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Møteprotokoll
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Dato:
Tid
Sted:

28.02.2020
09:00
I4Helse – Grimstad

Møtende medlemmer:
Navn
Morten Kraft
Bodil Slettebø
Signe Sollien Haugå
Kjetil Glimsdal
Bente Christensen
Sverre Valvik
Tormod Vågsnes

Funksjon
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem

Vara for

Oddvar Espegren

Faste medlemmer med forfall:
Navn
Oddvar Espegren

Funksjon
Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John G. Bergh
Gunnar M. Ånonsen
Dag Ole Teigen

Funksjon
Daglig leder
Rådgiver
Rådgiver

Før møtet ga Margunn Aanestad og Ragni Macqueen Leifson fra Senter for e-helse
en omvisning i I4Helse-bygget og en orientering om status og fremdrift i prosjektet
«Agder som mønsterregion innen e-helse».
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Arendal, 28.02.2020

Morten Kraft
styreleder

Bodil Slettebø

Signe Sollien Haugå

Kjetil Glimsdal

Bente Christensen

Sverre Valvik

Tormod Vågsnes

John G. Bergh
daglig leder

side 2 av 12

11/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. februar 2020 - 20/01095-19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. februar 2020 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling
Saker til behandling
1/20

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 29. november 2019

4

2/20

Oppfølging av tilskudd til 28. februar 2020

4

3/20

Avkastning på fondets kapital i 2019

5

4/20

Avkastning på fondets kapital 31.01.2020

6

5/20

Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» – utsettelse
av oppstart

6

6/20

Søknad fra Senter for e-helse ang. prosjektet «Agder som
mønsterregion innen e-helse» – videreføring av tilskudd

7

7/20

Søknad fra Universitetet i Agder ang. prosjektet "Flyktningbarns
møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder» - videreføring av
tilskudd

8

8/20

Søknad fra KS Agder ang. prosjektet "#drømmejobben" –
videreføring av tilskudd

9

9/20

Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Innafor" –
videreføring av tilskudd

10

10/20

Eventuelt til 28.02.2020

11

side 3 av 12

11/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. februar 2020 - 20/01095-19 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 28. februar 2020 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020

Saker til behandling

1/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 29. november
2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-9
Dag Ole Teigen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
1/20

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokoll fra styremøte 29. november 2019 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

2/20 Oppfølging av tilskudd til 28. februar 2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-10
Dag Ole Teigen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
2/20

Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

3/20 Avkastning på fondets kapital i 2019
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-15
Gunnar Magne Ånonsen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
3/20

Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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4/20 Avkastning på fondets kapital 31.01.2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-16
Gunnar Magne Ånonsen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
4/20

Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

5/20 Endringer i prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» –
utsettelse av oppstart
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-11
Dag Ole Teigen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
5/20

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

6/20 Søknad fra Senter for e-helse ang. prosjektet «Agder som
mønsterregion innen e-helse» – videreføring av tilskudd
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-12
Dag Ole Teigen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
6/20

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 3 mill. kroner til prosjektet
«Agder som mønsterregion innen e-helse» ved Senter for e-helse ved
Universitetet i Agder.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 24 mill. kroner
over fem år. Ved avkorting 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.
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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 2023. Nærmere vilkår fremgår av
tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

7/20 Søknad fra Universitetet i Agder ang. prosjektet
"Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder» videreføring av tilskudd
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-8
Dag Ole Teigen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
7/20

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et
tilskudd på 125 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møter med
barnehager og lokalmiljøer på Agder». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 125 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000
kroner. Ved avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
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3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultatet og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
4. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat
og nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det
for arbeidet med slik formidling.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

8/20 Søknad fra KS Agder ang. prosjektet "#drømmejobben" –
videreføring av tilskudd
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-7
Dag Ole Teigen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
8/20

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS Agder et tilskudd på
960 000 kroner til prosjektet «#drømmejobben». Det forutsetter at Sørlandets
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Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger
tilsvarende tilskudd.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 5 524 000
kroner for 2020. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader i forhold til
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
4. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat
og nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det
for arbeidet med slik formidling.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av
tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

9/20 Søknad fra FK Jerv/Blå Kors ang. prosjektet "Innafor" –
videreføring av tilskudd
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-6
Dag Ole Teigen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
9/20
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Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FK Jerv og Blå Kors et
tilskudd på 360 000 kroner til prosjektet «Innafor». Det forutsettes at
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør også bevilger et tilskudd på 360 000
kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 3,95 mill.
kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

10/20 Eventuelt til 28.02.2020
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-17
Dag Ole Teigen

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
28.02.2020

Saknr
10/20
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 28.02.2020:
Møtebehandling
Det ble orientert om følgende saker:
•

Styreleder og daglig leder orienterte om samtalene med Sørlandets
Kompetansefond om eventuell sammenslåing av de to stiftelsene. Det
arbeides med felles løsninger knyttet til bl.a. sammensetning av styret og
rådsforsamlingen, kapitalforvaltning, vedtekter mv. Siden sist har det vært
kontakt på administrativt nivå. Neste møte i gruppen med styreledere og
daglige ledere er 24. mars 2020.

•

Styret bevilget i 2019 800 000 kroner til prosjektet «Lekbasert læring» som har
til hensikt å følge opp og implementere kompetansen fra Agderprosjektet. Det
har imidlertid vært en utfordring å rekruttere barnehageansatte til prosjektet.
Etter samtaler med UiS og forskerne bak Agderprosjektet, samt Sørlandets
kompetansefond, foreslås det å benytte midlene til en ny utlysning til inntil 70
studenter, der kompetansefondene i tillegg til selve studiekostnadene også
kompenserer barnehageeierne for deler av tiden som de barnehageansatte
investerer i prosjektet. Styret sluttet seg til dette.

•

Sekretariatet har mottatt henvendelse fra Business region Kristiansand om
digital handel. Etter sekretariatets vurdering bør initiativet til et slikt prosjekt
komme fra næringen selv, og med høyere egenfinansiering fra deltagerne i
prosjektet enn det som nå er skissert. Det var enighet i styret om ikke å gå
videre med prosjektet. Sekretariatet har også mottatt henvendelse fra NORCE
vedr. smart spesialisering. Det var enighet i styret om heller ikke å gå videre
med dette prosjektet.

• Program for studieturen til San Sebastian i mai.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-21
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
24.04.2020

Oppfølging av tilskudd til 24. april 2020
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Vedlegg
Oversikt gjenstående utbetalinger

Dokumentnr.: 20/01095-21
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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
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013.
Tilsagn gitt i 2015
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2015.
Tilsagn gitt i 2016
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2016.
Tilsagn 44/2016 til Skild AS vedr. prosjektet «Multi access tool» er inndratt i forståelse
med virksomheten.
Tilsagn gitt i 2017
Delutbetaling til Egde Consulting AS vedr. prosjektet «Continua test- og
sertifiseringssenter» med 1,4 mill. kroner. Tilsagnsnummer 12/2017.
Med hensyn til tilsagn 29/2017 til Refugee+ AS vedr. prosjektet «Refugee Home» er den
resterende delen av tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, 232 250
kroner, inndratt i forståelse med virksomheten.
Tilsagn gitt i 2018
Delutbetaling til Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Flyktningbarns møte med
barnehager og lokalmiljøer på Agder» med 125 000 kroner. Tilsagnsnummer 31/2018.
Tilsagn 37/18 til Refugee+ AS vedr. prosjektet «Refugee+» er inndratt i forståelse med
virksomheten. Tilsagnet var på 515 000 kroner.
Tilsagn gitt i 2019
Delutbetaling til FK Jerv / Blå Kors vedr. prosjektet «#Innafor» (tidl.
«Holdningskampanjer») med 65 000 kroner. Tilsagnsnummer 11/2019.
Delutbetaling til Universitetet i Agder vedr. prosjektet «Flyktningbarns møte med
barnehager og lokalmiljøer på Agder» med 250 000 kroner. Tilsagnsnummer 14/2019.
Tilsagn gitt i 2020
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2020.

Dokumentnr.: 20/01095-21
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Oversikt utbetalinger
Tilsagn i perioden 2013-2016
Tilsagn Søker/organisasjon

Prosjektnavn

2013/54 UiA - videreføring

Smart Rescue

2013/54
2013/54
2013/54
2013/55
2013/56
2013/57
2013/58
2013/59
2013/60
2013/61
2013/62
2013/63
2013/64
2013/64
2013/64

Marin forskning og faglig utvikling i Agder
Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer
Etablering av eHelse testsenter
Forskningsaktiviteter
VRI Agder
Mobilisering innovasjon velferdsteknologi
Kompetanseutvikling om tidevannsenergi
GRID - fremtidens læringsformer
Trening, yrke og helse
Ingeniørstudium innenfor fornybar energi
Næringsnær barnehage og skole
Masterkurs i design og entreprenørskap
Kompetanse og rekruttering
Ung i Aust-Agder
Barn som strever

UiA - videreføring
UiA - videreføring
UiA
Sørlandet sykehus - videreføring
Agderforskning - videreføring
Arena Helse - videreføring
Flumill AS - videreføring
UiA
Atletica
Setesdal Regionråd
Knutepunkt Sørlandet
Risør kommune
Agderforskning
Agderforskning
Agderforskning

Sum

Tilsagn Søker/organisasjon

2015/1
2015/2
2015/3
2015/4
2015/5
2015/6
2015/7
2015/8
2015/9
2015/10
2015/11
2015/12
2015/13
2015/14
2015/15

UiA - videreføring
UiA - videreføring
UiA - videreføring

Prosjektnavn

Etablering av Ehelse testsenter
Stipendiatstilling i innovasjon
Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer
Masterkurs i design og entreprenørskap
Sørlandsporten næringshage - videreføring
Devoteam AS
e-helse: Continua test- og sertifiseringssenter
Sunsense AS
Sunsense UV-sensor
NCE Eyde
Eyde Zero Waste
NIBIO
Kompetanse og infrastrukturoppbygging
Contentio
Contentio Predikativ analyseprosjekt
Team Tec AS
Team IMS 2016
Cardialarm AS
Utvikling av sensor og alarmsystemer
AS Nymo
Analyse av fabrikasjonsprosesser
Agderforskning
VRI 3 - Nye stier på Agder
Teknova AS
Gobains pilotovn
Sørlandets kompetansefond
Agderprosjektet

Sum

Tilsagn 2013 Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020
900 000

-900 000

1 000 000
128 000
1 400 000
1 200 000
300 000
700 000
1 000 000
660 000
195 000
250 000
560 000
700 000
335 000
350 000
350 000

-1 000 000

10 028 000

Tilsagn 2015

1 400 000
40 000
485 000
600 000
1 400 000
600 000
600 000
500 000
675 000
600 000
500 000
600 000
600 000
300 000
1 300 000

10 200 000

Inndratt

Rest

-45 483
-1 400 000
-1 200 000
-300 000
-525 000
-169 027

-175 000
-830 973
-105 000

-660 000
-90 000
-250 000

-560 000
-525 000
-250 000
-250 000
-125 000
-2 144 027

-175 000
-85 000
-100 000
-125 000
-2 395 483

-100 000
-3 175 000

0

-1 400 000

-830 973

Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020
-1 400 000
-40 000

-50 000
-450 000
-375 000
-275 000

-300 000
-1 300 000
-2 750 000

-363 750
-535 000
-1 400 000
-136 975
-150 000
-125 000
-231 000
-600 000
-243 430
-600 000
-300 000
-300 000
-4 985 155

