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Arendal, den 24.02.2022
Tormod Vågsnes
Styreleder

Bodil Slettebø
Nestleder

Sverre Valvik

Kjetil Glimsdal

Oddvar Espegren

Rita Hansen

Bente Christensen

Ole Magnus Heimvik

Saker til behandling

1/22
Godkjenning av
av protokoll
protokoll fra
fra styremøtet
26. november
2021
1/22 Godkjenning
styremøtet 26.
november 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/04931-3
Ole
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1Aust-Agder
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
1/22

Administrasjonens forslag til vedtak
Protokoll
fra styremøtet
styremøtet 26.
26. november
november 2021
2021 godkjennes.
godkjennes.
Protokoll fra

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Protokoll fra styremøte 26. november 2022 godkjennes.
[Lagre]
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2/22 Avkastning
på fondets
fondets kapital
kapital pr.
pr. 31.
31. desember
2021 og
2/22
Avkastning på
desember 2021
og 31.
31.
januar 2022
2022
januar
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/04931-4
Ole
Magnus Heimvik
Heimvik
Ole Magnus

Behandlet av
2 Aust-Agder
Aust-Agder utviklingsutviklings- og
og kompetansefond
2
kompetansefond

Møtedato
18.02.2022
18.02.2022

Saknr
2/22
2/22

Administrasjonens forslag til vedtak
Styret
tar saken
saken vedrørende
vedrørende avkastning
avkastning på
fondets kapital
til etterretning.
etterretning.
Styret tar
på fondets
kapital til

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens
vedtatt.
Administrasjonens forslag
forslag ble
ble enstemmig
enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret
tar saken
saken vedrørende
vedrørende avkastning
avkastning på
fondets kapital
til etterretning.
etterretning.
Styret tar
på fondets
kapital til
[Lagre]
[Lagre]

3/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. februar 2022, samt
handlingsrom
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/04931-7
22/04931-7
Ole
Magnus Heimvik
Heimvik
Ole Magnus

Behandlet av
3
Aust-Agder utviklingsutviklings- og
og kompetansefond
3 Aust-Agder
kompetansefond

Møtedato
18.02.2022
18.02.2022

Saknr
3/22
3/22
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Administrasjonens forslag til vedtak
Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling
Votering
Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret
Styret tar sak om tildelte
tildelte tilskudd til etterretning.
[Lagre]
[Lagre]

4/22 READ Agder - Søknad om støtte
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

21/21576-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1Aust-Agder
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
4/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet READ
Agder
Agder for
for 2022 med
med NOK
NOK 500.000,-. Støtte for
for senere år
år må
må vurderes ut
ut fra
nye søknader de enkelte år.
2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2022 på NOK 5.500.000,-.
3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling
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Votering
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og
og kompetansefond
kompetansefond - vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet READ
Agder for 2022 med NOK 500.000,-. Støtte for senere år må vurderes ut fra
nye søknader de enkelte år.
2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2022 på NOK 5.500.000,-.
3.
vilkår og
og forutsetninger
forutsetninger følger
følger av
av tildelingsbrevet
tildelingsbrevet og
og avtale
avtale om
om støtte.
støtte.
3. Øvrige
Øvrige vilkår
[Lagre]
[Lagre]

5/22 UiA - Senter for e-helse - videreføring - Agder som
mønsterregion
e-helse
mønsterregion innen
innen e-helse
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/05447-2
Ole
Magnus Heimvik
Heimvik
Ole Magnus

Behandlet av
av
Behandlet
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
Møtedato
18.02.2022

Saknr
Saknr
5/22

Sekretariatets
forslag til
til vedtak
vedtak
Sekretariatets forslag
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner i støtte til
prosjektet
prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter
Senter for
for e-helse,
ved UiA. Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er
benyttet
benyttet og med
med grunnlag ii de
de endringer som har
har funnet
funnet sted
sted ii prosjektet
prosjektet i
forhold til opprinnelig søknad.

2. Tilsvarende kan det være relevant å justere støtten ned også siste prosjektår,
men
men dette vil bli vurdert ved behandling av
av eventuell søknad for 2023.
3.
3. Tilskuddet
Tilskuddet er
er bevilget med
med grunnlag ii revidert
revidert budsjett
budsjett vedlagt årets
årets søknad.
4.
4. Tilsagnet
Tilsagnet forutsetter
forutsetter at sluttrapport med revidert regnskap og en vurdering av
av
resultat og nytteverdi oversendes AAUKF ved prosjektavslutning og før
sluttutbetaling
sluttutbetaling finner sted.
5.
5. Nærmere
Nærmere vilkår
vilkår fremgår av
av tilsagnsbrev og avtale om
om støtte som forutsettes
signert av mottaker.
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6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling
Styremedlem Sverre Valvik foreslo følgende tillegg/justering under punkt 1.
Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er benyttet som
forutsatt
(underforbruk). Det
Det vises
vises også
prosjektstyringen ii forhold
til omsøkt
forutsatt (underforbruk).
også til
til at
at prosjektstyringen
forhold til
omsøkt
prosjekt er mangelfull. Frister i tidligere tildelinger er ikke overholdt og rapportering
og
og informasjon knyttet til
til endringer
endringer i prosjektet er ikke tilfredsstillende.
tilfredsstillende.

Votering
Administrasjonens forslag med tillegg/justering ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1
1.. Aust-Agder
Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond
kompetansefond bevilger NOK 2 millioner
millioner ii støtte til
prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, ved
UiA.
UiA. Tilskuddet
Tilskuddet er justert ned
ned med
med grunnlag ii at tidligere tildelinger
tildelinger ikke
ikke er benyttet
som forutsatt (underforbruk). Det vises også til at prosjektstyringen i forhold til
omsøkt
omsøkt prosjekt
prosjekt er
er mangelfull. Frister ii tidligere tildelinger er ikke
ikke overholdt og
og
rapportering og informasjon knyttet til endringer i prosjektet er ikke
tilfredsstillende.
tilfredsstillende.
2. Tilsvarende
Tilsvarende kan det
det være relevant
relevant å
å justere støtten ned
ned også siste prosjektår,
prosjektår,
men dette vil bli vurdert ved behandling av eventuell søknad for 2023.
3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i revidert budsjett vedlagt årets søknad.
4. Tilsagnet forutsetter at sluttrapport med revidert regnskap og en vurdering av
resultat
resultat og nytteverdi
nytteverdi oversendes
oversendes AAUKF ved
ved prosjektavslutning
prosjektavslutning og før
sluttutbetaling finner sted.
5. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrev og avtale om støtte som forutsettes
signert av
av mottaker.
mottaker.
6.
6. Tilsagnet
Tilsagnet er
er gyldig til
til 1.
1. januar 2025.
[Lagre]
[Lagre]

6/22 Politikk
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer -- søknad
søknad -- videreføring
videreføring
6/22
Politikk for
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Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06086-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
6/22

Administrasjonens forslag
forslag til
til vedtak
vedtak
Administrasjonens
1
1.. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner til
prosjektet «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».
2. Tilskuddet
bevilget med
21,4 mill.
mill. kroner
2.
Tilskuddet er
er bevilget
med bakgrunn
bakgrunn ii et
et kostnadsoverslag
kostnadsoverslag på
på 21,4
kroner
over
over fem år.
år. Ved avkorting av prosjektets
prosjektets endelige
endelige kostnader
kostnader blir
blir tilskuddet
tilskuddet
tilsvarende
avkortet.
tilsvarende avkortet.
3.
og kompetansefond
er positive
til videre
videre oppfølging
oppfølging av
av
3. Aust-Agder
Aust-Agder utviklingsutviklings- og
kompetansefond er
positive til
prosjektet
prosjektet gitt at prosjektet
prosjektet har
har en tilfredsstillende fremdrift.
fremdrift. Det
Det skal foretas
foretas en
årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes
oversendes Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond når
når prosjektet
prosjektet er
er
gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet
og
og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens
Administrasjonens forslag til vedtak ble
ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1
1.. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner til
prosjektet «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».
2. Tilskuddet
Tilskuddet er
er bevilget med
med bakgrunn
bakgrunn ii et
et kostnadsoverslag
kostnadsoverslag på
på 21,4 mill. kroner
kroner
over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet
tilsvarende
avkortet.
tilsvarende avkortet.
3.
3. Aust-Agder
Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond
kompetansefond er positive
positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en
årlig
årlig vurdering av resultat og nytteverdi
nytteverdi som forelegges
forelegges styret.
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4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet
og avtale om støtte.
[Lagre]

7/22 Campus Sør - SSHF - Videreføring
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06530-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1Aust-Agder
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
7/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til
videreføring
F med
videreføring av prosjektet
prosjektet Campus Sør v/Sørlandet Sykehus H
HF
med NOK
500.000,- som omsøkt. Videre aksepteres at støtte med NOK 500.000,-,
innvilget
innvilget for 2021, overføres til 2022.
2. Støtte
Støtte er innvilget
innvilget basert
basert på
på at prosjektet
prosjektet har
har en
en totalramme på NOK
27.000.000,- i perioden 2021-2023. reduksjon i prosjektets omfang kan
medføre
medføre avkortning
avkortning ii støtten.
3.
3. Tilsagnet
Tilsagnet forutsetter
forutsetter at en vurdering
vurdering av resultat
resultat og nytteverdi
nytteverdi av
av prosjektet
prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er
gjennomført.
gjennomført.
4.
4. Øvrige
Øvrige vilkår for støtte fremgår av
av tildelingsbrev og avtale
avtale om støtte som
forutsettes signert av støttemottaker.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling
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Votering
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til
videreføring av prosjektet Campus Sør v/Sørlandet Sykehus H
F med NOK
HF
500.000,- som omsøkt. Videre aksepteres at støtte med NOK 500.000,-,
innvilget for 2021, overføres
overfores til 2022.
2. Støtte er innvilget basert på at prosjektet har en totalramme på NOK
27.000.000,- ii perioden
perioden 2021-2023. reduksjon
reduksjon ii prosjektets
prosjektets omfang kan
medføre avkortning i støtten.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes
oversendes Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond når
når prosjektet
prosjektet er
er
gjennomført.
4. Øvrige vilkår for støtte fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som
forutsettes
forutsettes signert av støttemottaker.
støttemottaker.
5.
5. Tilsagnet
Tilsagnet er
er gyldig til
til 1.
1. januar 2025.
[Lagre]
[Lagre]

8/22
8/22 KS
KS - Inn i jobb
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

21/20736-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
av
Behandlet
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
Møtedato
18.02.2022

Saknr
Saknr
8/22

Sekretariatets
forslag til
til vedtak
vedtak
Sekretariatets forslag
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 400.000,- for 2022 til
KS Agder sitt prosjekt «Inn i jobb».
2. Eventuelle støtte videre forutsetter ny søknad. Det gis ingen løfter om videre
støtte nå.
3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 1.000.000,for 2022. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet
tilsvarende
avkortet.
tilsvarende avkortet.
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4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert
prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når
prosjektet
prosjektet er gjennomført.
gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet
og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling
Votering
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 400.000,- for 2022 til
KS Agder sitt prosjekt «Inn i jobb».
2. Eventuelle støtte videre forutsetter ny søknad. Det gis ingen løfter om videre
støtte nå.
3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 1.000.000,for 2022. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet
tilsvarende avkortet.
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert
prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når
prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet
og avtale om støtte.
[Lagre]

9/22 Søknad - Shift - Senter for entreprenørskap Handelshøyskolen
Handelshøyskolen UiA
UiA
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Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06229-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
9/22

Administrasjonens forslag
forslag til
til vedtak
vedtak
Administrasjonens
1
1.. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne
innvilge
innvilge søknad om støtte til Shift
Shift -– ved Senter
Senter for entreprenørskap som
omsøkt.
omsøkt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1
1.. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne
innvilge søknad om støtte til Shift -– ved Senter for entreprenørskap som
omsøkt.
omsøkt.
[Lagre]
[Lagre]

10/22 Søknad DIH Oceanopolis - EDIH - Digitalisering
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06312-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
10/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1
1.. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne
innvilge
innvilge støtte til søknaden fra DIH Oceanopolis knyttet
knyttet til digitaliseringsstøtte.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne innvilge
støtte til søknaden fra DIH Oceanopolis knyttet til digitaliseringsstøtte.
[Lagre]
[Lagre]

11/22 Sluttrapport - Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

21/16632-7
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
11/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Jobbklar Utvikling AS vedrørende
prosjektet «Ansettelse som metode».
2. Sluttutbetaling
404.179,- finner
finner sted
sted så
så snart
snart revisjonsbekreftet
2.
Sluttutbetaling med
med NOK
NOK 404.179,revisjonsbekreftet
regnskap er mottatt. Restbeløpet på NOK 8.321,- trekkes inn som ubenyttet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond -– vedtak
1. Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Jobbklar Utvikling AS vedrørende
prosjektet «Ansettelse som metode».
2. Sluttutbetaling med NOK 404 179,- finner sted så snart revisjonsbekreftet
regnskap er mottatt. Restbeløpet på NOK 8.321,- trekkes inn som ubenyttet.
[Lagre]
[Lagre]

12/22 KS - Agder - Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06385-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
12/22

Sekretariatets
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret
Styret ii Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond
kompetansefond tar til
til etterretning
etterretning sluttrapporten
fra KS Agder
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens
Administrasjonens forslag til vedtak ble
ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning
sluttrapporten
sluttrapporten fra
fra KS Agder vedrørende prosjektet
prosjektet Drømmejobben.
Drømmejobben.
Sluttoppgjør
Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning
bevilgning med
med NOK 960.000,- (bevilget i 2020),
utbetales som forespurt.
[Lagre]
[Lagre]
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13/22
UiA -- Flykningbarns
med barnehager
lokalmiljø
13/22 UiA
Flykningbarns møter
møter med
barnehager og
og lokalmiljø
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06408-2
Ole
Magnus Heimvik
Heimvik
Ole Magnus

Behandlet av
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
13/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1.
1. Styret
Styret ii Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond tar til
til etterretning
etterretning
sluttrapporten fra UiA vedrørende prosjektet Flyktningbarns møter med
barnehager
barnehager og lokalmiljø.

2. Sluttoppgjør
Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning
bevilgning med
med NOK 125.000,125.000,- (bevilget i
2020), utbetales som forespurt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1.
1. Styret
Styret ii Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond tar til
til etterretning
etterretning
sluttrapporten fra UiA vedrørende prosjektet Flyktningbarns møter med
barnehager
og lokalmiljø.
lokalmiljø.
barnehager og
2. Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 125.000,- (bevilget i
2020), utbetales
utbetales som forespurt.
[Lagre]
[Lagre]

14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling
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Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06509-9
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
av
Behandlet
14 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
Saknr
14/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten
vedrørende prosjektet Innafor til etterretning.
2. Sluttutbetaling
Sluttutbetaling med
med NOK
NOK 247.500,- gjennomføres som forespurt.
forespurt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens
Administrasjonens forslag
forslag til vedtak ble
ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og
og kompetansefond
kompetansefond - vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten
vedrørende
vedrørende prosjektet
prosjektet Innafor til
til etterretning.
etterretning.
2. Sluttutbetaling med NOK 247.500,- gjennomføres som forespurt.
[Lagre]

15/22 AI
UiA -- Statusrapport
Statusrapport -- Delutbetaling
15/22
Al -- HUB
HUB -- UiA
Delutbetaling
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06489-2
Ole
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
11Aust-Agder
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
15/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1.
Aust-Agder utviklingsog kompetansefond
kompetansefond tar
tar statusrapporten
til
1. Styret
Styret ii Aust-Agder
utviklings- og
statusrapporten til
orientering.
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2. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 320.000,- gjennomføres som
forespurt.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling
Votering
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1.
1. Styret
Styret ii Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond tar statusrapporten
statusrapporten til
orientering.
2. Delutbetaling
Delutbetaling av innvilget støtte med
med NOK
NOK 320.000,- gjennomføres som
forespurt.
[Lagre]

16/22
Utvidet samarbeid
med Sørlandets
kompetansefond?
16/22 Utvidet
samarbeid med
Sørlandets kompetansefond?
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/04931-2
Ole
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
16
16 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
kompetansefond

Møtedato
18.02.2022
18.02.2022

Saknr
16/22
16/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1.
gir daglig
fullmakt til
til å
søke å
fremforhandle en
en samlet
1. Styret
Styret gir
daglig leder
leder fullmakt
å søke
å fremforhandle
samlet
samarbeidsavtale som presenteres som egen sak på et styremøte i løpet av
våren
våren 2022.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling
Styret ønsket en orientering fra SKF og videre behandling av saken utsettes til neste
møte.
møte.
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Votering
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Saken utsettes.
[Lagre]

17/22 Administrative endringer - kontor, systemer mv
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/04931-1
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
17/22

Administrasjonens forslag til vedtak
Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale om leie av kontor, avtale om
revisortjenester,
revisortjenester, og fremforhandle og inngå
inngå avtale om dokumentbehandling mv.
mv.
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Daglig
Daglig leder
leder gis fullmakt til
til å
å inngå
inngå avtale om leie av
av kontor,
kontor, avtale om
revisortjenester, og fremforhandle og inngå avtale om dokumentbehandling mv.
Videre gis daglig leder
leder fullmakt til
til å
å si opp eksisterende
eksisterende avtaler på de samme
tjenester/leveranser.
[Lagre]
[Lagre]

18/22 Agder kunstfagskole - forespørsel om fornyet vurdering
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Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/06781-5
Ole
Magnus Heimvik
Heimvik
Ole Magnus

Behandlet av
18 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
18.02.2022

Saknr
18/22

Sekretariatets forslag til vedtak
Intet forslag
forslag til
til vedtak
vedtak
Intet

Møtebehandling ii Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
Møtebehandling
Styret
Styret finner ikke
ikke grunnlag for
for å ta søknaden opp til
til fornyet
fornyet vurdering.

Votering
Styret besluttet enstemmig å ikke ta søknaden opp til ny behandling.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret
Styret finner ikke
ikke grunnlag for
for å ta søknaden opp til
til fornyet
fornyet vurdering.
[Lagre]

19/22 Eventuelt til styremøte ii Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond 18.02.2022
Arkivsak-dok.
Saksbehand
ler
Saksbehandler

22/04931-10
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1Aust-Agder
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
kompetansefond

Møtedato
18.02.2022
18.02.2022

Saknr
19/22
19/22

Sekretariatets forslag til vedtak
Styret
Styret tar sakene til
til orientering

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022:
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Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret tar sakene til orientering.
[Lagre]
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/09486-2
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Avkastning på fondets kapital pr. 28. februar 2022
Sekretariatets
Sekretariatets forslag til
til vedtak
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Vedlegg
Avkastningsrapport
Saksopplysninger
Ved utgangen av januar 2022 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
(Kompetansefondet) en markedsverdi på NOK 556 millioner. Fondet hadde da hatt en
negativ
negativ avkastning
avkastning på
på ii overkant av
av NOK 25,5 millioner første
første måned.
måned. Denne trenden har
har
fortsatt i februar måned og fondets portefølje hadde ved utgangen av februar en samlet
verdi på ii overkant av NOK
NOK 542 millioner. Dette innebærer
innebærer at fondet i 2022 har hatt
hatt en
negativ avkastning pr. utgangen av februar på NOK 39 millioner. Dette fallet er ytterligere
forsterket inn ii mars
mars måned,
måned, og pr.
pr. 15. mars 2022 er
er markedsverdien
markedsverdien av fondets portefølje
portefølje
NOK 532 millioner. Dette innebærer at porteføljens markedsverdi så langt i 2022 har falt
med
49 millioner,
som tilsvarer
tilsvarer et
et fall
% fra
med NOK
NOK 49
millioner, noe
noe som
fall på
på 10
10 %
fra årsskiftet.
årsskiftet. Situasjonen
Situasjonen ii
Europa, ikke minst krigen i Ukraina og den omfattende usikkerhet dette skaper for
kapitalmarkedene
som en
sentral årsak
til fallet
fallet de
de siste
siste ukene.
kapitalmarkedene fremstår
fremstår som
en helt
helt sentral
årsak til
ukene.
Bl
elop i1 mill.
m.II k
roner
Beløp
kroner

Aksjer
Norske
obligasjoner
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendom
Eiendom
Bank
Sum
Sum

Markedsverdi
Markedsverdi
31.12.2021

Kjøp/
salg

Verdiendring
Verdiendring

Markedsverdi
Markedsverdi
28.02.2022

349,8
349,8
49,3
101,5
101,5
79,0
3,9
583,3

0
0
-0,2
0
0
-1,7
-1,7
-1,9

-35,8
-35,8
-0,7
- 3,1
0,3
0,0
-39,3

314,0
314,0
48,4
98,4
79,3
2,2
542,4

Tabellen
viser markedsverdi
markedsverdi av
av porteføljen
per 31.12.2021,
kjøp og
og salg
salg siden
siden 31.12.2021,
Tabellen viser
porteføljen per
31.12.2021, kjøp
31.12.2021,
verdiendring siden 31.12.2021 og markedsverdi per 28.2.2022.

Dokumentnr.:
22/09486-2
Dokumentnr.: 22/09486-2

side
3
side 1
1 av
av 3

21/22 Avkastning på fondets kapital per 28. februar 2022 - 22/09486-2 Avkastning på fondets kapital per 28. februar 2022 : Avkastning på fondets kapital per 28. februar 2022

Pr. utgangen av februar var allokeringen innenfor de fastsatte parameter fastsatt i
kapitalforvaltningsstrategien
slik:
kapitalforvaltningsstrategien slik:
Allokering
lllln

Verdi

Beholdning

Aksjer
Norske obligasjoner

Utenlandske obligasjoner
Eiendomsfond
Bankinnskudd
Aust-Agder Utviklings- 0g
Kompetansefond

TNOK

314 269
48 351
98 350
79 275
2 195
542 440

%

Normal

%%

57.9

8,9
18.1
14.6

0,4

Maks

A vvik

%

%

%%

55,0
7,0

60.0

65.0

9,0

12.0

15.0

12.0
20,0

12.0
0,0

15.0

18.0

-2.1
-0,1
3.1
-0,4

1.0

2.0

-0.6

inspeksjon

use
•

as

h t e n l a n d s « e otlg

p

Eencores tonod
Burkirrstrod

100,0

Plasseringer i Agder Seed AS vil ikke fremgå av denne oversikten.

I samsvar med styrets beslutning, etter råd fra Gabler, har man begynt nedsalget av
andeler
andeler ii DNB Scandinavian
Scandinavian Property Fund.
Fund. Dette
Dette salget vil være gjennomført ii løpet
løpet av
av
mars måned. Deretter vil det ta noe tid før man får det plassert i nytt ønsket eiendomsfond.
Daglig
Daglig leder
leder har
har derfor spurt Gabler om råd
råd knyttet
knyttet til
til alternativ
alternativ plassering
plassering ii
obligasjonsmarkedet i mellomperioden.
Plasseringene i ulike fond mv. var slik pr. 28. februar 2022:
%_av portetolje

Markedsverdi, TNOK

28.02.2022

31.12.2021

Innlut

Avkastning

28.02.2022

AKO Global UO H2N

55 938

65 287

0

-9 349

10,3

Ardevora Global Equity SRI
Artisan Global Discovery
Egerton Capital Equity UO H2N

53 035
20439
40 302

60 113
23 624
44486

0
0
0

-7077
-3 186
-4 184

9,8
3,8
7,4

Generation Global Equity A62
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N
The Children's Inv. Fund H2N 0521

61 999
33 959
28 013

67 200
36 391
29903

0
0
0

-5 201
-2 431
-1 891

11,4
6,3
5,2

Beholdning

TT Emerging Markets Equity

20 584

22 795

0

-2210

3,8

314 269

349 798

0

-35 529

57,9

DNB Obligasjon E

48 351

49 261

-197

-712

8,9

Norske obligasjoner

48 351

49 261

-197

-712

8,9

Aksjer

BlueBay IG Global Agg

32 859

33 855

0

-995

6,1

PIMCO Global Bond Fund ESG
PIMCO Income Fund

32 646
32845

33540
34 061

0
0

-894
-1 216

6,0
6,1

Utenlandske obligasjoner

98 350

101456

0

-3 106

18,1

DEAS Eiendomsfond Norge I
DNB Scandinavian Propfund 4 KS

27 382
51 893

27 382
51 582

.17

17
311

5,0
9.,6

Eiendomsfond

328

14,6

7

0,4
0,0

0

17

79 275

78 964

Driftskonto
Handelskonto DN B

1977
217

3627
217

-1 657
0

Bankinnskudd

2195

3844

-1 657

7

0,4

-1871

-39 013

100,0

Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

542 440

583 324

0

Min

Normal

Maks

Avvik

55,0

60,0

65,0

-2,1

7,0

9,0

12,0

-0,1

12,0

15,0

20,0

3,1

12,0

15,0

18,0

-0,4

0,0

1,0

2,0

-0,6

Samtlige
er ii samsvar
samsvar med
strategien og
og senere
senere styrebeslutninger.
styrebeslutninger.
Samtlige plasseringer
plasseringer er
med strategien
Nærmere om avkastningen hittil ii 2022
Utviklingen i 2022 har vært svært dårlig. Allerede ved inngang til året var det klare signaler
om mer
mer krevende
krevende tider
og lave
lave avkastningsforventning
avkastningsforventning generelt
sett.
om
tider med
med høy
høy inflasjon
inflasjon og
generelt sett.
Dette bildet har nå blitt vesentlig forverret ved at man har fått en krig i Ukraina, og
påfølgende
strenge straffetiltak
straffetiltak mot
mot Russland
Russland og
og Hviterussland
Hviterussland fra
USA, landene
påfølgende strenge
fra USA,
landene ii Europa
Europa
og flere øvrige land. Dette har skapt en generell usikkerhet og en påfølgende betydelig
usikkerhet
Det er
uheldig at
at aksjeporteføljen
% under
usikkerhet ii kapitalmarkedet.
kapitalmarkedet. Det
er likevel
likevel uheldig
aksjeporteføljen ligger
ligger 3
3%
under
indeks hittil i år. Trenden fra januar er følgelig forsterket, og kan ha noe med
sammensetningen av
av porteføljen
gjøre, herunder
at man
man har
sammensetningen
porteføljen å
å gjøre,
herunder at
har relativt
relativt begrensede
begrensede
investeringer opp mot olje- og gassektoren. Dette er en sektor som har hatt betydelig
Dokumentnr.:
22/09486-2
Dokumentnr.: 22/09486-2

side
3
side 2
2 av
av 3
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oppgang som følge konflikten i Ukraina. Ved å ha en liten andel av porteføljen opp mot
denne
sektoren har
fått denne
til det
det øvrige
fallet som
som man
man da
da får
får ved
ved
denne sektoren
har man
man ikke
ikke fått
denne motvekten
motvekten til
øvrige fallet
å ha ren indeksplassering.
Konklusjon
Konklusjon
Den meget uheldige utviklingen man så i begynnelsen av året har fortsatt og blitt forsterket
i løpet av siste halvannen måned. Dette skyldes forhold (krig) som det var vanskelig å
forutse og gardere seg mot. Den videre utvikling av porteføljen vil i stor grad avhenge av
hva som skjer fremover i denne konflikten, herunder hvorvidt konflikten kan løses, eller om
den på noen måte kan eskalere. Selv om konflikten som har oppstått skulle bli løst i løpet
av kort tid er det all grunn til å tro at disse hendelsene vil ha betydelig innvirkning på
markedene både resten av dette året og i tiden videre fremover.
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning
Mnd til dato

Beholdning

Aksjer
Norske obligasjoner

Hitt. i år

Portef.

Portef.

Indeks

Diff.

Portef.

Portef.

Indeks

TNOK

%

%

%

TNOK

%

%

Diff.
%

-11 743

-3,6

-3,1

-0,5

-35 529

-10,2

-7,2

-3,0

-469

-1,0

-0,5

-0,4

-712

-1,4

-1,1

-0,4

-1 965

-2,0

-1,3

-0,7

-3 106

-3,1

-2,8

-0,3

Eiendomsfond

156

0,2

0,2

0,0

328

0,4

0,4

0,0

Bankinnskudd

3

0,1

0,0

0,1

7

0,3

0,1

0,2

-14 019

-2,5

-2,1

-0,4

-39 013

-6,7

-4,8

-1,9

Utenlandske obligasjoner

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

Allokering
Min

Normal

Maks

Avvik

TNOK

Verdi
%

%

%

%

%

Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendomsfond
Bankinnskudd

314 269
48 351
98 350
79 275
2 195

57,9
8,9
18,1
14,6
0,4

55,0
7,0
12,0
12,0
0,0

60,0
9,0
15,0
15,0
1,0

65,0
12,0
20,0
18,0
2,0

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

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

542 440

100,0

Beholdning

Inspeksjon

OK
OK
OK
OK
OK

Periode: 30.04.2004 til 28.02.2022
Valuta: NOK

1
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Indeksert avkastning siste 36 måneder

Avkastning

Verdiutvikling, TNOK

Porteføljevekter
Siste mnd

Hittil i år

Siste 36 mnd

Siden start

557 061,8

583 324,1

465 113,5

200 889,8

-602,7

-1 870,7

-24 611,8

131 715,8

Gev/tap

-14 018,7

-39 013,0

101 938,7

410 724,6

Utgående beholdning

542 440,4

542 440,4

542 440,4

542 440,4

Inngående beholdning
Innskudd/uttak

Periode: 30.04.2004 til 28.02.2022
Valuta: NOK

2
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Markedsverdi, TNOK
Beholdning

Periode: 31.12.2021 til 28.02.2022
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
% av portefølje

28.02.2022

31.12.2021

Inn/ut

Avkastning

28.02.2022

55 938
53 035
20 439
40 302
61 999
33 959
28 013
20 584

65 287
60 113
23 624
44 486
67 200
36 391
29 903
22 795

0
0
0
0
0
0
0
0

-9 349
-7 077
-3 186
-4 184
-5 201
-2 431
-1 891
-2 210

10,3
9,8
3,8
7,4
11,4
6,3
5,2
3,8

314 269

349 798

0

-35 529

57,9

DNB Obligasjon E

48 351

49 261

-197

-712

8,9

Norske obligasjoner

48 351

49 261

-197

-712

8,9

BlueBay IG Global Agg
PIMCO Global Bond Fund ESG
PIMCO Income Fund

32 859
32 646
32 845

33 855
33 540
34 061

0
0
0

-995
-894
-1 216

6,1
6,0
6,1

Utenlandske obligasjoner

98 350

101 456

0

-3 106

18,1

DEAS Eiendomsfond Norge I
DNB Scandinavian Propfund 4 KS

27 382
51 893

27 382
51 582

-17
0

17
311

5,0
9,6

Eiendomsfond

79 275

78 964

-17

328

14,6

1 977
217

3 627
217

-1 657
0

7
0

0,4
0,0

2 195

3 844

-1 657

7

0,4

542 440

583 324

-1 871

-39 013

100,0

AKO Global L/O H2N
Ardevora Global Equity SRI
Artisan Global Discovery
Egerton Capital Equity L/O H2N
Generation Global Equity A62
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N
The Children's Inv. Fund H2N 0521
TT Emerging Markets Equity
Aksjer

Driftskonto
Handelskonto DNB
Bankinnskudd
Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

Min

Normal

Maks

Avvik

55,0

60,0

65,0

-2,1

7,0

9,0

12,0

-0,1

12,0

15,0

20,0

3,1

12,0

15,0

18,0

-0,4

0,0

1,0

2,0

-0,6

3
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning, mnd. til dato, %
Beholdning

Periode: 30.04.2004 til 28.02.2022
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
Avkastning, hitt. i år, %

Avkastning, siden start, %

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Start

AKO Global L/O H2N

-6,4

-2,6

-3,7

-14,3

-7,1

-7,2

14,4

16,5

-2,1

31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI

-2,3

-3,6

1,3

-11,8

-7,3

-4,5

14,0

13,1

0,9

31.12.2016

Artisan Global Discovery

-3,3

-3,6

0,3

-13,5

-7,3

-6,2

1,8

7,6

-5,8

30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N

-2,9

-2,6

-0,3

-9,4

-7,4

-2,0

-2,2

8,5

-10,6

15.02.2021

Generation Global Equity A62

-2,6

-3,6

1,0

-7,7

-7,6

-0,2

21,5

19,3

2,2

31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N

-3,7

-2,6

-1,1

-6,7

-7,4

0,7

-0,3

9,6

-9,9

01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521

-1,1

-2,6

1,5

-6,3

-7,4

1,1

1,9

4,5

-2,7

04.05.2021

TT Emerging Markets Equity

-7,0

-4,0

-3,0

-9,7

-4,7

-5,0

5,1

5,2

-0,1

31.05.2018

Aksjer

-3,6

-3,1

-0,5

-10,2

-7,2

-3,0

8,3

9,1

-0,8

30.04.2004

DNB Obligasjon E

-1,0

-0,5

-0,4

-1,4

-1,1

-0,4

2,4

1,3

1,1

31.05.2015

Norske obligasjoner

-1,0

-0,5

-0,4

-1,4

-1,1

-0,4

4,0

2,9

1,0

30.04.2004

BlueBay IG Global Agg

-1,9

-1,3

-0,7

-2,9

-2,8

-0,2

3,0

2,0

1,0

31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

-1,4

-1,3

-0,1

-2,7

-2,8

0,1

2,0

1,9

0,2

31.10.2017

PIMCO Income Fund

-2,5

-1,0

-1,5

-3,6

-3,1

-0,4

1,4

0,6

0,8

23.01.2020

Utenlandske obligasjoner

-2,0

-1,3

-0,7

-3,1

-2,8

-0,3

4,0

3,7

0,4

31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

9,3

9,3

0,0

31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS

0,3

0,3

0,0

0,6

0,6

0,0

6,7

6,7

0,0

31.12.2009

Eiendomsfond

0,2

0,2

0,0

0,4

0,4

0,0

7,0

7,0

0,0

31.12.2009

Driftskonto

0,1

0,0

0,1

0,3

0,1

0,2

2,7

1,8

0,9

30.04.2004

Handelskonto DNB

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

01.10.2018

Bankinnskudd

0,1

0,0

0,1

0,3

0,1

0,2

2,6

1,8

0,8

30.04.2004

-2,5

-2,1

-0,4

-6,7

-4,8

-1,9

6,4

5,8

0,6

30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og

4
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Beholdning
AKO Global L/O H2N

Periode: 30.04.2004 til 28.02.2022
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

% av portf.
28.02.2022

Avkastn., mnd. til dato, %
Portef. Indeks
Diff.

