mindre andel av sitt BNP på FoU. Norsk næringsliv kjennetegnes også ved 

 

1 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs 
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å ha lavere FoU-investeringer i prosent av BNP sammenliknet med de andre nordiske 
landene.  

Det er i dag bred enighet om at en større andel av BNP må settes av til forskning og utvikling 
(FoU). Regjeringen har som mål at 3 % av BNP skal gå til FoU innen 2030. I Jeløya-
plattformen og i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019 – 2028 utrykkes det 
klart at man vil prioritere forskning som bidrar til økt verdiskaping og at man vil legge til 
rette for et enda mer kunnskaps- og forskningsintensivt næringsliv. Dette vil kunne skje når 
forskning bidrar til mer verdiskaping og sysselsetning enn tilfellet er i dag. Det er 
tverrpolitisk enighet om at det er et mål å utløse økte private investeringer i FoU i Norge. 
Norske SMBers aktive deltakelse i Digital Europe vil bidra til at dette målet nås. 

Tabell 1: Sammenlikning av de Nordiske landene på sentrale innovasjonsindikatorer2 
 European 

Innovation 
Scoreboard 
2018a 

Global 
Innovation Index 
2018b 

Global 
Competitiveness 
Index 4.0 2018c 

FoU i prosent av 
BNP 2017 
(GERD)d 

Næringsliv FoU i 
prosent av BNP 
2017 (BERD)d 

Sverige 2 3 9 3,11 2,35 
Danmark 3 8 10 3,06 1,97 
Finland 4 7 11 2,76 1,80 
Norge 15 19 16 2,11 1,12 

 

Det er derfor viktig at Norske SMBer får mulighet til å delta i hele verdikjeden som etableres 
innenfor Horisont Europa/Digital Europe – fra grunnforskning til kommersialisering og 
markedsutsetting. Norsk deltakelse i disse programmene bygger også opp under 
regjeringens satsning på muliggjørende- og industrielle teknologier, samt digitalisering slik 
det er skissert i Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Anbefalinger fra 
regjeringens ekspertgruppe Digital21 som arbeider for økt digitalisering i næringslivet 
peker i samme retning.  

2.2 Hva er en Digital Innovation Hub? 
Digital Innovation Hubs (DIH’s) finnes i dag flere steder i Europa, og de neste årene 
forventes det at flere vil bli etablert. Hovedhensikten med nye etableringer er å bringe EU 
finansierte prosjekter nærmere brukere, og da spesielt små og mellomstore bedrifter. En 
DIH kan beskrives som en gruppe organisasjoner med komplementære ekspertiser som 
arbeider sammen ikke for profitt, men for å tilby ett sett med tjenester til bedrifter og bistå 
bedriften(e) med å finne løsninger som kan bidra til økt konkurransekraft ved bruk av 
digitale verktøy som regionale, nasjonale og europeiske DIHer/Nettverk kan tilby, dersom 

 

2 Kilder: (a) Maastricht University. (2018). European Innovation Scoreboard 2018. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union. (b) Cornell University, INSEAD, and WIPO (2018): The Global Innovation Index 
2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. (c) 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-rankings/ (d) OECD. 
(2019). Main Science and Technology Indicators, Volume 2018 Issue 
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en løsning ikke finnes regionalt. Det er også en kanal for å moblisere til EU prosjekter både 
med deltakere i huben, men også med det europeiske nettverket huben er en del av. Det 
vil således fungere som en «one-stop-shop» spesielt rettet mot SMBer, oppstartsbedrifter 
og mellomstore bedrifter for å støtte deres digitale transformasjon som en one-shop-stop. 
Eksempel på tjenester vil være utvikling av digitale ferdigheter, kunnskap, testing og 
eksperimentering, tilgang på finansiering, nettverksarbeid og partnersøk regionalt, 
nasjonalt og i EU området. DIH-OT skiller seg fra en klynge ved at den ikke har 
medlemsbedrifter, men har valgt å samarbeide med klynger og bedriftssammenslutninger, 
initielt i Agder og Rogaland. Bakgrunnen for dette valget er at det vi bidra til lavere 
administrasjonskostnader for å drive huben, men også at det sikrer tilgang til mange SMBer 
via samarbeidspartnernes nettverk i tillegg til bransje- og domenekunnskap som er viktig å 
kombinere med generiske digitale verktøy. Arbeidet til DIH-OT vil således utføres i tett 
samarbeid med deltakerne i huben. DIHer kan også være en del av regionens politiske 
strategi for å øke innovasjonstakt, produktivitet og sysselsetting i det regionale næringslivet 
og derfor også ofte sentralt plassert i regionens RIS3 strategi (smart spesialisering). 