0

Inndratt

-65 000
-300 000

-113 025

-128 330

-128 240

-428 330

-1 681 265

-169 000

-234 000

0

Kommentar

0
82 517 Utb. i 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82 517

Rest

Kommentar

0
0
121 250 Utb. i 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 250
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Tilsagn Søker/organisasjon
Prosjektnavn
Tilsagn 2016
NIBIO - videreføring
Kompetanse- og infrastrukturoppbygging
500 000
Agderforskning AS - videreføringVRI III – Nye stier på Agder År 3/3
300 000
TeamTec AS / IMS Group AS - videreføring
Team IMS 2019
675 000
UiS - videreføring
Agderprosjektet
2 100 000
Devoteam AS - videreføring
eHelse: Continua test- og sertifiseringssenter
795 000
UiA - videreføring
Stipendiatstilling i innovasjon
250 000
UiA - videreføring
Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer
500 000
UiA
Lokal fundamentering av SFF for marin forskning i Agder
900 000
Nymo AS
Effektivitet i verdiskapning
1 100 000
VisitSørlandet AS
Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter
500 000
CFD Marine AS
Anvendelse av CFD for bygg og eiendom
250 000
MacGregor Pusnes AS
MacGregor Pusnes Offshore Vind
900 000
Panterra AS
Hvordan ivareta konkurransefortrinn
500 000
Envirotech Solutions AS
DataHeat
500 000
Synsel Energi AS
Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya
1 100 000
GCE NODE
SFI Mechatronics PhD's
560 000
Skild AS
Multi access tool
100 000
Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisør
Innovation through design and entrepreneurship
400 000
Sum
11 930 000

2016/8
2016/9
2016/11
2016/12
2016/49
2016/21
2016/21
2016/32
2016/33
2016/34
2016/35
2016/36
2016/37
2016/38
2016/40
2016/41
2016/44
2016/44

Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020
-500 000
-300 000
-675 000
-2 100 000
-763 688
-250 000

Inndratt

-900 000
-1 100 000
-250 000
-375 000

-2 475 000

-125 000

-2 363 688

-500 000

-830 466
-500 000

-265 000
-3 595 466

-69 534

-560 000
-100 000
-135 000
-864 534

Rest

0
0
0
0
31 312
0
500 000
0
0
500 000
0
0
0
0
1 100 000
0
0
0

2 131 312

Kommentar

Utb. i 2020
Utb. i 2020

Utb. i 2020

Overført til Biozin
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Tilsagn i perioden 2017Refundert
Tilsagn 2017 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Sparebanken
Tilsagn Søker/organisasjon
Prosjektnavn
UiS - videreføring
Agderprosjektet
1 600 000
-1 600 000
UiA - videreføring
Stipendiatstilling i innovasjon
300 000
-300 000
UiA - videreføring
Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer
120 000
Usus AS - videreføring
Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter
500 000
Egde Consulting AS - videreføring
Continua test- og sertifiseringssenter
1 400 000
-1 400 000
Envirotech Solutions AS - videreføring
Dataheat
500 000
-375 000
-125 000
Centre for Integrated EmergencyKriseSim
Management
185 000
-370 000
185 000
Agderforskning AS
SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom
300 000
-600 000
300 000
Refugee AS
Refugee Home
375 000
-264 500
-21 000
142 750
Agderforskning AS
Aktiv på dagtid
500 000
-1 000 000
500 000
Oxford Research AS
Integrering som virkemiddel
200 000
-200 000
Oxford Research AS
Integrering og stabil tilknytning
170 000
-170 000
KS Agder
I jobb i Agder-kommunene
230 000
Agderforskning AS
Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv
150 000
-100 000
-200 000
150 000
Sum
6 530 000
-2 339 500
-2 786 000
-200 000
-1 400 000
1 277 750

2017/9
2017/10
2017/10
2017/11
2017/12
2017/13
2017/27
2017/28
2017/29
2017/30
2017/31
2017/32
2017/33
2017/34

Tilsagn
2018/4
2018/5
2018/6
2018/6
2018/7
2018/8
2018/9
2018/10
2018/11
2018/29
2018/30
2018/31
2018/33
2018/34
2018/35
2018/36
2018/37

Tilsagn
2019/10
2019/11
2019/12
2019/13
2019/14
2019/15
2019/16
2019/17
2019/18
2019/39
2019/48
2019/64

Tilsagn 2018
Søker/organisasjon
Prosjektnavn
UIS - videreføring
Agderprosjektet
1 600 000
Edge consulting - videreføring Continua test- og sertifiseringssenter
1 400 000
UiA - videreføring
Stipendiatstilling i innovasjon
61 500
UiA - videreføring
KriseSim
250 000
300 000
Agderforskning - videreføring SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom
Envorotech Solution - videreføring
Dataheat
500 000
KS Agder - videreføring
I jobb i Agderkommunene
285 000
videreføring
Integrering og sivilsamfunn
175 000
videreføring
Integrering som virkemiddel
250 000
FK Jerv og Blå Kors
Holdningskampanjer
290 000
UiA
Innføring av velferdsteknologi, Agder
180 000
UiA
lokalmiljøer
125 000
Agderforskning
Våre strender - vår velferd
500 000
Evjeklinikken AS
Helse
375 000
Durapart AS
Minoritetsspråklige menn i arbeid
320 000
Fafo
arbeidsliv
200 000
Refugee AS
Refugee
515 000
Sum
7 326 500
Tilsagn 2019
Søker/organisasjon
Prosjektnavn
CIEM - videreføring
KriseSim, Vituelt treningsverktøy
86 000
FK Jerv og Blåkors - videreføring
Holdningskampanjer
340 000
KS - videreføring
Drømmejobben
715 000
Oxford Research AS - videreføring
Integrering som virkemiddel og innovasjon
315 000
UiA - videreføring
Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer 250 000
UiS - videreføring
Agderprosjektet
200 000
UiS
Agderprosjektet
800 000
Havforskningsinstituttet
Blått kompetansesenter Sør
3 000 000
UIA - videreføring
Agder som mønsterregion innen e-helse
3 000 000
NORCE/NODE
Digital Innovation Hub
120 000
UiA (innovasjonsmiljøet)
Politikk for store samfunnsutfordringer
2 000 000
Østre Agder Regionråd
Etablering av Helseklynge
750 000
Sum
11 576 000

Refundert
Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Sparebanken
-1 600 000
-61 500
-180 000
-300 000
-125 000

-375 000

-335 000

-175 000
-250 000
-85 000

-250 000

-

-2 851 500

Inndratt

-232 250

-232 250
Inndratt

90 000

-250 000
-655 000
-137 717
-1 927 717

130 000
-125 000
280 000

-125 000

500 000

Refundert
Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Sparebanken
-332 411

-182 283
-515 000
-697 283
Inndratt

-65 000
-250 000

-

-

-332 411

-315 000

-

-

Rest

Kommentar

120 000 Utb. i 2020
500 000 Utb. i 2020
230 000
-

850 000
Rest

1 400 000
160 000
285 000
180 000
200 000
-

Kommentar

2 225 000
Rest

Kommentar

86 000
-57 411 Sparebanken skal refundere beløpet
715 000
315 000
200 000
800 000
3 000 000
3 000 000
120 000
2 000 000
750 000

10 928 589

12/20 Oppfølging av tilskudd til 24. april 2020 - 20/01095-21 Oppfølging av tilskudd til 24. april 2020 : Oversikt gjenstående utbetalinger

Tilsagn
2020/6
2020/7
2020/8
2020/9

Tilsagn 2020
Søker/organisasjon
Prosjektnavn
UiA - videreføring
Agder som mønsterregion innen e-helse
3 000 000
UiA - videreføring
Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer 125 000
KS - videreføring
Drømmejobben
960 000
FK Jerv og Blå Kors - videreføring
Innafor (tidl. Holdningskampanjer)
360 000
Sum
4 445 000

Refundert
Utbetalt 2020 Sparebanken

-

-

-

-

-

Inndratt

-

Rest

3 000 000
125 000
960 000
360 000

4 445 000

Kommentar
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-24
Gunnar Magne Ånonsen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
24.04.2020

Avkastning på fondets kapital per 31.03.2020
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar saken til etterretning.
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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 mars 2020 en
markedsverdi på 449,0 mill. kroner, etter at korona-pandemien har hatt en svært negativ
påvirkning på aksje- og rentemarkedene spesielt i mars måned.
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2019, kjøp og salg av andeler, verdiendringer
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.03.2020 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 31.03.2020.
Beløp i mill. kroner
Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende markeder
Eiendom
Bank
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Sum

Markedsverdi
31.12.2019

Kjøp/
salg

Verdiendring

Markedsverdi
31.03.2020

33,0
83,5
80,1
13,6
72,1
2,4
95,8
115,2
495,6

-16,4
25,9
14,4
7,2
-0,3
44,3
-70,7
-6,7
-2,1

-3,6
- 5,7
-26,7
-2,8
1,0
0,0
-1,3
-5,5
-44,5

13,0
103,7
67,7
18,0
72,9
46,7
23,9
103,0
449,0

Det er verd å presisere at i månedsskiftet mars/april ble det foretatt et fondsbytte til det
globale aksjefondet Generation Global Equity, jf. styrevedtak 29.11.2019. Beholdningen i
aksjefondet Ardevora Global Equity skulle reduseres tilsvarende. Som følge av tekniske
forhold rundt denne transaksjonen er det uforholdsmessig mye penger på bankkonto og
uforholdsmessig lite penger i norske obligasjoner ved utgangen av mars måned. Dette blir
rettet opp i april.
Styret vedtok 29.11.2019 kapitalforvaltningsstrategi for 2020, som innebærer en noe
høyere risikoprofil enn tilsvarende strategi for 2019. I den nye strategien økes
aksjeandelen med fem prosentpoeng til 45, mens andelen norske obligasjoner reduseres
tilsvarende til 15 %. Innenfor aktivaklassen for aksjer gjøres 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
økes med ett prosentpoeng til 4.
Strategien for kapitalforvaltning i 2020 har dermed følgende sammensetning av
porteføljen:
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Aktivaklasse

Andel

Fond

Norske aksjer

3%

Arctic Norwegian Value Creation (tidl. Solsten)

Globale aksjer

38 %

Ardevora Global Equity SRI (ikke valutasikret)
+ Generation Global Equity (ikke valutasikret)
AKO Global L/O H2N (valutasikret)
Landsdowne Dev. Mkt. L/O SRI H2N
(valutasikret)

Andel av
portefølje
3,0 %
19,0 %
11,25 %
7,75 %

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

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 %

1%

Kjøps- og salgstransaksjoner for å tilpasse porteføljen til den nye strategien har blitt
foretatt helt frem til etter månedsskiftet mars /april, jf. det som er nevnt ovenfor. Etter dette
vil porteføljen være i samsvar med ny strategi.
Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuell rebalansering,
som i 2020 skal foretas om nødvendig månedlig etter følgende modell:

Aktivaklasse
Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende markeder
Eiendomsfond
Bankinnskudd
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner

Intervall % av portefølje
Beholdning %
Minimum
Normal
Maksimum Per 31.03.2020
2,0
3,0
4,0
2,9
17,5
19,0
20,5
23,1
17,5
19,0
20,5
15,1
3,0
4,0
5,0
4,0
12,0
15,0
18,0
16,2
0,0
1,0
2,0
10,4
13,0
15,0
17,0
5,3
22,0
24,0
26,0
22,9

Det er også verd å nevne at fordelingen mellom valutasikrede og ikke-valutasikrede

globale aksjer nå er noe skjev målt mot en 50/50-fordeling. Dette skyldes at en
rebalansering som ble foretatt i mars ble gjort ved å kjøpe andeler i Ardevora Global
Equity, som har daglig likviditet og derfor er best egnet for å benyttes i rebalansering.
Denne noe skjeve fordeling er imidlertid ikke et brudd på allokeringsrammer i strategien,
siden man der betrakter usikrede og valutasikrede aksjefond som en aktivaklasse.
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Når man tar hensyn til at den ovenfor nevnte ubalansen mellom bankinnskudd og norske
obligasjoner blir rettet opp i april, skal det ikke foretas ytterligere rebalanseringer slik
porteføljen er ved utgangen av mars.
Nærmere om avkastningen i 2020
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på -33,5 mill. kroner i mars måned.
Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i mars på -6,9 %.
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning i mars på -4,2 %. Dette gir en
avkastning 2,7 %-poeng under 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 mars måned.

Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende øk.
Eiendom
Pengemarked
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Sum

Avkastning
(MNOK)

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

-2,5
-4,7
-15,8
-2,2
0,7
0,0
-2,6
-6,5
-33,5

-19,5
-5,4
-19,0
-11,6
1,0
0,1
-3,0
-5,5
-6,9

-15,4
-4,2
-12,8
-6,3
1,0
0,4
0,1
-1,8
-4,2

-4,1
-1,2
-6,1
-5,3
0,0
-0,3
-3,1
-3,7
-2,7

Følgende tabell viser at det er en samlet negativ avkastning for fondet på 44,5 mill. kroner de tre
første månedene i 2020. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning per 31.03.2020 på -9,0 %.
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på -5,6 %. Dette gir en avkastning 3,4 %poeng under indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 31.03.2020, samt gjennomsnittlig avkastning i
prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for
porteføljen i forhold til indeks de tre første måneder i 2020.

Norske aksjer
Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret
Aksjer framvoksende øk.
Eiendom
Pengemarked
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Sum

Avkastning
(MNOK)

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

-3,6
-5,7
-26,7
-2,8
1,0
0,0
-1,3
-5,5
-44,5

-27,1
-5,9
-28,1
-13,3
1,4
0,3
-1,3
-4,6
-9,0

-24,4
-6,9
-20,0
-9,5
1,4
0,5
1,8
1,3
-5,6

-2,8
1,0
-8,2
-3,7
0,0
-0,2
-3,2
-6,0
-3,4

Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og fram til og med mars
2020 en årlig avkastning på 5,8 % og en årlig meravkastning på 0,7 %.
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Konklusjon
Mars 2020 ble en svært urolig måned i aksje- og rentemarkedene. Korona-pandemien
fortsatte å påvirke markedene i langt større grad enn i de to første månedene. Tiltakene
mot koronaviruset fører til en global resesjon, og alt fokus er nå på hvilken påvirkning
pandemien får på den økonomiske utviklingen på kort og lang sikt.
Sentralbanker over hele verden har kuttet renten ned mot null, og det er lansert store
hjelpepakker fra myndighetene. Uroen har ført til kraftig utgang i kredittspreadene, med
negativ avkastning på obligasjoner som resultat. Aksjemarkedene har vært fallende og
svært volatile.
Samtidig har det vært stor uro i oljemarkedet, med spesielt en konflikt mellom SaudiArabia og Russland om produksjonskutt. Sammen med redusert etterspørsel som følge av
nedstenging av økonomien, har dette ført til et fall i oljeprisen fra USD 66 til under USD 30
per fat i løpet av 2020.
AAUKF hadde en avkastning i mars på -33,5 mill. kroner eller -6,9 %, mot indeks -4,2 %,
altså en mindreavkastning på 2,7 prosentpoeng. Hittil i år er avkastningen -9,0 %, mot
indeks -5,6 %, altså en mindreavkastning på 3,4 %.
Alle aktivaklasser unntatt globale aksjer og eiendomsfond har mindreavkastning i forhold til
indeks. Slik er det også når det gjelder enkeltpapirer.
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Avsetning til utdeling av støtte 2020/2021
Sekretariatets forslag til vedtak
Det avsettes 12 mill. kroner i regnskapet for 2019 til utdeling for 2020/2021.

Vedlegg
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Saksopplysninger
Det foreligger nå et utkast til regnskap for 2019 som er oversendt revisor til uttalelse. Det
foreløpige regnskapet viser et ekstraordinært godt resultat med et driftsoverskudd på 58,3
mill. kroner. For å opprettholde fondets realverdi avsettes 7,2 mill. kroner til
tilleggskapitalen. Etter dekning av utdelinger gjennom 2019 kan det av årets overskudd
tillegges 39,5 mill. kroner til bufferkapitalen.
Styret har de siste årene avsatt 12 mill. kroner til utdeling. De faktiske utdelingene i 2019
utgjorde om lag 11,6 mill. kroner.
Dersom alle igangsatte prosjekter videreføres som planlagt, utgjør bindingene for 2020 om
lag 10,2 mill. kroner. Dette innebærer at kostnaden ved å videreføre alle prosjekter som
styret har stilt seg positive til å videreføre utgjør 10,2 mill. kroner i 2020. Som det ble
redegjort for i sak 5/20, har det imidlertid vært drøftinger knyttet til organiseringen av
prosjektet «Blått kompetansesenter Sør», og det er usikkerhet knyttet til videre fremdrift i
prosjektet. Styret bevilget her 3 mill. kroner i 2019 som foreløpig ikke er benyttet, og som
det dermed kan være aktuelt å overføre til 2020. I så tilfelle vil bindingene i 2020 utgjøre
om lag 7,2 mill. kroner.
Tabellen viser de planlagte prosjektene og bindingene i perioden 2020-2024, forutsatt at
prosjektet Blått kompetansesenter Sør blir tildelt til sammen 9 mill. kroner fordelt med 3
mill. kroner i hvert av årene 2019 (som overføres til 2020), 2021 og 2022:

Bevilgning
2020

Organisasjon

Prosjektnavn

Langsiktige satsinger
Havforskningsinstituttet
Senter for e-helse
UiA
Sum videreføringer

Blått kompetansesenter Sør
Agder som mønsterregion innen
Politikk for store samfunnsutford

Andre videreføringer
KS Agder
FK Jerv
Universitetet i Agder
Østre Agder Regionråd
Sum videreføringer

I jobb i Agder kommunene
Holdningskampanjer
Flyktningbarn
Etablering av Helseklynge

2021

Ønskes videreført
2022
2023

3 000 000
2 000 000
5 000 000

3 000 000
3 000 000
2 000 000
8 000 000

3 000 000
3 000 000
2 000 000
8 000 000

960 000
360 000
125 000
750 000
2 195 000

750 000
750 000

2024

3 000 000
2 000 000
5 000 000

-

-

-

-

-

-

-

Nye prosjekter
Sum nye prosjekter

Totale søknadsbeløp

-

7 195 000

-

8 750 000

8 000 000

5 000 000

-

Det er betydelig usikkerhet knyttet til den videre økonomiske utviklingen. Koronaviruspandemien i 2020 skyldes et verdensomspennende utbrudd av den smittsomme
sykdommen covid-19. Med bakgrunn i den raske spredningen av viruset erklærte WHO
krisetilstand i januar 2020, og i mars ble utbruddet klassifisert som en pandemi. En rekke
land, deriblant Norge, har iverksatt tiltak for å begrense smittespredningen. Tiltakene for å
begrense reisevirksomhet og fysisk kontakt førte raskt til økonomiske vansker for
mange bedrifter og enkeltpersoner. Den såkalte koronakrisen har medført høye dødstall
og vil også ha betydelig innvirkning på verdensøkonomien.
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Konklusjon
Også i den nye strategien for utdeling av midler, hvor kompetansefondet går inn i større og
mer langsiktige prosjekter, vil det være viktig å kunne gripe tak i aktuelle prosjekter
undervegs. Selv om det er knyttet vesentlig usikkerhet til den videre økonomiske
utviklingen vil det også være viktig for fondet å videreføre en stabil ramme til utdeling.
Sekretariatet foreslår derfor å videreføre rammen på 12 mill. kroner til utdeling. Dette må
også sees i lys av den positive avkastningen for 2019.
Bufferfondet vil med en avsetning på 12 mill. kroner til utdeling være om lag 120 mill.
kroner.

Dokumentnr.: 20/01095-22

side 3 av 3

15/20 Sluttrapport fra Refugee + AS vedr. prosjektet "Refugee +" - 20/01095-18 Sluttrapport fra Refugee + AS vedr. prosjektet "Refugee +" : Sluttrapport fra Refugee + AS vedr. prosjektet "Refugee +"

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-18
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
24.04.2020