Avkastn., hitt. i år, %
Portef. Indeks

Diff.

Markedsverdi MNOK
28.02.2022 31.01.2022

Bev.

Gev/tap

Startdato

10,3

-6,4

-2,6

-3,7

-14,3

-7,1

-7,2

55,9

59,7

0,0

-3,8

31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI

9,8

-2,3

-3,6

1,3

-11,8

-7,3

-4,5

53,0

54,3

0,0

-1,2

31.12.2016

Artisan Global Discovery

3,8

-3,3

-3,6

0,3

-13,5

-7,3

-6,2

20,4

21,1

0,0

-0,7

30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N

7,4

-2,9

-2,6

-0,3

-9,4

-7,4

-2,0

40,3

41,5

0,0

-1,2

15.02.2021

11,4

-2,6

-3,6

1,0

-7,7

-7,6

-0,2

62,0

63,6

0,0

-1,6

31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N

6,3

-3,7

-2,6

-1,1

-6,7

-7,4

0,7

34,0

35,3

0,0

-1,3

01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521

5,2

-1,1

-2,6

1,5

-6,3

-7,4

1,1

28,0

28,3

0,0

-0,3

04.05.2021

TT Emerging Markets Equity

3,8

-7,0

-4,0

-3,0

-9,7

-4,7

-5,0

20,6

22,1

0,0

-1,6

31.05.2018

57,9

-3,6

-3,1

-0,5

-10,2

-7,2

-3,0

314,3

326,0

0,0

-11,7

30.04.2004

DNB Obligasjon E

8,9

-1,0

-0,5

-0,4

-1,4

-1,1

-0,4

48,4

49,0

-0,2

-0,5

31.05.2015

Norske obligasjoner

8,9

-1,0

-0,5

-0,4

-1,4

-1,1

-0,4

48,4

49,0

-0,2

-0,5

30.04.2004

BlueBay IG Global Agg

6,1

-1,9

-1,3

-0,7

-2,9

-2,8

-0,2

32,9

33,5

0,0

-0,7

31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

6,0

-1,4

-1,3

-0,1

-2,7

-2,8

0,1

32,6

33,1

0,0

-0,5

31.10.2017

PIMCO Income Fund

6,1

-2,5

-1,0

-1,5

-3,6

-3,1

-0,4

32,8

33,7

0,0

-0,9

23.01.2020

18,1

-2,0

-1,3

-0,7

-3,1

-2,8

-0,3

98,4

100,3

0,0

-2,0

31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I

5,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

27,4

27,4

0,0

0,0

31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS

9,6

0,3

0,3

0,0

0,6

0,6

0,0

51,9

51,7

0,0

0,2

31.12.2009

14,6

0,2

0,2

0,0

0,4

0,4

0,0

79,3

79,1

0,0

0,2

31.12.2009

Driftskonto

0,4

0,1

0,0

0,1

0,3

0,1

0,2

2,0

2,4

-0,4

0,0

30.04.2004

Handelskonto DNB

0,0

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

0,2

0,2

0,0

0,0

01.10.2018

Bankinnskudd

0,4

0,1

0,0

0,1

0,3

0,1

0,2

2,2

2,6

-0,4

0,0

30.04.2004

100,0

-2,5

-2,1

-0,4

-6,7

-4,8

-1,9

542,4

557,1

-0,6

-14,0

30.04.2004

Generation Global Equity A62

Aksjer

Utenlandske obligasjoner

Eiendomsfond

Total (Aust-Agder Utviklings- og
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Nøkkeltall i perioden

Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK)

542 440

Beta

Avkastning - portefølje

6,4 %

Forklaringsgrad (R2)

Avkastning - indeks

5,8 %

Tracking Error

Differanse

0,6 %

Info kvot

0,39

Standardavvik - portefølje

4,5 %

Sharpe Ratio

1,04

Standardavvik - indeks

3,7 %

Konsistens
Max drawdown
Recovery time

Trendanalyse - Sharpe Ratio

1,13
0,87
1,7 %

61,7 %
-15,1 %
236

Trendanalyse - Tracking Error

Periode: 30.04.2004 til 28.02.2022
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning

Differanseavkastning
2022

2021

2020

2019

2018

2017

542 440

583 324

534 026

495 633

444 926

467 276

Portef.

-6,7 %

10,6 %

9,6 %

13,6 %

-2,5 %

11,9 %

Indeks

-4,8 %

12,3 %

9,6 %

12,7 %

-1,0 %

9,0 %

Differanse

-1,9 %

-1,7 %

0,0 %

0,8 %

-1,5 %

3,0 %

Avkastning

1 mnd

3 mnd

6 mnd

1 år

3 år

5 år

Portef.

-2,5 %

-5,0 %

-6,3 %

1,9 %

7,0 %

6,6 %

Indeks

-2,1 %

-2,9 %

-2,1 %

6,4 %

8,2 %

7,0 %

Differanse

-0,4 %

-2,1 %

-4,1 %

-4,5 %

-1,3 %

-0,4 %

MV (TNOK)

Forklaring til porteføljeresultat

Indeksert avkastning siden start

Periode: 30.04.2004 til 28.02.2022
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Periode: 30.04.2004 til 28.02.2022
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Verdiutvikling, MNOK

Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering

Avkastning i beløp per aggregat
Hittil i år

2021

Siden start

Total

-39 012 971

56 026 246

410 724 618

Aksjer

-35 529 229

48 709 737

146 236 044

-712 298

97 522

116 106 757

-3 106 004

523 072

38 648 117

Eiendomsfond

327 532

6 656 076

38 166 954

Bankinnskudd

7 028

39 839

1 561 013

Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/09486-4
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A der utviklin
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Oversikt over tildelte tilskudd pr. mars 2022, samt handlingsrom
Sekretariatets
Sekretariatets forslag til
til vedtak
Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.

Vedlegg
Handlingsrom pr. mars 2022
Oversikt
Oversikt gjenstående utbetalinger
utbetalinger mars
mars 2022

Dokumentnr.:
22/09486-4
Dokumentnr.: 22/09486-4
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2
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1 av
av 2
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Saksopplysninger
Saksopplysninger
Beskriv kort
sakens historie.
historie. Redegjør
Redegjør for
for sakens
sakens innhold
innhold på
og nøytral
måte.
Beskriv
kort sakens
på en
en balansert
balansert og
nøytral måte.
Gjør rede for de ulike løsningene som er vurdert.

Vurderinger
Dette avsnittet skal inneholde drøftinger av de ulike løsninger. Inkluder argumenter som
taler for og mot forslaget. Gjør det klart hvorfor argumenter er ulikt vektet. Kan du
presentere argumenter for og mot som kulepunkter?

Konklusjon
Dette er en kortfattet forklaring av hvilke konklusjoner en er kommet frem til gjennom
vurderingene i saken. Disse utgjør bakgrunnen for forslagene til vedtak fra sekretariatet,
lagt frem som nummerert liste på forsiden.
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Organisasjon
Organisasjon

Prosjektnavn
Prosjektnavn

Langsiktige
Langsiktige satsinger
satsinger
Senter for e-helse
e-helse
UiA
UiA
Sum videreføringer

Agder som mønsterregion innen e-helse
e-h
3,000,000
Politikk
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringe
2,000,000
Politikk for
for store
2,000,000
5,000,000
SUM
5,000,000

0Øvrige
v r i g e prosjekter
prosjekter
Universitetet i Agder
Godt begynt
Østre Agder
Agder Regionråd
Regionråd
Østre
Etablering av Helseklynge
Universitet i Agder
Agder Batteries - Kompetanse
Mechatronics Innovation
Innovation Lab
Lab AS
Al
Mechatronics
AI
Sørlandet Sykehus HF
Campus Sør
Universitetet i Agder
Agder
Universitetet
Psykologistudie
NHO Agder
Scale Up Nordic
Jobbklar
Jobbklar
Ansettelse som metode
Fremtidens havvind
havvind
Fremtidens
Regionalt havvindsprosjekt fase 2
Norce AS
AS
Norce
Kompetansesenter for store forskn.
UiA
UiA
Master i rettsvitenskap
KS Agder
Agder
KS
Read Agder
KS Agder
Agder
KS
Inn i jobb

Sum videreføringer
Sum totalt
Sum
totalt

SUM

2020
2020

2021
2021

2022
2022

3,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000

2,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000

775,000
750,000

458,000
458,000

374,000

377,000

1,500,000
640,000
640,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,000,000

500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000

500,000

2,000,000

1,075,000
1,075,000

6,498,000
6,498,000

5,374,000
5,374,000

6,075,000
6,075,000

10,498,000
10,498,000

9,374,000
9,374,000

325,000
750,000

640,000
500,000
1,000,000
450,000
412,500
750,000
600,000
500,000

2023
2023

2024
2024

2025
2025

2026
2026

1,500,000

1,300,000

4,877,000
4,877,000

1,500,000
1,500,000

1,300,000
1,300,000

4,877,000
4,877,000

1,500,000
1,500,000

1,300,000
1,300,000
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Oversikt over
over tildelinger
tildelinger med
med gjenstående
gjenstående utbetalinger
februar 2022
Oversikt
utbetalinger pr.
pr. februar
2022

Tilsagn i 2019

Tilsagn
Tilsagn
2019/15
2019/15
2019/16
2019/16
2019/17
2019/17
2019/18
2019/18
2019/39
2019/39
2019/48
2019/48
2019/64
2019/64

Søker/organisasjon
UiS
videreføring
UiS -- videreføring
UiS
UiS
Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet
UIA
videreføring
UIA -- videreføring
NORCE/NODE
N
ORCE/NODE
UiA
UiA (innovasjonsmiljøet)
(innovasjonsmiljøet)
Østre Agder
Agder Regionråd
Østre
Regionråd
Sum

Prosjektnavn
Agderprosjektet
Agderprosjektet
Lekbasert
læring - oppfølging av
Agderprosjektet
Agderprosjektet
Blått kompetansesenter
kompetansesenter Sør
Sør
Agder som mønsterregion innen e-helse
Digital
Hub
Digital Innovation
Innovation Hub
Politikk for
for store samfunnsutfordringer
Etablering av
Etablering
av Helseklynge
Helseklynge

Refundert
Tilsagn 2019
2019 Utbetalt 2019
2019 Utbetalt
Utbetalt 2020
2020 Utbetalt
Utbetalt 2021
2021 Utbetalt 2022
2022 Sparebanken
Sparebanken
200,000
200,000
800,000
800,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
120,000
-60,000
-60,000
120,000
-60,000
-60,000
-1,000,000
2,000,000
-1,000,000
750,000
750,000
-60,000
-1,060,000
9,870,000
--

Inndratt
Inndratt

-3,000,000
-3,000,000

-3,000,000

Rest

Kommentar

200,000
800,000
-3,000,000
1,000,000
750,000
5,750,000

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon
Prosjektnavn
Tilsagn
2020
Tilsagn
Prosjektnavn
Tilsagn 2020
2020/6
UiA - videreføring
3,000,000
Agder som mønsterregion innen e-helse
2020/7
UiA
videreføring
Flyktningbarns
barnehager og
2020/7
UiA -- videreføring
Flyktningbarns møter
møter med
med barnehager
og lokal
lokalmiljøer 125,000
125,000
2020/8
KS
videreføring
Drømmejobben
960,000
2020/8
KS -- videreføring
Drømmejobben
960,000
2020/9
videreføri Innafor (tidl. Holdningskampanjer)
360,000
FK Jerv og Blå Kors - videreføring
2020/24
Godt
325,000
2020/24 UiA
UiA
Godt begynt
begynt
325,000
2020/37 Agder
Blått
kompetansesenter Sør
Sør
3,000,000
2020/37
Agder fylkeskommune
fylkeskommune
Blått kompetansesenter
3,000,000
2020/46 UiA - videreføring
lnnovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordring
Innovasjonpolitikk
2,000,000
2020/47
Ostre Agder
regionräd - viderføring
viderfor Helseklynge
750,000
2020/47 Østre
Agder regionråd
Helseklynge -- struktur for kunnskapsløft for
for be
bedre helse
750,000
og gode liv
Sum
10,520,000
Sum
10,520,000

Refundert
Utbetalt 2020
2020 Utbetalt
Utbetalt 2021
2021 Utbetalt
2022 Sparebanken
Sparebanken
Utbetalt
Utbetalt 2022

Inndratt
Inndratt

-153,606

-247,500

Kommentar
Kommentar

3,000,000
-960,000

-125,000
-125,000

-71,394

Rest
Rest

112,500

-325,000

-3,000,000
-3,000,000
2,000,000
750,000

--

-71,394

-153,606

-372,500

112,500
112,500

-3,000,000

7,035,000
7,035,000

Tilsagn
Tilsagn ii 2021
Tilsagn Søker/organisasjon
Prosjektnavn
Agder som mønsterregion innen e-helse
2021/8
UiA
2021/8
UiA -- videreføring
2021/7
UiA -- videreføring
Godt begynt
begynt
2021/7
UiA
videreføring
Godt
2021/9
R Agder Batteri - Kompetanse
UiA Fakultet for Teknologi og Realfag
2021/19
Al:Hub
2021/19 MILAS
MIL AS
AI:Hub
2021/29 Sørlandet
Sørlandet Sykehus
Sykehus HF
Campus Sør
Sør
2021/29
HF
Campus
2021/30
UiA
Profesjonsstudium
2021/30 UiA
Profesjonsstudium psykologi
psykologi
2021/49
Agder
Scale Up
2021/49 NHO
NHO Agder
Scale
Up
2021/51 Jobbklar
Jobbklar Utvikling
Ansettelse
metode
2021/51
Utvikling AS
AS
Ansettelse som
som metode
2021/61
2021/61 Fremtidens
Fremtidens havvind
havvind
Fremtidens havvind del
del 2
2021/62
AS
2021/62 Norce
Norce AS
Kompetansesenter for store forsknings2021/73 UiA
UiA
Master
2021/73
Master ii Rettsvitenskap
Rettsvitenskap
2021/74
2021/74 UiA
UiA
Batteri Agder - Videreføring 2022
2021/75
Østre Agder
Agder regionråd
Helseklynge -- Videreføring
2021/75 Østre
regionråd
Helseklynge
Videreføring (siste
(siste år)
år)
Sum

Tilsagn 2021
3,000,000
3,000,000
775,000
775,000
200,000
640,000
640,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
450,000
450,000
412,500
412,500
750,000
750,000
600,000
600,000
500,000
500,000
1,500,000
1,500,000
750,000
750,000
11,077,500

Refundert
Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Sparebanken

Inndratt

Rest

Kommentar

3,000,000
775,000
--200,000
320,000
Overf. til
til 2022
2022
500,000 Overf.
1,000,000

-320,000
-320,000

-404,179
-404,
179

--

--

-724,179

-8,321
-8,321

-

-8,321

450,000
750,000
600,000
500,000
(gjelder 2022)
1 500 000 (gjelder
750,000
8,645,000

Tilsagn i 2022

Tilsagn
lTilsagn
2022/04
2022/05
2022/05
2022/06
2022/06
2022/07
2022/08
2022/08

Søker/organisasjon
KS Agder
UiA - Senter for e-helse
UiA -- Handelshøyskolen
UiA
Handelshoyskolen
SSHF
KS Agder
Sum
Sum

Prosjektnavn
Prosjektnavn
READ Agder
Agder som
som monsterregion
videreforing
Agder
mønsterregion -- videreføring
Innovasjonspolitikk
for store
store samf.
(vide.f)
lnnovasjonspolitikk for
samf. (vide.f)
Campus Sor
videreforing
Sør - videreføring
Inn
Inn ii jobb

Tilsagn
2021
Tilsagn 2021
500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
400,000
400,000
5,400,000
5,400,000

Refundert
Utbetalt 2022
2022 Utbetalt
2023 Sparebanken
Sparebanken
Utbetalt
Utbetalt 2023

Inndratt
Inndratt

Rest
Rest
500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
500,000
400,000
400,000
5,400,000
5,400,000

Kommentar
Kommentar
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/09221-4
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Søknad Impact HUB Agder AS - Welcome HUB Agder
Sekretariatets
Sekretariatets forslag til
til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet Welcome
HUB
HUB Agder ii 2022 med
med NOK
NOK 750.000,-. Støtte for
for etterfølgende
etterfølgende år
år vil bli
bli vurdert
konkret for hvert enkelt år.

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
Vedlegg
2022_01_Project Budget_Welcome Hub_year 1-3
Søknad
Søknad Aust-Agder
Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond_
kompetansefond_ utkast
Copy of 2022_02_Welcome Hub organisation-1
Saksopplysninger

Generelt/sammendrag
Impact Hub Agder AS søker om NOK 1.150.000,- i støtte til prosjektet Welcome Hub
Agder.
er et
et potensielt
flerårig prosjekt.
Agder. Prosjektet
Prosjektet er
potensielt flerårig
prosjekt.
Prosjektet er et program som har til hensikt å arbeide for at tilflyttet arbeidskompetanse,
ikke
arbeidskompetanse blir
boende lenge,
aller helst
ikke minst
minst internasjonal
internasjonal arbeidskompetanse
blir boende
lenge, og
og aller
helst blir
blir
fastboende i regionen. I tillegg er det et vesentlig poeng å motvirke utenforskap blant
arbeidsinnvandrere
og andre
andre internasjonale
tilflyttere.
arbeidsinnvandrere og
internasjonale tilflyttere.

Målet er å tilby bedrifter med å få internasjonale ansatte godt etablert i Agder, utvikle kurs
som styrker
styrker internasjonale
innbyggere ii jobbsøk
og det
arbeidslivet, holde
holde
som
internasjonale innbyggere
jobbsøk og
det norske
norske arbeidslivet,
arrangementer som vil øke deres nettverk, gi rådgivning, skape en fysisk møteplass og
bygge
Ved å
skape et
et fler-fasetert
system som
står klart
bygge en
en informasjonsportal
informasjonsportal på
på nett.
nett. Ved
å skape
fler-fasetert system
som står
klart til
til å
å
ta imot innflyttere til regionen vil vi hjelpe dem med å skape seg et godt liv her.
tillegg er
er det
det et
Welcome Hub
Hub Agder
at man
sikre bedre
bedre inkludering,
II tillegg
et mål
mål med
med Welcome
Agder at
man skal
skal sikre
inkludering, mindre
mindre
gjennomtrekk av arbeidstakere for regionens bedrifter, samt høyere arbeidsdeltakelse og
mindre
Dette skal
vi gjøre
gjøre ii partnerskap
myndigheter, næringsliv
mindre utenforskap.
utenforskap. Dette
skal vi
partnerskap med
med lokale
lokale myndigheter,
næringsliv
og frivillighet og programmet vil knytte til seg og synliggjøre mange ulike miljøer og
virksomheter.
virksomheter.
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Bakgrunn
Impact HUB Agder AS er del av et internasjonalt nettverk av sosiale entreprenører som
søker å
til rette
av FNs
FNs bærekraftsmål.
av konseptet
er
søker
å legge
legge til
rette for
for oppnåelse
oppnåelse av
bærekraftsmål. En
En del
del av
konseptet er
etablering av bærekraftshus. I tillegg til det allerede etablerte bærekraftshuset i Arendal er
det etablert tilsvarende hus i mer enn 100 byer i over 50 land. Etableringen i Arendal er
den første etableringen i Norge. Selskapet arbeider med de tre bærekraftsdimensjonene
økonomi, miljø og sosiale forhold. Selskapet arbeider tett med frivillige, myndigheter og
næringslivet. Selskapet tilbyr allerede i dag kurs, seminarer, entreprenørskapsprogrammer
mv.
I tilknytning til Morrows etablering i Arendal, og et økende behov også for annet næringsliv
i regionen til å hente arbeidskraft til regionen ble selskapet forespurt av Arendal kommune
og Arendal Næringsforening om man også kunne påta seg ansvaret for å etablere
Welcome HUB Agder. Det er et økende behov for internasjonal kompetanse for en rekke
ulike næringsaktører og offentlige aktører på Agder. Dette gjelder alt fra Morrow, Gard mv.
til Sørlandet Sykehus og UiA.
Selskapet har etter at man mottok forespørselen utviklet er flerdelt program. Programmet
er kommet i stand etter at man har hatt dialog med en rekke aktører, herunder
arbeidsgivere, internasjonale arbeidstakere, deres ektefeller, innbyggere i regionen med
internasjonal bakgrunn, og aktører som har flyttet til regionen for å arbeide, men senere
flyttet igjen. I tillegg er programmet basert på forskning innenfor området, herunder en
dansk Expats studie fra 2020. Basert på dette har man laget et program som tar for seg
ulike deler av det å flytte til en ny region og i mange tilfeller også et nytt land. Det er laget
fire underprosjekt:

-

Business assistance
o Tilby bedrifter hjelp til å ta imot nye ansatte på en god måte og få hjelp til alle
o
praktiske sider av det å flytte til et nytt land.

-

Work, culture and skills development
o Program for familiemedlemmer, jobb til ektefeller, kurs om kultur, språk,
o
arbeidslivsregler, andre regler mv. Samt faste samlinger

-

Agder -– a place to belong
o Utvikling av ambassadørnettverk, digitale plattformer, drop-in service både
o
for hjelp og som en sosial møteplass, get involved program, språkopplæring
mv.

-

Talent attraction
o En utvidelse av programmet ved å tilby potensielle arbeidsgivere å få tak i
o
talenter og nødvendig kompetent arbeidskraft.

Vurderinger
Søker er et aksjeselskap og prosjektet er vurdert opp mot statsstøtteregelverket.
Grunnvilkårene for at et prosjekt skal falle inn under regelverket er at seks kumulative
vilkår er oppfylt:
--

Stotte
Støtte må innebære
innebære en økonomisk fordel for mottaker
mottaker
Stotten
Støtten må være gitt av staten eller statsmidler i enhver form
Mottaker av støtte må drive økonomisk aktivitet (foretaksbegrepet)
Mottaker
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--

Støtte må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller
tjenester
tjenester
Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen
Støtten
være egnet
egnet til
til å
samhandelen mellom
Støtten må
må være
å påvirke
påvirke samhandelen
mellom EØS-landene
EØS-landene

Søker
er et
et ideelt
aksjeselskap og
og prosjektet,
prosjektet, slik
slik dette
dette er
skal fullt
fullt ut
stå på
Søker er
ideelt aksjeselskap
er presentert
presentert skal
ut stå
på
egne ben og ikke blandes med annen aktivitet som måtte utføres av selskapet. Det skal
føres eget regnskap, og derved etableres et skulle mellom prosjektet og eventuell ordinær
økonomisk aktivitet. Slik prosjektet er presentert er det heller ingen holdepunkter for at
støtte her vil være egnet til å vri konkurranse eller true med å vri konkurranse. Prosjektet
vil tilby en støtte for ansatte i ulike selskaper for at de skal få en lettere ankomst og bli
bedre integrert. Det er vanskelig å se at dette tilbudet på noen måte kan virke
konkurransevridende. Videre har støtte til prosjektet neppe noen som helst betydning, og
derved ingen påvirkning på, samhandel mellom EØS-landene.
Prosjektet treffer flere av de sentrale formål i kompetansefondets strategi. Prosjektet vil om
man lykkes være et viktig bidrag til å utvikle, sikre og opprettholde arbeidsplasser i
regionen. Prosjektet har også til hensikt å bidra til at ektefeller til tilflyttet arbeidskraft får
hjelp til å komme inn i arbeidslivet. Videre vil prosjektet kunne bidra til god integrering av
tilflyttede arbeidstakere og deres familier, noe som også er viktig i et levekårsperspektiv.
Videre utgjør prosjektet en «HUB» løsning som kan tilbys til og bistå alle aktører i regionen
som har behov for arbeidskraft fra andre regioner eller fra utlandet.
Etter administrasjonens vurdering er det helt sentralt at man både klarer å tiltrekke seg
relevant arbeidskraft til regionen, og at man klarer å beholde kompetansen over tid. Det å
ha et tilbud som dette, ikke minst når man fremover ser for seg at man skal flytte store
mengder høykompetent utenlandsk arbeidskraft til regionen, fremstår helt sentralt. Det er
også så langt jeg forstår uttrykt et klart ønske og behov for dette fra store aktørers side,
herunder er dette et sentralt moment i forventningene som ligger til grunn for etableringen
av batterifabrikken i Arendal.
Administrasjonen er imidlertid kjent med at Business Region Kristiansand allerede i dag
har en ordning under navnet Relocation Agder som dekker delvis de samme formålene.
Også det er et tilbud som er etablert i et samarbeid mellom offentlige og private aktører.
Dette tilbudet har da også blitt benyttet av flere aktører øst i fylket, herunder Norse, OSM,
Gard, Morrow, UiA, Grimstad kommune mv.

I møte med søker og Arendal næringsforening har administrasjonen derfor tatt opp om det
ikke ville være mer naturlig å se på ytterligere utvidelse av denne ordningen østover,
eventuelt et samarbeid. Etter det en forstår har det vært dialog rundt dette uten at man
lykkes med å få til et samarbeid med en tilsvarende etablering i østre del av Agder. Det er
vanskelig for administrasjonen å gå nærmere inn i detaljene her, men det fremstår som
noe uheldig at man ikke klarer å få til en felles løsning for Agder på dette området.
Når det er sagt er det uttrykt et sterkt behov for å ha et slikt tilbud i denne del av regionen.
For den utviklingen man ser for seg i østre Agder fremover vil dette behovet bare øke, og
det fremstår som helt sentralt at man også her har et bredt og godt onboarding-tilbud, og
ikke minst et tilbud som sikrer at tilflyttede arbeidstakere og deres familier trives og har lyst
til å bli boende i vår region.