Figur 1: Oversikt over 170 DIH i Europa 

 

Kartet over viser at 3 norske initiativer allerede er posisjonert og har vært offensive og har 
allerede tatt grep i forhold til å bli posisjonert for kommende programmer på EUs plattform. 
Dette inkluderer DHI – Ocean Technologies3 som så langt er den eneste hub med 
havteknologi fokus på EUs web side.  

 

3 http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool 
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2.3 Hvorfor Ocean Technologies? 
Utgangspunktet for å velge havbasert teknologi er knyttet til å bygge fremtidens næringsliv 
med utgangspunkt i en viktig kunnskapsbase i regionen knyttet og som bygger på sterke 
maritime tradisjoner. De siste 50 årene har maritim industri utviklet seg fra 
enkeltmannsforetak til at alle de største internasjonale konsernene har en betydelig 
virksomhet i regionen. Dette er næringer som står sterkt på Agder og som er med å gjøre 
Agder til den største eksportregionen i Norge av behandlede varer. Denne industrien er nå 
midt i en transformasjon der man går fra å i hovedsak levere produkter og tjenester inn i 
verdikjeden knyttet til produksjon av olje og gass til å levere tjenester og produkter til andre 
både hav og landbaserte verdikjeder. Det å knytte DIHen til Ocean Technologies er derfor 
uttrykk for ambisjonen om å ta vare på de verdier og kompetanse som over lang tid er 
bygget opp og bruke denne til å utvikle nye tjenester, produkter og markeder. 

Regjeringen har som uttalt mål å sørge for at Norge er en «ledende havnasjon og den 
foretrukne partneren for samarbeid innen havbasert næringsliv og bærekraftig utnyttelse 
av ressursene i havet.» Dette er en naturlig ambisjon i ett land som har 7 ganger mer 
havareal enn det har landareal. I oppdragsbrevet til Innovasjon Norge heter det at: «Marin 
og maritim sektor skal styrkes, havnæringene profileres og regjeringens ambisjon om å 
gjøre Norge til en lendende havnasjon og foretrukne partner for samarbeid innen havbasert 
næringsliv og bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet» skal ligge til grunn for 
Innovasjon Norges arbeid». 
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3 Strategi og utførte aktiviteter 

3.1 Strategi 
Tidlig i 2018 ble arbeidet med å etablere en DIH på Agder påbegynt. Dette har vært et 
initiativ som har vært drevet fram av GCE NODE i tett samarbeid med UiA/MIL og NORCE. I 
tillegg støttet Sørlandets Europakontor aktivt opp om initiativet. 

Gjennom arbeidsmøter i Brussel senhøsten 2018 tok GCE NODE en posisjon som formelt 
forankret DIH – OT. Dette resulterte i første omgang til at DIH-OT ble akseptert i EU sitt DIH 
nettverk og Agder ble satt på «kartet» og posisjonert seg for videre arbeid og en eventuell 
senere søknadsprosess. 

Fra årsskiftet 2018/19 startet arbeidet med å kartlegge hvem som kan/ønsker å bidra til en 
slik prosess og søknad, og delta i finansieringen av et «posisjoneringsprosjekt» der 
sluttmålet er å etablere en operativ DIH på Agder som kan utføre tjenester for SMBer på 
Agder/Rogaland som bidrar til at virksomhetene får tilgang på nødvendig kompetanse og 
ressurser for å gjennomføre nødvendige produkt og tjenesteinnovasjoner. Målet med 
arbeidet som ble satt i gang i var derfor å etablere en EU godkjent DIH på Agder, som har 
som formål å aktivt bidra til flere og større innovasjons og forskningsprosjekter innenfor 
digitalisering. Denne DIH’en skal utnytte all relevant regional kompetansen man har 
gjennom universitetet, forskningsinstitutter, virkemiddelapparatet i tett samarbeid med 
det offentlige og bedriftene. 