Sluttrapport fra Refugee+ AS vedr. prosjektet "Refugee Home – bedre
levekår gjennom raskere integrering"
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Refugee+ AS vedr. prosjektene «Refugee
Home» og «Refugee +».
Vedlegg
Sluttrapport Refugee
Refugee plus, AAUKF[1]
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Saksopplysninger
Styret gjorde 17. februar 2017 følgende vedtak i sak 29/2017:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Refugee+ AS et tilskudd på 375
000 kroner til prosjektet «Refugee Home – bedre levekår gjennom raskere
integrering».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på om lag 1,5 mill.
kroner. Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til
totalrammen blir tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig 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
terskelverdien i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i
saken.
Styret gjorde 16. februar 2018 følgende vedtak i sak 37/2018:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Refugee+ AS et tilskudd på 515
000 kroner til prosjektet «Refugee +». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 515 000 kroner.
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 160 000 kroner.
Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig 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
terskelverdien i forordningen overstiges.
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De to vedtakene refererer formelt til to ulike prosjekter igangsatt av samme organisasjon.
Prosjektene hadde imidlertid vesentlig sammenheng med hverandre, slik at det andre
tilsagnet i praksis medførte en utvidelse av det første prosjektet.
Det første tilsagnet var et resultat av utlysningen i 2016 til prosjekter som kan bidra til gode
levekår, ved å øke og anvende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i
arbeidslivet. Prosjektets målsetting var å «koble» bosettingsklare flyktninger med aktuelle
boligeiere og arbeidsgivere gjennom en digital plattform. Refugee+ AS var tilknyttet en
rekke relevante samarbeidspartnere som ville bidra i prosjektet, og organisasjonen fikk
tildelt 500 000 kroner gjennom statsbudsjettet for 2016.
Den digitale plattformen refugeehome.no skulle legge til rette for at flyktninger og utleiere
kunne opprette en egen profil – slik man bruker utleietjenesten airbnb – og koble
bosettingsklare flyktninger direkte med huseiere. Hensikten med plattformen var å få et
møtepunkt mellom aktuelle huseiere og flyktninger som dermed ble gitt mulighet til å
påvirke egen bosituasjon. En utvidet registrering av arbeidserfaring og kompetanse koblet
også bosettingsklare flyktninger med potensielle arbeidsgivere. Slik ønsket Refugee+ AS å
gi flyktninger anledning til å velge bosted basert på dokumentert behov for arbeidskraft i
kommunen. Prosjektet ble etablert i Risør.
Prosjektets kontaktperson var også initiativtaker til stiftelsen bidra.no som ble etablert i
2011, og som har drevet nettstedet bidra.no, Norges største arena for crowdfunding
(«folkefinansiering») og crowdsourcing («digital dugnad»). Ut fra bidra.no kom ideen om
en folkedrevet arena for integrering og bosetting av flyktninger.
I prosjektet som fikk støtte i 2018 var målsettingen å utvide konseptet som skulle utvikles i
det første prosjektet. Målsettingen var fortsatt å skape et digitalt økosystem for integrering
av flyktninger. På dette tidspunktet bestod tjenesten av Refugee Home som var en
koblingstjeneste mellom huseiere som ønsket å leie ut til flyktninger og flyktninger som
trengte et sted å bo, og Refugee Work som var en tjeneste som skulle øke flyktningenes
kunnskap og forståelse om det norske arbeidslivet mens man var på veg til å bli en del av
det. I utviklingsprosessen dukket det opp et behov for en utvidelse og inkludering av et
mentorprogram for arbeidssøkende med flyktningbakgrunn. En skulle dermed også utvikle
Refugee Education med formål om å avdekke de største utfordringene i utdannelsesløpet
for flyktninger, og undersøke hvordan man kunne bygge en tjeneste som forenkler disse
utfordringene.
Prosjektenes sluttrapport
Prosjektene ble opprinnelig igangsatt for å løse problemer knyttet til bosetting, integrering
og arbeid til flyktninger i kjølvannet av den såkalte flyktningkrisen i 2015. Prosjektplanen
ble fulgt frem til nytt tilskudd ble innvilget i februar 2018. Prosjektet ble da lagt på is, delvis
fordi man ikke fant egnet personell i Risør, men i hovedsak fordi norske og europeiske
myndigheter allerede var i ferd med å arbeide med løsninger knyttet til samme
problemstilling. En valgte derfor å ikke benytte midlene som ble bevilget i 2018.
Det ble laget en prototype til nettside med ønsket funksjonalitet og innhold, men denne ble
lagt på is i 2018. Prosjektresultatene er bare kommunisert internt til deltagende aktører
som Risør kommune, NAV mv. Arbeidet ble i all hovedsak utført av daglig leder Malin
Albrecht Ellingsen og Rikke Westgård. Jan Olav Ryfetten har bidratt på frivillig basis. I
tillegg har Sørlandsporten næringshage utført en del arbeid.
I sluttrapporten heter det også at prosjektet «var særdeles aktuelt» ved oppstart, men at
raske endringer i forutsetninger gjorde det vanskelig å videreføre utvikling og drift.
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Når det gjelder økonomien i prosjektene er det ikke foretatt noen utbetalinger innenfor
rammen som ble avsatt i 2018. Tilsagnet på 515 000 kroner fra Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond vil dermed bli trukket inn i sin helhet. Sparebankstiftelsen behandler
saken på tilsvarende måte.
I 2017 ble det bevilget til sammen 750 000 kroner til prosjektet, fordelt med 375 000 kroner
fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 375 000 kroner fra Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør. Av dette er til sammen 285 500 kroner utbetalt, fordelt med 142 750
kroner fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og et like stort beløp fra
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. De totale kostnadene i prosjektet har vært om lag
287 000 kroner.
Det utbetalte beløpet på 285 500 kroner fordeler seg på fire delutbetalinger. I forbindelse
med hver av disse utbetalingene er det mottatt rapport med tilstrekkelig dokumentasjon til
at en har kunnet foreta delutbetaling. Sekretariatet har vurdert å be om tilbakebetaling av
deler av tilskuddet for å ivareta formuleringen i styrevedtaket om avkorting av tilskuddet
ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader. I tråd med tidligere praksis har en
valgt å ikke kreve tilbakebetaling, ettersom prosjektet ble avbrutt slik det er gjort rede for i
saken, og på en måte selskapet ikke var kjent med på det tidspunktet de aktuelle
delutbetalingene ble foretatt (den siste delutbetalingen ble foretatt i januar 2018).
Sekretariatet vurderer det som ryddig å avslutte prosjektet med bakgrunn i at behovet for
løsningene man skulle utvikle er borte eller sterkt redusert. Den resterende delen av
tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, 232 250 kroner, blir trukket inn.
På tilsvarende måte trekker Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør inn resterende midler
tildelt fra Sparebankstiftelsen.
Konklusjon
Sekretariatet foreslår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Refugee AS vedr.
prosjektene «Refugee Home» og «Refugee +».
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Prosjekt
Prosjektnavn (obligatorisk)
Refugee +
Dato
12. mars 2020
Organisasjon/foretak/institusjon
Refugee + AS
Kontaktperson (obligatorisk)
Jan Olav Ryfetten
Telefon (obligatorisk)
90201500
Adresse
Vårveien 1
Postnummer/sted
co/ Jan Olav Ryfetten, Vårveien 1, 1407 Vinterbro
E-post (obligatorisk)
jan.olav@arv.no
Kontonummer for sluttutbetaling
Ikke aktuelt

1. Sammendrag
Et kort sammendrag av nedenstående punkter.
Prosjektet ble igangsatt for å løse problemer med bosetting, integrering og arbeid til
flyktninger i kjølvannet den store flyktningkrisen i 2015.

2. Gjennomføring i henhold til
prosjektplanen
Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, eventuelt hvorfor ikke.
Prosjektplanen ble fulgt fram til nytt tilskudd ble innvilget i mars 2018. Prosjektet ble da lagt
på is dels fordi man ikke fant egnet personell i Risør og hovedsaklig fordi norske og
europeiske myndigheter var i ferd med å løse problemet. Vi valgte derfor å ikke benytte
midlene i 2018 da pengene med fordel kan overføre og benyttes for å løse andre og mer
aktuelle prosjekter i Agder.
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3. Vurdering av måloppnåelse
Er prosjektmålet nådd? Beskriv oppnådd/forventet effekt av tiltaket i forhold til det som var
planlagt, og hvordan dette er etterprøvd.
Det ble laget en prototype til nettside med ønsket funksjonalitet og innhold, men denne ble
lagt på is i 2018.
3.a Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss:
Svak
3.b Hvordan er prosjektresultatene kommunisert? Hva er viderformidlet? Effekt utover de
involverte prosjektpartnere? Gi en beskrivelse (se også punkt 8 vedlegg)
Prosjektresultater er kun kommunisert internt til deltagene aktører som Risør kommune,
NAV, etc.

4. Prosjektorganisering og
ressursdimensjonering
Hvordan har organiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – hva er eventuelt avvikene.
Arbeidet har i all hovedsak vært utført av daglig leder Malin Albrecht Ellingsen og Rikke
Westgård. Jan Olav Ryfetten har bidratt mye på frivillig basis. I tillegg har Sørlandsporten
næringshage utført en del arbeid.

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.
Prosjektet var særdeles aktuelt og "spot-on" ved oppstart, men raske endringer i forutsetninger
i form av at problemet mer eller mindre forsvant gjorde det vanskelig (og til dels uetisk) å
videreføre utvikling og drift kun motivert av økonomiske tilskudd.

7. Avslutning
Konklusjoner, videreføring mv.
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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
Prosjektansvarlig
Jan Olav Ryfetten
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Inntekter
AAUKF
Sum inntekter

Kostnader
Prosjektledelse - disse kostnadene er knyttet til Malin og Rikke som har vært prosjektleder for
prosjektet i en varierende stillingsprosent.
Eksterne konsulenter - disse kostnadene er hovedsakelig knyttet til bruk av Sørlandsporten
Næringshage
Reisekostnader - Reisekostnadene har vært knyttet til brukertesting av ideer, konsepter og
prototyper
Workshops - kostnader knyttet til materiell og bevertning på workshoper med målgruppen
Innleid studentprosjekt - ihht. godkjenning fra AAUKF leide Refugee+ inn et studenteam på fire
personer som gjennomførte et innsikt- og ideprosjekt for å få fortgang i det overordnede
prosjektet.
Sum kostnader

285500
285500

157500
86407
17853,9
3686,25

21348
286795,15
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/01095-25
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
24.04.2020

Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør"
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond trekker inn midlene på til sammen 3 mill.
kroner som tidligere er tildelt prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».
2. Dersom det innen 1. juni 2020 dokumenteres at det er medgåtte kostnader i
prosjektet, vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utbetale sin andel av
disse.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg åpen for å bidra med
finansiering dersom de ulike aktørene som har samarbeidet om å realisere
prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» lykkes i å finne en omforent plattform for
et prosjekt med tilsvarende formål.

Vedlegg
Tilsagn til HI Flødevigen vedr
BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR - referat fra møte 24.6.2019
Referat fra møte om BKS 15.8.2019
Overføring av ansvar for forvaltning av bevilgning til Blått Kompetansesenter Sør
Anmodning om ny oppstartsdato BKS ferdig
Mail til HI Flødevigen 28. februar
Møte med HI 9.3.2020
Mail fra styringsgruppens leder 24032020
Epost til HI 27. mars
2020 Utgående brev Agder fylkeskommune HI og BKS deltagelse 14apr20
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Saksopplysninger
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjorde 22. februar 2019 følgende
vedtak i sak 17/2019:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Havforskningsinstituttet et
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 47,2 mill. kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond delegerer til daglig leder å velge
representant for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til styringsgruppen
for Blått kompetansesenter Sør.
Tilsagnsbrevet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til HI Flødevigen følger som
vedlegg til saken.
Havforskningsinstituttet (HI) avd. Flødevigen ønsket gjennom Blått kompetansesenter Sør
å løfte frem de sterke kompetanse- og næringsmiljøene på Sørlandet for å påbegynne
arbeidet med å nå regjeringens mål om blå vekst på Agder. Blått kompetansesenter Sør
ble tildelt 5 mill. kroner i statsbudsjettet for 2019 for å iverksette planene.
Det ble 24. juni 2019 avholdt et møte mellom HI, Aust-Agder fylkeskommune, Universitetet
i Agder og Arendal kommune. Bakgrunnen for møtet var brev til HI fra Nærings- og
fiskeridepartementet. Fra Aust-Agder fylkeskommune deltok fylkesrådmann John G.
Bergh, som også er daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. I henhold til
referatet fra møtet påpekte Bergh «viktigheten av at HI fortsatt sitter i førersetet». I rollen
som fylkesrådmann tilbød han «at fylkeskommunen kan påta seg forvaltningen av
prosjektmidlene, men at prosjektleder bør ansettes av HI». I henhold til referatet fra møtet
var det enighet om at «Aust-Agder fylkeskommune overtar forvaltningen av
prosjektmidlene så snart som mulig, forutsatt at departementet samtykker i dette».
15. august 2019 ble det avholdt et nytt møte om status og fremdrift i prosjektet. Her var en
rekke aktører til stede. I henhold til referatet fra møtet ble det «etter en lengre
meningsutveksling» enighet om at «fylkeskommunen bør være «bank» for midlene, men
at styringsgruppen disponerer dem slik brevet fra departementet presiserer». Det var også
enighet om å følge anbefalingene i rapporten fra prosjektgruppen fra mars 2019, hvor det
bl.a. het at HI skulle være prosjekteier, og at prosjektet administrativt skulle legges til HI
Flødevigen.
Referat fra begge disse møtene følger som vedlegg til saken.
Dokumentnr.: 20/01095-25

side 2 av 6

16/20 Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" - 20/01095-25 Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" : Status i prosjektet "Blått kompetansesenter Sør"