Konklusjon
Prosjektet fremstår som et viktig tilbud i den utviklingen man ser for seg i regionen
fremover, ikke
ikke minst
minst knyttet
knyttet til etablering av
av batterifabrikken
batterifabrikken og eventuelle
underleverandører. Basert på dette er det administrasjonens innstilling at man bidrar til å
dra
dra dette
dette prosjektet
prosjektet ii gang. Hvorvidt
Hvorvidt man
man skal støtte
støtte dette
dette videre bør
bør imidlertid
imidlertid vurderes
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á

Inflation rate
105.10%

Investment Budget

2021

Concept development, pre-study, knowledge workshops
Welcome Hub facility updates/annual Rent
Program establishment/launch & management costs**
Visual identity, branding
Membership and recruiting/sales
Establish additional WHA satellites across Agder
CRM, IT applications and tools

PROJECT YEARS
2022
2023

2024

2025

300,000
100,000
308,000
100,000

Sub-total

100,000
608,000

Sub-total

400,000
400,000

Project 1 - Private Sector Pilot Project
Morrow family support (15 hours per family, first 30)

105,100
323,708
52,550
150,000
105,100
736,458

110,460
340,217
55,230
157,650
500,000
110,460
1,274,017

-

-

-

-

Sum 2021- Financing Budget
Impact Hub
2024

116,094
357,568
58,047
165,690
116,094
813,492

2021
300,000

PROJECT YEARS
2022
2023

2024

508,000

481,358

505,907

Arendal Kommune

400,000

323,708

340,217

Arendal Næringsforening

308,000

304,000

319,504

1,150,000

1,370,650

1,755,853

2,366,000

300,000
2,779,716

500,000
3,421,482

2,618,475 AAUKF
Privat sector support /memberships
Sum

300,000

2025
813,492

Sub-total

1,832,663
2,646,155

-

308,000
308,000

323,708
323,708

340,217
340,217

323,708
161,854
120,865
161,854
768,281

340,217
170,109
127,029
170,109
807,463

308,000
154,000
115,000
154,000
731,000

357,568
178,784
133,508
178,784
848,644

323,708
120,865
161,854
52,550
308,000
643,269

340,217
127,029
170,109
55,230
323,708
676,076

178,784
66,754
178,784
58,047
340,217
643,802

Project 3 - Work, Culture and Skill Development
Mapping/developing/linking/coordinating/Agder initiatives
Job Start Program development & execution
Cultural integration development & execution
Welcome (integration/informational/networking) events
2,306,744

Project 4 - Agder: A place to belong
Webportal - Single point of information/marketing/application portal**
Ambassador network, recruit and connect with locals and internationals
Drop-in and welcome center services
City & Nature Agder Walk local learning and networking
Refugees with higher education
Sub-total

SUM Investeringer

** 308,000 is the equivalent of a 40% position

308,000
115,000
154,000
50,000
319,000

300,000 2,058,000 2,456,008 3,081,264 2,646,155

Project 4 - Agder: A place to belong
Ambassador network, recruit and connect with locals
Drop-in and welcome center services
City & Nature Agder Walk local learning and networking
Refugees with higher education

1,638,345

7,895,272 SUM Finansiering

300,000

2,366,000

2,779,716

3,421,482

F

4,276,503 Project 1 - Private Sector Pilot Project
Webportal - development
800,000 New international talent needs mapped and support given
8,867,198
Project 2 - Agder Talent Attraction 2023-2025
Investigate and define talent attraction areas of improvement in Agder
Continued knowledge development/workshops around talent attraction in Agder
Mapping of talent attraction collaborative partners, develop talent attraction program in Agder

631,708
Project 3 - Work/Cultural integration & Skill Development for Internationals
Mapping/developing/linking/coordinating/marketing Agder initiatives**
Spouse career program/ Job-start program* 2 annually after year 1
Cultural integration "Introduction to Norway and Norwegians"
Welcome (integration/informational/networking) events
Sub-total

2021
J

WHA Program
1,063,925 Concept development, pre-study, knowledge workshops
Program launch
931,504 Visual identity, branding
Establish Welcome Hub Satellites across Agder

400,000
Project 2 - Agder Talent Attraction**

Sum 2021- Project Timeline
1,795,265
2024

2,646,155

8,867,198

M
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S
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F
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1urmscuas
en
Driftsbudsjett

3 Year
Year Project Budget
t u @ g e t
3
VVt:L(.;UMt: HUB
HUl:f
WELCOME

Year4
Year
4

PRODUCTS
PRODUCTS.
so
amount
exM
sold...l
PRICE
Annual

Primary.
Primary: Memberships
One-to-one (30% årsverit)
årsverk)
Collaborator memberships
Reduced Corporate memberships

PRICE ex MVA
Annual amount sold
100000
8 kr
500 kr
1200
100000
8 kr
8 kr
50000

Grants
Samlet omsetning

kr
516 kr
kr

2/9/2022

200,000
2,600,000

sjonsfaktor
Antatt kalkula
kalkulasjonsfaktor
Antatt dekningsbidrag

Omsetning
- variable kostnader
Dekninasbidra
Dekningsbidrag
Fastekostnader
Faste kostnader
Husleie
Strem
Strøm
Rengjøring etc
Rengjøring
Lønn
Lønn
Regnskapsførsel etc
Regnskapsførsel
Telefon I/ internet I/ data I/ media
Markedsfering,
Markedsføring, annonser
Forsiklinger
Forsikringer
Inntjening av
investeringer
Inntjening
av investeringer
Forbruksmateriell
Transport, diett
Transport,
diett
Andre kostnader
Andre
Renovasjon
Renovasjon

SUM FASTE KOSTNADER
Forventet næringsinntekt

n ves men 1 1:suage
Investment
Budget

ear 1
Year

Welcome
Hub tacolity
facility updates/Annual
updates/Annual Rent
Rent
Welcome Hub
Concept establishment &
& management costs
costs 40%
Governance, membership recruiting/sales
Webportal - Single point of
Webportal
of information/marketing 40%
program/activity
Program/activity development
Morrow family support
per family,
support (20
(20 hours per
family, first 30)
Spouse careerSpouse
career program/
program/ Job-start program•
program* 2 annually after year 1
Cultural integration "workingAiving
Notwegians"
"working/living amongst Norwegians"
New
Initiative monthly
New to Arendal/City
Arendal/City Walk
Walk Initiative
monthly
Ambasadornetwork,recruitandconnect
Ambasador network, recruit and connect
Drop
- i n services
Drop-in
Mapping,'developing/1inkinginitiativesinAreodal
Mapping/developing/linking initiatives in Arendal
Welcome (integration/infmmationaVnetworking)
(integration/informational/networking) events
Visualidentity,branding
Visual
identity, branding
Immigration development 40%

800,000
600,000
800,000
800,000
400,000
400,000

ear 2L
Year
100,000
100,000
308,000

Year 3
100000
100000
323,708
150,000
200,000

308,000
510,000
150,000
100,000
50,000
100,000
75000
75,000
100,000
75,000
100,000

1,020,000
100,000
50,000
35,000
50,000
75,000
50,000
75,000
35,000
300,000

Financing Budget
t u a g e Y1
r1

100000
100000
340,217 lmpactHub
Impact Hub
150,000 Næringsforening
Næringsforening
200,000 AK
Privatebusinessfunds
Private business funds
1,530,000
50,000
50,000
20,000
50,000
75,000

rear 1
Year

ear 2
L
Year

ear 3
Year

473,708
300,000
1,145,000
510,000

490,217
200,000
200,000
1,085,000
765,000
765,000

,9to,UUu ¢2,428,708
,428,u8
1,976,000

Z,04u,
2,540,217

508,000
308,000
1,160,000
?

75,000
25,000

5%
kr
kr
kr

2,600,000
2,470,000
130,000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

216,000
24,000
6,000
100,100
50,000
16,000
40,000
12,000

kr
kr
kr
kr
kr
kr

30,000
60,000
20,000
18,000

kr
kr

592,100
1,BTT,900
1,877,900

I

95.0 %
5.0 %

nves ennger
SUM Investeringer
Antall årsverk
Antall
rsverk
Årslønn
Pjslaosprosent
Påslagsprosent
- Lønnskost
ennskost
=

23%
23%
72%

600,000

0.13
u.131
550,000
40%
1<N,1vu
100,100

lnntjeningsllr
Inntjeningsår

[ Årlig
u gkrav
u atilTinntjening
zig

I

9to,uuu
1,976,000

, 3 0 4 u o
2,563,708

Z,3,1
2,665,217

nansIering
SUM Finansiering

I

300000
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Investment Budget
Budget
Welcome Hub facility updates/Annual Rent
Concept establishment & management costs 40%
Governance, membership recruiting/sales
Webportal - Single point of information/marketing 40%
Program/activity operations
operations &
& development
Program/activity
development
Mapping/developing/linking initiatives in Arendal
Welcome (integration/informational/networking) events
Visual identity, branding
Immigration support development 40%

SUM Investeringer

Year
Year 1
100,000
308,000
308,000
985,000
985,000
100,000
100,000
75,000
75,000
100,000
100,000

1,976,000

Year2
Year 2
100000
323,708
150,000
200,000
1,020,000
1,020,000
50,000
50,000
75,000
75,000
35,000
35,000
300,000
300,000

2,253,708

Year3
Year
3

Financing
Financing Budget
Budget

100000
340,217 [impact
Impact Hub
150,000 [Naeringsforening
Næringsforening
200,000 [AK
AK
1,330,000 [Private
business funds
funds
1,330,000
Private business

Year1
Year
1

Year2
Year 2

Year3
Year 3

508,000
308,000
1,160,000

473,708
473,708
300,000
970,000
510,000
510,000

490,217
490,217
200,000
200,000
895,000
635,000
635,000

1,976,000

2,253,708

2,220,217

?
?

I

75,000 [
25,000 ]

2,220,217 SUM Finansiering
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Investment Budget
Budget
Welcome Hub facility updates/Annual Rent
& management costs 40%
Concept establishment &
Governance, membership recruiting/sales
Webportal - Single point of information/marketing 40%
Program/activity development
development
Program/activity
Morrow family support (20 hours per family, first 30)
Spouse
career program/
Job-start program*
annually after
after year
year 1
1
Spouse career
program/ Job-start
program* 2
2 annually
Cultural integration
integration "working/living
"working/living amongst Norwegians"
Norwegians"
New to
Arendal/City Walk
Walk Initiative
Initiative monthly
monthly
New
to Arendal/City
Ambasador network, recruit and connect
Drop-in services
services
Drop-in
Mapping/developing/linking
Mapping/developing/linking initiatives
initiatives in
in Arendal
Arendal
Welcome (integration/informational/networking) events
Visual identity,
identity, branding
branding
Visual
Immigration development 40%
40%

SUM Investeringer

Year1
Year 1
100,000
100,000
308,000
308,000
308,000
308,000
510,000
510,000
150,000
150,000
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
100,000
75,000
75,000
100,000
100,000
75,000
75,000
100,000
100,000

Year2
Year
2
100000
100000
323,708
323,708
150,000
150,000
200,000
200,000
1,020,000
1,020,000
100,000
100,000
50,000
50,000
35,000
35,000
50,000
50,000
75,000
75,000
50,000
50,000
75,000
75,000
35,000
35,000
300,000
300,000

Year3
Year 3

Financing
Financing Budget
Budget

100000
100000
340,217
340,217 ]impact
Impact Hub
Hub
150,000
Næringsforening
150,000 [Naeringsforening
200,000
200,000 [AK
AK
PPrivate
r i v a t e business
business funds
funds
1,530,000 [Kompetencefond
Kompetencefond
50,000
50,000 Extern
Extern middler
middler ((
50,000
50,000 [MORROW
MORROW
20,000
SUM
20,000 [ SUM
50,00o ]
50,000
75,000
75,000 [

l

Year1
Year
1

Year2
Year
2

Year3
Year
3

508,000
508,000

400,000
400,000

400,000
400,000

200,000
200,000

200,000
200,000

300,000
300,000
200,000
200,000
800,000
800,000

300,000
300,000

200,000
200,000
300,000
300,000

500,000
500,000

2,008,000
2,008,000

2,100,000
2,100,000

500,000
500,000
200,000
200,000
500,000
500,000
2,100,000
2,100,000

4,016,000
4,016,000

4,200,000

4,200,000
4,200,000

200,000
200,000
500,000
500,000

I

75,000
75,000 ]
25,00o
25,000 ]

1,976,000
1,976,000 2,563,708 2,665,217 SUM Finansiering
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Annual Investment
and Operational
ncome
Annual
Investment and
Operational IIncome
Investments
Investments
Impact
Hub
Impact Hub
Næringsforening
Næringsforening
AK
AK
Private business
business funds
funds
Private

2022
2022

2023
2023

kr
kr
381,000
kr
508,000
381,000
508,000 kr
kr
kr
231,000
kr
308,000
231,000
308,000 kr
kr
870,000
kr 1,160,000
1,160,000 kr
kr
870,000
?
#VALUE!
?
#VALUE!
kr
kr
-

SUM kr
kr 1,976,000
1,976,000 #VALUE!
#VALUE!
SUM

Operational Income
Operational
Income
Primary: Memberships
Memberships
Primary:
One-to-one (30%
(30% årsverk)
One-to-one
årsverk)
Collaborator memberships
Collaborator
memberships
Reduced Corporate
memberships
Reduced
Corporate memberships
Development grants
grants &
& investments**
investments**
Development
**
**

2023
2023

2024
2024

kr
kr
80,000
80,000
kr
kr
60,000
60,000
kr
80,000
kr
80,000
kr
40,000
kr
40,000
#VALUE!
#VALUE!

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

800,000
800,000
600,000
600,000
800,000
800,000
400,000
400,000
200,000
200,000

#VALUE!
#VALUE!

kr 2,800,000
2,800,000
kr
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Year 1-2
1 - 2 Investment
Operations
Year
Investment Operations

I

Year 1
1 IInvestment
n v e s t m e n t Budget
Budget
2022
Year
2022
Welcome Hub
Hub facility
facility updates/Annual
updates/Annual Rent
Rent kr
kr
Welcome
50,000
50,000
[Concept
establishment &
& management
management costs
costs 40%
kr
150,000
Concept establishment
kr
150,000
Governance, membership
recruiting/sales
kr
150,000
Governance,
membership recruiting/sales
kr
150,000
IWebportal
point of
of information/marketing
information/mark kr
kr
250,000
Webportal -- Single
Single point
40%
250,000
Program/activity development
development
kr
450,000
Program/activity
kr
450,000
!Welcome
(integration/informational/networki kr
kr events
100,000
Welcome (integration/informational/networking)
100,000
kr
60,000
kr
60,000
SUM kr
kr 1,210,000
1,210,000
SUM

-

-

-

Year 2
2 IInvestment
n v e s t m e n t Budget
Budget
2023
Year
2023
Management costs
costs
kr
485,000
Management
kr
485,000
Governance
and fundraising
fundraising
kr
200,000
Governance and
kr
200,000
Webportal -- Single
Single point
of information
kr
150,000
Webportal
point of
information
kr
150,000
Program/activity development
development
kr
150,000
Program/activity
kr
150,000
Relocation phase
development
kr
Relocation
phase development
kr
300,000
300,000
Welcome (integration/informational/networking)
(integration/informational/netwc kr
kr
Welcome
events
300,000
300,000
Fixed expenses
expenses
kr
490,000
Fixed
kr
490,000
kr
kr

2,075,000
2,075,000
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Welcome Hub
Hub Investment
Investment Budget
Year 1
Welcome
Budget Year
1
50,000 kr
kr
150,000 kr
150,000
kr
150,000 kr
250,000
250,000 kr
kr
450,000
450,000 kr
kr
100,000 kr
kr
60,000 kr
60,000
kr

Welcome Hub facility updates/Annual Rent
Concept
& management
Concept establishment &
management costs 4
40%
Governance, membership recruiting/sales
Webportal -- Single
Single point of information/marketi
information/marketing 40%
Program/activity development
Program/activity
development
(integration/informational/networking events
Welcome (integration/informational/networking)

Yl
Welcome Hub
Hub IInvestment
n v e s t m e n t Budget
Budget
Y1 Welcome

60,000
50,000
kr kr
100,000 kr 150,000 kr

Sum
Sum

1,210,000 kr
kr
1,210,000

150,000 kr

Welcome
facility updates/Annual
Rent
Welcome Hub
Hub facility
updates/Annual Rent
Concept
establishment &
& management
management costs
40%
Concept establishment
costs 40%
Governance,
membership recruiting/sales
recruiting/sales
Governance, membership

WWebportal
e b p o r t a l -- Single
point of
Single point
of information/marketing
information/marketing 40%
40%
Program/activity development
development
Program/activity

450,000 kr
250,000 kr

Welcome (integration/informational/networking)
(integration/informational/networking) events
events
Welcome
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Y2 Welcome
Welcome Hub
Hub Operations
Operations
Y2
485,000 kr
200,000
200,000 kr
kr
150,000 kr
150,000 kr
kr
300,000 kr
300,000
kr
300,000 kr
490,000
490,000 kr
kr

Management costs
Governance and fundraising
fundraising
Webportal - Single point of information
Program/activity development
Relocation phase
phase development
Relocation
development
(integration/informational/networking events
Welcome (integration/informational/networking)
Fixed
Expenses
Fixed Expenses

Y2 Welcome
Welcome Hub
Hub Operations
Operations
Y2

300,000 kr
kr
300,000
485,000 kr

Management costs
Management
costs
Governance
and fundraising
fundraising
Governance and
Webportal -- Single
Single point
point of
of information
Webportal
information

Sum
Sum

2,075,000 kr
kr
2,075,000

II 1 1 1 kr
300,000

Program/activity development
development
Program/activity
Relocation phase
phase development
development
Relocation

200,000 kr
150,000 kr
150,000 kr

Welcome (integration/informational/networking)
(integration/informational/networking) events
events
Welcome

23/22 Søknad Impact HUB Agder AS - Welcome HUB Agder - 22/09221-4 Søknad Impact HUB Agder AS - Welcome HUB Agder : 2022_01_Project Budget_Welcome Hub_year 1-3

Y1 Welcome
Welcome Hub
Financing
Y1
Hub Financing

Impact Hub
Hub
Næringsforening
AK
AK
Private business
Private
business funds
funds

Yl Welcome
Welcome Hub
Hub Financing
Financing
Y1

508,000 kr
kr
508,000
308,000 kr
kr
308,000
1,160,000 kr
kr
1,160,000
?
?
0 kr
508,000 kr
Impact Hub
Hub
Impact

Næringsforening
Næringsforening
AK
AK

1,160,000 kr
308,000 kr

Sum
Sum

1,976,000 kr
kr
1,976,000

Private business
business funds
funds
Private
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Y2 Welcome
Welcome Hub
Financing
Y2
Hub Financing
550,000 kr
200,000
200,000 kr
kr
300,000 kr
(15 families)
families)
300,000
kr (15
400,000
400,000 kr
kr
400,000
400,000 kr
kr
200,000 kr

Municipal support
Primary: Memberships
Memberships
One-to-one (30% årsverk)
Collaborator memberships
Reduced
memberships
Reduced Corporate
Corporate memberships
Grants

Y2 Welcome
Welcome Hub
Hub Financing
Financing
Y2

II 1 1 1 kr
200,000

Municipal support
support
Municipal
550,000 kr

3(I! (I
400,000
kr

Primary: Memberships
Memberships
Primary:
One-to-one
(30% årsverk)
One-to-one (30%

Collaborator
memberships
Collaborator memberships
200,000 kr
400,000 kr

Sum
Sum

2,050,000 kr
kr
2,050,000

300,000 kr

Reduced Corporate memberships
memberships
Reduced
Grants
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10%
10%
År 1
Ar
1
Omsetning
-- variable
variable kostnader
kostnader
Dekningsbidrag

Ar2
År

A
Årr 3

2,598,960
2,469,012
2,469,012
129,948

2,600,000
2,470,000
2,470,000
130,000

2,860,000
2,717,000
2,717,000
143,000

Husleie
Strøm
Strøm
Rengjøring etc
Lønn
Lønn
Regnskapsførsel
Regnskapsførsel etc
Telefon I/ internet/
Telefon
internet / data
data I/ med
media
Markedsføring,
Markedsføring, annonser
annonser
Forsikringer
Forsikringer
Inntjening av
av investeringer
Inntjening
investeringer
Forbruksmateriell
Forbruksmateriell
Transport, diett
Andre
Andre kostnader
kostnader

216,000
24,000
24,000
6,000
100,100
100,100
50,000
16,000
16,000
40,000
40,000
12,000
12,000
30,000
30,000
60,000
20,000
20,000

216,000
24,000
24,000
6,000
100,100
100,100
50,000
50,000
16,000
16,000
40,000
40,000
12,000
12,000

30,000
30,000
60,000
20,000
20,000

237,600
26,400
26,400
6,600
110,110
110,110
55,000
17,600
17,600
44,000
44,000
13,200
13,200
33,000
33,000
66,000
22,000
22,000

SUM FASTE KOSTNADER

574,100

574,100

631,510

-444,
152
-444,152

-444,100

-488,510

Resultat / Næringsinntekt
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Likviditetsbudsjett
Likviditetsbudsjett
%
100.0 %

Normalår
Omsetning
- variable kostnader

Ar 1=
År
1 = 2015

1

2
2

8
.3%
8.3

3
3

8
.3%
8.3

4

8
.3%
8.3

5

8
.3%
8.3

6
6

8
.3%
8.3

7

8
.3%
8.3

g
9

8
8

8
.3%
8.3

8
.3%
8.3

10
10

8
.3%
8.3

11

8
.3%
8.3

12
12

8
.3%
8.3

8.3%
8.3

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

2,600,000

2,598,960
2,598,960

216,580

216,580

216,580

216,580

216,580

216,580

216,580

216,580
216,580

216,580

216,580
216,580

216,580

216,580
216,580

2,470,000

2,469,012

205,751

205,751

205,751

205,751

205,751

205,751

205,751

205,751

205,751

205,751

205,751

205,751

Dekningsbidrag

130,000

129,948

10,829

10,829

10,829

10,829

10,829

10,829

10,829

10,829

10,829

10,829

10,829

10,829

Husleie

216,000

216,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

24,000

24,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

6,000

6,000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

100,100
50,000

100,100
50,000

8,342

8,342

8,342

4,167

8,342
4,167

8,342

4,167

8,342
4,167

8,342

4,167

8,342
4,167

8,342

4,167

8,342
4,167

8,342

4,167

8,342
4,167

4,167

4,167

T
ele fon // internet
Telefon
internet / data / med
media

16,000

16,000
16,000

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

1,333

Markedsføring, annonser

40,000

40,000

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

3,333

Forsikringer

12,000

12,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Strøm
Rengjøring etc
Lønn
Regnskapsførsel etc

Inntjening av
av investeringer
investeringer

500

Forbruksmateriell

30,000

30,000

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

Transport, diett

60,000

60,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Andre kostnader

20,000

20,000

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

1,667

Renovasjon

18,000

18,000

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49,342

49,342

49,342

49,342

49,342

49,342

49,342

49,342

49,342

49,342

49,342

49,342

SUM FASTE KOSTNADER
Resultat// næringsinntekt
Resultat
næringsinntekt

Akkumulert

592,100

592,100

-462
100
-462,100

-462,152

-

-38 513
-38,513

-38 513
-38,513

-38,513

-38,513

-38
513
-38,513

-38,513

-38
513
-38,513

-38,513

-38
513
-38,513

-38 513
-38,513

-38,513

-38,513

--38,513
38,513

--77,025
It,U

--115,538
115,38

--154,051
154,01

--192,563
192,563

-L,Ur
-231,076

--269,589
o9,009

--308,101
3 0 8 , 101

--346,614
346,614

--385,127
385,12/

--423,639
423,639

--462,152
462,12
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Søknad om
om støtte
Hub Agder
Søknad
støtte til
til Welcome
Welcome Hub
Agder
1. Søker
Organisasjon: Impact
Impact Hub
Hub Agder AS
Kontaktperson: Elisabeth
Ramsberg Wollebæk
Kontaktperson:
Elisabeth Ramsberg
Wollebæk
Adresse:
4836 Arendal
Arendal
Adresse: Torvgaten
Torvgaten 7,
7, 4836
E-post: Elisabeth.wollebaek@impacthub.net
Elisabeth_wollebaek@impacthub.net
Telefon:+
Telefon:
+ 47 91804855

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp

Prosjektnavn: Welcome
Hub Agder
Agder
Prosjektnavn:
Welcome Hub
Søknadsbeløp første år: 1 150 000
Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år): 4 276 503
Prosjektets
totalkostnad: 8
867 198
198
Prosjektets totalkostnad:
8 867
Prosjektperiode:
desember 2024
(videreføres uten
uten støtte
støtte etter
etter desember
desember 2024)
Prosjektperiode: April
April 20212021- desember
2024 (videreføres
2024)

3. Sammendrag
3.
Sammendrag

Welcome
Hub Agder
Agder er
hensikt å
å arbeide
for at
Welcome Hub
er et
et program
program som
som har
har til
til hensikt
arbeide for
at internasjonal
internasjonal arbeidskompetanse
arbeidskompetanse
blir
å begrense
utenforskap blant
og andre
blir boende
boende lenge
lenge ii regionen,
regionen, samt
samt å
begrense utenforskap
blant arbeidsinnvandrere
arbeidsinnvandrere og
andre
internasjonale
hjelpe bedrifter
med å
å få
få internasjonale
godt etablert
internasjonale tilflyttere.
tilflyttere. Vi
Vi vil
vil tilby
tilby å
å hjelpe
bedrifter med
internasjonale ansatte
ansatte godt
etablert ii Agder,
Agder,
utvikle
jobbsøk og
og det
norske arbeidslivet,
utvikle kurs
kurs som
som styrker
styrker internasjonale
internasjonale innbyggere
innbyggere ii jobbsøk
det norske
arbeidslivet, holde
holde
arrangementer som
som vil
vil øke
øke deres
deres nettverk,
nettverk, gi
rådgivning, skape
skape en
møteplass og
bygge en
en
arrangementer
gi rådgivning,
en fysisk
fysisk møteplass
og bygge
informasjonsportal på
på nett.
nett. Ved
Ved å
skape et
et flerfasettert
system som
som står
står klart
klart til
til å
ta imot
imot innflyttere
innflyttere til
til
informasjonsportal
å skape
flerfasettert system
å ta
regionen vil
vil vi
vi hjelpe
dem med
med å
skape seg
seg et
et godt
liv her.
her.
regionen
hjelpe dem
å skape
godt liv
Målet
Welcome Hub
er bedre
bedre inkludering,
inkludering, mindre
mindre gjennomtrekk
av arbeidstakere
arbeidstakere for
Målet med
med Welcome
Hub Agder
Agder er
gjennomtrekk av
for
regionens bedrifter,
bedrifter, samt
samt høyere
høyere arbeidsdeltakelse
arbeidsdeltakelse og
og mindre
skal vi
vi gjøre
gjøre ii
regionens
mindre utenforskap.
utenforskap. Dette
Dette skal
partnerskap med lokale
lokale myndigheter, næringsliv
næringsliv og frivillighet
frivillighet og
og programmet vil knytte til
til seg og
og
synliggjøre
og virksomheter.
synliggjøre mange
mange ulike
ulike miljøer
miljøer og
virksomheter.

4.
Bakgrunn
4. Bakgrunn
Impact
Hub-nettverket -- verdens
Impact Hub
Hub Agder
Agder er
er medlem
medlem ii det
det internasjonale
internasjonale Impact
Impact Hub-nettverket
verdens største
største nettverk
nettverk av
av
sosiale
entreprenører, med
felles forankring
bærekraftsmål. Nettverket
sosiale entreprenører,
med felles
forankring ii FNs
FNs 17
17 bærekraftsmål.
Nettverket består
består av
av bærekraftshus
bærekraftshus ii
over 100
Impact Hub
Hub Agder
Agder er
Norges eneste
eneste Impact
Hub, og
og vi
over
100 byer
byer ii mer
mer enn
enn 50
50 land.
land. Impact
er Norges
Impact Hub,
vi jobber
jobber på
på tvers
tvers
av
og sosiale
forhold. Vi
med frivillighet,
frivillighet,
av de
de tre
tre bærekraftdimensjonene
bærekraftdimensjonene økonomi,
økonomi, miljø
miljø og
sosiale forhold.
Vi samarbeider
samarbeider tett
tett med
lokale og
regionens næringsliv.
næringsliv. Vi
Vi tilbyr
kurs og
seminarer for
lokale
og regionale
regionale myndigheter
myndigheter og
og regionens
tilbyr kurs
og seminarer
for omstilling
omstilling og
og
kjører entreprenørskapsprogrammer
entreprenørskapsprogrammer rettet
rettet mot
mot ulike
ulike grupper,
som sosiale
sosiale entreprenører,
entreprenører, mennesker
mennesker med
med
kjører
grupper, som
flerkulturell
bakgrunn og
Vi jobber
for å
å inspirere
bedrifter og
til å
ta
flerkulturell bakgrunn
og håndverksbedrifter.
håndverksbedrifter. Vi
jobber for
inspirere bedrifter
og privatpersoner
privatpersoner til
å ta
mer bærekraftige
bærekraftige hverdagsvalg, og
og jobber som pådriver
pådriver for
for å finne
finne nye
nye løsninger på presserende
samfunnsutfordringer.
og inkludering
områder Impact
har fokus
fokus på,
på,
samfunnsutfordringer. Medvirkning,
Medvirkning, mangfold
mangfold og
inkludering er
er områder
Impact Hub
Hub Agder
Agder har
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og vi
på bærekraftsutfordringene
bærekraftsutfordringene finnes
finnes når
når mennesker
og søker
og
vi tror
tror at
at løsningene
løsningene på
mennesker engasjerer
engasjerer seg
seg og
søker
løsninger på
på tvers
tvers av
av bransjer
sektorer.
løsninger
bransjer og
og sektorer.
Impact Hub
Hub Agder
Agder har
har gått
sammen med
med Arendal
Arendal næringsforening
næringsforening for
skape et
et
Impact
gått sammen
Arendal kommune
kommune og
og Arendal
for å
å skape
program som
som vil
vil bidra
bidra til
til å
løse utfordringen
utfordringen knyttet
knyttet opp
mot inkludering
av internasjonale
internasjonale tilflyttere
tilflyttere til
til vår
vår
program
å løse
opp mot
inkludering av
region. En
En rekke
rekke bedrifter
bedrifter ii Agder
har behov
behov for
spesialisert arbeidskraft
arbeidskraft som
som ofte
betyr at
at de
de må
må ansette
ansette
region.
Agder har
for spesialisert
ofte betyr
tilflyttere
fra utlandet.
etableringen av
Batteries vil
behovet
tilflyttere fra
utlandet. II forbindelse
forbindelse med
med den
den planlagte
planlagte etableringen
av Morrow
Morrow Batteries
vil dette
dette behovet
vokse.
forbindelse med
vokse. Arendal
Arendal kommune
kommune (AK)
(AK) har
har ii forbindelse
med at
at Morrow
Morrow etablerer
etablerer seg
seg ii kommunen
kommunen tatt
tatt på
på seg
seg
ansvaret
for å
bistå Morrow
Morrow med
med å
å ta
gruppe av
første nyansatte
2022.
ansvaret for
å bistå
ta imot
imot en
en gruppe
av de
de første
nyansatte som
som flytter
flytter til
til regionen
regionen ii 2022.
Impact
og Arendal
Næringsforening skal
på vegne
gjennom
Impact Hub
Hub Agder
Agder (IHA)
(IHA) og
Arendal Næringsforening
skal utføre
utføre dette
dette arbeidet
arbeidet på
vegne av
av AK
AK gjennom
å bistå
og deres
familier med
flytting og
og etablering.
å forberede
forberede oss
oss til
å
bistå ansatte
ansatte og
deres familier
med flytting
etablering. II prosessen
prosessen med
med å
til dette
dette
arbeidet ble
ble det
det tydelig
tydelig for
at det
er flere
enn Morrow
Morrow som
som har
behov for
denne typen
typen bistand,
at
arbeidet
for oss
oss at
det er
flere enn
har behov
for denne
bistand, og
og at
kunnskapen og
erfaringene vi
vi opparbeider
kan og
bør komme
mange flere
flere enn
enn Morrow
deres
kunnskapen
og erfaringene
opparbeider oss
oss kan
og bør
komme mange
Morrow og
og deres
ansatte til
til gode.
Impact Hub
har derfor
derfor ii samarbeid
samarbeid med
med Arendal
Arendal næringsforening
næringsforening og
Arendal
ansatte
gode. Impact
Hub Agder
Agder har
og Arendal
kommune brukt
mye tid
tid ii 2021
starten av
av 2022
utvikle programmet
programmet Welcome
Welcome Hub
kommune
brukt mye
2021 og
og starten
2022 på
på å
å utvikle
Hub Agder.
Agder.
Erfaringer fra
eksisterende bedrifter
bedrifter ii vår
vår region
region viser
viser at
at det
det kan
kan være
være utfordrende
utfordrende å
beholde internasjonal
internasjonal
Erfaringer
fra eksisterende
å beholde
arbeidskraft,
og mange
flytter fra
fra regionen
Dette gjelder
gjelder ikke
arbeidskraft, og
mange internasjonale
internasjonale ansatte
ansatte flytter
regionen etter
etter relativt
relativt kort
kort tid.
tid. Dette
ikke
bare
for store
opererer internasjonalt,
også for
for Sørlandet
Sørlandet Sykehus,
og en
bare for
store selskaper
selskaper som
som opererer
internasjonalt, men
men også
Sykehus, UiA
UiA og
en rekke
rekke
mindre
og reiselivsbransjen.
mindre bedrifter,
bedrifter, blant
blant annet
annet ii serviceservice- og
reiselivsbransjen.