For å lykkes med denne strategien var det fire forhold som måtte på plass og som var 
forutsetninger for å lykkes. For det første måtte satsningen ha solid regional støtte. Uten 
støtte fra regionens næringsliv, klynger, fylkeskommuner og forsknings- og 
undervisningsinstitusjoner ville ikke initiativet nå opp. For det andre må regjeringen vedta 
å delta Digital Europa programmet. Digital Europe programmet (DEP) består av 3 viktige 
tematiske satsninger; AI. Cyber Security og High Power Computer (HPC) i tillegg til program 
for økt digitalisering av SMB segmentet og offentlig forvaltning. Norge deltar allerede i 
finansieringen av HPC satsningen gjennom LUMI nettverket, og der bygges opp 1 av 8 
supermaskiner i Finland. Deltakelse i DEP var på Regjeringens bord i budsjett konferansen 
på nyåret i år, men endelig beslutning ble utsatt til august i år. Både NFR, IN og NHO har 
avgitt høringsuttalelser der de gir sterk støtte til at Norge bør delta i DEP og peker på 
viktigheten dette programmet har for norske bedrifters konkurranseevne nasjonalt og 
globalt.   

I DEP programmet er det lagt opp til at det etableres nasjonale/regional EDIHer. Her må 
nasjonale regjeringer anbefale DIHer til EU Kommisjonen etter en åpen 
konkurranseprosess. Kommisjonene vil kvalitetssikre hubene og deres nettverk og de som 
godkjennes kan søke støtte fra 2021 for støtte til drift og infrastruktur. Dette utgjør 50% av 
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støttegrunnlaget som, må matches med tilsvarende 50% fra regionale midler 
(statsstøtteregulativet). Her legger Kommisjonen opp til at allerede investerte midler i 
huben og hubens infrastruktur kan motregnes mot Kommisjonenes bidrag. 

 DIH-OT ambisjon er å være på Regjeringens prioriteringsliste til Kommisjonen når/hvis 
Norge vedtar å delta i DEP programmet.  

De andre nordiske land har igangsatt en kvalifiseringsprosess for sine nasjonale huber og 
de planlegger å fremme sine forslag på huber som skal inngå i EUs EDIH program til 
Kommisjonen tidlig på høsten. Frist fra Kommisjonen er satt til september/oktober 2020.  

EU parlamentet skriver om DIHer at4: 

 ”A central role in the implementation of the Programme should be attributed to 
Digital Innovation Hubs, which should stimulate the broad adoption of advanced 
digital technologies by industry, by public organisations and academia”.  

 “A network of Digital Innovation Hubs should ensure the widest geographical 
coverage across Europe“. 

 “A first set of Digital Innovation Hubs will be selected based on Member States’ 
proposals and then the network will be enlarged through an open and competitive 
process.” 

Kravene til tjenester som skal inngå i en DIH er kort oppsummert ved tabellen under. 

Tabell 2: EUs forventninger til DIH tjenester5 
Innovation Activities Business Development Skills Creation/Development 

 Awareness creation 
 Digital needs/maturity 

assessment 
 Innovation scouting 
 Access to specialist 

expertise and partners 
 Access to research and 

development platforms 
and infrastructure 

 Collaborative research 
and innovation 

 Visioning and strategy 
development 

 Matchmaking and 
brokering 

 Business coaching and 
mentoring 

 Start-up support 
 Access to finance (loans, 

guarantees, grants, and 
venture capital) 

 Technical training and 
skills development 

 Business/finance training 
 Management training  

 

 

4 Regulation of the European Parliament and of the council establishing the Digital Europe Programme for 
the period 2021-2027, p. 15 
5 Kilde: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dei_working_group1_report_june2017_0.pdf 
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Tjenestene skal leveres enten av deltakere i huben og/eller det europeiske nettverket 
huben inngår i. 