Etter drøfting med alle involverte parter besluttet Nærings- og fiskeridepartementet at
midlene fra statsbudsjettet ble utbetalt til Aust-Agder fylkeskommune som fikk ansvaret for
forvaltning av midlene. Denne forståelsen bekreftes av brevet fra NFD datert 16. august
2019, som har tittelen «Overføring av ansvar for forvaltning av bevilgning til Blått
Kompetansesenter Sør til Aust-Agder fylkeskommune». Det går frem av brevet at denne
endringen skjer etter drøfting med de involverte partene.
Det ble deretter fornyet diskusjon omkring organiseringen av prosjektet, og i et utkast til
styringsdokument datert 4. oktober 2019 var fylkeskommunen oppført som prosjekteier.
Dette dokumentet ble utarbeidet av HI og behandlet av HI og av styringsgruppen. Videre
har kompetansefondet mottatt et notat fra forskningssjef ved HI Flødevigen, datert 5.
januar 2020, som også bekrefter den samme forståelsen. Her heter det bl.a. at «Blått
kompetansesenter Sør er nå organisert som et FoU-prosjekt under Agder
Fylkeskommune», og videre at «Havforskningsinstituttet har nå ansatt en
kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for Blått kompetansesenter sør slik at alle
forutsetninger ligger til stede for en god videre utvikling». Både brevet fra NFD og notatet
fra HI Flødevigen følger som vedlegg til saken.
Agder fylkeskommune overtok forvaltningsansvaret fra 2020, og gjennom vedtak i
hovedutvalg for næring, klima og miljø 11. februar 2020 ble det politisk forankret at
fylkeskommunen skulle ta prosjekteierrollen. Man gjorde samtidig vedtak om at
styringsgruppen skulle utvides med to politiske representanter. Ved konstitueringen av
styringsgruppen ble Wenche Fresvik, som til daglig er avdelingsleder for virkemidler og
entreprenørskap i Agder fylkeskommune, valgt som leder av styringsgruppen.
Fylkeskommunen ønsket å lede styringsgruppen med bakgrunn i den risiko
fylkeskommunen tok på seg gjennom prosjekteieransvaret.
Den nye organiseringen ble også godkjent av styret i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond, som 28. februar 2020 gjorde følgende vedtak:
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endringene i
prosjektet «Blått kompetansesenter Sør», der Agder fylkeskommune får
prosjekteierrollen og oppstarten utsettes.
HI ble underrettet om dette vedtaket i e-post fra sekretariatet i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond samme dag. Denne e-posten følger som vedlegg til saken.
Vedtakene i fylkeskommunen og i kompetansefondet innebar tilslutning til
styringsmodellen som HI selv hadde ønsket. Alt burde dermed ligge til rette for at
prosjektet kunne startes opp.
9. mars 2020 ble det imidlertid avholdt et møte i Bergen mellom HI, Agder fylkeskommune
og Arendal kommune om utbygging av Flødevigen og organisering av Blått
kompetansesenter Sør. I referatet fra møtet heter det at det ble foreslått at HI likevel skulle
være prosjekteier. Den omforente konklusjonen fra møtet var at HI så fort som mulig skal
gi endelig avklaring på at HI blir prosjekteier, og vurdere hvem som skal være HI sin
fungerende prosjektleder inntil ny prosjektleder er på plass. Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond var ikke invitert til å delta i dette møtet.
Dermed lå det an til at HI likevel kunne være villige til å ta på seg prosjekteieransvaret, slik
intensjonen var fra begynnelsen av. Ettersom både fylkeskommunen og
kompetansefondet i februar sluttet seg til en modell med fylkeskommunen som
prosjekteier, ville en slik endring imidlertid kreve ny behandling begge steder.
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23. mars 2020 ble det derfor gjennomført et drøftingsmøte knyttet til den varslede
omorganiseringen. HI Flødevigen, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Arendal
kommune og Agder fylkeskommune ved styringsgruppens leder var representerte i møtet.
Styringsgruppens leder sendte dagen etter en e-post til HI i Bergen hvor hun redegjorde
for at omorganiseringen ville kreve ny behandling i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond, og daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bad i en epost 27. mars 2020 om at HI sendte en «oppdatert søknad der det redegjøres for styring
og organisering av prosjektet».
Det var deretter flere møter mellom HI i Bergen, fylkesordfører i Agder og
styringsgruppens leder. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond deltok ikke i disse
møtene. Adm. direktør i HI tok imidlertid kontakt med daglig leder i Aust-Agder utviklingsog kompetansefond per telefon 30. mars 2020, og gav uttrykk for at HI ikke ønsket å
oppdatere søknaden.
HI sendte deretter et brev til Agder fylkeskommune, datert 14. april 2020, hvor HI gjør det
klart at en ikke ønsker å gå videre med Blått kompetansesenter Sør «fordi det er for
mange uklare prosesser og aktører».
Referatet fra møtet i Bergen, e-posten fra styringsgruppens leder, e-posten fra daglig leder
og brevet fra HI følger som vedlegg til saken.
Vurderinger
Etter sekretariatets vurdering er det meget uheldig at prosjektet Blått kompetansesenter
Sør nå har havnet i en situasjon hvor HI ikke ønsker å gå videre med prosjektet.
Det tilligger ikke sekretariatet å ta stilling til alle påstandene som fremmes i brevet fra HI til
Agder fylkeskommune datert 14. april 2020. Sekretariatet ser det likevel som nødvendig å
kommentere i det minste følgende forhold:
•

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

•

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

•

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

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

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i lengre tid prioritert Blått kompetansesenter
Sør som en langsiktig prioritering og en viktig satsing en har ønsket å få til, også knyttet til
styrking av miljøet ved Flødevigen, og sekretariatet har hatt løpende kontakt med ledelsen
ved HI Flødevigen. Prosjektet må også sees i sammenheng med den satsingen som AustAgder fylkeskommune har gjort gjennom flere bevilgninger til HI Flødevigen, sist med en
bevilgning på 5 mill. kroner til opprusting av infrastruktur, laboratorier og instrumentering
ved stasjonen med formål om å etablere et Blått kompetansesenter Sør, jf. fylkestingssak
37/2018. Blått kompetansesenter Sør vil være en samarbeidsplattform for marin
verdiskaping på Sørlandet som vil samle eksisterende kompetanse og legge til rette for et
økt samarbeid mellom institusjonene, forvaltningen og næringsaktørene i landsdelen.
Hensikten er å kunne realisere landsdelens potensiale for bærekraftig marin verdiskaping
og positiv kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor. Blått kompetansesenter Sør
skal fremme den regionale utviklingen innen de tre hovedtemaene forvaltning,
verdiskaping og kunnskap.
Det er derfor meget uheldig at en nå har havnet i en situasjon hvor HI ikke ønsker å gå
videre med prosjektet. HI skriver i brevet til Agder fylkeskommune at HI «ikke [kommer] til
å gjøre noe med saken», og videre at «Vi vil heller ikke omarbeide søknaden og søke på
nytt. I stedet ønsker vi etter det som har skjedd i den siste tiden til å trekke oss ut […]».
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har ikke bedt HI om å utarbeide en ny søknad.
Daglig leder bad imidlertid i e-posten 27. mars om en «oppdatert søknad der det
redegjøres for styring og organisering av prosjektet». Dette hadde sammenheng med at
en flytting av prosjekteierskapet fra Agder fylkeskommune til HI ville være en vesentlig
endring av prosjektplanen sammenlignet med hva styret sluttet seg til i februar. Dette er i
tråd med vanlig praksis, der sekretariatet ber alle tilskuddsmottagere om å gi beskjed
dersom prosjektplanene endres vesentlig eller dersom vesentlige forutsetninger for
prosjektet ikke blir oppfylt. Sekretariatet finner det underlig at HI ikke ønsker å oppdatere
søknaden slik at den reelle organiseringen av prosjektet fremgår av denne.
Sekretariatet understreker imidlertid at dialogen med HI Flødevigen har vært konstruktiv
og god.
Konklusjon
Slik saken står kan ikke sekretariatet se andre alternativer enn å tilrå styret å trekke inn
midlene på til sammen 3 mill. kroner som tidligere er tildelt prosjektet. Sekretariatet viser i
denne sammenheng til tilsagnsbrevet, hvor det heter at «dersom tilskuddsmottaker inngir
uriktige opplysninger, endrer prosjektplaner vesentlig uten forhåndssamtykke eller på
annen måte medvirker til at vesentlige forutsetninger for prosjektet ikke blir oppfylt, kan
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tilsagnet helt eller delvis bortfalle. Eventuelt utbetalt tilskudd kan da kreves tilbakebetalt
helt eller delvis».
Sekretariatet tilrår imidlertid at dersom det innen 1. juni 2020 dokumenteres at det er
medgåtte kostnader i prosjektet, vil Aust-Agder utviklings- og kompetansefond utbetale sin
andel av disse.
Videre tilrår sekretariatet at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg
åpen for å bidra med finansiering dersom de ulike aktørene som har samarbeidet om å
realisere prosjektet Blått kompetansesenter Sør lykkes i å finne en omforent plattform for
et prosjekt med tilsvarende formål. Sekretariatet er kjent med at den politiske og
administrative ledelsen i Agder fylkeskommune og Arendal kommune vil drøfte dette i et
møte 17. april 2020. I denne sammenheng viser sekretariatet til at Agder har et livskraftig
marint forskningsmiljø, representert ved Universitetet i Agder (CCR), GRID-Arendal, NIVA
og NIBIO, i tillegg til HI. Regionen innehar i tillegg aktører med betydelig kompetanse
innen undervisning, formidling og forvaltning.
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HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN
Postboks 1870 Nordnes
5817 BERGEN

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

26.02.2019
17/9915-94
U01
Dag Ole Teigen

Tilsagn til HI Flødevigen vedr. prosjektet "Blått kompetansesenter Sør" saksnummer 17/19
Det vises til deres søknad om tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
På styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 22.02.2019 ble det fattet følgende
vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Havforskningsinstituttet et
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør».
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 47,2 mill. kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet
tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond delegerer til daglig leder å velge
representant for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond til styringsgruppen for
Blått kompetansesenter Sør.
Prosjektet er tildelt saksnummer 17/19. Saksnummeret bes oppgitt ved alle henvendelser
angående prosjektet.
Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2022. Etter dette vil hele eller resterende deler av tilsagnet
automatisk trekkes tilbake. I særskilte tilfeller kan det gis forlengelse. Tilskuddsmottaker må
søke om utsettelse innen nevnte dato.
Dersom tilskuddsmottaker inngir uriktige opplysninger, endrer prosjektplaner vesentlig uten
forhåndssamtykke eller på annen måte medvirker til at vesentlige forutsetninger for

Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Org.nr.:

www.aaufk.no
Postboks 788, Stoa, 4809 Arendal
886 212 062

Telefon:
E-post:

37017300
postmottak@austagderfk.no
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prosjektet ikke blir oppfylt, kan tilsagnet helt eller delvis bortfalle. Eventuelt utbetalt tilskudd
kan da kreves tilbakebetalt helt eller delvis.
Utbetalingsvilkår
Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan imidlertid foretas
delutbetalinger etter medgåtte utgifter på inntil 50 % av tilsagnet. Prosjekter med tilskudd
over 500 000 kroner kan i særskilte tilfeller tilstås delutbetaling på ytterligere 25 % av
tilsagnet.
En anmodning om utbetaling kan sendes per post eller e-post, og må inneholde:




Tilsagnsnummer og prosjektnavn
Beløp som ønskes utbetalt
Kontonummeret tilskuddet skal utbetales til

For å kunne foreta delutbetalinger kreves også en bekreftelse eller beskrivelse av medgåtte
utgifter. Når prosjektet er avsluttet skal tilskuddsmottaker oversende sluttrapport som skal
inneholde beskrivelse av prosjektet, inkl. regnskap (bruk fastsatt sluttrapportskjema som
hentes fra www.aaukf.no). Regnskapet skal være satt opp i tråd med budsjettoverslaget i
søknaden. For prosjekter hvor tilskuddet er på 100 000 kroner eller mer, kreves
regnskapsoppstilling bekreftet av revisor. Frist for innsending av sluttrapport og anmodning
om utbetaling er 1. januar 2022.
Anmodning om utbetaling kan sendes som e-post til postmottak@austagderfk.no eller til
postadresse Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Øvrige vilkår for tilskuddet
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og revisjonen har adgang til å iverksette kontroll
med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Tilskuddsmottaker plikter å medvirke til å
fremskaffe den informasjon som er nødvendig i dette arbeidet. Dersom det viser seg at
prosjektet ikke vil bli realisert ber vi om at dette blir meddelt oss så snart som mulig.
Ved markedsføring av prosjektet (brosjyre, nettsted, annonse osv.) ønsker Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond at det synliggjøres at en mottar støtte fra fondet.
Blått kompetansesenter Sør er et treårig prosjekt hvor Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond med dette har bevilget et tilskudd til første år av prosjektet. Som det går
frem av vedtaket er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond positiv til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. En videre oppfølging av
prosjektet vil også avhenge av en tilfredsstillende avkastning på fondets kapital.
Spørsmål i tilknytning til tilsagnet kan rettes til undertegnede.
Med hilsen