Vi
utviklingen av
rekke mennesker,
både arbeidsgivere,
arbeidsgivere,
Vi har
har ii utviklingen
av dette
dette programmet
programmet snakket
snakket med
med en
en rekke
mennesker, både
internasjonale arbeidstakere,
arbeidstakere, ektefeller
ektefeller til
til disse,
disse, internasjonale
innbygger ii Agder
Agder som
som har
har bodd
bodd her
her
internasjonale
internasjonale innbygger
lenge, og
tilflyttere som
som har
har reist
reist igjen.
igjen. Den
disse har
vært at
at en
en av
av hovedgrunnene
hovedgrunnene
lenge,
og tilflyttere
Den tydelige
tydelige meldingen
meldingen fra
fra disse
har vært
til at
at mange
mange internasjonale
internasjonale tilflyttere
tilflyttere til
til Agder
ikke blir
blir boende,
boende, er
er at
at de
de opplever
det vanskelig
vanskelig å
bli
til
Agder ikke
opplever det
å bli
integrert ii lokalsamfunnet.
lokalsamfunnet. Dette
Dette funnet
er helt
helt ii tråd
med tall
større dansk
dansk studie
studie av
av situasjonen
situasjonen til
til
integrert
funnet er
tråd med
tall fra
fra en
en større
"expatriates" eller "expats",
internasjonale arbeidstakere, kalt “expatriates”
“expats”, publisert i 2020. Studien beskriver at de
fleste
fleste expats kommer med partner, og
og 1 av 3 kommer
kommer med
med familie.
familie. Expats som flytter med familien
familien blir
kort, ofte
ofte bare ut kontraktsperioden eller enda kortere. Ikke overraskende
overraskende viser den danske studien også
også
at
Det som
er
at dersom
dersom de
de internasjonale
internasjonale arbeidstakerne
arbeidstakerne er
er fornøyde
fornøyde med
med livet
livet ii sitt
sitt nye
nye land
land blir
blir de
de lengre.
lengre. Det
som er
mest
for at
fornøyde er
for
mest avgjørende
avgjørende for
at de
de skal
skal være
være fornøyde
er språkkunnskaper,
språkkunnskaper, etterfulgt
etterfulgt av
av karrieremuligheter
karrieremuligheter for
ektefelle
og sosiale
ektefelle og
sosiale nettverk.
nettverk.
Manglende tilknytning
lokalsamfunnet man
kan føre
føre til
utenforskap og
og ensomhet,
og dette
Manglende
tilknytning til
til lokalsamfunnet
man bor
bor ii kan
til utenforskap
ensomhet, og
dette er
er ikke
ikke
bare
for nye
flytter hit
karrieremuligheter. Vi
vi ii vår
bare en
en utfordring
utfordring for
nye arbeidstakere
arbeidstakere som
som flytter
hit på
på grunn
grunn av
av karrieremuligheter.
Vi vet
vet at
at vi
vår
region
flere grupper
grupper med
grad lever
lever ekskludert
ekskludert fra
fra lokalbefolkningen.
Et
region har
har flere
med mennesker
mennesker som
som ii stor
stor grad
lokalbefolkningen. Et
eksempel på
på dette
dette er
er grupper
grupper med
med øst-europeiske
arbeidsinnvandrere som
som bor
de østre
østre delene
delene av
av
eksempel
øst-europeiske arbeidsinnvandrere
bor ii de
Arendal.
Mange av
av disse
disse snakker
snakker dårlig
dårlig norsk,
norsk, og
er lite
lite inkludert
inkludert ii lokalsamfunnet,
lokalsamfunnet, til
til tross
at en
en stor
stor
Arendal. Mange
og er
tross for
for at
andel av
av dem
dem har
har bodd
bodd her
her ii mange
Også mange
mange flyktninger
andre innvandrere
innvandrere til
til Agder
Agder forteller
at
andel
mange år.
år. Også
flyktninger og
og andre
forteller at
det er
er vanskelig
vanskelig både
å få
seg jobb,
jobb, og
skape seg
seg et
et sosialt
sosialt nettverk
nettverk ii vår
vår region.
region.
det
både å
få seg
og å
å skape
Welcome
Hub Agder
Agder vil
og samvær.
Programmet
Welcome Hub
vil tilby
tilby et
et samlingssted
samlingssted for
for læring,
læring, erfaringsutveksling
erfaringsutveksling og
samvær. Programmet
kommer
ha fysisk
fysisk tilholdssted
Hub Agders
Torvgata 7
7 ii Arendal
Arendal sentrum,
kommer til
til å
å ha
tilholdssted ii Impact
Impact Hub
Agders lokaler
lokaler ii Torvgata
sentrum, hvor
hvor vi
vi har
har
både
og møterom,
og arrangementsfasiliteter.
både kontorplasser
kontorplasser og
møterom, kafe
kafe og
arrangementsfasiliteter.
Welcome
Hub Agder
Agder utvikles
piloteres ii Arendal,
Arendal, men
å samarbeide
med kommuner
og
Welcome Hub
utvikles og
og piloteres
men vi
vi ønsker
ønsker å
samarbeide med
kommuner og
næringsliv over
hele Agder.
er det
det naturlig
naturlig å
se for
seg et
et samarbeid
samarbeid med
med kommuner
kommuner ii
næringsliv
over hele
Agder. II første
første omgang
omgang er
å se
for seg
gamle
men vi
vi er
er åpne
samarbeide også
utover dette
dette området
området dersom
dersom det
det er
er interesse
interesse
gamle Aust-Agder,
Aust-Agder, men
åpne for
for å
å samarbeide
også utover
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for det.
åpner gjerne
gjerne både
både flere
flere Impact
Huber og
og Welcome
Huber andre
det vil
for
det. Vi
Vi åpner
Impact Huber
Welcome Huber
andre steder
steder dersom
dersom det
vil være
være til
til
nytte og
lokale aktører
aktører ønsker
ønsker å
å være
være med.
med.
nytte
og lokale

5. Prosjektbeskrivelse
5.
Prosjektbeskrivelse
5.1. Lag
beskrivelse av
og produkt/tjeneste:
produkt/tjeneste:
5.1.
Lag en
en beskrivelse
av prosjekt
prosjekt og

Prosjekteringsfasen for
for dette
dette programmet
gjennomført for
2021 og
Prosjekteringsfasen
programmet er
er gjennomført
for søkernes
søkernes egen
egen regning
regning ii 2021
og starten
starten av
av
2022, og
og vi
om støtte
til ferdig
ferdig utvikling
og implementering
og dets
2022,
vi søker
søker nå
nå om
støtte til
utvikling og
implementering av
av programmet
programmet og
dets
underprosjekter.
Agder er
overordnet paraply
paraply med
flere
underprosjekter. Welcome
Welcome Hub
Hub Agder
er et
et program
program som
som vil
vil fungere
fungere som
som en
en overordnet
med flere
prosjekter.
programmet ii fire
fire underprosjekter:
prosjekter. Vi
Vi har
har delt
delt inn
inn programmet
underprosjekter:
Business assistance
assistance
Business
•
●

●
•
●
•

Tilby bedrifter
bedrifter praktisk
praktisk hjelp
hjelp til
til å
ta imot
nye ansatte
på en
en god
måte. Eksempler
på tjenester
tjenester er
er
Tilby
å ta
imot nye
ansatte på
god måte.
Eksempler på
hjelp med
med å
bolig, registrere
registrere seg
seg ii helsevesenet,
helsevesenet, finne
skole/barnehage, skaffe
skaffe bankkonto,
bankkonto,
hjelp
å finne
finne bolig,
finne skole/barnehage,
førerkort
etc. Ettersom
Ettersom Relocation
tilbyr hjelp
hjelp med
de første
stegene av
av denne
prosessen
førerkort etc.
Relocation Agder
Agder tilbyr
med de
første stegene
denne prosessen
som visumsøknader,
visumsøknader, arbeidstillatelse
arbeidstillatelse osv.
kommer vi
vi ikke
til å
dette ii denne
denne fasen
fasen av
av
som
osv. kommer
ikke til
å tilby
tilby dette
programmet.
programmet.
Vi
nye innbyggere
og forsikringsselskaper,
forsikringsselskaper, samt
Vi setter
setter nye
innbyggere ii kontakt
kontakt med
med tjenesteytere
tjenesteytere som
som banker
banker og
samt
interesseorganisasjoner
Huseiernes landsforbund.
interesseorganisasjoner som
som Huseiernes
landsforbund.
Dette prosjektet
tar utgangspunkt
Arendal kommune
bistå Morrows
Morrows ansatte
Dette
prosjektet tar
utgangspunkt ii tjenestene
tjenestene Arendal
kommune skal
skal bistå
ansatte med.
med.
Kunnskapen
fra dette
å utvikle
og tilby
til andre
Kunnskapen fra
dette arbeidet
arbeidet brukes
brukes så
så til
til å
utvikle og
tilby samme
samme tjenester
tjenester til
andre bedrifter
bedrifter ii
regionen.
regionen.

Work, culture
development
Work,
culture and
and Skills
Skills development
•
●
•
●

●
•

Jobbstart program
program for
ektefeller/partnere og
andre, kurs
kurs med
med fokus
på norsk
norsk kultur
kultur og
norsk
Jobbstart
for ektefeller/partnere
og andre,
fokus på
og norsk
arbeidsliv. Programmet
vil bli
bli arrangert
arrangert flere
året.
arbeidsliv.
Programmet vil
flere ganger
ganger ii året.
lnformasjonseventer som tar
Informasjonseventer
tar for
for seg ulike temaer som eksempelvis CV
CV og
og jobbintervju, skatt,
arbeids- eller familiejuss
familiejuss eller
eller trygdereglement. Disse
Disse eventene vil arrangeres regelmessig i
samarbeid
samarbeid med
med ulike
ulike partnerorganisasjoner.
partnerorganisasjoner.
Arrangere
hvor internasjonale
Arrangere regelmessige
regelmessige samlinger
samlinger hvor
internasjonale arbeidssøkende
arbeidssøkende kan
kan treffe
treffe andre
andre ii samme
samme
situasjon,
knytte kontakt
og potensielle
situasjon, samt
samt knytte
kontakt med
med bemanningsbyråer
bemanningsbyråer og
potensielle arbeidsgivere.
arbeidsgivere.

Agder
a place
place to
Agder -- a
to belong
belong
●
•
•
●

●
•

Utvikle
Utvikle et
et ambassadørnettverk
ambassadørnettverk som
som setter
setter nyankomne
nyankomne ii kontakt
kontakt med
med andre
andre innbyggere
innbyggere som
som som
som
forstår
utfordringene med
med å
etablere seg
seg og
skape seg
seg et
et nettverk
nettverk ii vår
vår region.
region.
forstår utfordringene
å etablere
og skape
Etablere en
en digital
digital plattform
plattform hvor
hvor alle
alle som
som ønsker
ønsker informasjon
informasjon om
det å
til Agder
Agder kan
kan finne
Etablere
om det
å flytte
flytte til
finne
relevant informasjon
informasjon og
informasjon om
Welcome Hub
Hub Agder.
Agder. Denne
skal også
relevant
og få
få informasjon
om Welcome
Denne nettsiden
nettsiden skal
også gi
gi
informasjon om
aktiviteter som
som blir
blir arrangert
arrangert ii vår
vår region,
region, og
lenke videre
videre til
til informasjon
informasjon
informasjon
om ulike
ulike aktiviteter
og lenke
som
for brukerne.
brukerne. Som
ledd ii programmet
å jobbe
jobbe opp
opp mot
som kan
kan være
være interessante
interessante for
Som et
et ledd
programmet ønsker
ønsker vi
vi å
mot
mange
regionale aktører
for å
å synliggjøre
forsøke å
å hjelpe
å
mange ulike
ulike regionale
aktører for
synliggjøre deres
deres tjenester,
tjenester, samt
samt forsøke
hjelpe dem
dem med
med å
forberede seg
få flere
flere brukere
ikke er
forberede
seg på
på å
å få
brukere som
som ikke
er norsktalende.
norsktalende.
Drop-in services
folk kan
for praktisk
praktisk hjelp/rådgivning,
for å
å
Drop-in
services hvor
hvor folk
kan komme
komme til
til WHA
WHA -- enten
enten for
hjelp/rådgivning, eller
eller bare
bare for
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•
●

●
•

slå
en prat.
prat.
slå av
av en
"Get involved”
involved" - vi hjelper nyankomne til å komme i kontakt med frivillighet som TEDx, Canal
“Get
Street,
Med Hjerte
Hjerte for
for Arendal-nettverket
jobbe, men
Street, Med
Arendal-nettverket etc.
etc. Ikke
Ikke alle
alle som
som kommer
kommer kan/vil
kan/vil jobbe,
men alle
alle
trenger
føle at
og de
fleste ønsker
å bidra
trenger å
å føle
at de
de hører
hører til,
til, og
de fleste
ønsker å
bidra inn
inn ii samfunnet.
samfunnet.
Språkopplæring
faller utenfor
ordninger (i
Språkopplæring for
for mennesker
mennesker som
som faller
utenfor andre
andre ordninger
(i samarbeid
samarbeid med
med andre
andre
aktører
aktører som
som Arendal
Arendal Voksenopplæring).
Voksenopplæring).

Talent
attraction
Talent attraction
●
•

II første
første omgang
omgang er
er hovedutfordringen
å ta
på en
god måte,
hovedutfordringen slik
slik vi
vi ser
ser det
det å
ta imot
imot arbeidstakere
arbeidstakere på
en god
måte, men
men
på
og nyetableringer
nyetableringer ii regionen
ha behov
behov
på sikt
sikt er
er det
det sannsynlig
sannsynlig at
at både
både eksisterende
eksisterende bedrifter
bedrifter og
regionen vil
vil ha
for (i
dag) å
å tiltrekke
kompetent arbeidskraft.
Når vi
kommet
for
(i enda
enda større
større grad
grad enn
enn ii dag)
tiltrekke seg
seg mer
mer kompetent
arbeidskraft. Når
vi er
er kommet
godt
gang med
med arbeidet
med å
arbeidstakere til
bli godt
integrert ii regionen,
regionen,
godt ii gang
arbeidet med
å få
få internasjonale
internasjonale arbeidstakere
til å
å bli
godt integrert
ser Welcome
Welcome Hub
Agder systematisk
systematisk og
målrettet arbeid
arbeid med
med talent
attraction som
som en
en naturlig
naturlig
ser
Hub Agder
og målrettet
talent attraction
videreføring av
av programmet.
Impact Hub
Hub Agder
Agder deltok
deltok over
en periode
periode mellom
mellom april
april og
november
videreføring
programmet. Impact
over en
og november
2021 ii et
et program
byer og
og regioner
regioner kalt
kalt Remote
Talent Attraction.
Attraction. II dette
dette
2021
program for
for nord-europeiske
nord-europeiske byer
Remote Talent
programmet lærte
lærte vi
vi mye
mye om
retention (den
(den prosessen
vi nå
nå holder
holder på
på med)
med)
programmet
om onboarding
onboarding og
og talent
talent retention
prosessen vi
og også
også om
om hvordan
hvordan byer
byer og
og regioner
for å
å tiltrekke
og
regioner systematisk
systematisk kan
kan arbeide
arbeide for
tiltrekke seg
seg spesialisert
spesialisert
arbeidskraft.
arbeidskraft.

5.2.
Hvordan bidrar
bidrar prosjektet
prosjektet ii forhold
5.2. Hvordan
forhold til
til kompetansefondets
kompetansefondets overordnede
overordnede målsettinger?
målsettinger?
Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder?
Prosjektet
vil øke
øke kompetansen
kompetansen ii regionen
styrke internasjonale
internasjonale tilflyttere
tilflyttere ved
ved å
dem bedre
bedre
Prosjektet vil
regionen gjennom
gjennom å
å styrke
å gi
gi dem
forståelse
kultur generelt
arbeidskultur spesielt.
spesielt. Vi
Vi vet
vet at
at mange
mange av
av dem
dem som
som flytter
flytter til
til
forståelse for
for norsk
norsk kultur
generelt og
og arbeidskultur
regionen på
på grunn
av karrieremuligheter
karrieremuligheter har
har med
med seg
seg en
en partner
partner som
som ikke
ikke har
at mange
av disse
disse
regionen
grunn av
har jobb,
jobb, og
og at
mange av
partnerne er
er høyt
høyt kvalifiserte
kvalifiserte mennesker
mennesker som
som vil
vil kunne
være en
en betydelig
betydelig ressurs
for næringslivet
næringslivet ii vår
vår
partnerne
kunne være
ressurs for
region. Programmer
Programmer som Welcome Hub Agder finnes
finnes i noen nordeuropeiske land, men er ikke utbredt i
Norge.
Norge. Det finnes
finnes noen private aktører som mot betaling bistår internasjonale arbeidstakere med for
for
eksempel
og arbeidstillatelse,
og andre
Relocation Agder)
Agder) som
bistår
eksempel visumsøknader
visumsøknader og
arbeidstillatelse, og
andre (som
(som Relocation
som mot
mot betaling
betaling bistår
større
firmaer med
å hjelpe
praktiske utfordringer.
større firmaer
med å
hjelpe deres
deres ansatte
ansatte med
med praktiske
utfordringer. Vi
Vi har
har ii våre
våre undersøkelser
undersøkelser ikke
ikke
funnet noen
noen aktører
Norge som
hvor vi
tjenester til
funnet
aktører ii Norge
som arbeider
arbeider på
på den
den måten
måten vi
vi har
har prosjektert;
prosjektert; hvor
vi både
både tilbyr
tilbyr tjenester
til
næringslivet
og samtidig
informasjon, kurs
og nettverk
nettverk til
for slik
næringslivet og
samtidig tilbyr
tilbyr informasjon,
kurs og
til enkeltpersoner
enkeltpersoner som
som har
har behov
behov for
slik
hjelp.
Hub Agder
hjelp. Fordi
Fordi vi
vi vil
vil at
at Welcome
Welcome Hub
Agder skal
skal være
være et
et inkluderende
inkluderende sted
sted vil
vil det
det meste
meste av
av innhold
innhold ii
Welcome
Hub Agder
Agder enten
gratis, eller
eller tilbys
gratis til
grupper, slik
at alle
Welcome Hub
enten være
være gratis,
tilbys gratis
til utsatte
utsatte grupper,
slik at
alle som
som ønsker
ønsker det
det
kan
innholdet.
kan nyttiggjøre
nyttiggjøre seg
seg av
av innholdet.

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder?
Stor gjennomtrekk
av ansatte
ansatte kan
kan være
være både
både en
en praktisk
praktisk og
økonomisk utfordring
utfordring for
de internasjonale
internasjonale
Stor
gjennomtrekk av
og økonomisk
for de
bedriftene ii vår
vår region,
region, og
høyteknologiske satsinger
satsinger som
som Morrow
Morrow og
relaterte virksomheter
krever
bedriftene
og høyteknologiske
og relaterte
virksomheter krever
spesialisert kompetanse
kompetanse på
på et
et nivå
nivå som
som ikke
ikke veldig
veldig mange
mange mennesker
mennesker ii verden
verden har.
har. For
For at
at internasjonalt
internasjonalt
spesialisert
og høyt
Agder er
at de
å rekruttere
og
høyt spesialisert
spesialisert næringsliv
næringsliv skal
skal lykkes
lykkes ii Agder
er vi
vi avhengige
avhengige av
av at
de ikke
ikke bare
bare klarer
klarer å
rekruttere de
de
riktige
også at
riktige ansatte,
ansatte, men
men også
at disse
disse blir
blir værende
værende så
så lenge
lenge som
som mulig.
mulig. II tillegg
tillegg har
har vi
vi en
en stor
stor reiselivsnæring
reiselivsnæring
ii regionen
avhengige av
Dette programmet
har til
å øke
regionen som
som er
er avhengige
av utenlandsk
utenlandsk arbeidskraft.
arbeidskraft. Dette
programmet har
til hensikt
hensikt å
øke tiden
tiden
internasjonale
inkludere dem
internasjonale arbeidstakere
arbeidstakere blir
blir ii regionen,
regionen, samt
samt bedre
bedre inkludere
dem som
som allerede
allerede er
er her,
her, og
og vil
vil med
med det
det
bidra
å styrke
bedrifter og
og sikre
bidra til
til å
styrke bedrifter
sikre arbeidsplasser.
arbeidsplasser.
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Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder?
Det
vanskelig å
skape nettverk
nettverk og
trenge inn
inn ii et
et lokalsamfunn
lokalsamfunn når
når man
ikke kjenner
kjenner språket
språket og
Det er
er vanskelig
å skape
og trenge
man ikke
og
kulturen. Vi
Vi vet
vet at
at vi
vi ii dag
dag har
har grupper
med mennesker
mennesker fra
ulike deler
deler av
av verden
verden som
som bor
bor her
her ii distriktet,
distriktet,
kulturen.
grupper med
fra ulike
men har
har lite
eller ingen
ingen kontakt
kontakt med
med lokalsamfunnet
lokalsamfunnet de
de bor
Utenforskap har
har en
en høy
høy kostnad,
kostnad, både
både for
men
lite eller
bor i.i. Utenforskap
for
enkeltmennesket det
det gjelder
for samfunnet.
samfunnet. Ifølge
Ifølge Regionplan
Agder 2030
2030 er
er Agder
den regionen
enkeltmennesket
gjelder og
og for
Regionplan Agder
Agder den
regionen ii
Norge med
til hensikt
arbeide for
for å
å gi
gi
Norge
med lavest
lavest andel
andel av
av innvandrere
innvandrere ii arbeid.
arbeid. Et
Et program
program som
som har
har til
hensikt å
å arbeide
internasjonale
bedre nettverk
og økt
kunne bidra
bidra til
til å
å sysselsette
internasjonale innbyggere
innbyggere ii vår
vår region
region bedre
nettverk og
økt kunnskap,
kunnskap, vil
vil kunne
sysselsette
mennesker
blir
mennesker som
som er
er utenfor
utenfor ii dag,
dag, samt
samt hindre
hindre at
at nye
nye internasjonale
internasjonale innbyggerne
innbyggerne som
som er
er kommer
kommer hit
hit blir
sittende
ensomhet og
og utenforskap.
sittende ii ensomhet
utenforskap.

Annet
Annet
Impact Hub
Hub Agder
Agder AS
er kjent
kjent med
med de
de særlige
særlige kriterier
kriterier ved
ved tildeling
tildeling av
av midler
midler til
Impact
AS er
til oppretterne/kommunene.
oppretterne/kommunene.
Vi gjør
det klart
at selv
selv om
er samarbeidspartner
samarbeidspartner ii dette
dette programmet
programmet vil
vil midlene
midlene det
det
Vi
gjør det
klart at
om Arendal
Arendal kommune
kommune er
søkes om
ikke tildeles
tildeles Arendal
Arendal kommune,
men Impact
Impact Hub
Agder AS.
Hub Agder
Agder er
er et
et ideelt
ideelt AS
AS
søkes
om ikke
kommune, men
Hub Agder
AS. Impact
Impact Hub
og
har ingen
ingen egne
egne økonomiske
økonomiske interesser
interesser ii dette
dette programmet.
programmet. Vi
Vi understreker
understreker av
av vi
vi ikke
ikke forventer
at
og har
forventer at
søknaden får
får fortrinnsrett
til midler
midler fra
av Arendal
kommunes engasjement
engasjement ii programmet,
programmet,
søknaden
fortrinnsrett til
fra fondet
fondet på
på grunn
grunn av
Arendal kommunes
men
om å
å bli
grunnlag sammen
men ber
ber om
bli vurdert
vurdert på
på selvstendig
selvstendig grunnlag
sammen med
med andre
andre søknader.
søknader.

Beskriv hvordan
hvordan programmet
andre til
til gode
Beskriv
programmet kommer
kommer andre
gode
Vi
for oss
oss at
en rekke
til gode.
gode. Welcome
Hub Agder
Agder kan
Vi ser
ser for
at programmet
programmet vil
vil komme
komme en
rekke andre
andre aktører
aktører til
Welcome Hub
kan skape
skape
økte
form av
flere kunder
for tjenesteytere
forsikringsselskaper, og
og det
økte inntekter
inntekter ii form
av flere
kunder for
tjenesteytere som
som banker
banker og
og forsikringsselskaper,
det vil
vil
komme arbeidsgivere
arbeidsgivere til
til gode
gode at
at flere
av deres
internasjonale ansatte
ansatte blir
værende lengre
lengre ii stillingen.
stillingen. Det
komme
flere av
deres internasjonale
blir værende
Det
vil også
kunne komme
komme bedrifter
bedrifter på
på Agder
at internasjonal
arbeidskraft som
som bor
bor ii regionen,
regionen, men
men
vil
også kunne
Agder til
til gode
gode at
internasjonal arbeidskraft
ikke er
er ii arbeid,
arbeid, blir
blir synliggjort
synliggjort og
deltakelse på
på våre
våre kurs
eventer bedre
bedre rustet
til å
lykkes ii
ikke
og gjennom
gjennom deltakelse
kurs og
og eventer
rustet til
å lykkes
det norske
norske arbeidslivet.
arbeidslivet. Sist,
men ikke
ikke minst
minst vil
vil det
det komme
komme både
både enkeltmennesker
enkeltmennesker og
samfunnet vårt
vårt til
til
det
Sist, men
og samfunnet
gode
Welcome Hub
Agder kan
kan bidra
til bedre
mindre utenforskap
utenforskap og
større sysselsetting
sysselsetting
gode om
om Welcome
Hub Agder
bidra til
bedre inkludering,
inkludering, mindre
og større
blant de
de internasjonale innbyggerne i vår region.
6. Prosjektmål
Prosjektmål og målgruppe
Formuler målet
så klart
som mulig.
Formuler
målet så
klart som
mulig.
Hovedmål for
for programmet
programmet er
å etablere
Hub Agder
Agder som
Hovedmål
er å
etablere Welcome
Welcome Hub
som et
et sted
sted hvor
hvor internasjonale
internasjonale tilflyttere
tilflyttere
kan
få hjelp
å komme
og bli
raskt inkludert
kan få
hjelp to
to å
komme ii arbeid
arbeid eller
eller annen
annen meningsfylt
meningsfylt aktivitet
aktivitet og
bli raskt
inkludert ii lokalsamfunnet.
lokalsamfunnet. Vi
Vi
skal
og arrangere
kurs og
og eventer,
og tjenester
skal utvikle
utvikle og
arrangere kurs
eventer, tilby
tilby rådgivning
rådgivning til
til enkeltpersoner
enkeltpersoner og
tjenester til
til bedrifter
bedrifter som
som
ønsker
å kjøpe
til sine
og gjøre
gjøre dette
måte som
for
ønsker å
kjøpe dette
dette til
sine ansatte,
ansatte, og
dette på
på en
en måte
som samtidig
samtidig skaper
skaper nettverk
nettverk for
nykommerne,
øke deres
lykkes ii vår
webportal
nykommerne, noe
noe som
som vil
vil øke
deres sjanser
sjanser til
til å
å lykkes
vår region.
region. II tillegg
tillegg skal
skal vi
vi etablere
etablere en
en webportal
med informasjon
informasjon og
møteplass hvor
hvor folk
kan føle
føle tilhørighet.
tilhørighet.
med
og ha
ha en
en fysisk
fysisk møteplass
folk kan
Resultatmål:
Resultatmål:
Det
resultatet av
av dette
prosjektet vil
vil være
være et
et program
program som
som gir
gir kunnskap,
nettverk og
praktisk
Det konkrete
konkrete resultatet
dette prosjektet
kunnskap, nettverk
og praktisk
bistand til
til internasjonale
internasjonale innbyggere.
innbyggere. Gjennom
dette ønsker
ønsker ii å
å styrke
styrke deres
sjanser til
til å
skaffe seg
seg arbeid
arbeid
bistand
Gjennom dette
deres sjanser
å skaffe
og til
integreres ii lokalsamfunnet
Etter prosjektperioden
over skal
og
og
til å
å integreres
lokalsamfunnet de
de bor
bor i.
i. Etter
prosjektperioden er
er over
skal vi
vi ha
ha utviklet
utviklet og
implementert
Arendal, samt
med prosjekt
implementert de
de tre
tre første
første prosjektene
prosjektene ii Welcome
Welcome Hub
Hub Agder
Agder ii Arendal,
samt startet
startet arbeidet
arbeidet med
prosjekt
Talent Attraction,
begynt å
å dele
kompetanse og
og erfaringer
interesserte kommuner
Talent
Attraction, og
og begynt
dele kompetanse
erfaringer med
med andre
andre interesserte
kommuner ii
regionen.
regionen.
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Effektmål:
Effektmål:
Agder 2030
2030 trenger
trenger næringslivet
næringslivet på
på Agder
Agder flere
ansatte med
med høyere
høyere utdanning,
utdanning, vi
vi står
står
II følge
følge Regionplan
Regionplan Agder
flere ansatte
en situasjon
situasjon hvor
hvor det
det stadig
stadig blir
blir færre
innbyggere ii arbeidsfør
arbeidsfør alder
alder per
per pensjonist
pensjonist ii regionen,
regionen, og
vi vet
vet
ii en
færre innbyggere
og vi
også
at Agder
har lav
lav sysselsettingsgrad.
sysselsettingsgrad. Dette
Dette programmet
programmet har
har til
til hensikt
bidra til
til god
god økonomisk
økonomisk
også at
Agder har
hensikt å
å bidra
bærekraft, både
for næringslivet
næringslivet og
kommunene på
på Agder,
Agder, ved
ved at
at vi
vi jobber
at internasjonal
internasjonal
bærekraft,
både for
og kommunene
jobber for
for at
kompetanse
lengst mulig
Samtidig vil
jobbe for
kompetanse blir
blir boende
boende lengst
mulig ii regionen.
regionen. Samtidig
vil programmet
programmet jobbe
for bedre
bedre sosial
sosial bærekraft
bærekraft
gjennom at
har med
og sysselsetting
gjennom
at vi
vi adresserer
adresserer utfordringer
utfordringer vi
vi har
med utenforskap,
utenforskap, integrering
integrering og
sysselsetting ii vår
vår region.
region.

Hvem er
er kunden
Hvem
kunden eller
eller markedet
markedet for
for prosjektet?
prosjektet?
Vår
hovedmålgruppe er
er internasjonale
for det
Vår hovedmålgruppe
internasjonale innbyggere
innbyggere ii Agder.
Agder. II tillegg
tillegg utvikler
utvikler vi
vi tjenester
tjenester for
det regionale
regionale
næringslivet.
næringslivet.
Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere?
Programmet
vil ha
ha nytteverdi
nytteverdi for
internasjonale innbyggere
innbyggere ii regionen,
regionen, regionalt
regionalt næringsliv,
Programmet vil
for internasjonale
næringsliv, kommunene
kommunene
på Agder,
Agder, Agder
en rekke
andre aktører
aktører som
som ulike
ulike frivillige
vil
på
Agder fylkeskommune,
fylkeskommune, og
og en
rekke andre
frivillige organisasjoner.
organisasjoner. II tillegg
tillegg vil
det styrke
styrke lokalsamfunnene
lokalsamfunnene våre
våre om
vi får
til bedre
integrering og
mindre utenforskap.
utenforskap.
det
om vi
får til
bedre integrering
og mindre

7.
Organisering
7. Organisering
Programmets eier:
eier: Impact
Hub Agder
Agder
Programmets
Impact Hub
Programpartnere: Arendal
og Arendal
Arendal kommune
kommune
Programpartnere:
Arendal Næringsforening
Næringsforening og
Programleder: Megan
Megan Strand,
Strand, Impact
Impact hub
Programleder:
hub Agder
Agder
De
har litt
litt ulikt
ulikt eierskap
eierskap og
blant annet
annet er
er Arendal
Næringsforening av
av
De fire
fire underprosjektene
underprosjektene har
og organisering,
organisering, blant
Arendal Næringsforening
praktiske årsaker
eier av
av Business
som jobber
ifra Morrow
etableringen. Dette
praktiske
årsaker eier
Business Assistance-prosjektet
Assistance-prosjektet som
jobber ut
ut ifra
Morrow etableringen.
Dette
prosjektet er
er lagt
lagt inn
inn under
under Arendal
Arendal kommunes
kommunes styringsgruppe
styringsgruppe for
etablering av
av batterifabrikken,
batterifabrikken, og
og det
det vil
vil
prosjektet
for etablering
rapporteres til
til denne
underveis ii prosjektet.
prosjektet. Se
Se vedlegg
vedlegg to
to for
beskrivelse av
av programmet
og
rapporteres
denne underveis
for nærmere
nærmere beskrivelse
programmet og
prosjektenes organisering.
prosjektenes
organisering.