3.2 Aktivitetsoversikt 
I arbeidet med å etablere DIH-OT på Agder var det derfor nødvendig å arbeide parallelt med 
og ha dialog med mange aktører regionalt, nasjonalt og i EU. I tillegg måtte det utvikles ett 
innhold i DIH-OT dvs sikre midler til finansiering av prosjekter og drift, utvikle en portefølje 
av tjenester, etablere partnerskap og styringsmodell, identifisere nasjonale og 
internasjonale kontaktpunkter og samarbeidspartnere, mv. Den operative delen av 
prosjektet ble utført av Anne-Grete Ellingsen som prosjektleder for DIH-OT, Thor Arne 
Håverstad som prosjektleder for forprosjektet som ble utført av NORCE begge med Roger 
Normann som prosjektmedarbeider. I tabellen under redegjør vi kort for arbeidet som 
prosjektteamet gjorde for å etablere DIH-OT i Agder.  

Tabell 3: Sammendrag av hovedaktiviteter i prosjektarbeidet6 
Formål Hva ble gjort Aktør(er) Tidspunkt 
Forankre og 
posisjonere initiativet i 
EU 

Møte i Brussel CCE NODE og 
Sørlandets 
Europakontor i møte 
med DigitiseEU 

8. desember 2018 

Finansiering og 
forankring av 
forprosjektet 

Utvikling av søknader dialog 
med finansiører  

Aust- og Vest 
Agderfylkeskommune, 
Sørlandets 
kompetansefond og 
Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond 

Vinteren 2019 

Bidra til at Norge blir 
deltaker i Digital 
Europa programmet 

Presentasjon for NFD GCE NODE ved Anne 
Grete Ellingsen 

April 2019 

Informasjon og 
forankring av 
forprosjektet 

Presentasjon for det regionale 
partnerskapet 

Sørlandsrådet 29. april 2019 

Møte 
kvalifikasjonskravene 
fra EU og bidra til nye 
prosjekter 

Utvikling av state of play 
rapport 

Prosjektgruppen i 
samarbeid med DIHelp 

August/september 
2019 

Utvikle 
innholdstjenester til og 
finansiering av DIH-OT 

Utvikling av forretningsplan Prosjektgruppen og 
regionale partnere i 
samarbeid med DIHelp 

September 2019 

Utvikle 
innholdstjenester til og 
finansiering av DIH-OT 

Etablering av hjemmesiden 
www.DIH-OT.com 

Anne Grete Ellingsen 
med innspill fra 
deltakerne i huben 

Høst 2019 

Deltakelse på EU 
DGConnect - ICT 
Proposer Day-DIH Track  
 

  19-20. september 2019 

European Week of 
Regions -DIH session 
 

Invitert foredragsholder med 
kostnadsdekning 

 7-10. oktober 2019 

 

6 Det er utført flere møter og skrevet flere notater enn det som er inkludert i denne listen 
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Møter med NFR, IN, 
NHO 

Tema DEP og DIH  Høst 2019 

Forankre og etablere 
ett regionalt 
partnerskap 

Presentasjon av DIH-OT Sørlandet Offshore og 
Energi konferanse 

2. november 2019 

Forankre og etablere 
ett regionalt 
partnerskap 

Presentasjon av DIH-OT i møte 
med Kristiansand kommune 

DIH-OT ved Anne Grete 
Ellingsen 

2. november 2019 

DIH Stakeholder Forum 
Madrid 

Invitert som foredragsholder- 
delvis reisestøtte 

  

Intervju med Teknisk 
Ukeblad om DIH OT og 
DEP 
 

Artikkel i TU  18. november 2019 

Deltakelse på møte 
med Periscope 
nettverket i Brussel 

Forberede Innosup søknad Anne Grete Ellingsen 4. desember 2019 

Bidra til at Norge blir 
deltaker i Digital 
Europa programmet 

Presentasjon for 
Statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
Paul Chaffey 