John G. Bergh
daglig leder

Dag Ole Teigen
rådgiver
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Brevet er godkjent elektronisk.
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BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR – REFERAT FRA MØTE 24.6.2019
Tilstede:
Fra Havforskningsinstituttet: Sissel Rogne, Frithjof Moy
Fra Aust-Agder fylkeskommune: John Bergh, Kirsten Borge
Fra UiA: Frank Reichert, Michael Rygaard Hansen
Fra Arendal kommune: Robert C. Nordli, Harald Danielsen, Kåre Andersen
Bakgrunnen for møtet var brev til HI fra Nærings- og fiskeridepartementet av 4.6.2019 og fra samme
departement til Arendal kommune av 7.6.2019.
Robert Nordli innledet møtet med å berømme Sissel Rogne for initiativet som har ført til at BKS
havner i Arendal, og at det er bevilget kr. 5 millioner over statsbudsjettet for 2019. Han takket også
fylkeskommunen og kompetansefondet for deres bidrag.
Sissel Rogne påpekte at det hun ser på det utarbeidede prosjektnotatet fra arbeidsgruppen ikke er et
endelig styringsdokument. Hun ønsket at det skulle behandles også i ledergruppen i HI. Kommunens
og fylkeskommunens representanter påpekte at dokumentet er godkjent i Arendal bystyre, og det
ligger til grunn for bevilgninger fra både Aust-Agder fylkeskommune og Aust-Agder Utviklings- og
kompetansefond. Rogne påpekte viktigheten av å finne en felles oppfatning av nettopp til
arbeidsgruppens rapport i det videre arbeidet. Alle ønsker å opprettholde begeistringen for
satsingen, og at partene i fellesskap må finne gode og praktiske løsninger på dette for det videre
arbeid.
John Bergh roste initiativet, og påpekte viktigheten av at HI fortsatt sitter i førersetet. Han tilbød at
fylkeskommunen kan påta seg forvaltningen av prosjektmidlene, men at prosjektleder bør ansettes
av HI. Dersom departementet godkjenner det, er fylkeskommunen åpen for å forvalte midlene
allerede fra 2019.
Frank Reichert uttrykte at UiA er glad for at BKS er opprettet, og at universitetet støtter det videre,
uansett hvordan det organiseres. Han mente det viktige nå er å komme i gang med de ulike tiltakene.
Harald Danielsen delte fylkeskommunens syn på at HI bør ha prosjektlederansvaret, med Jan Atle
Knutsen som leder av styringsgruppen. Kommunen støtter også forslaget om at fylkeskommunen
forvalter midlene.
Kåre Andersen redegjorde for at rapporten fra arbeidsgruppen var oppdatert med innspillene fra
«generalforsamlingen» 13.3.2019, og at gruppen hadde oppfattet den som godkjent. Han redegjorde
også for hvordan utvelgelsen av medlemmer i styringsgruppen hadde skjedd, også det i tråd med
anbefalingene i rapporten. Robert Nordli understreket at gruppen nå er svært solid, med de
medlemmene den har.
Kirsten Borge uttrykte også begeistring for BKS og at hun ikke var bekymret for den endring som
hadde oppstått, men pekte på behovet for at det ble opprettet en god prosjektstruktur for BKS. Hun
foreslo at arbeidsgruppens rapport ble omdannet til et styringsdokument, som dermed blir førende
for styringsgruppens arbeid.
Sissel Rogne var glad for støtten til Jan Atle Knutsen som leder av styringsgruppen. Hun sa ja til at HI
ansetter prosjektleder, men at intervjugruppen til stillingen utgår fra styringsgruppen.
Etter en god debatt om saken ble det deretter enighet om følgende punkter:
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1. Aust-Agder fylkeskommune overtar forvaltningen av prosjektmidlene så snart som mulig,
forutsatt at departementet samtykker i dette. Kåre Andersen sjekker ut med departementet.
2. Prosjektleder ansettes i HI, i en 3- årig prosjektperiode, med mulighet for forlengelse
avhengig av finansiering. Intervjugruppen til stillingen utgår fra styringsgruppen.
3. Jan Atle Knutsen utpekes som leder av styringsgruppen.
4. Det utarbeides et styringsdokument på bakgrunn av det fremlagte prosjektnotatet i lys av det
som har skjedd der konklusjonene fra dagens møte innarbeides. HI vil deretter gi en formell
tilbakemelding på dokumentet. De øvrige partene i møtet trenger ikke ytterligere behandling
i egen organisasjon.
Robert Nordli takket deretter for møtet og den gode dialogen. Han tilbød HI bistand fra kommunen
dersom HI ønsket det i forbindelse med planlegging av det nye bygget i Flødevigen.

Arendal, 25.6.2019

Kåre Andersen, ref.
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Arendal kommune
Postboks 780 Stoa
Sam Eydes plass 2
4809 ARENDAL

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4632-7

19/3421-5

16. august 2019

Overføring av ansvar for forvaltning av bevilgning til Blått
Kompetansesenter Sør til Aust-Agder fylkeskommune
Vi viser til deres brev 1. juli 2019. I brevet vises det til at de viktigste partnerne i Blått
Kompetansesenter Sør på møte 24. juni 2019 ble enige om å anmode Nærings- og
fiskeridepartementet om å overføre ansvaret for forvaltningen av midlene til Aust-Agder
fylkeskommune.
Nærings- og fiskeridepartementet er enig i at det er hensiktsmessig at Aust-Agder
fylkeskommune overtar ansvaret for forvaltningen av midlene, og vil sende eget
tilskuddsbrev til fylkeskommunen.
Med hilsen

Stine Hammer (e.f.)
avdelingsdirektør
Leif Kjetil Tviberg
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
912 660 680

Avdeling
Forsknings- og
innovasjonsavdelingen

Saksbehandler
Leif Kjetil Tviberg
22 24 64 65
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Referat fra møte om BKS 15.8.2019
STATUS OG FREMDRIFT BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR
Til stede: Hans Fredrik Grøvan, Robert Nordli, Terje Eikin, Kåre Andersen, Sissel Rogne, Jan Atle
Knutsen, Frithjof Moy, Wenche Fresvik, Liv Birkeland, Trond Rafoss, Arnt Abrahamsen, John Bergh,
Kirsten Borge, Harald Danielsen, Jan Sigurd Otterlei, Christiane Skage
Michael Rygaard Hansen og Tove Gabrielsen var invitert, men kunne ikke stille.
Møtet ble ledet av Terje Eikin.
Bakgrunnen for møtet var todelt:
1. Behovet for oppklaring av ev. misforståelser eller uenigheter etter det gjennomførte møtet i
Arendal 24.6.2019 hvor ikke hele styringsgruppen eller representanter for næringen var
tilstede.
2. Videre arbeid med bevilgning over statsbudsjettet for 2020.
Jan Atle Knutsen innledet med et historisk tilbakeblikk knyttet til blå satsinger på Agder, se vedlegg.
Kåre Andersen refererte til følgende konklusjon fra møtet 24.6.2019:
«1.
2.
3.
4.

Aust-Agder fylkeskommune overtar forvaltningen av prosjektmidlene så snart som mulig,
forutsatt at departementet samtykker i dette. Kåre Andersen sjekker ut med departementet.
Prosjektleder ansettes i HI, i en 3- årig prosjektperiode, med mulighet for forlengelse avhengig
av finansiering. Intervjugruppen til stillingen utgår fra styringsgruppen.
Jan Atle Knutsen utpekes som leder av styringsgruppen.
Det utarbeides et styringsdokument på bakgrunn av det fremlagte prosjektnotatet i lys av det
som har skjedd der konklusjonene fra dagens møte innarbeides. HI vil deretter gi en formell
tilbakemelding på dokumentet. De øvrige partene i møtet trenger ikke ytterligere behandling
i egen organisasjon.»

Utdrag fra debatten etter innledningene:
Arnt Abrahamsen og Liv Birkeland uttrykte forundring over at ingen representanter for
næringsmiljøene i vest var representert i møtet 24.6.2019. Robert Nordli beklaget dette.
Sissel Rogne takket Arendal kommune for bistand til å løse den floken som oppsto i begynnelsen av
juni mht. forvaltningen av de statlige midlene.
Konklusjon og videre arbeid:
Etter en lengre meningsutveksling ble det trukket følgende konklusjon i møtet:
1. Videre arbeid med BKS:
Alle er enige om at fylkeskommunen bør være «bank» for midlene, men at styringsgruppen
disponerer dem slik brevet fra departementet presiserer. Det er også enighet om at vi følger
anbefalingene fra rapporten fra prosjektgruppa fra mars 2019, hvor det står følgende om
organisering:
«Administrativt vil Blått kompetansesenter Sør legges til Havforskningsinstituttets
forskningsstasjon i Flødevigen. Akvalab Lister gis et særlig oppfølgingsansvar som
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feltlaboratorium for prosjekter rettet mot blå næringer vest i Agder, og for å betjene UiAs
behov knyttet til undervisning og veiledning av studenter innen akvakulturrelaterte fag.
Blått kompetansesenter Sør organiseres i en tradisjonell prosjektstruktur, med
styringsgruppe, ressursgruppe og prosjektleder.
Prosjekteier vil være HI. Styringsgruppen settes sammen slik:
2 representanter for forskning/akademia
2 representanter for forvaltning
2 representanter for næringslivet. Den ene utpekes av Innakva bedriftsklynge, den andre av
NHO.
Styringsgruppen utpeker selv leder.
Styringsgruppen må gis de nødvendige fullmakter fra deltagende institusjoner, etater,
næringsaktører og organisasjoner for å sikre fremdrift i prosjektet.»
Frithjof Moy og Jan Atle Knutsen er ansvarlig for å innarbeide prosjektrapporten i en formell
prosjektmal. Denne behandles i styringsgruppen snarest. Styringsgruppens medlemmer må sørge for
nødvendig forankring i egen organisasjon.
2. Statsbudsjettet 2020
Hans Fredrik Grøvan uttrykte tilfredshet med de konklusjoner som ble trukket i møtet. For å kunne
jobbe med statlig bevilgning for 2020 trenger han og resten av Agderbenken et skriftlig notat innen
28.8.2019. Jan Atle er ansvarlig for å utarbeide et slikt notat.
Jan Atle Knutsen innkaller styringsgruppen til et nytt møte så raskt som mulig
Arendal, 22.8.2019

Kåre Andersen, referent
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Uformelt notat: Anmodning om oppstart av prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» til 2020

v/ Ole Dag Teigen
Aust Agder utvikling og kompetansefond
5. januar 2020

SAMARBEIDSPROSJEKTET BLÅTT KOMPETANSESENTER SØR ANMODNING OM AT OPPSTART AV PROSJEKTET UTSETTES TIL 2020
BAKGRUNN
Norge har de beste forutsetninger for å øke den marine verdiskapingen i våre rene og rike kyst- og
havområder. I 2017 la regjeringen frem Norges første havstrategi, hvor formålet er å oppnå økt
bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. Derfor etablerer Havforskningsinstituttet nå
et Blått kompetansesenter Sør. Blått kompetansesenter Sør skal bidra til at næringer, akademia, skole,
forsknings-institusjoner og forvaltning på Sørlandet satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet
til hav og kyst.
Blått kompetansesenter Sør er nå organisert som et FoU-prosjekt under Agder Fylkeskommune.
Rammer og aktiviteter ved Blått kompetansesenter Sør styres av en selvstendig styringsgruppe
oppnevnt fra næringen, forvaltningen, akademia og forskning. Havforskningsinstituttet er gitt
prosjektlederoppgaven.