Vi kommer til å
å sette sammen en advisory committee som skal fungere
fungere for
for programmet i sin helhet.
Komiteen skal gi
gi råd og
og innspill underveis i prosessen, og
og ha løpende kontakt med
med programleder. Under
Under
er
over mennesker
tenker kunne
godt ii denne
Noen av
har uttrykt
er en
en liste
liste over
mennesker vi
vi tenker
kunne bidra
bidra godt
denne komiteen.
komiteen. Noen
av dem
dem har
uttrykt
interesse
å være
får avklart
finansieringen av
interesse for
for å
være med,
med, andre
andre vil
vil vi
vi spørre
spørre når
når vi
vi får
avklart finansieringen
av programmet.
programmet.
Forslag til
advisory committee:
committee:
Forslag
til medlemmer
medlemmer ii advisory
•
●
•
●
•
●
•
●
•
●
●
•

Nishi Asdal,
AK
Nishi
Asdal, AK
Joanna Derdowska,
Karriere Agder,
Agder, AFK
AFK
Joanna
Derdowska, Karriere
Josef Hæier,
Arendal Innvandrerråd
Innvandrerråd
Josef
Hæier, Arendal
Anne Klepsland
Klepsland Simonsen,
Anne
Simonsen, NHO
NHO Agder
Agder
Lisbeth Iversen,
Iversen, Med
Med Hjerte
For Arendal
Lisbeth
Hjerte For
Arendal
Ole
Magnus Heimvik
Heimvik AAUKF
AAUKF
Ole Magnus

II tillegg
for å
finne en
HR-leder ii et
firma, medlemmer
Kristiansand,
tillegg jobber
jobber vi
vi for
å finne
en HR-leder
et større
større firma,
medlemmer som
som kan
kan representere
representere Kristiansand,
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UIA
eller NODE.
NODE. Vi
Vi er
er åpne
åpne for
tips og
andre medlemmer
medlemmer og
annen sammensetning
sammensetning
UIA og
og Eyde
Eyde eller
for tips
og innspill
innspill om
om andre
og annen
av kompetanse
kompetanse ii komiteen.
komiteen.
av
8. Tidsplan
og milepæler
milepæler
8.
Tidsplan og

Concept development
2022.
Concept
development phase:
phase: April
April 2021
2021 -– January
January 2022.
Gjennomføringsfase: 01.02.22
01.02.22 og
og ut
2024.
Gjennomføringsfase:
ut 2024.
4. prosjektår:
prosjektår: 2024
2024 -– end
end funded
funded project
Agder
4.
project and
and realize
realize WHA
WHA as
as a
a permanent
permanent program
program in
in Agder
Konseptog planleggingsfasen
planleggingsfasen var
ferdig tegnet
og forankret
forankret med
Arendal Kommune
Kommune ii 2021
2021 med
planlagt
Konsept- og
var ferdig
tegnet og
med Arendal
med planlagt
oppstart
av programmet
programmet ii tidlig
tidlig 2022.
oppstart av
2022.
•
●

2021/2022
and Development
Development Phase
2021/2022 --Concept
Concept and
Phase
o
Concept
development,
pre-study,
knowledge
workshops carried out in spring/fall 2021 and
○
funded
funded by Impact Hub
Hub Agder
Agder
o
○
Pre-study communicating with internationals and international organizations in Arendal and
Grimstad identifying challenges with current
current situation in
in Aust-Agder
Aust-Agder (Høst 2021/Jan
2021/Jan 2022)
o
○
Concept Welcome Hub Agder developed based on identified needs in Agder and aligned with
current
European research
current European
research
o
○
Coordination and alignment of identified needs together with Arendal kommune and Arendal
Næringsforening
Næringsforening

●
•

Overall
Overall WHA
WHA Program
Program Management
Management
o
○
Program launch (Vår 2022)
o
○
Visual identity, branding and marketing plan associated with WHA to be developed and
implemented (Vår
(Vår 2022)
implemented
2022)
o
Identify
requirements
and map processes for correct IT tool selection for program (Vår 2022)
○
o
Develop
membership plan
plan for
for WHA
WHA for
municipalities, counties,
counties, private
businesses as
as members
members
○
Develop membership
for municipalities,
private businesses
and
for realization
and private
private businesses
businesses as
as sponsors
sponsors for
realization in
in 2025
2025 (2023)
(2023)
o
○
Finalize business plan for WHA to be independent of
of public/private support (not including
memberships)
memberships) (2024)
(2024)
o
○
Establish Welcome Hub Satellites across Agder (End of 2024)
o
○ Evaluate and finalize project (Start of 2025)

•
●

Project
1-Private
Sector Pilot
Pilot Launched
Launched 2022-2024
Project 1
- Private Sector
2022-2024
o
○
Case study of new international talent (2022)
o
Define and provide initial support for first 30 Morrow families (2022)
○
o
○
Optimize support provided to private sector as a commercial service (2023)
o
Pilot/test "Work,
Culture and
and Skill
Skill Development”
Development" programs
programs (Project
(Project 3)
new talent
talent and
and their
○ Pilot/test
“Work, Culture
3) on
on new
their
families (2022-2024)
families
(2022-2024)

●
•

Project 2
Talent Attraction
Project
2 -- Agder
Agder Talent
Attraction 2023-2024
2023-2024
o
○
Identify and define key areas of improvement for attracting international and local talent to Agder
(2023)
(2023)
o
○
Continued knowledge development/workshops around talent attraction in Agder (2023)
o
○
Mapping of talent attraction collaborative partners, develop talent attraction program in Agder
(2023)
(2023)
o
Develop web portal to include talent attraction and optimized application portal (2023-2024)
○
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●
•

Project 3
Work/Cultural integration
Skill Development
Project
3 -- Work/Cultural
integration &
& Skill
Development for
for Internationals
Internationals 2022-2024
2022-2024
o
○
Mapping/developing/linking/coordinating ongoing Agder initiatives (vår/høst 2022)
o
○
Involve research projects aligning with planned permanent programs (2023)
o
Develop and carry out biannually "Job
Program" initially for spouses of international
○
“Job Start Program”
employees (Start:
(Start: Spring
Spring 2022,
continually offered
biannually as
as a
a permanent
permanent program)
program)
employees
2022, continually
offered biannually
o
Cultural integration
integration course
development &
& execution
execution -- working
working and
and living
living amongst
amongst Norwegians
○
Cultural
course development
Norwegians
(Start:
2022, continually
offered 4
4 times
integration program
program
(Start: Fall
Fall 2022,
continually offered
times annually,
annually, permanent
permanent integration
o
○
Bimonthly informational and networking events for
for internationals
internationals addressing challenges
internationals
face or
or needs
needs and
and providing
opportunities (Spring
2022, 2-3
2-3 monthly
internationals face
providing networking
networking opportunities
(Spring 2022,
monthly
informational
or networking
permanent recurring
informational or
networking events
events as
as a
a permanent
recurring program)
program)
o
Assess value of planned permanent programs and determine viability (2024)
○

•
●

Project
4 -- Agder:
Agder: A
A place
place to
belong 2022-2024
2022-2024
Project 4
to belong
o
○
Involve research projects aligning with planned permanent programs (2023)
o
○
Online information portal for new international employees in Agder (Launched 2022, expanded
with
optimized application
portal for
for 2023)
2023)
with optimized
application portal
o
Ambassador
network
establishment,
recruitment of
ambassadors (both
(both Norwegian
Norwegian and
○ Ambassador network establishment, recruitment
of ambassadors
and
internations)
with new
families (Spring
2022, permanent
internations) and
and connect
connect with
new internationals
internationals and
and their
their families
(Spring 2022,
permanent
program)
program)
o
Drop-in and welcome center services (Spring 2022, ongoing permanent offering)
○
o
○
City &
& Nature Agder Walk monthly theme about local area and networking opportunity (Late
Spring 2022,
permanent offering)
offering)
Spring
2022, permanent
o
Refugees with higher education program (Høst 2023)
○
o
○
Assess value of planned permanent programs and determine viability (2024)

Finansieringsplan
Finansieringsplan

Financing Budget
Budget
Financing

2021

Impact Hub
Impact
Hub

300,000
300,000

2022

2023

2024

2025

508,000
508,000

481,358
481,358

505,907
505,907

Arendal
Arendal Kommune
Kommune

400,000

323,708
323,708

340,217

1,063,925

Arendal Næringsforening
Næringsforening
Arendal

308,000
308,000

304,000
304,000

319,504
319,504

931,504
931,504

1,150,000
1,150,000

1,370,650
1,370,650

1,755,853
1,755,853

4,276,503
4,276,503

300,000
300,000

500,000
500,000

1,832,663
1,832,663

800,000
800,000

2,779,716
2,779,716

3,421,482
3,421,482

2,646,155
2,646,155

8,867,198
8,867,198

AAUKF
AAUKF
Private
sector support
support
Private sector
'memberships
/memberships
Sum
Sum

300,000
300,000

Se
for detaljert
Se vedlegg
vedlegg 1
1 for
detaljert budsjett
budsjett

2,366,000
2,366,000

813,492
813,492

Sum
Sum
2021-2024
1,795,265
1,795,265
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PROGRAM ORGANIZATION
WHA Program Owner:
Impact Hub Agder

WHA Advisory Committee:

Scope

Organization

Project
Name

●
●
●
●

●
Nishi Asdal, AK
Joanna Derdowska, AFK ●
Josef Hæier/Amina Bitar ●
●
Høye, NHO

Business
Assistance

Talent Attraction

Styringsgruppen for
batterifabrikk (AK)

WHA Advisory Committee

Project Partners/Team:

Project Partners/Team:

Owner: Arendal Næringsforening
Impact Hub Agder
AK Næringsavdeling
Employee family support
Accommodation
Health registration
Child care registration
Bank Account
Information portal
* Daily life

Lisbeth Iversen MHFA
Anne Simonsen NHO Agder
Ole Magnus Heimvik AKF
KRS; UIA; Eyde; NODE

Work, Culture &
Skill Development

WHA Advisory Committee
Project Partners/Team:

Program Management:
Impact Hub Agder
Program Founders:
ANF, AK, IHA, AAUK (?)

“Agder: A Place to
Belong”

WHA Advisory Committee
Project Partners/Team:

Co-owners:
Arendal Næringsforening
Impact Hub Agder

Owner: Impact Hub Agder
AK Næring, NHO, MHFA
AK Vokenopplæring,
Kirkens Bymisjon

Owner: Impact Hub Agder
Med Hjerte for Arendal/
Servicesenteret/Voksenopplæring
Kirkens Bymisjon
NORCE

Immigration service development
VISA support
Population registry
Personal number
Website (phase 2 app. portal)

Job-start program for spouses
Social and informational events
Working and Living in Norway

Social/work inclusion in Agder
Drop-in services at WHA
Volunteer activism-“Get involved”
Ambassador Network
Highly educated refugees
Service center collaboration

24/22 Søknad - XR Agder AS - Videreutvikling av Agder XR - 22/07443-2 Søknad - XR Agder AS - Videreutvikling av Agder XR : Søknad - XR Agder AS - Videreutvikling av Agder XR

Cl

FLIS T-HL;DER
U T I H L I n L - D L
H D m F E T R n 5 E F D n D

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/07443-2
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Søknad - XR Agder AS - Videreutvikling av Agder XR
Sekretariatets
Sekretariatets forslag til
til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte prosjektet
Agder
Agder XR.

Vedlegg
RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2022-0004.msg
Soknad-2022-0004.
pdf
Soknad-2022-0004.pdf
Rapport
Rapport fra utviklingen
utviklingen av
av Agder
Agder XR 1.4-31.12.21.pdf
1.4-31.12.21.pdf
Tidslinje med milepæler 2022.xlsx
Notat
Notat vedr Agder XRs forhold til statsstoetteregelverket og ESA.pdf
Saksopplysninger

Generelt
Søknad for dette prosjektet ble behandlet to ganger i 2021, siste gang i møtet 10.
september 2021
2021 hvor
søknaden ble
avslått. Det
Det søkes
søkes nå
støtte til
til videreføring
videreføring av
av
september
hvor søknaden
ble avslått.
nå om
om støtte
prosjektet. Søknaden som er mottatt synes øyensynlig å være søknaden som er ment for
Agder
fylkeskommune. Det
Det antas
imidlertid at
at innholdet
og beskrivelsen
er
Agder fylkeskommune.
antas imidlertid
innholdet og
beskrivelsen av
av prosjektet
prosjektet er
det samme, og at det kun er beløpet som er forskjellig.
Statsstøtte
Søker har selv utarbeidet en vurdering, basert på en vurdering tidligere innhentet av GCE
NODE,
som tilsier
tilsier at
søkers prosjekt
faller inn
under statsstøtteregelverket.
statsstøtteregelverket.
NODE, som
at søkers
prosjekt ikke
ikke faller
inn under
Prosjektmål
Prosjektmål
Søker
skriver følgende
følgende om
om prosjektmålene:
Søker skriver
prosjektmålene:
Basert på
på de
de erfaringer
erfaringer og
og de
de tiltak
tiltak vi
vi har
.22 vil
vil vi
vi
Basert
har gjennomført
gjennomført perioden
perioden 1.4.21-31.01
1.4.21-31.01.22
videreføre arbeidet med etablering og utvikling av kompetansenettverket Agder XR. De
tiltak
som er
grad påbegynt,
påbegynt, og
og med
med positiv
vil vi
vi utvikle
tiltak som
er beskrevet
beskrevet under
under er
er ii stor
stor grad
positiv utvikling,
utvikling, vil
utvikle
Agder til en betydelig kompetanseregion for XR teknologi. Signalene fra andre deler av
landet
arbeidet med
XR Skandinavia
Skandinavia er
svært positive
positive og
og vi
styrket ii vår
vår tro
på at
at
landet og
og arbeidet
med XR
er svært
vi er
er styrket
tro på
Dokumentnr.:
22/07443-2
Dokumentnr.: 22/07443-2

side
side 1
1 av
av 4
4
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dette etterhvert vil bidra til økt bærekraft, konkurranseevne og etablering av nye
arbeidsplasser,
spesielt ii små
små og
og mellomstore
bedrifter. Agder
Agder er
pt svake
svake på
på dette
dette
arbeidsplasser, spesielt
mellomstore bedrifter.
er pt
området og etableringen av Agder XR vil bidra med ny kompetanse til regionene og kunne
bety
en stor
stor forskjell
forskjell bl.a.
fordi bruken
av XR
XR teknologi
teknologi vil
vil redusere
behovet for
for reiser,
reiser,
bety en
bl.a. fordi
bruken av
redusere behovet
fysiske møter mellom mennesker, bruk av kostbare menneskelige tid og ressurser. Slik vil
XR teknologien
teknologien bidra
økt bærekraft,
styrket attraksjonsutvikling
attraksjonsutvikling og
og
XR
bidra til
til effektivisering,
effektivisering, økt
bærekraft, styrket
etablering av ny kunnskap, rutiner og produksjonsprosesser. Bruk av VR/AR kan helt eller
delvis erstatte stor og ressurskrevende mengdetrening i mange operasjonsprosesser
innen helse, industri og annen næringsvirksomhet.
Prioriteringer
Søker angir selv følgende prioriteringer i 2022:
•• Videreutvikling og styrking av nettverket
nettverket ii Agder,
Agder, med
med arrangementer, besøk
besøk og
og
prosjekter
•• Videreutvikling, styrking og formalisering av XR samarbeidet nasjonalt.
•• Klargjøring av organisasjonsstruktur og forretningsområde ut over nettverksutvikling
og kompetanseutviklingen.
kompetanseutviklingen.
og
•• Utviklingen av plan for utdanning, kompetanseutvikling og forskning.
•• Gjennomføre prosjektarbeidene med Elkem, Dyreparken, Norges Film, m.fl.
sammen med
XR aktører.
aktører.
sammen
med lokale
lokale XR
•• Etablere
synliggjøring av
av XR
XR teknologiens
teknologiens potensialer
og bidra
til
Etablere flere
flere prosjekter
prosjekter for
for synliggjøring
potensialer og
bidra til
å styrke XR miljøet og - kompetansen i fylket.
•• Gjennomføring av seminarene: Kunst, Kultur og XR teknologi og
lnnovasjonsmetodikk og XR teknologi.
Innovasjonsmetodikk
•• Utvide og styrke den direkte kontakten med enkeltaktører
•• Utvikle en modell for samhandling (nasjonalt og internasjonalt) og en modell for
«Apen innovasjon»
spes tilpasset
XR teknologien.
teknologien.
«Åpen
innovasjon» spes
tilpasset XR
•• Etablere
tetter kontakt
studentmiljøene ved
ved UiA,
UiA, Noroff
og evt
evt også
Etablere enda
enda tetter
kontakt med
med studentmiljøene
Noroff og
også
andre studiesteder med sikte på å trekke aktuelle studenter inn i prosjekter som kan
gi dem
dem nyttig
erfaring, og
og kontakter
gi
nyttig erfaring,
kontakter til
til arbeidslivet.
arbeidslivet.
•• Videreutvikle det gode nasjonale og internasjonale nettverket
•• Fullføring av forprosjektet XR Scandinavia
•• Søknad om støtte til hovedprosjektet XR Scandinavia
•• Søknad om støtte fra IN til Hub-Node samarbeid, dersom det blir en ny utlysning i
2022.
•• Utvikle stand presentasjoner og foredrag til Arendalsuka 2022 i samarbeid med
VRINN, Vitensenteret og flere nasjonale
nasjonale XR aktører.
aktører.
•• Utvikle
Utvikle samarbeidet med
med Vitensenteret for
for å
å bidra til å
å styrke deres kompetanse på
på
og bruk av XR teknologi.
Økonomi
Søker har angitt følgende kostnadsoversikt:
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Kostnadsplan

Tittel
04.utstyr/Investeringer
Arr seminarer /workshops
Diverse
Kjøp av
tjenester/spes.kompetans
e
Kontor/adm/regskap
Markedsfring/materiell
personalkostnader 3
personer
Reise

[sumkostnad

2022

2023

2024

2025

2026

60 000
100 000
28 000

60 000
50 000
30 000

120 000
150 000
58 000

150 000
120 000
50 000

200 000
130 000
30 000

350 000
250 000
80 000

1 842 000
60000

1 900 000
50 000

3 742 000
110 000

2410000

2 4 5 0 000

4 8 6 0 0oo_[

SUM

tillegg foreligger
foreligger følgende
II tillegg
følgende finansieringsplan:
finansieringsplan:
Finansieringsplan
Tittel
Agder fylkeskommune
Aust-Agder utv og komp
fond
Egeninnsats
Kristiansand kommune
Medlemsavgifter
Prosjekter fond og
stiftelser
Sørlandets
kompetansefond

I Sum finansiering

2022

2023

750 000

750 000

2024

2025

2026

1 5 0 0 000

350 000
200 000
50 000
10 000

350 000
80000
50 000
20 000

700 000
280 000
100 000
30 000

350 000

500 000

850 000

700 000

700000

1 4 0 0 000

2410000

2 4 5 0 000

SUM

4860000_]

Vurderinger
Vurderinger
Saken
er behandlet
av styret
styret så
så sent
som ii september
september 2021.
2021. Søknaden
den gang
gang
Saken er
behandlet av
sent som
Søknaden ble
ble den
avslått primært av tre grunner. For det første med grunnlag i usikkerhet rundt hvorvidt
prosjektet
ville kunne
være ii strid
strid med
statsstøtteregelverket. Videre
Videre ble
ble det
det vektlagt
vektlagt at
at
prosjektet ville
kunne være
med statsstøtteregelverket.
prosjektet var svært vidt og lite konkret og fokusert på klare mål. Det siste som ble vektlagt
var at
at dette
dette prosjektet
stor grad
grad fremstod
som en
en søknad
driftsstøtte til
til aksjeselskapet
aksjeselskapet
var
prosjektet ii stor
fremstod som
søknad om
om driftsstøtte
bak prosjektet.
Statsstøtteproblemstillingen er etter administrasjonens vurdering fortsatt reell. Søkers
beskrivelse
faller inn
under regelverket
regelverket fremstår
fremstår ikke
som en
beskrivelse knyttet
knyttet til
til hvorfor
hvorfor man
man ikke
ikke faller
inn under
ikke som
en
vurdering som kompetansefondet kan baser seg på. De samme problemstillingene som
forelå høsten
2021 foreligger
søknaden for
2021 ble
ble det
øvrig argumentert
argumentert
forelå
høsten 2021
foreligger fortsatt.
fortsatt. II søknaden
for 2021
det for
for øvrig
med at man for senere år ville få prosjektet over til et artikkel 27 prosjekt, slik at støtte ikke
ville bli
problem (lnnovasjonsklynge).
Dette har
tilsynelatende gått
gått bort
fra. Etter
Etter
ville
bli et
et problem
(Innovasjonsklynge). Dette
har man
man nå
nå tilsynelatende
bort fra.
det en forstår har støtte fra andre aktører blitt gitt både fordi man lå under terskelverdien
for ubetydelig
støtte, og
og fordi
fordi man
det videre
falle inn
inn under
artikkel 27
27 for
for
for
ubetydelig støtte,
man ii det
videre skulle
skulle falle
under artikkel
innovasjonsklynger. Dette er ikke lengre tilfelle. Prosjektet slik det fremstår i den
foreliggende finansieringsplanen
finansieringsplanen er
tilnærmet fullfinansiert
fullfinansiert av
offentlige aktører.
aktører.
foreliggende
er planlagt
planlagt tilnærmet
av offentlige
Egeninnsatsen for 2022 og 2023 er angitt til NOK 280.000,- av et totalbudsjett NOK
4.860.000,-.
4.860.000,-.
Også
på de
de andre
andre punktene
som dannet
grunnlag for
avslaget høsten
2021 fremstår
Også på
punktene som
dannet grunnlag
for avslaget
høsten 2021
fremstår
prosjektet tilnærmet likt. Prosjektet er fortsatt svært vidt. Slik det fremstår for
administrasjonen
fordel vært
vært rettet
rettet inn
inn mot
et samarbeid
samarbeid med
med
administrasjonen kunne
kunne prosjektet
prosjektet med
med fordel
mot et
enkelte aktører eller næringsområder, og på den måten vært mye mer konkret og spisset.
Slik
administrasjonen vurderer
vurderer dette
dette ville
ville dette
dette gitt
gitt større
mulighet for
for at
at prosjektet
prosjektet ledet
til
Slik administrasjonen
større mulighet
ledet til
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mer konkrete og formålsrealiserende resultater. Søker selv angir at man har som mål å
bidra
flere arbeidsplasser
arbeidsplasser ii regionen
(10 innen
innen 2022
2022 og
og 40
40 innen
2024), men
bidra til
til etablere
etablere flere
regionen (10
innen 2024),
men
det er så langt administrasjonen kan se svært lite konkret som underbygger hvor og
hvordan
dette skal
skal skje.
skje.
hvordan dette
Som
tidligere runde
runde fremstår
fremstår prosjektet
tett opp
opp mot
mot en
en søknad
søknad om
om driftsstøtte
Som ii tidligere
prosjektet å
å ligge
ligge tett
driftsstøtte for
for
et selskap som engasjerer 2-3 personer. Etter administrasjonens vurdering er det ikke den
beste måten å benytte kompetansefondets ressurser på, og det innstilles derfor på at
søknaden også denne gang avslås.

Konklusjon
Administrasjonen kan ikke se at denne søknaden i vesentlig grad avviker fra tidligere
søknader. Saken står i hovedsak i samme posisjon som før og administrasjonen anbefaler
derfor at søknaden, som forrige gang, avslås.
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Søknad
Søknadsnr.

2022-0004

Søknadsår 2022

Arkivsak

Støtteordning

Agder: Tilskudd til oppfølging av igangsatte næringsutviklingsprosjekter

Prosjektnavn

Videreutvikling av kompetansenettverket Agder XR

Kort beskrivelse
Utvikling av Agder XR for å skape et åpent og innovativt XR-teknologi økosystem, for å styrke
kompetansen og bidra til effektivisering, innovasjon og etablering av nye arbeidsplasser. Vi vil samle
XR-kunnskapen, synliggjøre markedsmuligheter og tilrettelegging for gründere. Vi vil bidra til en
bærekraftig næringsutvikling. Agder XR skal være et nettverk for akademia, næringsliv, off. sektor,
kunst og kultur og studenter som fremmer kompetanseutv., markedstilpassing, forskning og
innovasjon
Prosjektbeskrivelse
Vi henviser til følgende formulering i tilsagnsbrevet for 2021:
Det er søkt om økonomiske midler til et 3-årig prosjekt. Tilsagnet gis i første omgang for ett år, med
intensjon om videreføring av prosjektet for år to og tre, forutsatt at prosjektet utvikler seg i tråd med
beskrevne målsettinger og finansiering beskrevet i søknaden.
Basert på dette vedtaket, vedlagte rapport for 2021 og beskrivelsen under av planene for 2022, søker
vi om kr 750 000 for 2022, med intensjon om det samme for 2023.
For 2002 blir følgende viktige prioriterte saker:
• Videreutvikling og styrking av nettverket i Agder, med arrangementer, besøk
og prosjekter
• Videreutvikling, styrking og formalisering av XR samarbeidet nasjonalt.
• Klargjøring av organisasjonsstruktur og forretningsområde ut over
nettverksutvikling og kompetanseutviklingen.
• Utviklingen av plan for utdanning, kompetanseutvikling og forskning.
• Gjennomføre prosjektarbeidene med Elkem, Dyreparken, Norges Film, m.fl.
sammen med lokale XR aktører.
• Etablere flere prosjekter for synliggjøring av XR teknologiens potensialer og
bidra til å styrke XR miljøet og - kompetansen i fylket.
• Gjennomføring av seminarene: Kunst, Kultur og XR teknologi og
-1-
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Innovasjonsmetodikk og XR teknologi.
• Utvide og styrke den direkte kontakten med enkeltaktører
• Utvikle en modell for samhandling (nasjonalt og internasjonalt) og en modell
for «Åpen innovasjon» spes tilpasset XR teknologien.
• Etablere enda tetter kontakt med studentmiljøene ved UiA, Noroff og evt også
andre studiesteder med sikte på å trekke aktuelle studenter inn i prosjekter
som kan gi dem nyttig erfaring, og kontakter til arbeidslivet.
• Videreutvikle det gode nasjonale og internasjonale nettverket
• Fullføring av forprosjektet XR Scandinavia
• Søknad om støtte til hovedprosjektet XR Scandinavia
• Søknad om støtte fra IN til Hub-Node samarbeid, dersom det blir en ny
utlysning i 2022.
• Utvikle stand presentasjoner og foredrag til Arendalsuka 2022 i samarbeid
med VRINN, Vitensenteret og flere nasjonale XR aktører.
• Utvikle samarbeidet med Vitensenteret for å bidra til å styrke deres
kompetanse på og bruk av XR teknologi.