Anne Grete Ellingsen 
Prosjektleder DIH 
Ocean Technology 
Thor Arne Håverstad 
NORCE 

12 desember 2019 
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4 Operasjonalisering av DIH-OT 

Figuren under illustrerer hvordan DIH-OT kan se ut når den er kommet i en driftsfase. 
Arbeidet som er gjort så langt med å etablere DIH-OT representerer allerede ett betydelig 
løft i regionen og er ett resultat av samspill mellom det offentlige, akademia og næringslivet 
i regionen. Arbeidet er også forankret i Agders sin Regionplan 2030 og flere sentrale aktører 
har bidratt både med egeninnsats og økonomisk for å realisere initiativet. DIH-OT er også 
tatt opp som eneste norske hub i EUs DIHelp program i 2019. Deltakelse i programmet var 
dekket av EU/DG Connect og der vi fikk bistand blant annet til å ved flere anledninger 
synliggjøre DIH-OT inn mot sentrale aktører, samarbeidspartnere i EU og presentasjoner på 
konferanser. Men først og fremst bidro deltakelse i DIHelp programmet til at vi fikk bistand 
til å utvikle forretningsplanen (vedlagt denne rapporten). 

Figur 2: DIH Ocean Technology – Fully operational 
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4.1 Partnere 
Figurene under viser oversikt over aktører på Agder som så langt skriftlig har bekreftet sin 
status som partnere i DIH-OT. 

 

Figur 3: Offentlige, investorer, inkubatorer og testlaboratorier i regionen som er partnere i DIH-
OT 

 

 

Figur 4: Klynger/bedriftssammenslutninger og akademiske institusjoner i regionen som er 
partnere i DIH-OT 
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4.2 Forretningsplan – «one shop stop» 
Digital Innovation Hub - Ocean Technology er en one-stop-shop som kan støtte og hjelpe 
selskaper til å bli mer konkurransedyktige i eksisterende, nye og fremvoksende markeder, 
ved økt bruk av digitale verktøy / metodikk / teknologier og nye forretningsmodeller. 

Figur 5 Fra arbeidsmøte for å utvikle DIH-OT forretningsplanen høsten 2019 

 

Ved å bruke infrastrukturen, kompetansen og distribusjonskanalene til partnerne og 
spesielt klyngene, kan DIH OT nå ut til mer enn 350 SMEer i forskjellige bransjer og tilby et 
bredt spekter av tjenester og praktiske digitale løsninger. 

Målet med DIH-OT er å gi en effektiv kobling til Digital Europe-programmet, andre DIH-er 
og støtte søknadsarbeid for felles prosjekter og finansiering. 

Figur 6: Landingssiden - dih-ot.com 
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På grunn av den sterke næringsklyngekulturen i Agder, prioriteres det å etablere et nært 
samarbeid med de ledende klyngene, kombinere dette med universitetet og regionale og 
nasjonale forskningsinstitusjoner og sikre tilgang til test- og verifiseringslaboratoriene i 
regionen. Denne installasjonen vil gi en veldig sterk støtte til SME-er. DIH-OT bidrar som 
strategisk partner i søknadsutvikling, forskningsstøtte, pilotering og strategisk 
forretningsplanlegging og finansiering. Dette er med å danne en komplett verdikjede for 
utvikling av nye løsninger, forskning, innovasjon og markedsmuligheter for SMEer i 
regionen. 

Forretnings og handlingsplan for DIH-OT (versjon 4, av 4 oktober 2019) er vedlagt denne 
rapporten. 
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5 DIH-OT veien videre 

Status for arbeidet med å etablere forprosjektet er at alle oppgaver som kan gjøres 
lokalt/regionalt i all hovedsak er utført. Det vil si at arbeidet er forankret regionalt, det er 
etablert ett regionalt partnerskap og man har laget en strategi og forretningsplan (vedlagt 
denne rapporten).  