ØKONOMI OG PLANER
Planene for arbeidet med Blått kompetansesenter Sør ble ferdigstilt mars 2019 (Blå rapport av 27. mars
2019 vedlagt). Blått kompetansesenter Sør (BKS) ble tildelt 5 mill på statsbudsjettet i 2019 for å
iverksette planene. Målet for BKS er å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin
verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor. Styringsgruppen
forvalter disse midlene og har i hht til «Blå rapport» fokus på tre arbeidspakker:
1. være ledende region på kystforvaltning
2. økt innsats på verdiskapning og sysselsetting i blå sektor.
3. fremst på kunnskap, forskning og undervisning i kystsonen.
Blått kompetansesenter Sør v/ Havforskningsinstituttet ble også tildelt 3 mill pr. år fra Aust Agder
utvikling og kompetansefond for perioden 2019-2021, med mulighet for 2 års videreføring.
Havforskningsinstituttet rapporterer på disse midlene til AAUKF i henhold til beskrivelser i søknad,
men midlene skal brukes for å støtte opp om satsinger i «Blå rapport».
STATUS FOR PROSJEKTET.
Det vises til møte med AAUKF 29. november 2019 der status ble gjennomgått og spørsmål besvart.
Planene for arbeidet med Blått kompetansesenter Sør forelå som nevnt mars 2019, og prosjektet fikk 5
mill i støtte på statsbudsjettet for 2019. Midlene ble først tildelt Havforskningsinstituttet, men etter en
runde med alle involverte parter besluttet Nærings- og fiskeridepartementet ut ifra en helhetlig
vurdering at Agder Fylkeskommune skulle tildeles midlene og være prosjekteier (vedlagt brev fra NFD
16. aug 2019).
Da Agder Fylkeskommune ble prosjekteier og fikk tildelt pengene har det ved utarbeidelse av et
styringsnotat for Blått kompetansesenter Sør vist seg nødvendig å klargjøre noen administrative forhold
knyttet til fylkeskommunens rolle som prosjekteier i prosjektet, dvs i det nye Agder fra 2020. Dette har
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Uformelt notat: Anmodning om oppstart av prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» til 2020
bidratt til at formell prosjektoppstart for BKS har blitt noe utsatt. Imidlertid har en rekke aktiviteter
pågått i 2019, uten at midlene fra statsbudsjettet / AAUKF er brukt.
Disse administrative forholdene knyttet til BKS prosjektet er blitt forankret og klarert i
fylkeskommunens administrative ledelse høsten 2019. Da gjenstår det å forankre dette politisk.
Fylkesrådmannen i Agder fylkeskommune vil legge frem en politisk sak i fylkesutvalget 28. januar
2020 hvor Agder fylkeskommune foreslås som prosjekteier for BKS. Det legges opp til at
Havforskningsinstituttet leder styringsgruppen samt at det utarbeides en samarbeidsavtale med
Havforskningsinstituttet for å sikre gode bidrag i prosjektet. Etter dette kan styringsgruppa igangsette
arbeidet med Blått kompetansesenter Sør i hht til de nevnte arbeidsplanene.
Havforskningsinstituttet har nå ansatt en kommunikasjonsrådgiver og prosjektleder for Blått
kompetansesenter sør slik at alle forutsetninger ligger til stede for en god videre utvikling.
På vegne av Havforskningsinstituttet og styringsgruppen for BKS:
Jan Atle Knutsen
Prosjektleder
I Vedlegg 2 er det laget en oversikt over et utvalg av de marine prosjektene som samarbeidsaktørene i
Blått Kompetansesenter Sør har vært involvert i de siste 5-7 årene. Utviklingen har vært svært positiv.

Vedlegg 1: Blått notat, datert 27.3.2019
Vedlegg 2: Oversikt over marint samarbeid på Sørlandet de siste 5 årene
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Vedlegg 2:
Historien: Hva har skjedd på det marine området på Agder de siste 5 -7 årene :
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

UIA- har etablert Center for Coastal Research (fra 2012) som akkurat har fått
toppforskningsstatus ved UIA og fått øremerkede midler til satsing - herunder en stor satsing
mot næringsliv i vest. Samarbeidsmøte med næring ble gjennomført 16. nov 2019.
UIA har etablert et masterstudium i Kystøkologi med betydelig økonomisk støtte fra
fylkeskommunalt hold (10 mill). Meget god søkerinteresse de 2 første årene (51 i 2018 og 43
i 2019).
Det er ansatt 2 kvinnelige professorer som begge legger vekt på samarbeid med næringer i
vest, med bl.a. feltkurs og undervisning-studentoppgaver.
Næringssjefen i Arendal kommune har ledet arbeidet med Blått partnerskap for
kystkommunene på Agder, for å sikre at kommunene har økt fokus på og kunnskap om blå
vekst.
HI Flødevigen har fått betydelig infrastrukturstøtte fra kompetansefondet i Aust-Agder (5
mill til Flødevigen og 3 mill. til fellesprosjekter dvs BKS).
Lister Nyskaping har siden 2017 fått støtte fra Sørlandets kompetansefond til Innakvaprosjektet, for å støtte opp om Innakva-bedriftsklynge og legge til rette for etablering av
FoU-infrastruktur.
Innakva bedriftsklynge ble stiftet i august 2018. Det er nå 36 deltakende virksomheter. De
representerer ei næring i stor vekst. Bare i Listerregionen er total verdiskaping anslått å
være mer enn 1 mrd NOK pr. år.
Sammen med næringsaktører har Lister Nyskaping etablert Akvalab SØR, et selskap som skal
tilby FoU-infrastruktur for innovasjon og kunnskapsutvikling. Vest-Agder fylkeskommune har
bevilget kr 4 mill for 2019 og kr 2 mill for 2020 til samme formål.
Bedrifter i Lister har initiert flere forskningsprosjekt der ressurser fra HI bidrar. (Leppefisk,
Ørret-genetikk og Under-formidling). Omfanget av denne typen samarbeid vil øke i
framtida..
HI Flødevigen er i dag et kraftsenter for kystforskning i Norge.
UIO, HI, UIA, NMBU, Met Inst, NIVA m fl lanserte under Arendalsuka i 2019 et forslag til
felles forskning og undervisningsplan for Skagerrak-Oslofjorden - Kattegat. Her settes
landsdelens utfordringer på dagsorden.
Ideen om Blått Kompetansesenter Sør (BKS) ble lansert og fikk sin tilslutning tidlig i 2018. En
arbeidsgruppe med repr. fra næring, forvaltning og forskning har laget en faglig plan (Blått
notat). Det ble bevilget kr. 5 mill på Statsbudsjettet til arbeidet i 2019, og ytterligere kr. 6
mill. i 2020.
Den faglige planen ble presentert tidlig i 2019. Her foreslås tre arbeidspakker: 1) ledende
region på kystforvaltning. 2) Økt innsats på verdiskapning og sysselsetting i blå sektor. 3)
fremst på kunnskap forskning og undervisning i kystsonen.
BKS: det er nedsatt en styringsgruppe som styrer bevilgningen med deltagelse fra næring
(utpekt av Innakva bedriftsklynge og NHO), forvaltning (Agder fylkeskommune og
Partnerskapet Blå vekst Agder) og forskning/akademia (UiA og HI). HI er spurt om å lede
prosjektet, men midlene skal styres av styringsgruppa.
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Teigen, Dag Ole
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Teigen, Dag Ole
fredag 28. februar 2020 16:39
Knutsen, Jan Atle
Vedtak

Hei Jan Atle,
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjorde i dag følgende vedtak:
«Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endringene i prosjektet «Blått
kompetansesenter Sør», der Agder fylkeskommune får prosjekteierrollen og oppstarten utsettes.»
Beste hilsen
Dag Ole
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Møte med Havforskningsinstituttet 9.3.2020 om utbygging av utbygging av Flødevigen og
organisering av Blått Kompetansesenter Sør
Fra HI deltok: Sissel Rogne, Øystein Brun, Karin Boxaspen
Fra Arendal og Agder deltok: Robert Nordli, Arne Thomassen, Bjørn Ropstad, Wenche Fresvik, Harald
Danielsen, Kåre Andersen
Harald foreslo følgende organisering:
1. Prosjekteier: HI
2. Forretningsfører for prosjektmidlene: Agder fylkeskommune
3. Sammensetning av styringsgruppen blir som besluttet i møte i Arendal 15.8.2019, med 2 fra
forvaltning, 2 fra akademia/forskning, 2 fra næring, og med at HI har ledelsen av
styringsgruppen
4. Utbetalinger kan skje ved at styringsgruppeleder anviser alle regninger fra prosjektet, og
prosjektleder attesterer, før de utbetales av fylkeskommunen
Omforent konklusjon fra møtet:
-

HI gir en så fort som mulig endelig avklaring på at de blir prosjekteier for BKS, og vurderer
hvem som skal være HI sin fungerende prosjektleder inntil ny prosjektleder er på plass
Fylkeskommunen er villig til å ta opp organisering av styringsgruppa som ny sak.
Når organisering er avklart oppdateres styringsdokumentet og undertegnes av
samarbeidspartene. Dette blir så oppdraget til styringsgruppen.
HI gjennomgår areal- og funksjonsprogrammet for nytt bygg i Flødevigen, datert 17. juli
2019, og tar initiativ til et felles møte mellom HI, UiA og AK om utbyggingen.

Bergen, 16.3.2020

Kåre Andersen, ref.
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Fra: Fresvik, Wenche <Wenche.Fresvik@agderfk.no>
Sendt: 24. mars 2020 10:31
Til: Rogne, Sissel <sissel.rogne@hi.no>
Kopi: Bergh, John Georg <John.Georg.Bergh@agderfk.no>; Danielsen, Harald
<Harald.Danielsen@arendal.kommune.no>; Andersen, Kåre
<Kare.Andersen@arendal.kommune.no>; Borge, Kirsten <Kirsten.Borge@agderfk.no>;
Knutsen, Jan Atle <jan.atle.knutsen@hi.no>; Taranger, Geir Lasse <geirt@hi.no>;
Boxaspen, Karin Kroon <karin.boxaspen@hi.no>
Emne: Omorganisering av BKS styringsdokument
Hei igjen
Vi gjennomført et drøftingsmøte i går knyttet til varslet omorganisering av BKS.
Følgende var tilstede i møtet:
John G. Bergh, daglig leder Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Kirsten Borge, tidligere regionalsjef Aust-Agder fylkeskommune
Harald Danielsen, rådmann Arendal kommune
Kåre Andersen, næringssjef Arendal kommune
Jan Atle Knudsen, HI og BKS
Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune og BKS
I møtet påpekte daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond følgende:
Med bakgrunn i varslet omorganisering av BKS må Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond behandle vedtak om finansiering på nytt. Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond ber derfor om at Havforskningsinstituttet sender en ny søknad.
I søknaden må revidert styringsdokument for BKS, budsjett og aktivitetsplan være på plass.
Dersom søknaden skal behandles i styremøtet 24. april, må søknaden sendes til Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond innen 5. april.