Kontaktopplysninger
Funksjon

Navn

Adresse/poststed

Mobil

Søker /
Prosjekteier

Odderøyveien 42
4610 KRISTIANSAND S

99034785

Kontaktperson

AgderXR AS
Org.nr:925773999
tore@agderxr.no
Tore Askildsen
tore@agderxr.no

Lord Salvesensgt 19
4514 MANDAL

99034785

Prosjektleder

Tore Askildsen
tore@agderxr.no

Lord Salvesensgt 19
4514 MANDAL

99034785

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja
Forprosjektet agder XR 2020.
Agderfylkeskommune : kr 220 000
Sørlandets kompetansefond kr 200 000
Kristiansand kommune: kr 100 000
-2-
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Prosjektet Agder XR 2021
Agderfylkeskommune : kr 550 000
Sørlandets kompetansefond kr 450 000
Kristiansand kommune: kr 75 000

Spesifikasjon
Bakgrunn
XR (eXtended Reality) er en fellesbetegnelse på Virtual Reality (VR)*/Augmented Reality (AR)* og MR
(Mixed Reality). Disse teknologiene er etterhvert blitt endel av hverdagen for mange, spesielt unge.
De kjenner teknologien godt, men for de fleste gjenstår det mye før kunnskapen om teknologien er
god nok til at en kan få utnyttet potensialet i XR til næringsutvikling, formidling av kunst, kultur,
markedsføring og opplæring.
Spillindustrien, derimot har gjennomgått en enorm teknologisk utvikling, og i langt større grad
utnyttet markedspotensialet. De har gjort XR til hverdagskost for mange unge og gitt dem spennende
interaktive opplevelser. Og selv om koronapandemien har satt litt ekstra fart i bruken av digitale
løsninger, er det fortsatt gjort relativt lite i norsk sammenheng. Investeringene er svært lave
sammenlignet med både Finland og Sverige. Det er et stort behov for omstilling, effektivisering og
innovasjon for at næringslivet skal kunne møte fremtiden utfordringer, bidra med bærekraftige
løsninger og gi det økonomiske grunnlaget vi trenger for fortsatt positiv utvikling og vekst i vårt
samfunn. Erfaringer fra en rekke virksomheter nasjonalt og internasjonalt, viser at økt bruk av XR
teknologi kan gi betydelige effektiviseringsgevinster, økt økonomisk og miljømessig bærekraft og nye
arbeidsplasser. i løpet av 2021 er vil blitt kjent med flere dyktige XR produsenter og bedrifter som i
varierende grad utvikler og/eller bruker teknologien. Vi har fått bekreftet våre tanker om potensialet
knyttet til opplæring, sikkerhetsarbeid og produktutvikling, og behovet for økt satsing på
kompetanseutvikling og samarbeid.
I løpet av det første året har vi identifisert noe arbeid med utvikling prototyper og vi har også selv, i
samarbeid med aktuelle partnere, satt i gang arbeid med utvikling av prototyper. Potensialet er
betydelig innen et bredt spekter av industrielle virksomheter, helse, kunst, kultur, attraksjon og
reiseliv.
Potensialet er stort og vi står foran en betydelig vekst og utvikling i bruken av XR teknologien innen
næringsvirksomheter, opplæring, formidling, kunst og kultur, entreprenørvirksomhet, offentlig
tjenesteproduksjon og -arbeid. I Agder er en del aktører i startfasen og det er bred interesse for
etableringen av et kompetansenettverk blant brukere og aktuelle kunder. Sammen skal vi få Agder på
offensiven innen XR og bidra til at det skapes nye arbeidsplasser i hele Agder. XR selskap kan etableres
alle steder der det er god internett
kapasitet. Med en offensiv samlet satsing mener vi at Agder kan ta en viktig nasjonal rolle innen XR.
Etter gjennomført forprosjekt har vi jobbet i 10 mnd. med etablering og utvikling av
kompetansenettverket. Rapporten fra forprosjektet fulgte forrige søknad og vedlagt følger en kort
rapport fra aktiviteten fra 1.4.21 - 31.01.22.
-3-
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Behovet for å ta i bruk en slik teknologi er viktig for å bevare og utvikle/styrke konkurransekraften i
mange SMBér, og potensialet er svært stort for etablering av nye arbeidsplasser. Det anslås at den
globale veksten innen bruk av XR teknologi vil 10 dobles de neste 5 årene og mer enn 30 dobles ila 10
år. Norge og Agder har store muligheter til å ta sin del av denne veksten, men da må det handles raskt
og etter vår mening helst samlet slik at vi kan stimulere hverandre til rask kompetanseutvikling, økt
bruk og produksjon av VR/AR tjenester og produkter.
Sammen med det betydelige markedspotensialet forprosjektet viser utgjør samarbeidet med VRINN,
som vi har etablert et formelt samarbeid med, og flere andre kompetente aktører og deres positive
erfaringer så langt, en viktig og god plattform for utviklingen av Agder XR. I tillegg til disse vil vi
videreutvikle samarbeidet med våre internasjonale samarbeidspartner og trekke veksler på deres
kompetanse. Som del av forprosjektet i Interreg prosjektet; XR Scandinavia gjennomfører vi bl.a. en
spørreundersøkelse som vil danne et viktig grunnlag også for den videre utviklingen av Agder XR
Prosjektmål
Basert på de erfaringer og de tiltak vi har gjennomført perioden 1.4.21-31.01.22 vil vi videreføre
arbeidet med etablering og utvikling av kompetansenettverket Agder XR. De tiltak som er beskrevet
under er i stor grad påbegynt, og med positiv utvikling, vil vi utvikle Agder til en betydelig
kompetanseregion for XR teknologi. Signalene fra andre deler av landet og arbeidet med XR
Skandinavia er svært positive og vi er styrket i vår tro på at dette etterhvert vil bidra til økt bærekraft,
konkurranseevne og etablering av nye arbeidsplasser, spesielt i små og mellomstore bedrifter. Agder
er pt svake på dette området og etableringen av Agder XR vil bidra med ny kompetanse til regionene
og kunne bety en stor forskjell bl.a. fordi bruken av XR teknologi vil redusere behovet for reiser,
fysiske møter mellom mennesker, bruk av kostbare menneskelige tid og ressurser. Slik vil XR
teknologien bidra til effektivisering, økt bærekraft, styrket attraksjonsutvikling og etablering av ny
kunnskap, rutiner og produksjonsprosesser. Bruk av VR/AR kan helt eller delvis erstatte stor og
ressurskrevende mengdetrening i mange operasjonsprosesser innen helse, industri og annen
næringsvirksomhet.
Vi vil:
• Fortsette arbeidet med å videreutvikle et åpent og innovativt XR-teknologi økosystem, for
å styrke kompetansen og bidra til effektivisering, innovasjon,økt bærekraft og etablering av
nye arbeidsplasser. De foreløpige resultatene av vårt spørreundersøkelse knytet til XR
Scandinavia viser at nesten alle som svarer påpeker behovet for nettverke og
kompetanseutvikling.
• Bidra til oppfyllelsen av målsettingene i RPA 2030 og kommuneplaner slik det er beskrevet.
• Fullføre arbeidet med utviklingen av en utdannings- og forskningsplan/agenda for XR
teknologi.
• Bidra til å bygge/styrke kompetansen på XR teknologi i Agder sammen med UiA, Agderfk,
flere bedrifter og undervisningsinstitusjoner. Plan for utdanning og kompetanseutvikling
-4-
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planlegges ferdig sommeren 2022. Parallelt arrangerer vi noen kompetansehevende tiltak
overfor eksisterende virksomheter og produsenter.
• Etablere en «teknologi radar», dvs person eller gruppe som holder oss oppdatert på den
teknologiske utviklingen. Gjerne i samarbeid med VRINN.
• Arrangere kompetansehevende workshops og seminarer.
• Arrangere minst to årlige fagseminarer og inviter til enkeltsamtaler for å synliggjøre
potensialer knyttet tikl bruk av XR teknologi, bidra med kompetanseheving og utvikling av
samarbeid mellom ulike aktører. Vi vil trekke inn et bredt spekter av samarbeidspartnere
nasjonalt og internasjonalt, for å gi opplæring som kan bidra til økt innovasjon, effektivisering
og kompetansebygging blant medlemmene.
• Utfordre aktuelle investorer (grupper, bedrifter eller enkeltpersoner) tilå invester i XR
teknologi prosjekter.
• Produsere prototyper for demonstrasjon av potensialer og mulighetsrom
• Tilby spesialkompetanse til vurdering av virksomheters potensiale ved økt bruk av XR
teknologi.
• Sette i gang/ drive enkeltprosjekter med bruk av XR teknologi i samarbeid private og
offentlige virksomheter i Agder.
• Være en pådriver for videreutvikling, innovasjon og økt bærekraft gjennom bruk av XR
teknologi.
• Videreutvikle planene for og etablere en faglig og økonomisk plattform for en Talentskole for
ungdommer innen VR/AR.
• Videreutvikle samarbeid med UiA og MIL knyttet til bachelor- og masteroppgaver i fagkretsen
VR/AR.
• Tilrettelegge for lett tilgjengelig testing av ideer og produksjon av prototyper for et bredt
spekter av private og offentlige virksomheter.
• Tilrettelegge for at kunstnere kan få teste ut kreative muligheter ved bruk av VR/AR.
• Arbeide for på sikt å etablere et kompetansesenter for XR teknologi, gjerne i samarbeid med
andre aktører.
-5-
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• Bidra til at det etableres nye arbeidsplasser i Agder innen XR teknologi, både innenfor
eksisterende virksomheter og ved nyetableringer.
• Agder XR skal etablere seg med et nettverk regionalt på 30 medlemmer/kontakter.
• Videreutvikle nett- og facebook side og sende regelmessig informasjonsbrev til interesserte
• Gjennomføre forprosjekt Interreg ØKS/KASK i samarbeid med Visual arena og MiXR innen
31.03.22
• Arbeide for å søke Interreg. hovedprosjekt eller tilsvarende i samarbeid med bl.a. Visual
Arena og MiXR, bl.a. for støtte til etablering og utvikling av kompetansenettverket og mulig
kompetansesenter.
• Vi vil gjennomføre en årlig evaluering med statusrapport til alle bidragsytere og
samarbeidspartnere.

Forankring
Viser til søknaden om støtte i 2021 med beskrivelse av forankringen. I tillegg er samarbeidet med GCE
NODE, VRINN og andre XR miljøer regionalt og nasjonalt blitt formalisert og styrket.
Spørreundersøkelsen knyttet til forprosjektet XR Scandinavia gir oss en ytterligere forankring og
bekreftelse av behovet for et kompetansenettverk både nasjonalt og internasjonalt.
Prosjektorganisering
Arbeidet i Agder XR videreføres som beskrevet i søknaden for 2021, med Tore Askildsen som leder,
Kristian Mosvold som faglig ansvarlig og Eva Marie Bentsen som kunstfaglig konsulent. I tillegg henter
vi inn nødvendig kompetanse, primært fra andre miljøer i Agder, samtidig som vi gjør oss nytte av
vårt brede nettverk nasjonalt og internasjonalt.
I arbeid med noen prosjekter komme i en situasjon der vi som prosjekteiere eller partner kan komme
i konflikt med Statsstøtteregelverket ESA. (jfr vedlagte notat) For å unngå dette vil vi etablere et eget
selskap, Agder XR Production AS hvor alle slike prosjekter legges. Et slikt selskap vil være åpent for
flere eiere enn de som i dag eier dagens Agder XR.
Samarbeidspartnere
Vi har inngått en samarbeidsavtale med GCE NODE, knyttet til prosjektsamarbeid, og vil videreutvikle
dette samarbeidet til en mer generell avtale. Vi vil også vurdere å utvikle tilsvarende med andre
klynger, enkeltbedrifter og utdanningsinstitusjoner.
Vi har inngått samarbeidsavtale med VRINN som vil gi oss en enda bedre og bredere plattform for den
videre utvikling av kompetansenettverket. Gjennom dette samarbeidet har vi tilgang til en
database/et nettverk på mer enn 90 XR aktører i hele Norge. Dette utgjør en svært viktig kilde til
kompetanse og vi vil videreutvikle de gode relasjonene vi har til disse XR aktørene og vårt øvrige
nettverk internasjonalt.
-6-
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Vi har tett dialog med Innovasjon Norge knytte til enkeltprosjekter, og jobber med søknad om
kommersialiseringstilskudd og etter hvert en innovasjonskontrakt knyttet til Elkemprosjektet.
Innen kunst, kultur og kultur som næringsvirksomhet videreutvikler vi kontakten med Anno museene
i Innlandet, Vestfoldmuseet og Jærmuseet i Rogaland, Bergen bibliotek, Borealis festivalen i Bergen,
Haugesenteret i Ulvik, og Tvibit i Tromsø, Norgesfilm og biblioteket i Kristiansand.
Utviklingen av XR Scandinavia vil være svært viktig med tanke på det internasjonale samarbeidet og
markedspotensialet or aktører i vårt nettverk.
Kristian Mosvold er også engasjert som «Reasearch fellow» ved Johns Hopkins University i Baltimore,
Maryland i USA, og vi viderefører samarbeidet med Crossover Labs i London.
Nasjonalt er vi blitt del av og har fått tilgang til et XR nettverk med mer enn 90 medlemmer, som gir
oss en svært god tilgang til god og bred kompetanse innen XR teknologien.
Aktiviteter
Se vedlagte Tidslinje med milepælsplan og avsnittene prosjektbeskrivelse og prosjektmål.
Målgrupper
XR virksomheter
Ledere og fagpersoner med interesse for og kunnskap om bruk av XR teknologi knyttet til privat
næringsliv, offentlig virksomhet, akademia, kunst og kultur og gründere.
Teknologisk ansvarlige i et bredt spekter av virksomheter
Næringslivsaktører som ikke har sett muligheten knyttet til XR teknologi for deres virksomhet
Kunstner og andre som ønsker å teste ut potensialt for sitt fra i XR teknologi
Kultur og reiselivsorganisasjoner/destinasjoner for markedsføring og attraksjonsutvikling
Unge med interesse for XR teknologi, studenter på bachelor og master nivå.
Fagpersoner med behov for videreutdannelse/oppdatering.
Resultat
Medlemmer: Øke antall medlemmer i nettverket fra ca 20 til 30 ila 2022.
Kompetanse: Utvikle Agder til en kompetanse region på XR teknologi i samarbeid med
utdanningsinstitusjoner, bedrifter og offentlige aktører og våre nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.
Bidra til utviklingen av et kompetansesenter gjerne i samarbeid med andre aktører i Agder.
Seminarer/workshops: Bidra til økt kompetanse om og forståelse for muligheten knyttet til bruk av XR
teknologi for nøkkelpersoner innen privat og offentlig virksomhet.
Utdanning og forskning: Bidra i utviklingen av en utdannings- og forskningsagenda for XR teknologi.
Videreføre og forsterke samarbeid med UiA, Noroff og andre utd institusjoner (kurs, bachelor- og
masteroppgaver, utvikling av prototyper m.m.)
-7-
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Innovasjon: Etablere en modell for Åpen Innovasjon
Kunst, kultur og næringer: Etablere prosjekter der ulik fagkompetanse møtes til utvikling av nye ideer
og muligheter. Gi kunstnere nye muligheter til kunstneriske uttrykk ved bruk av XR teknologi.
Attraksjonsutvikling: Utvikle prosjekter knyttet til attraksjonsutvikling og reiseliv.
Internasjonalt: Søke EU prosjekt for gjennomføring av konklusjonen i forprosjektet, både knyttet til
skandinavisk nettverksutvikling, andre internasjonale kontakter og mulig etablering av
kompetansesenter i samarbeid med Visual Arena, MiXR m.fl.
Effekter
Økt kompetansenivå for XR som grunnlag for ytterligere vekst, utvikling og økt bærekraft og flere
arbeidsplasser.
Flere bedrifter tar i bruk teknologien med gode effekter mht effektivisering, opplæring, økt
konkurransekraft og bærekraft m.m.
Økt investeringsvilje i XR prosjekter
Bidra til at det utvikles et sterkt produksjons- og fagmiljø innen XR i Agder.
Etablering av 10 nye arbeidsplasser knyttet til XR teknologi innen 2022 og 40 innen 2024.
Et kompetansenettverk, virtuelt og fysisk, som er en åpen møteplass for studenter, bedrifter,
offentlige og private virksomheter, akademia, og andre med interesse for XR teknologi.
Som nevnt over gjennomfører vi parallelt forprosjektet XR Scandinavia. Dette vil bidra betydelig til å
styrke utviklingen av og muligheten for Agder XR og vårt nasjonale nettverk.
I vurderingen som Interreg /EU adm har gjort av vårt tilsvarende prosjekt XR Scandinavia konkluderer
de slik mht mulige effekter:
Projektet ligger i linje med det operativa programmets insatsområde Innovation 1 och bedöms bidra
till investeringsprioritering 1.2, specifikt mål 1.2
Projektet bedöms:
• Bidra med stort gränsregionalt mervärde
• Ha hög grad av kostnadseffektivitet
• Vara resultatorienterat och starkt bidra till att uppnå programmets mål»

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
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Kostnadsplan
Tittel

2022

2023

2024

2025

2026

SUM

60 000
100 000
28 000

60 000
50 000
30 000

120 000
150 000
58 000

04.Utstyr/Investeringer
Arr seminarer /workshops
Diverse
Kjøp av
tjenester/spes.kompetans
e
Kontor/adm/regskap
Markedsføring/materiell
personalkostnader 3
personer
Reise

150 000
120 000
50 000

200 000
130 000
30 000

350 000
250 000
80 000

1 842 000
60 000

1 900 000
50 000

3 742 000
110 000

Sum kostnad

2 410 000

2 450 000

4 860 000

2022

2023

750 000

750 000

1 500 000

350 000
200 000
50 000
10 000

350 000
80 000
50 000
20 000

700 000
280 000
100 000
30 000

350 000

500 000

850 000

700 000

700 000

1 400 000

Finansieringsplan
Tittel
Agder fylkeskommune
Aust-Agder utv og komp
fond
Egeninnsats
Kristiansand kommune
Medlemsavgifter
Prosjekter fond og
stiftelser
Sørlandets
kompetansefond

2024

2025

2026

SUM

Sum finansiering
2 410 000
2 450 000
4 860 000
Egeninnsatsen i 2021 ble betydelig høyere enn planlagt og vi har lagt oss nærmere det vi anser som et rimelig
nivå i 2022. Samtidig som vi ser at inntektsmulighetene øker litt etterhvert som Agder XR / arbeidet vårt blir
kjent.

Geografi
4200-Agder

Vedleggsliste
Dokumentnavn

Filstørrelse Dato

Notat vedr Agder XRs forhold til statsstøtteregelverket og ESA.pdf
Rapport fra utviklingen av Agder XR 1.4-31.12.21.pdf
Tidslinje med milepæler 2022.xlsx
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A GDER XR
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Agder XR, et kompetansenettverk for XR
teknologi i Agder, som arbeider for regionens
virksomheter skal ta en større markedsandel
av et raskt voksende nasjonalt og
internasjonalt XR marked.

Agder XR AS
05.02.2022
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Rapport fra utviklingen av
kompetansenettverket Agder XR
01.04.21 – 31.01.22
Innledning
Basert på de svært positive tilbakemeldingen vi fikk i arbeidet med forprosjektet søkte vi om støtte til den
videre utviklingen av Agder XR i tråd med konklusjonen i forprosjektrapporten. Søknad ble sendt til Agder
fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond, Kristiansand kommune og Aust-Agder utvikling og
kompetansefond. De 3 første (som også støtte forprosjektet) gav positiv tilbakemelding på behovet for
realiseringen av Agder XR, og bevilget midler for 2021. Både Agder fylkeskommune og Sørlandets
kompetansefond med en intensjon om å være med videre i 2022 og 2023, under visse forutsetninger,
godkjent rapport og ny/oppdatert søknad hvert år.
Vi fikk positivt svar fra Agder fylkeskommune i mars 2021, Sørlandets kompetansefond i juni 2021 og
Kristiansand kommune i september 2021.
Da det ble forutsatt en finansiering som gjorde det realistisk å kunne gjennomføre prosjektet slik det var
beskrevet, kunne vi ikke begynne å ta ut midler til arbeidet før alle 3 hadde svart positivt. Søknaden til Aust Agder Utvikling og Kompetansefond ble ikke innvilget, ved henvisning til trange rammer og mange gode
søknader.
De bevilgede rammene var imidlertid nok til at vi kunne gjennomføre prosjektet, men med noe mer
egeninnsats enn forutsatt. De første
utbetalingene av bevilget støtte ble gjort i
august 2021.
Selv om pandemien har lagt noen begrensinger
på virksomheten og de tiltak vi har ønsket å
gjennomføre, er vi kommet et godt stykke
videre på veien i utviklingen av Agder XR.
Nedenfor følger en kort oversikt over de
viktigste gjennomførte tiltakene fra 1.4.21 31.01.22.

Videreutvikling av nettverket og
prosjekter
God kontakt med nettverket vi har begynt å etablere er svært viktig og vi legger opp til jevnlig informasjon
om status for utviklingen av arbeidet, oppdatert informasjon om den teknologiske utviklingen og
informasjon om prosjekter som vi er involvert i og annet som kan være av interesse for våre kontakter. Vi
distribuerte et informasjonsskriv til alle i vårt nettverk i slutten av september og har fulgt opp med
informasjon om enkelttiltak osv ila høsten. Vi har ikke innført medlemsavgift og satser på å bygge opp
nettverket uten det en tid, for å sikre at vi får utviklet et tilbud som oppleves attraktivt for et bredt spekter
av virksomheter før vi innfører en form for medlemsavgift. Pr i dag har vi ca 20 virksomheter i Agder i vårt
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nettverk. Nasjonalt er vi blitt del av og har fått tilgang til et nettverk med mer enn 90 medlemmer, som gir
oss en svært god tilgang til god og bred kompetanse innen XR teknologien.
Vi har involvert et par studenter i våre prosjekter. Den ene har fått fast ansettelse i en bedrift og den andre
flere mindre oppdrag fra oss og våre kontakter. Nok til å etablere sin eget selskap og har nå utviklet det til et
ok nivå for videre drift. Vi ser og hører at markedet for denne typen teknologi utvikler seg positivt, men
viljen til å satse blant bedrifter i Agder oppleves som mindre enn det vi hører om fra øst- og vestlandet.
webside (www.agderxr.no) og Facebook side vil bli oppdatert jevnlig med aktuell informasjon. Eget
informasjonsskriv direkte til våre kontakter vil bli gjort ved behov.
Vi har gjennomført besøk til og presentasjoner av Agder XR for flere bedrifter og enkeltpersoner, og møter
bare velvilje og stor interesse. Noen aktører er godt kjent med XR mens det for andre er et nytt område der
de aner noe om muligheter, men ikke har den nødvendige bestiller kompetanse for selv å kunne gjøre en
grundigere vurdering av potensialet for deres virksomhet.

Samarbeidet med GCE NODE har fungert glimrende og vi har begynt arbeidet med å bygge tettere
relasjoner også til enkeltbedrifter i klyngen. I første omgang har vi hatt møter med offshore relaterte
selskaper som MH Wirth, National Oilwell, Cameron og Vilje Industrier. De siste uttrykte også ønske om
samarbeid spes ift utvikling av AR løsninger knyttet til produksjon av moduler, spes relatert til offshore
industrien.
Vi har også presentert Agder XR osv for Lindesnesregionsens Næringshage / SKAP og har avtale om
tilsvarende for Lister Nyskaping, for å gjøre dem oppmerksomme på hva vi arbeider med, potensialet og for
at de kan videreformidle informasjon begge veier i deres område.
Alle møtene har vært positive og alle har gitt uttrykk for at de opplever Agder XR som et positivt initiativ det
absolutt er behov for.

Vitensenteret ved Kine Wangerud uttrykte stor interesse for å samarbeid om den videre utviklingen både av
nettverket og evt arrangementer og investeringer. Både knyttet til senteret i Arendal og det de skal bygge
opp i Kristiansand. Vi har også avtalt egen stand sammen i deres lokaler under Arendalsuka 2022. Også
VRINN m.fl. blir med på utvikling, drift og bemanning av denne i 15.-19. august.

Elkem tok kontakt med oss i slutten av september og det har utviklet seg til et spennende prosjekt for
utvikling av et treningsopplegg i VR for opplæring og trening i kritiske sikkerhetsrutiner. (Metallurgical
industry virtual safety training. Scenario based training in VR. (Prosjektbeskrivelse kan sendes)
For å realisere dette i tråd med intensjonene for etableringen av Agder XR har vi trukket med oss 3 XR
aktører (Wingboot, Moltolox og Broomstick) i Agder. Agder XR er prosjektleder. Vi er i god dialog med
Innovasjon Norge, som har vist stor interesse for å bidra til realiseringen av prosjektet og oppmuntret oss til
å søke om støtte fra dem. Vi mener dette kan utvikle seg til noe med et betydelig nasjonalt og internasjonalt
potensiale. (Bare Elkem har ca 30 smelteverk verden over, og en potensiell kundemasse for et slikt produkt
på ca 6 000 andre virksomheter). Vi har også, sammen med Elkem, hatt møte med Eyde klyngen ved Tonje
Salgado. Eyde viste stor interesse for prosjektet og bidrar gjerne i den grad de kan i utviklingen av dette. For
mer info se vedlagte prosjektbeskrivelse.
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VRINN
Så har vi også etablert et formelt samarbeid med VRINN knyttet til deres søknad om Arena status for sin
klynge. VRINN Immersive Learning Cluster – VR/AR/XR and gamification – VRINN Immersive Learning Cluster
– VR/AR/XR and gamification.
Agder XR deltok også på webinar i regi av VRINN, med presentasjon av våre visjoner og vårt arbeid for å
utvikle kompetansenettverket i Agder og XR Scandinavia, med de muligheter det også kan bety for andre XR
aktører i landet. Noen andre aktører i andre deler av landet har tatt kontakt i ettertid. Samarbeidet med
VRINN er av stor betydning og gir oss tilgang på svært bred XR kompetanse som vi kan gjøre oss bruk av i
utviklingen av Agder XR.

Nordic VR Forum 16.-17. oktober
I stedet for å arrangere et eget seminar ila høsten inviterte vi alle i vårt nettverk til å være med oss til Nordic
VR Forum i Hamar Nordic VR Forum 2021 -Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) in
health care, learning, training and storytelling Vi sponset deltakelse for inntil 10 personer. Til
sammen deltok det ca 20 fra Agder på Nordic VR Forum. Det er betydelig flere enn noen gang tidligere og
tilbakemeldingene er svært positive. Kristian Mosvold deltok i programarbeidet for Nordic VR Forum og
vurderingen av kandidater til Nordic VR Award. Samarbeidet med VRINN gir oss en svært god og enkel
tilgang til kompetanse, informasjon og inspirasjon. Dette samarbeidet vil bety mye for oss i tiden fremover
og vi legger opp til samarbeid med VRINN ift flere av våre arrangementer. Se vedlagte samarbeidsavtale
mellom VRINN og Agder XR.

Profilering, marked og teknologisk utvikling
Basert på nyutviklet Logo pakke for markedsføring av Agder XR har vi etablert både Facebook siden og
nettside www.agderxr.no Disse er i stadig utvikling og vil være våre viktigste generelle
kommunikasjonsplattform (til uadresserte grupper og enkeltpersoner)
Gjennom kontakt og samarbeid med aktører i nettverket vårt har vi jevnlige diskusjoner om de teknologiske
muligheter og aktuelle anvendelsesområder for XR teknologi. Prosjektarbeidet gir oss nyttig erfaring og gode
diskusjoner om mulighetene Vi følger med/deltar i meningsutveksling om XR teknologi på sosiale medier og
utvider gradvis både det nasjonale og det internasjonale nettverket. Vi deltok også på webinar i regi av
Kongsberggruppens AR nettverk og presenterte vårt arbeid, samtidig som vi fikk god informasjon om
prosjekter og kontakt med bedrifter i andre deler av landet.

Kortfilmfestivalen
Vi gjennomførte et seminar om VR i samarbeid med Kortfilmfestivalen,
biblioteket i Grimstad og Selskapet Tidvis. Disse hadde med seg en Cave med
deres prosjekt Oslo havn 1795. Dette ble vist som del av seminaret og organisert
det slik at en rekke klasser ved ungdomsskolene i Grimstad fikk besøke standen
og oppleve VR produksjonen Oslo havn anno 1798.
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Til seminaret hentet vi inn følgende foredragsholdere fra Crossover Labs i London, Tidvis i Oslo, Ketil Kinden
Andresen og Vestfold Museet i tillegg til bruk av egne krefter. Seminaret ble også streamet og er fortsatt
tilgjengelig.
Lansering av AR app ved Munchmuseet i Åsgårdstrand 24.08.21
Kristian Mosvold har vært prosjektleder for utviklingen av en egen
AR løsning (app) til bruk ved Munchmuseet i Åsgårdstrand.
Prosjektet har vært et samarbeid med Vestfold Museet støtte av
DnB Stiftelsen. Ellen Lande vært produsent og Tobias Santelmann
deltok som Munchs stemme i prosjektet. Prosjektet inngår bla. i
den kulturelle skolesekken i Vestfold. De tekniske løsningene som
er utviklet gjennom prosjektet gir oss gode muligheter til å gjøre noe tilsvarende i andre sammenhenger.

Innspill og oppstartseminar 27.08.21
Sammen med UiA, MIL og GCE NODE inviterte vi til innspill og oppstartseminar i Grimstad kulturhus den
27.08.21. Vi hadde ca 30 deltaker fra et bredt spekter av virksomheter. I tillegg til informasjon om Agder XR
hadde vi foredrag av daglig leder i VRINN, Keith Mellingen og presentasjon og innspill fra flere av Agders
virksomheter. Bla. UiA, Cameron Slb, MIL
og Sørlandets Sykehus. Seminaret ble
avsluttet med panelsamtale ledet av Trond
Madsen NHO og en oppsummering ved
Mathias Bernander, leder av Agder
fylkeskommunes utvalg for Næring, Klima
og Miljø. En god start med mange positive
tilbakemeldinger.

Digital Art & Storytelling
Vi fikk avslag på vår søknad om støtte til et forprosjekt for utviklingen av prosjektet Digital Art & StoryTelling.
Det er et prosjekt med muligheter for utvikling av visningsarenaer for spektakulære digitale opplevelser
innen et bredt spekter av områder. Prosjektet har også et betydelig potensiale knyttet til forskning, klima og
miljø. Vi vil arbeide videre med dette og etter hvert også søke andre samarbeidspartnere. Vitensenteret har
uttrykt interesse for prosjektet. Vi har også hatt møte med Innovasjon Norge om dette prosjektet og vil følge
opp videre med dem mht mulig søknad om støtte.
VRommet sammen med Norges Film og Kristiansand bibliotek søkte vi Cultiva om støtte til et forprosjekt for
utvikling av distribusjonsløsninger for VR filmer. Søknaden ble innvilget og forprosjektet skal gjennomføres i
perioden 01.01.22-30.06.22.

Innovasjon Norge og Pilotprosjektet Hub-Node
Vi søkte Innovasjon Norge om støtte til/å bli med i et pilotprosjekt om samarbeidet mellom en moden og en
ny klynge. Den modne klyngen i samarbeidet var GCE NODE og vi måtte i tillegg ha minst 5 andre bedrifter
skulle inkluderes som medlemsbedrifter i prosjektet. Hele 11 bedrifter i Agder ønsket å være med.
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Prosjektet ble lansert av IN nasjonalt. Av 13 gode søkere over hele landet skulle det velges to til dette
pilotprosjektet, og vi ble dessverre ikke valgt. Men prosjektet vil trolig bli lansert igjen og da forhåpentligvis
med muligheter til at flere får delta. På grunn av de mange gode søknaden har Innovasjon Norge gitt signaler
om at de trolig vil legge til rette for en ny søknadsrunde ila året. Dersom det skjer planlegger vi å fremme en
ny søknad.
Men uansett så har arbeidet med søknaden vært verdifullt, og både GCE NODE og vi ønsker å videreutvikle
samarbeidet i tråd med søknaden. Jfr fagseminar 31.03.22
Blant annet av den grunn planlegger vi nå et fagseminar om Innovasjonsmetodikk og XR teknologi sammen,
den torsdag 31. mars kl.9-15. Seminaret vil også inneholde arbeid med 2-3 caser knyttet til noen av de
bedriftene som skal delta. Hovedforedragsholder blir professor Tor Helge Aas (Innovasjonsmetodikk og XR
teknologi) og ved UiA og Cameron og Elkem m.fl vil delta med innlegg om og demonstrasjoner av
innovasjonsprosesser og metoder. Vi håper og tror at vi får med oss de fleste av de 11 virksomhetene som
ønsket å delta i prosjektet i tillegg til noen nye.
Interimsstyret og forretningsmodell. (Torbjørn Overholdt, Great Leadership Institute, Gøril Hannås
viserektor UiA, Lene M Liodden, adm dir MIL, Tom Fidjeland adm dir GCE NODE , Karl Wiik, student og Tore
Askildsen daglig leder Agder XR) er ble etablert i september og har hatt 2 møter (okt og nov.) Det foreligger
et oppsummerings notat og dette ble tatt videre til en arbeidsøkt ledet av Innovasjon Norge (Mural – The
Business modell canvas) den 21.12 for å videreutvikle/tydeliggjøre forretningskonseptet ytterligere. Tom og
Lene Merete deltok sammen med Kristian og Tore. Innovasjon Norge ved Ellen Saltermark har laget et
oppsummeringsnotatet og med en oversikt fra arbeidsøkten som vil bli bearbeidet videre slik at et tydeligere
forretningskonsept, trolig med etablering av eget selskap som kan ivareta de deler av virksomheten som kan
ha et forretningsmessige potensiale, ila kort tid.
Arbeidsgruppen for utdanning og kompetanse er kommet i gang (Morgan Konnestad, Rune André S Frustøl
og Kristian Mosvold) med sitt arbeid. Vi har også hatt møte med NORCE ved Siren Neset og to av hennes
medarbeider. De ønsker også å delta i denne prosessen og stille sin kompetanse til disposisjon i det videre
arbeidet. Arbeidsgruppen er utvidet med Jan Helge Viste fra GCE NODE, Gunnar Matslev Hansen fra Elkem
og skal levere en plan innen sommeren 2022. Professor Ekaterina Prasolova-Førland ved NTNU har sagt seg
villig til å bistå som rådgiver/mentor underveis i prosessen.
Kongsberggruppens AR nettverk hadde møte den 11.januar og vi deltok med presentasjon av Agder XR. Et
svært interessant nettverk med «medlemmer» over hele Sør-Norge, og vi har allerede hentet inn en av disse
www.augmentcity.no som foredragsholder over temaet Digitale tvillingbyer, på seminaret
Innovasjonsmetodikk og XR teknologi.

XR Skandinavia
Søknaden til Interreg ØKS ble utarbeidet i samarbeid med Visual Arena ved Lindholmen Science Park og med
god hjelp fra Karsten Aust ved Sørlandets Europakontor. Arbeidet startet allerede i juni 2020 men
hovedtyngden av arbeidet ble gjort etter at forprosjektet Agder XR var fullført. Agder XR står som
prosjekteier mens Visual Arena er leadpartner Visual Arena | Arena for Interaction and Innovation
(lindholmen.se) siden det forutsettes at Leadpartner er lokalisert i et EU land. Filmbyen Århus /MiXR MiXR |
XR-lab i Filmby Aarhus er ikke direkte involvert i søknaden, men nevnt som en samarbeidspartner vi vil kjøpe
tjenester av for å kunne gjennomføre forprosjektet på en så grundig og bred måte som ønskelig. Dvs at
deres nettverk i DK også inkluderes i forprosjektundersøkelsene. MiXR har gitt signal om at de er interessert
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i å være med i et evt hovedprosjekt, men av ulike årsaker
måtte begrense sitt engasjement nå. For sikkerhets skyld
arbeider vi også med å utfordre andre aktuelle
samarbeidspartner i Danmark.
Vi fikk signal om at prosjektet vårt så veldig bra ut den
16. september, og det endelige vedtaket om at
prosjektet var godkjent, kom den 24. september med
begrunnelsen i rammen over.
Vi hadde et eget oppstartmøte på Teams med Interreg
ØKS administrasjonen den 10.11 for orientering om
rutiner, regler, arbeidsmetodikk og krav til rapporten osv.
Men allerede den 4.10 besøkte vi fra Agder XR Visual
Arena, Lindholmen Science Park, der vi i tillegg til en god
orientering om deres virksomhet, gjennomgikk
prosjektet, fordelte noen oppgaver og la en plan for det
videre arbeidet.