Det som gjenstår er at regjeringen tar beslutning med positivt utfall om norsk deltakelse i 
Digital Europa programmet. Denne beslutningen er utsatt fra regjeringskonferansen nå i 
mars til august 2020. Ett positivt utfall for DIH-OT på regjeringskonferansen i august 
avhenger både av at Norge deltar i Digital Europa programmet og at DIH-OT blir prioritert 
nasjonalt som en av 5-6 norske huber. EU forventer innspill fra nasjonale regjeringer til 
denne prioriteringen i løpet av tredje kvartal 2020. Gitt at regjeringen beslutter å delta i 
Digital Europa og at DIH-OT blir prioritert nasjonalt, kan DIH-OT søke godkjenning av 
kommisjonen og deretter søke om midler til drift (støtte til kapasitetsbyggingsmidler fra 
rammeprogrammet). For å lykkes med dette må man arbeide med å følge opp og sikre at 
DIH-OT får såkalt toppklassifisering som betyr at man kvalifiserer til slik støtte (se link for 
oppdatert informasjon7). Dette vil innebære at forretningsplanen følges opp og at man 
etablerer en god og effektiv struktur, styringsmodell og har tilstrekkelig bredde i 
samarbeidet, samt etablerer samspill med andre huber og EU finansierte satsinger innen 
AI, Cyber Security og at DIH OT blir et av flere nasjonale kompetansesenter for å hjelpe 
SMBer med tilgang til EUS HPC nettverk.  

Parallelt med dette må det derfor arbeides med å ha dialoger med nasjonale 
beslutningstakere samt inn mot EU. Dialoger inn mot EU skal sikre at DIH-OT blir posisjonert 
i nettverk som her hensiktsmessige for aktiviteten på Agder som AI, cyber security og 
robotisering. Samt å posisjonere DIH-OT for deltakelse i flere EU utlysninger rettet mot 
DIHer. Det vil i denne sammenheng være hensiktsmessig å utnytte de veilednings og støtte 
muligheter som tilbys fra EU, blant annet gjennom DIHelp. 

DIH OT opplever nå flere henvendelser både fra potensielle samarbeidspartnere innen 
akademi og fra andre huber om å delta i prosjektet.  

5.1 Det videre arbeidet 
EU prosjekter 

 DIH OT er partner i et EU prosjekt i allianse med 28 andre huber fra 27 EU land som 
har fått tilslag. Prosjekt med en ramme på over EUR 8 mill og der DIH OT vil være en 

 

7 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-innovation-hubs 
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av aktørene som skal gjennomføre prosjekt, basert på laber (MIL) og kompetanse 
fra deltakere (GCE NODE) i huben. Bedrifter som er med i Innoventus Sør og NODE 
deltar i prosjektet. Nettverket gir oss veldig bra tilgang til partnere for nye søknader. 
Prosjektet er planlagt oppstartet i august 2020. Der vil bli tilrettelagt for flere åpne 
utlysninger i nettverket som hubens deltakere kan delta i. 

 DIH OT og NORCE er koordinerende partner på en Innosup søknad koordinert av 
Sørlandets Europa kontor. Søknaden ble sendt nå i april. Får vi tilslag på søknaden 
gir den mulighet for deltakelse fra flere av deltakerne i huben. 

 Via det europeiske DIH nettverket er Anne Grete Ellingsen er invitert inn i et 
ekspertpanel knyttet til en EU søknad rettet mot  kompetansebygging og innovasjon 
i klynger og DIHer i Afrika.Vi arbeider med flere muligheter som utlyses i H2020 høst 
2020 og der huben kan være partner. 

 Fortsette arbeidet mot EU for å synliggjøre og markedsføre DIHOT og nettverket på 
Agder/Rogaland. 

 Styrke deltakelsen fra aktører i Rogaland 
 Delta sammen med NORCE for å utvikle en samarbeidsmodell for 

kompetansesentrene rettet mot SMBer og knyttet til EUs HPC program.  EU peker 
på hubene som viktige kontaktpunkt for kompetansesentrene. I dialog med Finland 
(leder av LUMI Nettverket og HPC som skal bygges opp i Kajaani) og NORCE om 
dette. 