Med vennlig hilsen
Wenche Fresvik
Avdelingsleder
Virkemidler og entreprenørskap
Mobil: +4793033389
E-post: Wenche.Fresvik@agderfk.no
agderfk.no
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Teigen, Dag Ole
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Bergh, John Georg
fredag 27. mars 2020 11:36
Teigen, Dag Ole; Borge, Kirsten; Morten Kraft; Danielsen, Harald
VS: Blått Kompetansesenter Sør

T.o.
John
Fra: Bergh, John Georg
Sendt: 27. mars 2020 11:30
Til: sissel.rogne@hi.no
Kopi: Thomassen, Arne <AFK03534@iktagder.onmicrosoft.com>; Fresvik, Wenche <Wenche.Fresvik@agderfk.no>;
geirt@hi.no; Karin.boxaspen@hi.no; arne <thomassen@politiker.agderfk.no>
Emne: Blått Kompetansesenter Sør
Hei
Jeg ble i går kontaktet av fylkesordfører Arne Thomassen angående Blått Kompetansesenter Sør. Vi ble da
enige om at jeg skulle sende deg en e-post fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Aust-Agder utviklings- og kompetanefond endret i 2018 sin strategi der målsettingen er en mer målrettet
bruk av fondets midler. Dette innebærer at en nå går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter
hvor vi som landsdel har et regionalt fortrinn. På denne bakgrunn valgte styret å satse på tre områder som
understøtter kompetansefondet formål og målsettinger: Disse tre er:




E-helsesatsing med UiA i Grimstad
Etablering av et «Blått Kompetansesenter Sør i Flødevigen
Innovasjonsmiljøet Ved UiA i Grimstad.

Med utgangspunkt i Blått notat og en søknad fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen vedtok styret i
kompetanefondet 22.2.2019 å gi tilskudd til dette prosjektet. Bevilgningen var første året på 3 mill. kroner
med løfte om videreføring i ytterligere to år dersom prosjektet hadde en utvikling og fremdrift i tråd med
søknaden.
Etter dette har det vært en diskusjon om organisering og prosjekteierskap som endte opp i en sak til
hovedutvalg for næring, klima og miljø i Agder fylkeskommune 11.2.2020 hvor Agder fylkeskommune påtok
seg prosjekteierskapet til Blått Kompetansesenter Sør. Med dette som grunnlag behandlet styret i
kompetansefondet i møte 28.2.2020 sak om: Endringer i prosjektet «Blått Kompetansesenter Sør» –
utsettelse av oppstart og fattet følgende vedtak:
«Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner endringene i prosjektet «Blått
Kompetansesenter Sør» der Agder fylkeskommune får prosjekteteierrollen og oppstarten ut
settes».
Slik vi nå forstår situasjonen vil ikke Havforskningsinstituttet akseptere denne endringen i prosjektet og
ønsker å gjøre endringer både i organisering og styringsdokumenter.
Dersom det er ønskelig at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal bidra økonomisk inn i «Blått
Kompetansesenter Sør», må det foreligge en oppdatert søknad fra Havforskningsinstituttet hvor det
bl.a. redegjøres for styring og organisering av prosjektet. Det bør også foreligge et forslag til budsjett og
finansiering.
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Neste styremøte i fondet er 24.4.2020. Skal søknaden behandles på dette møtet, må søknaden sendes
kompetansefondet innen 5.4.2020. Vi har også styremøte 28.5.2020. For behandling av søknaden på
dette møte må den foreligge i midte av mai.
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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HAVFORSKNINGSINSTITUTTET OG FORMELL DELTAGELSE I BLÅTT
KOMPETANSESENTER SØR.
Vi viser til telefonsamtale mellom ordfører Robert Norli i Arendal Kommune og
havforskningsdirektør Sissel Rogne den 7. april der ordfører ønsker oppsummering av
Havforskningsinstituttet sine synpunkter, og av arbeidet med å etablere Blått kompetansesenter
Sør. Dette brevet er vår oppsummering i korte trekk, og med vår konklusjon spesielt på
bakgrunn av hendelsene i den senere tid.
Havforskningsinstituttet (HI) er et av Europas største havforskningsinstitutt. Instituttet er et
nasjonalt forvaltningsinstitutt og har en tung faglig tilstedeværelse på Sørlandet gjennom
stasjonen i Flødevigen. Her har vi et spesielt fokus på kystsoneforvaltning. Vi har tett samarbeid
med Universitet i Agder hvor vi har vært instrumentell i vår felles oppbygning av kystforskning
gjennom bl.a. Centre for Coastal Research (CCR). Siden vi ønsker å bidra til samarbeid i de
lokalmiljøer hvor vi har stasjoner, har vi et langt og godt samarbeid med Grid Arendal, NIVA,
samt andre miljø i regionen. Samarbeidet mot forvaltning gjennom oppretting av nasjonalparker
og vernesoner kan fremheves. Vi har også fokus på god kontakt mot vitensenter og skoler.
Vi ble derfor glade for bevilgning fra Aust-Agder Kompetansefond (AAKF) i 2018 til
Havforskningsinstituttet for å bidra til etablering av Blått kompetansesenter Sør. Vi hadde da
arbeidet som prosjektleder og initiativtakere til Blått Kompetansesenter Sør (BKS) over lengre
tid. Havforskningsinstituttet har også jobbet mot lignende kompetansesenter i vest. Vår
programleder for Kyst med ansvar for alle HI sine kystrelaterte prosjekter, Jan Alte Knutsen
(stasjonert i Flødevigen) har vært HI sin representant i dette arbeidet. Det har vært en rekke
møter og en arbeidsgruppe som har jobbet ut et dokument kalt «Blått notat». Knutsen har også
vært i spissen for utviklingen av neste søknad til AAKF (Tilsagn til HI Flødevigen vedrørende
prosjektet «Blått kompetansesenter Sør», datert 26. februar 2019). Vi ble også glade da vi fikk
midler til Blått kompetansesenter Sør over HI sitt tildelingsbrev for 2019 fra Nærings- og
Fiskeridepartementet (NFD).

Havforskningsinstituttet

Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
Tlf.: 55 23 85 00
Faks: 55 23 85 31
E-post: havforskningsinstituttet@hi.no

Avdeling:
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Overraskelsen var stor da Havforskningsinstituttet 4. juni 2019 fikk beskjed om over natten å
utbetale midlene til BKS. Midlene ble derfor overført til Arendal kommune (senere Aust-Agder
Fylkeskommune) siden «Blått kompetansesenter Sør» ikke var etablert som en formell struktur
med underskrevne kontrakter eller et skikkelig styringsdokument som beskriver budsjettansvar,
ansvarsfordeling, kontroll og styring for gjennomføring av prosjektet.
Hasteoverføringen av midlene til Arendal Kommune medførte en god del usikkerhet og
undring. Det ble derfor avholdt et hastemøte møte i Arendal 24. juni 2019. Siden ikke alle
relevante personer var med, ble det ble derfor igjen holdt et møte i Arendal 15. august 2019
under Arendalsuka for å gjennomgå den nye situasjonen. Her ble det blant annet ble besluttet
at man måtte få på plass et styringsdokument som forpliktet de deltagende parter da den
formelle statusen til «Blått Notat» var uklar. Knutsen som da var leder av styringsgruppen,
jobbet videre med utviklingen av styringsdokumentet uten å ha nevneverdig suksess til tross
for innsatsen.
BKS prosjektet ble behandlet politisk av Agder fylkeskommune 15. februar 2020 og her ble det
anmodet om å utvide styringsgruppen i BKS med to politikere. På møte i styringsgruppen 27.
februar 2020 ble dette formelt gjennomført, og Knutsen ble samtidig tilsidesatt som
styringsgruppens leder.
Den 6. mars ble det avholdt et møte på Havforskningsinstituttet i Bergen. Det var ordføreren i
Arendal som hadde ønsket møtet for en stund siden for seg og en medarbeider for gjensidige
orienteringer. Det var ingen formell agenda. Det dukket imidlertid opp 6 personer, vi var ikke
kjent med hvem som var med før møtet startet. Det var et hyggelig og konstruktivt møte der
tema ble BKS. Det ble her besluttet at Havforskningsinstituttet var en så sentral aktør at
prosjektledelse skulle føres tilbake til Havforskningsinstituttet som prosjekteier og leder av
styringsgruppen, Fylkeskommunen skulle være forretningsfører, og arbeidet med
styringsdokumentet skulle intensiveres (det er skrevet referat fra møtet). Vi hadde således en
klar formening på dette tidspunktet av at det var en god stemning og iver for å arbeide sammen
videre slik vi hele tiden hadde gjort. Hva som egentlig hadde foregått på møte 27/2 ble ikke
adressert videre da det bare ble beklaget fra Fylkesordføreren, og er følgelig ikke noe vi har gått
videre inn i fordi vi var på så god vei fremover takket være bl.a. hans innsats.
Vi ble derfor overrasket da vi i en epost fra administrasjonen i Agder Fylkeskommune ble gjort
oppmerksom på at Aust-Agder Kompetansefond har trukket bevilgningen til
Havforskningsinstituttet for Blått kompetansesenter Sør. Dette ble bekreftet av leder for AAKF
i epost av 27. mars 2020, der Havforskningsinstituttet ble anmodet om å søke på nytt. Vi er
uenige i denne beslutningen, men kommer ikke til å gjøre noe med saken. Vi vil heller ikke
omarbeide søknaden og søke på nytt. I stedet ønsker vi etter det som har skjedd i den siste tiden
til å trekke oss ut, for vi kan ikke fortsette med så usikre vilkår.
Slik saken står kan vi følgelig ikke gå videre med ansettelse av daglig leder/ prosjektleder. Vi
vil her påpeke at Havforskningsinstituttet hadde med bakgrunn i midlene til BKS allerede utlyst
3-årig stilling som daglig leder/ prosjektleder for Blått kompetansesenter Sør, og har allerede
ansatt en kommunikasjonsmedarbeider i Flødevigen. Denne personen skal ha 50% av stillingen
sin dekket av Blått kompetansesenter Sør.
Oppsummert
Vi ser nå at for vår del er all finansiering trukket tilbake for arbeid knyttet til BKS, og det er
stor usikkerhet om ledelse og styring av Blått kompetansesenter Sør. Vi ser ingen snarlig
løsning i.o.m. prosessen for formalisering av Blått kompetansesenter Sør gjennom avtaler er
stoppet opp, og vi opplever at vi ikke kommer videre med det nødvendige styringsdokumentet.
Vi har også i disse dager fått høre at det uttales som et problem at Havforskningsinstituttet er et
nasjonalt institutt noe vi trodde ville være en stor fordel dersom man ønsket vekst i Sør. I stedet
hører vi at det arbeides for en «rendyrket» lokal forankring, og at det snarlig skal avholdes møte
om dette.
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Havforskningsinstituttet finner det i så måte at tiden er inne for å si ifra at vi ikke kan gå videre
med Blått kompetansesenter Sør fordi det er for mange uklare prosesser og aktører, og at noen
andre må ta over ansettelsen av prosjektlederen.
Havforskningsinstituttet ønsker Agder Fylkeskommune lykke til med å finne en passende
organisering av Blått Kompetansesenter Sør innen ønskelige rammer og vi håper inderlig at
arbeidet lykkes i nye former. Havforskningsinstituttet vil heller komme tilbake i dialog om
deltagelse på konkrete oppgaver når prosjektet Blått kompetansesenter Sør er blitt mer modent.
I mellomtiden arbeider vi videre med våre samarbeidspartnere i regionen slik vi har god
tradisjon for å gjøre.

Med vennlig hilsen
Professor Sissel Rogne
Direktør
(sign.)

Dr. Karin Kroon Boxaspen
Forskningsdirektør
(sign.)

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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