«Projektet ligger i linje med det
operativa programmets
insatsområde Innovation 1 och
bedöms bidra till
investeringsprioritering 1.2,
specifikt mål 1.2
Projektet bedöms:
- Bidra med stort gränsregionalt
mervärde
- Ha hög grad av
kostnadseffektivitet
- Vara resultatorienterat och starkt
bidra till att uppnå programmets
mål»

Samarbeidet mellom oss fungere utmerket og vi har
ukentlige møter på Teams for oppdatering og oppgave
og ansvarfordeling iht vedtatt milepælsplan og handlingsplan. Vi er kommet godt i gang med forprosjektet
og har etablert felles kommunikasjonsplattform utviklet en spørreundersøkelse som er sendt ut til våre
kontakter i hhv Agder (pluss noen kontakter ellers i Norge), Vestre-Götaland (pluss noen kontakter ellers i
Sverige) og Midt og Nord Jylland. Lenke til spørreundersøkelsen: https://visualarena.lindholmen.se/help-usdevelop-xr-scandinavia
Pr. 31.12 hadde vi fått inn 45 svar og arbeidet med sorteringen av data fra spørreundersøkelsen er startet
samtidig som vi arbeider med å få inn flere svar ila januar. Hovedarbeidet med rapporten,
markedsundersøkelse og dybdeintervju med noen aktører vil foregå i siste del av januar og februar 2022.
Vi skal utvikle en utdanning, kompetanseutvikling og forskningsplan, og det er viktig for oss at vi får en
helhetlig plan som bidrar til at XR teknologien blir satt på dagsorden tidlig i utdanningsløpet. Det finnes
nesten ikke slikt tilbud i videregående skole og vi det må tilrettelegges for de nye mulighetene som XR
teknologien representerer. Byremo videregående skole ønsket en innføring i hva vi arbeider med og vi
hadde teamsmøte med store deler av staben med presentasjon av Agder XR og potensialene knyttet til
denne teknologien.
Vi arbeider også med
utviklingen av en modell for
åpen innovasjon som kan
passe i et slikt
grenseoverskridende
samarbeid og har et utkast
klart ila februar. Forprosjektet
skal leveres innen utgangen
av mars 2022.
Møte i Visual Arena, Gøteborg 04.10.21
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Seminarer
Faglig oppdatering, utfordringer og nettverks og samarbeidsutvikling vil være viktige virksomhetsområder
for Agder XR. Vi har planlagt 2 nye seminarer våren 2022.
Kunst, Kultur og XR var planlagt 26.1, men er på grunn av koronasituasjon utsatt til torsdag 3. mars.
Seminaret arrangeres i Aladdin kino i samarbeid med Agder fylkeskommune, Sørnorsk Filmsenter og VRINN.
Foredragsholdere blir bl.a Keith Mellingen VRINN, Næringssjef Svein Frydenlund i Hamar, Kunstnerne
Kenneth Blom, Torn Perry, Mecatronic Innovation lab, Stein Erik Bakken, Kilden, Kristin Tofte Andresen,
Anne Tone Hageland og Annbjørg Lien fra Agder fylkeskommune, Reidar Fuglestad, SKMU, Kjell Hausmann,
Ragnhild Hutchison, Tidvis, John Olsen VAM, Jim Sivertsen, Broomstick, Jens Handell, Wingboot m.fl.
Fagseminar om Innovasjonsteknikk og XR teknologi med arbeids-case skal arrangeres den 31. mars i
samarbeid med bl.a GCE NODE: Det er også et element i utviklingen av samarbeidet mellom en moden og en
ny klynge, (jfr hub-node søknaden til IN). Professor Tor Helge Aas vil forelese om innovasjonsmetodikk og XR
teknologi, repr fra offshore sektoren (Cameron Slumberger m.fl. ) demonstrere og presentere scanning av
moduler og utvikling/bruk av digitale tvillinger. Céline Crévisier, COO AugmentCity vil forelese om Climate
Change through disruptive technology: Action plan through data visualization and simulation.
Workshop om gamification, som Dyreparken har utfordret oss på å arrangere, er blitt utsatt I første omgang
ble det utsatt pga pandemien og Dyreparken og Ravn studios andre omfattende prosjekter. Så planla vi å
arrangere denne som del av og i samarbeid med Barnefilmfestivalen Kristiansand 26/4-1/5. Og nå er det
dessverre blitt ytterligere utsatt fordi den personen i festivalledelsen som har holdt i dette er gått ut i
fødselspermisjon og de øvrige så seg ikke i stand til å gjennomføre dette i tillegg til det øvrige programmet
nå. Nå tenkes det gjennomført høsten 2022.

Økonomi
Vi har pr. 31.12.21 mottatt i alt kr. 835 000 i samlet støtte og hatt egeninntekter på kr. 72 500 i perioden.
Lønnskostnadene inkl. skatt, arbg.avg, ex. feriepenger m.m. vært på og andre adm kostnader, har samlet
sett vært på ca. kr. 950 000 . Lønnskostandene har i hovedsak vært fordelt på Tore Askildsen og Kristian
Mosvold. I tillegg har Eva M. Bentsen deltatt noe i hele perioden og spesielt de siste 4 mnd. Vi har også kjøpt
noen tekniske tjenester av eksterne leverandører, men langt mindre enn planlagt. I følge vår oversikt over
anvendt tid /timelister har vi i denne perioden opparbeidet en egeninnsats på til sammen 645 timer av en
verdi på kr. 580 500. Se for øvrig vedlagte regnskap for perioden 04.21-01.22. I tillegg kommer arbeidet for
XR Scandinavia. Dersom alle bevilgninger tildeles i tråd med vedtak vil driften denne perioden nesten være i
balanse inkl. egeninnsatsen.
Midlene er brukt til arbeidet med etablering og utvikling av prosjektet Agder XR slik det beskrives over og i
tråd med planene slik det beskrives i søknaden.
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EØS regelverket
Agder XR er ikke en enhet som driver med økonomisk aktivitet i form av å selge varer eller tjenester i et
marked eller har en aktivitet som kan gi deltakerne en fordel ift andre slik det er definert i ESA regelverket
om statsstøtte. Derfor kan støttegiverne legge til grunn at prosjektet Agder XR er av en ikke økonomisk
karakter og de som deltar mottar ikke noen statsstøtte rettslig fordel.

Oppsummering
Vi opplever at vi er kommet svært godt i gang med utviklingen av kompetansenettverket.
Mange gir uttrykk for at det er behov for et slikt nettverk. Spesielt når denne teknologien
fortsatt er så ny at mange famler litt i søken etter å finne de beste anvendelsesområdene /
mulighetene og kompetansen på XR fortsatt er ganske begrenset. Vi gleder oss også over svært
positive tilbakemeldinger og stor interesse fra XR miljøer utenfor Agder.
Første halvår 2022 vil vi ferdigstille planen for utdanning, kompetanse og forskning, vi skal
fullføre forprosjektet XR Scandinavia, videreutvikle og styrke nettverket, realisere de
prosjektene vi har på gang i samarbeid med andre aktører, gjennomføre de planlagte
fagseminarene/workshopene, markedsføre Agder XR og styrke kontakten/samarbeidet med
aktører i og utenfor Agder.
Vi takker hjertelig for støtten til Agder XR i perioden 1.4.21-31.12.22.

Med vennlig hilsen

Tore Askildsen

Kristian Mosvold

Eva Marie Bentsen

Daglig leder

Faglig ansvarlig

Kunstfaglig ansvarlig
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Notat vedr. Agder XRs forhold til ESAs statsstøtteregelverk.
Agder XR, et kompetansenettverk for XR teknologi i Agder, som arbeider for regionens virksomheter
skal ta en større markedsandel av et raskt voksende nasjonalt og internasjonalt XR marked.
Agder XR er et ideelt AS og et evt overskudd skal tilfalle selskapets formål. Eierne kan ikke ta ut utbytte.
Det ligger i saken og prosjektets natur at ingen skal gå med overskudd eller tjene penger på dette. Midlene skal
brukes til å dekke arbeidstid, møter, reiser, osv. ifb gjennomføringen av prosjektet. Det vil heller ikke være én
eier av resultatet, men dette vil komme alle involverte og andre med interesse for temaet til gode. Resultatet
av arbeidet skal brukes som grunnlag for videre utvikling av XR kompetansen.
For at det skal foreligge statsstøtte, og dette prosjektet skal rammes av regelverket, må følgende være oppfylt:
1. Tiltaket må innebære støtte i form av tildeling av en økonomisk fordel (støttebegrepet)
2. Støtten må være gitt av statsmidler (offentlig støtte)
3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjoner av enkelte varer eller tjenester
(selektivitetskriteriet)
4. Støtten må ytes til foretak som driver økonomisk virksomhet (foretaksbegrepet).
5. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen (konkurransevridningsvilkåret)
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandlene innen EØS-området(samhandlingskriteriet)
Vi understreker at for at det skal foreligge statsstøtte må samtlige vilkår være oppfylt.
I denne sammenhengen er det særlig vilkår 1 om «fordel» og vilkår 4 om «foretak» som det er aktuelt å
vurdere. De øvrige punktene anses som oppfylt.
Foretak.
I henhold til protokoll 22 til EØS-avtalen følger det at enhver enhet som utøver virksomhet av handelsmessig
eller økonomisk art er et foretak. Dvs en enhet som driver økonomisk aktivitet i form av å selge varer eller
tjenester i et marked. Mottakeren av midlene, Agder XR er ikke en enhet som driver med økonomisk aktivitet i
form av å selge varer eller tjenester i et marked. Midlene gis kun til nærmere konkretiserte prosjektkostnader,
og skal bidra til å styrke samarbeidet og bygge kompetansen innen XR teknologi. Dette er etter vår mening ikke
å betrakte som økonomisk aktivitet, fordi Agder XR ikke skal utvikle varer eller tjenester som kan omsettes mot
vederlag i et marked.
Fordel
Det vil ikke bli gitt noen direkte støtte eller fordel til deltakerne i nettverket ut over evt kostnadsdekning ved
deltakelse. Eventuelle fordeler vil være av indirekte karakter knyttet til, for eksempel en styrket
kompetanseutvikling i Agder innen fagfeltet. Dette vil kun være en fremtidig potensielle gunstig effekt og vil
komme andre aktører til gode i like stor grad som deltakerne i prosjektet/nettverket.
På denne bakgrunn vil vi anføre at støttegiverne kan legge til grunn at prosjektet Agder XR er av en ikke
økonomisk karakter og de som deltar mottar ikke noen statsstøtte rettslig fordel. Den som tildeler midler kan
for sikkerhets skyld stille som vilkår at det føres dokumentasjon for at midlene benyttes i tråd med formålet.
Notatet er utarbeidet basert på en utredning advokatfirmaet Lund & Co ved adv. Per Andreas Bjørgan, har gjort
for GCE NODE klyngen 19. august 2020.

Tore Askildsen, Agder XR AS
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Saksbehandler
Saksbehandler

22/09486-10
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A der utviklin
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Delutbetaling - Innovasjonspolitikk
lnnovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer
Sekretariatets
Sekretariatets forslag til
til vedtak
1. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 2.281.742,- innvilges som forespurt.

Vedlegg
VS Politikk for store samfunnsutfordringer

Saksopplysninger
Saksopplysninger
Styret
Styret behandlet
behandlet statusrapport og støtte for 2022 i styremøte 18.
18. februar 2022. Det er
er også
kommet forespørsel om delutbetaling av støtte med NOK 2.281.742,-. Dokumentasjon
fulgte saken som var til
til behandling
behandling 18.
18. februar 2022.

Vurderinger
Daglig leder anbefaler at styret godkjenner delutbetaling som angitt. Prosjektet har fra
oppstart og
og frem
frem til
med 2022
2022 fått
fått innvilget
totalt NOK
NOK 6
støtte. Kun
Kun en
en million
oppstart
til og
og med
innvilget totalt
6 millioner
millioner ii støtte.
million
av dette er utbetalt. Ved å akseptere utbetaling av ytterligere NOK 2.281.742,- har
Kompetansefondet utbetalt
totalt NOK
står det
det fortsatt
fortsatt igjen
2.718.258,Kompetansefondet
utbetalt totalt
NOK 3.281.742,-,
3.281.742,-, står
igjen NOK
NOK 2.718.258,av innvilget støtte. Dette fremstår som mer en tilstrekkelig å holde tilbake til prosjektet
avsluttes
og sluttregnskap
sluttregnskap foreligger.
foreligger. Det
vil også
også ligge
de regler
som er
satt for
avsluttes og
Det vil
ligge innenfor
innenfor de
regler som
er satt
for
delutbetaling, herunder i opprinnelig tilsagnsbrev.

Dokumentnr.:
22/09486-10
Dokumentnr.: 22/09486-10

side
1
side 1
1 av
av 1
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From:
From:
Sent:
Sent:
To:
To:
Cc:
Cc:
Subject:
Subject:
Attachments:
Attachments:

"Lars
Thortveit" <lars.thortveit@uia.no>
<lars.thortveit@uia.no>
"Lars Levinstein
Levinstein Thortveit"
Tue, 1l Feb
+0100
Tue,
Feb 2022
2022 14:17:05
14:17:05 +0100
"Heimvik,
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
"Heimvik, Ole
Ole Magnus"
Magnus" <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
"Arne Isaksen"
Isaksen" <arne.isaksen@uia.no>
"Arne
<arne.isaksen@uia.no>
VS:
VS: Politikk
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer
Tilsagn
fra Aust-Agder
Aust-Agder fylkeskommune
fylkeskommune for
for 2021.PDF
2021.PDF
Tilsagn fra

Hei Ole
Ole Magnus.
Magnus.
Hei

Tilsagn 46/20.
Tilsagn
46/20. Prosjekt:
Prosjekt: Innovasjonspolitikk
lnnovasjonspolitikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer
Det
ved UiA
Det vises
vises til
til tilsagn
tilsagn for
for 2021
2021 til
til Handelshøyskolen
Handelshøyskolen ved
UiA vedr.
vedr. prosjektet
prosjektet Innovasjonspolitikk
lnnovasjonspolitikk for
for store
store
samfunnsutfordringer
for
2020-2023.
samfunnsutfordringer for 2020-2023.
Ifølge tilsagnsbrevet
tilsagnsbrevet fra
fra AAUKF
AAUKF (vedlagt)
(vedlagt) kan
kan inntil
inntil 2
2 mill.
mill. kr.
kr. utbetales
utbetales etter
etter
Ifølge
medgåtte utgifter.
utgifter. Prosjektet
Prosjektet har
har ii 2021
2021 følgende
følgende utgifter:
utgifter:
medgåtte

Budsjett 2021 Regnskap 2021 Avvik
Frikjøp professorer 0,4 ärsverk

823 141

616 617

Ph.d. stipendiat 75% i4 är

803 718

803 718

640 000

640 000

Post-doc 50% i 4 är
Vitenskapelige assistenter
Reiseutgifter

Sum dekkes av AAUKF

l
E

To strategiske ph.d.-stillinger
Post-doc 50% i 4 år
Professor I stilling (20%)

Sum egeninnsats

t
t

Totalt

206 524

206 524

-

206 524

100 000

14 883

85 117

2 366 859

2 281 742

85 117

1 607 437

1 607 437

640 000

640 000

411570

411570

2 659 007

2 659 007

5 025 866

4 940 749

85117

Prosjektet
hadde ii 2021
Prosjektet hadde
2021 lavere
lavere reisekostnader
reisekostnader enn
enn planlagt
planlagt som
som følge
følge av
av covid-19.
covid-19. Enkelte
Enkelte lønnsmidler
lønnsmidler til
til
frikjøp
frikjøp av
av vitenskapelig
vitenskapelig ansatte
ansatte ble
ble omdisponert
omdisponert til
til vitenskapelige
vitenskapelige assistenter
assistenter slik
slik at
at den
den samlede
samlede
ressursinnsatsen
er uendret.
ressursinnsatsen ii prosjektet
prosjektet er
uendret ...
Vi
til UiAs
ber om
Vi anmoder
anmoder om
om at
at 2.281.742
2.281.742 kr
kr utbetales
utbetales til
UiAs konto
konto nr.
nr. 76940518748.
76940518748. Vi
Vi ber
om at
at utbetalingen
utbetalingen
merkes med
med 1250,
801332-100.
merkes
1250, 801332-100.
Med vennlig
vennlig hilsen,
Med
hilsen,
_______________________
Lars Levinstein
Levinstein Thortveit
Lars
Thortveit
Controller
Controller
UiA School
School of
of Business
Business and
and Law
Law
UiA
University of
of Agder
Agder
University
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Mob:
+47 915
M o b : +47
915 85
85 472
472
www.uia.no
www.uia.no

Fra:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
<0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Fra: Heimvik,
Sendt: tirsdag
10:24
Sendt:
tirsdag 1.
l. februar
februar 2022
2022 10:24

Til:
Arne Isaksen
Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
<arne.isaksen@uia.no>
Til: Arne
Emne: SV:
Emne:
SV: Politikk
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer

Hei!
Hei!
Jeg
arbeider med
med søknaden
søknaden deres
deres og
og lurer
lurer på
på om
om dere
dere kan
kan sende
sende over
over status
status på
på økonomi
økonomi for
Jeg arbeider
for
prosjektet.
prosjektet.
Det
da fint
fint om
om det
det er
er knyttet
knyttet opp
opp til
til det
det budsjettet
som lå
lå ved
ved opprinnelig
opprinnelig søknad,
søknad, og
og at
at dere
dere
Det er
er da
budsjettet som
synliggjør
fra budsjettpostene,
eventuelt
synliggjør hva
hva som
som eventuelt
eventuelt er
er avvik
avvik fra
budsjettpostene, og
og eventuelt
totalbudsjettet.
totalbudsjettet.

Det fremgår
fremgår videre
Det
videre av
av beskrivelsen
beskrivelsen ii statusrapporten
statusrapporten at
at dere
dere legger
legger opp
opp til
til støtte
støtte for
for
inneværende
inneværende år
år (2022), og ytterligere to år.
år. Jeg
Jeg bemerker
bemerker at det må
må søkes for hvert år,
år, og at
at vi ii
våre
har lagt
lagt opp
prosjektet uansett
ut over
våre oversikter
oversikter har
opp til
til at
at prosjektet
uansett ikke
ikke har
har en
en støtteramme
støtteramme ut
over 2023.
2023.

Med
Med vennlig hilsen
hilsen

Ole
Heimvik
Ole Magnus
Magnus Heimvik
Daglig leder

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole.magnus.heimvik@aaukf no
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47
64 14
14
Telefon:
+47 99
99 79
79 64

W1

sam e" ..n ide

vi

Agder

Fra:
Arne Isaksen
Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
Fra: Arne
<arne.isaksen@uia.no>
Sendt:
torsdag 20.
20. januar
januar 2022
2022 14:34
Sendt: torsdag
14:34

Til:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Til: Heimvik,
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Emne:
Sv: Politikk
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer
Emne: Sv:
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Hei
Hei
Vedlagt er
er søknad
søknad om
om videreføring
videreføring av
av støtte
støtte til
til prosjektet
prosjektet om
om 'Politikk
'Politikk for
for store
store
Vedlagt
samfunnsutfordringer' ii 2022
2022 og
og en
en statusrapport
statusrapport for
for prosjektet
prosjektet for
for 2021.
2021.
samfunnsutfordringer'
Det kommer
kommer en
en regnskapsrapport
regnskapsrapport for
for 2021
2021 og
og en
en anmodning
anmodning om
om utbetaling
utbetaling av
av midler
midler brukt
brukt på
på
Det
prosjektet ii 2021
2021 om
om kort
kort tid.
tid.
prosjektet

Med
M e d Hilsen
Hilsen
Arne
Arne Isaksen
Isaksen

Professor
Professor
University
of Agder
Agder
University of

Fra: Heimvik,
Fra:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
<0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt:
tirsdag 16.
202110:42
Sendt: tirsdag
16. november
november 2021
10:42
Til: Arne
Til:
Arne Isaksen
Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
<arne.isaksen@uia.no>
Emne: SV:
Emne:
SV: Politikk
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer
Hei!
Takk for
for statusrapport.
Jeg antar
egen søknad
for videreføring
Takk
statusrapport. Jeg
antar dere
dere sender
sender en
en egen
søknad for
videreføring av
av støtte
støtte ii 2022.
2022.
Vi har
har første
første styremøte
styremøte ii 2022
2022 18.
18. februar,
februar, og
og dersom
dersom dere
dere ønsker
søknaden med
der bør
den
Vi
ønsker søknaden
med der
bør den
sendes ii løpet
løpet av
av januar
2022.
sendes
januar 2022.

Med
vennlig hilsen
Med vennlig
hilsen

Ole Magnus
Magnus Heimvik
Ole
Heimvik
Daglig leder
leder
Daglig
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole_magnus_heimyik@aaukf_no
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47
64 14
14
Telefon:
+47 99
99 79
79 64
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Fra:
Arne Isaksen
Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
Fra: Arne
<arne.isaksen@uia.no>
Sendt: fredag
12:29
Sendt:
fredag 5.
5. november
november 2021
202112:29
Til: Heimvik,
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Til:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi:
Karlsen <james.karlsen@uia.no>
Kopi: James
James Tommy
Tommy Karlsen
<james.karlsen@uia.no>
Emne: Sv:
Emne:
Sv: Politikk
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer
Hei Ole
Ole Magnus
Magnus
Hei
Se
vedlagt en
en kort
kort statusrapport
statusrapport for
for prosjektet
prosjektet om
om Politikk
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer.
samfunnsutfordringer.
Se vedlagt
II statusrapporten
statusrapporten beskriver
beskriver jeg
jeg et
et samarbeid
samarbeid mellom
mellom masterstudenter
masterstudenter (og
{og ansatte)
ansatte) på
på UiA
UiA og
og
kommuner ii Østre
Østre Agder
Agder regionråd
regionråd for
for å
legge til
til rette
rette for
for Morrow
M o r r o w Batteries.
Batteries. Studentene
Studentene legger
legger
kommuner
å legge
fram resultatet
resultatet av
av sitt
sitt arbeid
arbeid ii Risør
Risør rådhus
rådhus 24.
24. oktober,
oktober, Vi
Vi vil
vil invitere
invitere det
det til
til
fram
denne studentaktiviteten,
studentaktiviteten, som
som er
er beskrevet
beskrevet under.
denne
under.
Vi vil
vil også
også gjerne
invitere deg
deg til
til våre
våre lokaler
lokaler ved
ved UiA
UiA for
for en
en nærmere
nærmere gjennomgang
av
Vi
gjerne invitere
gjennomgang av
aktiviteter ii prosjektet.
prosjektet.
aktiviteter

Hilsen
Hilsen
Arne
Arne Isaksen
Isaksen
Innbydelsen til
av masterstudentene
Innbydelsen
til presentasjonen
presentasjonen av
masterstudentene arbeid:
arbeid: Høsten
Høsten 2021
2021 har
har Østre
Østre Agder
Agder
Næringsforum
å se
Næringsforum og
og UiA
UiA opprettet
opprettet et
et samarbeid
samarbeid for
for å
se på
på attraktivitet
attraktivitet ii Østre
Østre Agder.
Agder. Sammen
Sammen ser
ser
vi
å samarbeide
tvers av
vi på
på områder
områder det
det er
er relevant
relevant å
samarbeide om
om på
på tvers
av kommuner.
kommuner.
Hovedproblemstillingen som
som studentene
studentene på
på master
master ii innovasjon
innovasjon og
og kunnskapsutvikling
kunnskapsutvikling og
og på
på
Hovedproblemstillingen
master
økonomi og
master ii industriell
industriell økonomi
og teknologiledelse
teknologiledelse har
har jobbet
jobbet med,
med, sammen
sammen med
med Østre
Østre Agder
Agder
Næringsforum, er
hvordan medlemskommunene
medlemskommunene ii Østre
Agder kan
kan skape
skape en
en felles
felles satsing
med
Næringsforum,
er hvordan
Østre Agder
satsing med
utgangspunkt ii etablering
etablering av
av Morrow
Morrow Batteries
Batteries ii regionen.
regionen. Fellessatsingen
Fellessatsingen bør
bør ta
ta hensyn
hensyn til
til og
og
utgangspunkt
utnytte kommunenes
kommunenes attraktivitet
attraktivitet og
og særtrekk
særtrekk med
med tanke
tanke på
på næringsutvikling
næringsutvikling og
og bosetting.
bosetting.
utnytte
Studentene
har gjennom
gjennom høsten
høsten samarbeidet
samarbeidet med
med Østre
Østre Agder
Agder Næringsforum,
Næringsforum, Morrow
Morrow
Studentene har
Batteries, og
og andre
andre relevante
relevante aktører
aktører ii regionen
regionen for
for å
stake ut
ut kursen
kursen til
til hvordan
hvordan kommunene
kommunene
Batteries,
å stake
kan utvikle
utvikle en
en strategi
strategi for
for hvordan
hvordan de
de aktivt
aktivt kan
kan samarbeide
samarbeide for
for å
dra fordeler
fordeler av
av etableringen
etableringen
kan
å dra
av Morrow
M o r r o w Batteries.
Batteries.
av
Universitetet ii Agder
Agder og
og Østre
Østre Agder
Agder Næringsforum
Næringsforum inviterer
inviterer ttil
i l presentasjon
presentasjon av
av studentenes
studentenes
Universitetet
arbeid.
arbeid.
Det vil
vil bli
bli fem
fem presentasjoner
presentasjoner og
og hver
hver presentasjon
presentasjon er
er på
på 10
minutter.
Det
10 minutter.
Tid:
24. november
november 14:00-16:00.
14:00-16:00.
Tid: 24.

Sted:
Sted: Risør
Risør Rådhus
Rådhus
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Fra:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Fra: Heimvik,
Sendt:
tirsdag 2.
2. november
november 2021
2021 09:02
09:02
Sendt: tirsdag

Til:
Arne Isaksen
Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
<arne.isaksen@uia.no>
Til: Arne
Emne:
SV: Politikk
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer
Emne: SV:

Fint!
Fint!
Med vennlig
hilsen
Med
vennlig hilsen

Ole
Heimvik
Ole Magnus
Magnus Heimvik
Daglig
Daglig leder
leder

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole_magnus_heimyik@aaukf_no
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon:
+47 99
99 79
79 64
14
Telefon: +47
64 14
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Fra: Arne
<arne.isaksen@uia.no>
Fra:
Arne Isaksen
Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
Sendt:
tirsdag 2.
2. november
november 2021
2021 08:15
08:15
Sendt: tirsdag

Til: Heimvik,
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Til:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Emne: Sv:
Emne:
Sv: Politikk
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer
Hei Ole
Ole Magnus
Magnus
Hei
Ja,
jeg er
er rett
rett person
person her.
her. Jeg
skal sende
sende en
en kort
kort statusrapport
statusrapport og
og planer
planer for
for videreføring
videreføring ii løpet
løpet
Ja, jeg
Jeg skal
av uka.
uka.
av
Hilsen
Hilsen
Arne Isaksen
Isaksen
Arne
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Professor
Professor
University
of Agder
Agder
University of

Fra: Heimvik,
Fra:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
<0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt:
mandag 1.
l. november
november 2021
202114:43
Sendt: mandag
14:43

Til:
Arne Isaksen
Isaksen <arne.isaksen@uia.no>
<arne.isaksen@uia.no>
Til: Arne
Emne:
Politikk for
for store
store samfunnsutfordringer
samfunnsutfordringer
Emne: Politikk

Hei
Hei Arne!
Arne!
Jeg
antar du
du er
er rett
rett person
seg til
til vedrørende
vedrørende status
status ii prosjektet
prosjektet «Politikk
«Politikk for
for store
store
Jeg antar
person å
å henvende
henvende seg
samfunnsutfordringer».
tenkte å
å informere
informere styret
litt
samfunnsutfordringer». Vi
Vi skal
skal ha
ha styremøte
styremøte 26.
26. november,
november, og
og jeg
jeg tenkte
styret litt
om
fremdrift ii pågående
om status
status og
og fremdrift
pågående prosjekter.
prosjekter.

forbindelse er
det fint
fint om
kan gi
gi meg
meg en
prosjektet,
II denne
denne forbindelse
er det
om du
du pr.
pr. e-post
e-post kan
en kort
kort status
status rundt
rundt prosjektet,
herunder
herunder hvordan
hvordan dere ligger
ligger an med fremdrift,
fremdrift, økonomi
økonomi og status ii forhold
forhold til de konkrete mål
mål
som er
er angitt
angitt ii opprinnelig
opprinnelig søknad.
søknad.
som
Videre er det fint
fint om det kan belyses hva deres
deres planer
planer er rundt videreføring, herunder for
for 2022
og 2023,
2023, og
om/når dere
evt. ser
ser for
dere å
søke AAUKF
AAUKF om
om støtte
støtte for
er
og
og om/når
dere evt.
for dere
å søke
for neste
neste periode.
periode. Det
Det er
også
ønskelig om
får annen
annen relevant
relevant informasjon
informasjon dere
måtte sitte
på og
også ønskelig
om vi
vi får
dere måtte
sitte på
og som
som dere
dere tenker
tenker er
er av
av
interesse for
for styret
å få
få informasjon
interesse
styret å
informasjon om
om vedrørende
vedrørende dette
dette prosjektet.
prosjektet.

Med
vennlig hilsen
Med vennlig
hilsen

Ole Magnus
Magnus Heimvik
Ole
Heimvik
Daglig leder
leder
Daglig
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole_magnus_heimyik@aaukf_no
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47
64 14
14
Telefon:
+47 99
99 79
79 64
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/09486-13
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A der utviklin
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Delutbetaling - Østre Agder samarbeidet IPR (Regionråd) --Agder
Agder
helseklynge

Sekretariatets
forslag til
vedtak
Sekretariatets forslag
til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av
IPR, knyttet
støtte til
til Østre
Østre Agder
Agder Samarbeidet IPR,
knyttet til prosjektet
prosjektet Agder helseklynge,
helseklynge,
med NOK 1.125.000,-.

Vedlegg
ordning med delutbetaling
Saksopplysninger
Regionrådet var en av aktørene som kom med innspill knyttet til en endret policy på
delutbetaling
delutbetaling fra Kompetansefondets side. Se
Se vedlagte brev.
brev. Policyen
Policyen på
på dette ble
ble ii
etterkant endret, og det er nå rom for å foreta delutbetaling på inntil 50 %
% av innvilget
støtte ved
ved oppstart,
oppstart, og
og inntil
inntil 80
% underveis
mot fremlagt
fremlagt dokumentasjon
dokumentasjon knyttet
knyttet til
til forbruk
støtte
80 %
underveis mot
forbruk
av midler og regnskap. I dialog med daglig leder har regionrådet bedt om delutbetaling på
inntil
NOK 1.500.000,-.
inntil NOK
1.500.000,-.