 Sikre forankring, kapasitet og støtte fra deltakerne i DIH OT spesielt Norce og UiA 
mht søknadsskriving og prosjektutvikling. 

Det arbeides nå med å registrere DIH-OT som en egen juridisk enhet. Man har vært i 
dialog med ulike aktører som synes å være villige til å bidra med en driftsfinansiering ut 
2021. Videre er det dialog med de største bidragsyterne i perioden fram til nå for å få 
en god eierstruktur og organisering av selskapet. Selskapet vil ha vedtekter som ikke 
tillater utbytte (non-profit), og passe inn i rammene for det som kreves for å søke 
prosjektkostnader fra EU/DEP. Det er forventet at dette vil bli konkludert i løpet av 
første halvår i 2020, og at et eventuelt selskap da blir operativt i samme tidsrom. 

Pr dags dato ser man for seg at Innoventus Sør blir majoritetseier, med NORCE og 
GCENODE som de to andre eierne. Gjennom en slik strukturell løsning vil man sikre en 
god regional tilhørighet, tett kontakt med klynger og en sterk nasjonal forankring 
gjennom NORCE. 

 
  



12/21 Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder» - 21/06732-8 Sluttrapport for prosjekt fra NORCE/NODE: «Digital Innovation Hub – Ocean Technology Agder» : NORCE Rapport 10-2020

N O R C E  N o r w e g i a n  R e s e a r c h  C e n t r e  A S   w w w . n o r c e r e s e a r c h . n o  

21 

Vedlegg: Business Plan DIH OT (v4 okt 2019) 
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NORCE Norwegian Research Centre AS, Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Norway 

E-POST  post@norceresearch.no        WEB  norceresearch.no         TEL.  +47 56 10 70 00        ORG.NO.  919 408 049 

Anmodning om utbetaling av tilskudd til prosjekt «Digital Innovation Hub – 
Ocean Techology Agder» 

Viser til tilsagnsbrev datert 29.05.2019 hvor det tildeles kr. 120.000 fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond til NORCE Norwegian Research Centre til prosjekt «Digital Innovation Hub – Ocean 
Techology Agder», saksnummer 31/19. 

Sender vedlagt prosjektregnskapsrapport og attestasjon fra revisor, og anmoder med dette om 
utbetaling av tilskudd på kr. 60.000 (resterende 50% av tilskuddet).   

Ber om at midlene overføres vår bankkonto 1503 92 94297 

Med vennlig hilsen  

Anita Vangen 
Konserncontroller 
NORCE 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  
Postboks 788 
Stoa 
4809 Arendal 

  

Vår ref.: Deres ref.: Bergen
Thor Arne Håverstad Dag Ole Teigen 

18/5631-21 
18.12.2020
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Prosjektregnskap - totalkostnader

Kostnader
Kostnadsart (Hovedposter) Regnskap Budsjett

Interne timer 115 800,00 200 000,00

Ekstern assistanse 421 078,00 150 000,00

Nettside - eksternt kjpp 45 800,40 100 000,00

Reiser i Norge (20 t/r) 13 990,11 75 000,00

Reiser til Brussel (20 t/r) 49 403,58 75 000,00

SUM 646 072,09 600 000,00

Finansiering
Kilde Virkelig Planlagt

Aust-Agder utviklings- og komeptansefond 120 000,00 120 000,00

Sprlandets kompetansefond 180 000,00 180 000,00

Aust-Agder fylkeskommune 120 000,00 120 000,00

Vest-Agder fylkeskommune 180 000,00 180 000,00

SUM 600 000,00 600 000,00

Bergen, 3. desember 2020



13/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 - 21/06732-10 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 : Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021

 
 
 

Dokumentnr.: 21/06732-10  side 1 av 1 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/06732-10 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  
Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 19.02.2021 
 

   

Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
19.02.2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
    
 
 
Vedlegg 
 
         
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Saker på listen 
• Innkomne søknader / henvendelser 
• Blått kompetansesenter Sør 
• Studieseminar/styremøte i mai 
 
 
 