Vurderinger
Basert på den policyen som er lagt finner daglig leder å ville anbefale at styret godkjenner
utbetaling
av NOK
NOK 1.125.000,Dette utgjør
utgjør 50
% av
av innvilget
støtte fra
fra oppstart
av
utbetaling av
1.125.000,- nå.
nå. Dette
50 %
innvilget støtte
oppstart av
prosjektet og frem til nå. Resterende beløp utstår til regnskap oversendes (da kan inntil 80
% utbetales),
utbetales), eller
eller til
sluttrapport og
foreligger (da
kan 100
% utbetales).
utbetales).
%
til sluttrapport
og revidert
revidert regnskap
regnskap foreligger
(da kan
100 %

Dokumentnr.:
22/09486-13
Dokumentnr.: 22/09486-13

side
1
side 1
1 av
av 1
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/06385-4
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A der utviklin
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Drømmejobben
Sluttutbetaling -- avklaring
avklaring
Drømmejobben -- Sluttrapport
Sluttrapport -- Sluttutbetaling
Administrasjonens forslag til vedtak
1.
1. Styret
Styret i Aust-Agder utviklingsutviklings- og kompetansefond
kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til KS
Agder prosjektet Drømmejobben. Totalt utestående av innvilget beløp er NOK
960.000,-.
960.000,-. Daglig
Daglig leder
leder avklarer hva som er Kompetansefondets andel av
ubenyttede midler. Dette inndras. Resterende andel utbetales til KS Agder.

Saksopplysninger
Sluttrapporten ble behandlet i styremøtet 18. februar 2022. Det er nå foretatt avklaring
rundt
rundt hvordan
hvordan SKF har
har stilt seg til
til søknad fra KS Agder
Agder om å
å få beholde
beholde ubenyttet andel
av tildelte midler. SKF har avslått denne søknaden og administrasjonen anbefaler at
Kompetansefondet gjør
gjør det
det samme.
samme. Beløpet
Beløpet antas
antas å
noe ii underkant
NOK
Kompetansefondet
å utgjøre
utgjøre noe
underkant av
av NOK
100.000,-. Daglig leder vil avklare det eksakte beløp før utbetaling finner sted. Dette
innebærer
av vedtaket
vedtaket ii sak
sak 12/22.
innebærer følgelig
følgelig en
en presisering/korrigering
presisering/korrigering av
12/22.

Dokumentnr.:
22/06385-4
Dokumentnr.: 22/06385-4

side
1
side 1
1 av
av 1
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/09486-15
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A der utviklin
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Norce - Kompetansesenter for store forskningssøknader
Sekretariatets
Sekretariatets forslag til
til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til
NORGE
NORCE knyttet til prosjektet
prosjektet Kompetansesenter for store
store forskningssøknader
forskningssøknader med
NOK 300.000,-.

Vedlegg
FW Ref 21 19463-4 - Utbetalingsvilkår

Saksopplysninger
Saksopplysninger
Norce
Norce AS fikk ii sak 62/2021 innvilget
innvilget støtte til prosjektet Kompetansesenter
Kompetansesenter for store
forskningssøknader med NOK 600.000,-. Det søkes nå om å få en delutbetaling av denne
støtten med
NOK 300.000,tilsvarende 50
% av
støtten.
støtten
med NOK
300.000,- tilsvarende
50 %
av støtten.

Vurderinger
Norce AS var en av aktørene som ønsket at Kompetansefondet fikk tilsvarende policy på
delutbetalinger
som SKF.
Dette ble
tatt opp
opp høsten
2021. II etterkant
etterkant er
policyen endret,
endret, og
og
delutbetalinger som
SKF. Dette
ble tatt
høsten 2021.
er policyen
det er nå anledning til å utbetale 50 %
% av innvilget støtte ved oppstart. Søknaden er i
samsvar med
dette og
og daglig
daglig leder
at søknaden
søknaden innvilges.
innvilges.
samsvar
med dette
leder anbefaler
anbefaler at

Dokumentnr.:
22/09486-15
Dokumentnr.: 22/09486-15

side
1
side 1
1 av
av 1
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From:
From:
Sent:
Sent:

"Inger-Lise Bergman"
Bergman" <iber@norceresearch.no>
<iber@norceresearch.no>
"Inger-Lise
Tue, 15
15 Mar
13:57:32 +0100
Tue,
Mar 2022
2022 13:57.32
+0100
To:
"Heimvik,
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
To:
"Heimvik, Ole
Ole Magnus"
Magnus" <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Cc:
"Siren
Cc:
"Siren M.
M. Neset"
Neset" <snes@norceresearch.no>;
<snes@norceresearch.no>; "Nabil
"Nabil Belbachir"
Belbachir"
<nabe@norceresearch.no>
<nabe@norceresearch.no>
Subject:
FW:
Subject:
FW: Ref
Ref 21/19463-4
21/19463-4 -- Utbetalingsvilkår
Utbetalingsvilkär

Hei!
Hei!
NORCE ønsker
delutbetaling ii Saksnr.:
62/21 på
av tilsagnsbeløp
tilsagnsbeløp på
på NOK
NOK 600
600 000,000,NORCE
ønsker delutbetaling
Saksnr.: 62/21
på 50
50 %
% av
Er dette
dette en
en ok
ok måte
måte å
be om
om utbetaling
utbetaling på
på eller
eller har
har dere
dere eget
eget skjema
skjema for
for anmodning
anmodning om
om utbetaling?
utbetaling?
Er
å be

Anmodning om
om utbetaling
utbetaling av
av tilskudd
Aust-Agder Utviklingsog kompetansefond.
kompetansefond.
Anmodning
tilskudd Aust-Agder
Utviklings- og
Saksnr.: 62/21
62/21 av
av 28.10.2021.
28.10.2021. Deres
Deres ref.
ref. 21/19463-4
21/19463-4
Saksnr.:
Deres
Ole Magnus
Deres referanse:
referanse: Ole
Magnus Heimvik.
Heimvik.
Vår prosjektleder:
prosjektleder: Nabil
Nabil Belbachir.
Belbachir.
Vår
Prosjekt nr.
nr. 104665
KOMPFORSK SKF
SKF -- Kompetansesenter
Kompetansesenter for
for forskningssøknader
forskningssøknader
Prosjekt
104665 -- KOMPFORSK
Vi viser
viser til
til ovennevnte
ovennevnte tilsagn
tilsagn på
NOK 600
600 000,-.
000,-. Vi
Vi tillater
oss å
be om
om en
en delutbetaling
delutbetaling på
på NOK
NOK 300
300 000
000
Vi
på NOK
tillater oss
å be
(50 %
av tilgang
tilgang på
på NOK
NOK 600
600 000),
000), som
som utbetales
utbetales til
til vår
vår konto
konto ii DNB
DNB konto
konto nr:
nr: 1503.92.94297.
(50
% av
1503.92.94297.

Mvh
Mvh
Inger
Inger Lise
Lise Bergman
Bergman
Inger-Lise Bergman
Senior prosjektcontroller
prosjektcontroller forskningsstøtte
Senior
forskningsstøtte
Senior Project
Project Controller
Controller Research
Senior
Research Administration
Administration
+47
97 878
878
+47 916
916 97
Universitetsveien
19, 4630
4630 Kristiansand,
Kristiansand, Norway
Universitetsveien 19,
Norway

Fra:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
<0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Fra: Heimvik,
Sendt:
tirsdag 15.
mars 2022
2022 11:23
Sendt: tirsdag
15. mars
11:23

Til:
M. Neset
Neset <snes@norceresearch.no>
Til: Siren
Siren M.
<snes@norceresearch.no>
Emne:
SV: Ref
Ref 21/19463-4
21/19463-4 -- Utbetalingsvilkår
Utbetalingsvilkär
Emne: SV:
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CAUTION: This
email originated
originated from
from outside
outside of
of the
organization. Do
Do not
not click
click links
links or
or open
open attachments
attachments unless
unless
CAUTION:
This email
the organization.
you recognize
recognize the
the sender
sender and
and know
know the
the content
content is
is safe.
safe.
you

Hei Siren!
Siren!
Hei
Jeg
Jeg viser til
til dialogen under.
under. Vi skal ha styremøte 25. mars
mars 2022. Da skal vi behandle flere
flere
delutbetalinger
Slik jeg
ønskelig for
for dere.
dere å
å
delutbetalinger mv.
mv. Slik
jeg forstod
forstod deg
deg tidligere
tidligere var
var dette
dette også
også ønskelig
dere. Ønsker
Ønsker dere
be om
av støtten
fint med
om dette
dag eller
be
om delutbetaling
delutbetaling av
av 50
50 %
% av
støtten er
er det
det fint
med en
en mail
mail om
dette ii dag
eller ii morgen,
morgen, så
så
får
det med
med ii møtet
møtet 25.
25. mars.
mars.
får jeg
jeg det

Med vennlig
hilsen
Med
vennlig hilsen
Ole Magnus
Magnus Heimvik
Ole
Heimvik
Daglig
Daglig leder
leder
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
le.magnus.heimyik@aaukf
no
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon:
+47 99
99 79
79 64
Telefon: +47
64 14
14
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Fra:
Siren M.
M. Neset
Neset <snes@norceresearch.no>
Fra: Siren
<snes@norceresearch.no>
Sendt:
mandag 6.
6. desember
desember 2021
202110:02
Sendt: mandag
10:02

Til:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Til: Heimvik,
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Emne:
SV: Ref
Ref 21/19463-4
21/19463-4 -- Utbetalingsvilkår
Utbetalingsvilkär
Emne: SV:

Fint,
Fint, takk
takk 😊
@
Vennlig hilsen
hilsen
Vennlig
Siren
Siren

Fra:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Fra: Heimvik,
Sendt:
mandag 6.
6. desember
desember 2021
202110:00
Sendt: mandag
10:00
Til:
M. Neset
Neset <snes@norceresearch.no>
Til: Siren
Siren M.
<snes@norceresearch.no>
Emne:
SV: Ref
Ref 21/19463-4
21/19463-4 -- Utbetalingsvilkår
Utbetalingsvilkär
Emne: SV:

Hei Siren!
Siren!
Hei
Styret
Styret behandlet dette forrige
forrige uke.

Våre
utbetalingsvilkår blir
følger:
Våre nye
nye utbetalingsvilkår
blir som
som følger:
Mottaker av
av støtte
støtte må
må sende
skriftlig anmodning
anmodning til
til Aust-Agder
Aust-Agder utviklingsutviklings- og
og kompetansefond
kompetansefond
Mottaker
sende skriftlig
for
for åå få
få utbetalt
utbetalt støtte.
støtte.
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Inntil 50
av årlig
årlig tilsagnsbeløp
tilsagnsbeløp kan
kan utbetales
utbetales som
som forskudd
forskudd når
når vilkårene
vilkårene for
for tilbudet
tilbudet er
er
Inntil
50 %
% av
akseptert.
akseptert.
Resten utbetales
utbetales avhengig
avhengig av
av prosjektforløp
prosjektforløp og
og mot
mot oversendelse
oversendelse av
av regnskap
regnskap som
som
Resten
dokumentasjon for
for påløpte
påløpte kostnader
kostnader ii samsvar
med budsjett.
budsjett.
dokumentasjon
samsvar med
Minimum 20
20 %
av tilsagnsbeløpet
tilsagnsbeløpet skal
skal gjenstå
gjenstå til
til sluttutbetalingen.
sluttutbetalingen.
Minimum
% av

Med
vennlig hilsen
Med vennlig
hilsen

Ole
Heimvik
Ole Magnus
Magnus Heimvik
Daglig leder
leder
Daglig

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole_magnus_heimyik@aaukf_no
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon:
+47 99
99 79
79 64
14
Telefon: +47
64 14
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Fra: Siren
<snes@norceresearch.no>
Fra:
Siren M.
M. Neset
Neset <snes@norceresearch.no>
Sendt: lørdag
16:39
Sendt:
lørdag 4.
4. desember
desember 2021
202116:39

Til: Heimvik,
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Til:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Emne: SV:
Emne:
SV: Ref
Ref 21/19463-4
21/19463-4 -- Utbetalingsvilkår
Utbetalingsvilkär
Hei
Ole Magnus
Hei Ole
Magnus
Hva ble
ble utfallet
utfallet at
at vår
vår forespørsel
forespørsel om
om endring
endring ii utbetalingsvilkårene
utbetalingsvilkårene for
for Kompetansesenteret?
Kompetansesenteret?
Hva
Vennlig hilsen
hilsen
Vennlig
Siren
Siren

Fra: Siren
<snes@norceresearch.no>
Fra:
Siren M.
M. Neset
Neset <snes@norceresearch.no>
Sendt: torsdag
11. november
Sendt:
torsdag 11.
november 2021
2021 22:51
22:51

Til: Heimvik,
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Til:
Heimvik, Ole
Ole Magnus
Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Magdalena
<maen@norceresearch.no>; Nabil
Kopi:
Magdalena Entner
Entner <maen@norceresearch.no>;
Nabil Belbachir
Belbachir <nabe@norceresearch.no>;
<nabe@norceresearch.no>; IngerIngerLise
<iber@norceresearch.no>; Thor
Thor Arne
lise Bergman
Bergman <iber@norceresearch.no>;
Arne Håverstad
Håverstad <thha@norceresearch.no>
<thha@norceresearch.no>
Emne: Ref
Emne:
Ref 21/19463-4
21/19463-4 -- Utbetalingsvilkår
Utbetalingsvilkär
Aust-Agder
Aust-Agder UtviklingsUtviklings- og
og kompetansefond
kompetansefond
Att: Daglig
Daglig leder
leder Ole
Magnus Heimvik
Heimvik
Att:
Ole Magnus
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NORCE
henvendelsen be
NORCE vil
vil med
med denne
denne henvendelsen
be om
om endring
endring av
av utbetalingsvilkår
utbetalingsvilkår beskrevet
beskrevet ii tildelingsbrevet
tildelingsbrevet
datert
datert 28.10.2021
28.10.2021-– ref.
ref. 21/19463-4;
21/19463-4;
Utbetalingsvilkår
Utbetalingsvilkår
Tilskuddet skal
skal som
som hovedregel
hovedregel utbetales
utbetales etterskuddsvis.
etterskuddsvis. Det
Det kan
kan imidlertid
imidlertid foretas
foretas delutbetalinger
de/utbetalinger etter
etter
Tilskuddet
medgåtte utgifter
utgifter på
på inntil
inntil 50
% av
av tilsagnet.
tilsagnet. Prosjekter
Prosjekter med
m e d tilskudd
tilskudd over
over 500
kroner kan
kan ii særskilte
medgåtte
50 %
500 000
000 kroner
særskilte
tilfeller tilstås
tilstås delutbetaling
de/utbetaling på
på ytterligere
ytterligere 25
av tilsagnet.
tilsagnet.
tilfeller
25 %
% av
NORCE
10% grunnbevilgning,
grunnbevilgning, og
NORCE er
er et
et forskningsinstitutt
forskningsinstitutt med
med mindre
mindre enn
enn 10%
og vi
vi er
er derfor
derfor avhengig
avhengig av
av
ekstern finansiering
finansiering for
for å
kunne engasjere
engasjere våre
våre forskere
forskere ii prosjektarbeid.
prosjektarbeid. Vi
Vi anmoder
anmoder derfor
derfor om
om at
at
ekstern
å kunne
utbetalingsvilkårene for
for prosjektet
prosjektet Kompetansesenter
Kompetansesenter for
for store
store forskningsforsknings- og
og innovasjonssatsinger
innovasjonssatsinger ii
utbetalingsvilkårene
Agder endres
endres til;
til;
Agder
Utbetalingsvilkår
Utbetalingsvilkår
Mottaker av
av støttemidlene
støttemidlene må
må sende
sende skriftlig
skriftlig anmodning
anmodning til
til Aust-Agder
Aust-Agder utviklingsutviklings- og
og kompetansefond
kompetansefond
Mottaker
for å
å få
få utbetalt
utbetalt støtte.
støtte. Inntil
Inntil 50
av tilsagnsbeløpet
tilsagnsbeløpet kan
kan utbetales
utbetales som
som forskudd
forskudd når
når vilkårene
vilkårene for
for
for
50 %
% av
tilbudet er
er akseptert.
akseptert. Resten
Resten utbetales
utbetales avhengig
avhengig av
av prosjektforløp.
prosjektforløp. Minimum
Minimum 20
% av
av tilsagnsbeløpet
tilsagnsbeløpet skal
skal
tilbudet
20 %
gjenstå til
til sluttutbetalingen.
sluttutbetalingen.
gjenstå
Dette
øvrig ii henhold
Dette er
er for
for øvrig
henhold til
til utbetalingsvilkår
utbetalingsvilkår nedfelt
nedfelt ii NORCE
NORCE sin
sin kontrakt
kontrakt med
med Sørlandets
Sørlandets
kompetansefond for
for samme
samme prosjekt.
prosjekt.
kompetansefond
Vennlig
Vennlig hilsen
hilsen
Siren
Siren M.
M. Neset
Neset

Siren
Neset
Siren M.
M. Neset
Spesialrådgiver
forretningsutvikler // Regionansvarlig
Regionansvarlig Agder
Agder
Spesialrädgiver -- forretningsutvikler
Special advisor - business developer I/ Regional Manager Agder
+4
7 930
83 537
537
+47
930 83
Universitetsveien
19, 4630
4630 Kristiansand,
Kristiansand, Norway
Universitetsveien 19,
Norway

N

RCE

norceresearch.no
norceresearch.no
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler
Saksbehandler

22/09486-17
Ole
Ole Magnus Heimvik
Heimvik

Utvalg
Aust-A
Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond

Møtedato
25.03.2022

Delutbetaling - KS - Agder - Inn i jobb Sekretariatets
Sekretariatets forslag til
til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til KS
Agder
Agder for prosjektet Inn ii jobb, med
med NOK
NOK 200.000,- som omsøkt.

Vedlegg
Signert kontrakt - Tilsagn - Inn i Jobb - Agder

Saksopplysninger
Saksopplysninger

Kompetansefondet innvilget
innvilget støtte til prosjektet
prosjektet ii sak 08/2022. I etterkant har
har man
man fått en
henvendelse vedrørende delutbetaling av innvilget støtte. Etter dialog er det fremkommet
at
% av
at KS ønsker
ønsker å
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prosjektet takker
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KS Agder
Agder for
for dette
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prosjektet.
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jf utbetalingsvilkår,
utbetalingsvilkår, til
til oppgitt
oppgitt bankkontor.
bankkontor. Vi
Vi gjør
oppmerksom på
på
KS
gjør oppmerksom
at prosjektnummer
prosjektnummer må
må fremkomme
fremkomme ii utbetalingen,
utbetalingen, slik
slik at
at midlene
midlene kommer
kommer til
til rettmessig
rettmessig prosjekt.
prosjekt.
at
Midlene er
er tiltenkt
tiltenkt Grimstad
Grimstad kommune,
kommune, som
som er
er en
en av
av fire
fire kommuner
kommuner på
Agder som
som er
er med
med ii prosjektet.
prosjektet.
Midlene
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På forhånd
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Med
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Odd Joar
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uttrykk for at man ønsket. Basert på dette har daglig leder bedt Gabler om å komme med
råd
relatert til
til endelig
endelig plassering,
samt en
frem til
til endelig
endelig
råd både
både relatert
plassering, samt
en plassering
plassering av
av midlene
midlene frem
plassering kan finne sted. For øvrig vises det til det mottatte notat.
Det bemerkes at det legges opp til å utbetale en del av tidligere innvilget støtte basert på
mottatte
søknader. Det
Det er
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et noe
lavere beløp
beløp enn
enn det
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mottatte søknader.
følgelig mulig
mulig at
at man
man vil
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beløp man oppnår ved salg av eiendelene i DNB som sluttføres i disse dager.
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1

Bakgrunn

Stiftelsen besluttet før jul å selge seg ut av eiendomsfondet DNB Scandinavian Property Fund
KS. DNB Scandinavian Property Fund er organisert som et selskap med deltakerfastsetting, som
er en selskapsstruktur skattemyndighetene har ilagt stiftelsen skatteplikt for.
Avkastningsresultatene til DNB Scandinavian Property Fund har historisk vært noe svakere enn
avkastningen i sammenlignbare eiendomsfond.
Det har i etterkant av beslutningen vært tett dialog med DNB Næringseiendom om hvordan
stiftelsens andeler i eiendomsfondet kan avhendes i beste interesse for begge parter.
Eiendomsfondet har en formell innløsningsmulighet, men den er kostbar for investor med et
transaksjonshonorar på 1,5 %, med oppgjør på inntil 12 måneder. Det har dermed blitt jobbet
aktivt for å finne kjøpere i andrehåndsmarkedet, noe vi har lykkes med over den siste måneden.
Til sammen er det 4 private selskaper og et forsikringsselskap som har kjøpt stiftelsens andeler
i eiendomsfondet til en kurs lik 99,5 % av verdien ved årsskiftet. Det vil i praksis tilsvare en
transaksjonskostnad på 0,5 % for stiftelsen, som er betydelig rimeligere enn det formelle
innløsningshonoraret på 1,5 %. Totalt salgsbeløp er kroner 51 324 275,-. Oppgjør for
transaksjonene er gjort per 16.03.
Dette innebærer at stiftelsen i øyeblikket har en stor likviditetsbeholdning som bør plasseres i
henhold til kapitalforvaltningsstrategien. Stiftelsen har en strategisk allokering til eiendom på 15
%, mens faktisk allokering til eiendom i øyeblikket er ca 5 %. I henhold til
kapitalforvaltningsstrategien skal investeringer i eiendom gjøres gjennom eiendomsfond, hvor
formålet er å investere i en diversifisert eiendomsportefølje primært sammen med andre
institusjonelle investorer. Det skal investeres i eiendomsfond som primært investerer i Norge,
og det skal kun investeres i næringseiendom. I kapitalforvaltningsstrategien for 2022 ble det
åpnet opp for investeringer i eiendomsfond med moderat belåning, men det skal ikke investeres
i eiendomsfond som har mulighet til å ha en belåningsgrad som overstiger 40 %.
På grunn av skatteproblematikken knyttet til stiftelsers investering i eiendomsfond, synes det
som en fornuftig innretning å gå fra å ha eiendomsinvesteringene gjennom selskaper med
deltakerfastsetting til å ha eiendomsinvesteringene i AS-feederfond. Det reduserer
skattebelastningen knyttet til eiendomsinvesteringene, og fjerner skatteplikt fra stiftelsens hånd.
Det vil kunne være gjennomskjæringsrisiko i feederstrukturer med aksjonærlån, men det er
verdt å påpeke at denne modellen har eksistert hos DNB i flere år uten at skattemyndighetene
har reagert og det finnes uttalelser fra flere anerkjente advokatfirma som mener at en
feederstruktur med aksjonærlån ikke skal skattlegges på investors hånd.
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Investeringsanbefaling - oppsummert

Gabler anbefaler at pensjonskassen investerer i et veldiversifisert norsk næringseiendomsfond,
i tråd med kapitalforvaltningsstrategien, og av en slik størrelse at allokeringen til aktivaklassen
etter transaksjon er så tett på strategisk vekt som mulig.
På samme måte som det er usikkerhet rundt oppgjørstid for salg av eiendomsfond, er det også
usikkerhet knyttet til hvor lang tid det tar å få eksponering i eiendomsfond. Det som i praksis
skjer ved investering i eiendomsfond er at investor kommitterer seg for et visst
investeringsbeløp som eiendonsfondet siden vil kalle inn.
Dette innebærer at stiftelsen bør gjøre to investeringsbeslutninger. En langsiktig
investeringsbeslutning om hvilket eiendomsfond man skal kommittere kapital til, og en
midlertidig investeringsbeslutning om hvordan midlene skal plasseres i perioden frem til
kapitalen kalles inn fra eiendomsfondet.
Gablers anbefaling for investering i eiendomsfond er å investere i DEAS sitt feederfond som
stiftelsen allerede er investert i. Vi har tidligere nevnt at vår foretrukne forvalter av norsk
næringseiendom er Malling & Co, med DEAS som en god nummer to. Vi har vært i dialog med
Malling med mål om å få de til å etablere et feederfond til sitt ubelånte norske
næringseiendomsfond. Det har vi ikke lykkes med, og på grunn av skattespørsmålet knyttet til
stiftelsers eiendomsinvesteringer finner vi det mer hensiktsmessig å anbefale en investering i
DEAS sitt feederfond enn å investere i Malling sitt fond, som er et selskap med
deltakerfastsetting (IS/AS-struktur).
Som midlertid investering anbefaler vi å investere i et norsk obligasjonsfond. Det at midlene
som plasseres har en kort tidshorisont taler for å investere midlene med lav risiko, men på en
slik måte at man i forventning oppnår en avkastning noe utover å ha midlene stående på bank.
Pensjonskassen har i dag sine investeringer i norske obligasjoner gjennom DNBs
obligasjonsfond DNB Obligasjon E. Vi vil anbefale stiftelsen å todele den norske
renteporteføljen og midlertidig investere overskuddslikviditeten fra salget av DNB Scandinavian
Property Fund i Danskes norske obligasjonsfond, Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon,
i påvente av innkalling av kommittert kapital til eiendomsfond. Danske Invest er sammen med
DNB Gablers foretrukne forvalter av norske renter, og er også noen basispunkter billigere enn
DNB Obligasjon E.
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Anbefalt plassering i eiendomsfond

Sammenligning og vurdering av forvaltere av eiendomsfond
Eiendomsfondene som har vært tilgjengelige i markedet og rettet mot norske institusjonelle
investorer, har primært vært tilpasset pensjonsinnretninger og deres rammevilkår.
Eiendomsfondene har vært innrettet som selskaper med deltakerfastsetting, enten som IS/AS
eller KS, og vært ubelånte. Fondsstruktur har altså primært vært tilpasset pensjonskasser, men
har også passet godt for andre langsiktige investorer som stiftelser og kommuner, inntil stiftelser
ble ilagt skatteplikt for investeringer i selskaper med deltakerfastsetting.
For å gjøre en sammenligning og vurdering av de ulike forvaltningsorganisasjonene er det
naturlig å starte med å se på de historiske resultatene til aktørene og fondene som har vært og
er rettet mot institusjonelle investorer.
Vi har sett nærmere på resultatene til følgende ubelånte eiendomsfond med oppstartsår i
parentes:
• DEAS Eiendomsfond Norge (2004)
• DNB Scandinavian Property Fund (2007)
• Storebrand Eiendomsfond Norge (2010)
• Pareto Eiendomsfellesskap I (2010)
• Pareto Eiendomsfellesskap II (2015)
• Mallling & Co Eiendomsfond (2016)
• Union Core Real Estate Fund (2017)
Nedenfor er en oppstilling av avkastning siste 4 år, hvor alle fondene har eksistert.
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Figuren nedenfor viser samme tall, bare at de er rangert fra svakest til best årlig avkastning i perioden.

Vi ser at DEAS kommer bra ut i avkastningssammenligningen, mens DNB har gjort det svakere
enn andre sammenlignbare fond. Det er viktig å påpeke at Pareto Eiendomsfellesskap I, som
har levert best avkastning, er et fond som utelukkende investerer i logistikkeiendommer. I denne
perioden har logistikkeiendommer gitt bedre avkastning enn annen type næringseiendom, men
vi mener at stiftelsens eiendomsportefølje ikke bør være så ensidig eksponert mot et
eiendomssegment. Øvrige fond er mer diversifisert, noe sektorallokeringen nedenfor viser.

I tillegg til rene kvantitative sammenligninger av de norske eiendomsfondene har Gabler gjort
omfattende analyser og vurderinger av norske eiendomsfond. Analysene har bunnet ut i at
Malling & Co Eiendomsfond etter Gablers vurdering er det beste og mest egnede fondet for
institusjonelle investorer, med DEAS som en god nummer to.
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Vår vurdering av Malling som det mest egnede fondet for institusjonelle investorer er ikke først
og fremst basert på deres historiske resultater, men på vår tro på at de er bedre i stand til å
skape avkastning enn konkurrentene i fremtiden. Malling er en organisasjon som er spesialisert
rundt eiendom, ikke en forvaltningsorganisasjon som supplerer produktutvalget sitt med
eiendom. Det ser vi på som et stort pluss, og det samme kan også sies om DEAS.
Vi har jobbet for å få Malling til å opprette et AS-feederfond til sitt ubelånte
næringseiendomsfond, som ville vært bedre tilpasset stiftelsers rammebetingelser. Et viktig
aspekt som gjorde at vi trodde det ville komme på plass, er at Gjensidigestiftelsen er blant de
største investorene i Malling & Co Eiendomsfond. Gjensidestiftelsen har imidlertid en intern
restriksjon på at de maksimum kan stå for 40 % av enhver investeringsinnretning. Hensynet til
den begrensningen og øvrig konkret interesse for en AS-feeder har ført til at Malling har landet
på at det ikke finner det økonomisk lønnsomt og ønskelig å opprette en AS-feeder.
For stiftelsens del vil det være en fordel å være investert i en struktur som er tilpasset stiftelsers
rammebetingelser, som DEAS sitt feederfond er. Ved å investere i DEAS sitt feederfond vil
stiftelsen oppnå å få strategisk allokering til eiendom gjennom et veldiversifisert og godt fond,
samtidig som stiftelsen vil være ute av investeringer i selskaper med deltakerfastsetting som
utløser skatteplikt på stiftelsens hånd.
Det er verdt å påpeke at selv om Gabler anser Malling som den beste forvaltningsorganisasjonen
innen norsk næringseiendom så er DEAS et veldig godt alternativ. DEAS har et mer diversifisert
fond med tanke på antall eiendommer, har bedre innløsnigsmekanismer enn Malling og leverte
også bedre avkastning i 2021.
Konkret vil vi anbefale stiftelsen å tegne seg i DEAS sitt feederfond i tegningsperioden for
morfondet (DEAS Eiendomsfond Norge I) som løper ut mars. Neste tegningsperiode vil løpe ut
juni.
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4

Midlertidig plassering i obligasjonsfond

Gabler vil anbefale å investere overskuddslikviditeten fra salget av DNB Scandinavian Property
Fund i norske obligasjoner, i påvente av innkalling av kommittert kapital til eiendomsfond.
Tanken bak anbefalingen er å investere midlene i aktiva med lav risiko, men som vil gi noe
høyere forventet avkastning enn å ha pengene stående på bank.
Stiftelsen har i dag sine norske obligasjonsinvesteringer gjennom fondet DNB Obligasjon E.
Fondet investerer i norske obligasjoner utstedt av banker, selskaper og kommuner med god
kredittkvalitet (investment grade), og har en durasjon på ca. 3 år. De fleste forvaltere av norske
obligasjoner har fond med tilsvarende mandat som DNB Obligasjon E. DNB er sammen med
Danske Invest Gablers anbefalte forvalter av norske obligasjoner.
Gabler vil anbefale stiftelsen å todele investeringene i norske obligasjoner for å spre
investeringene når allokeringen øker. Rent konkret anbefaler vi å investere midler fra salget i
DNB Scandinavian Property Fund i Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon. Fondet har en
forvaltningskostnad hensyntatt rabatt på 0,06 %, mens tilsvarende kostnad i DNB Obligasjon
E er 0,10 %.
Vedlagt følger fondsinformasjon om Danskes obligasjonsfond.

Foto: Morten Wanvik
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DANSKE INVEST NORSK
OBLIGASJON INSTITUSJON
•

Nøkkelinformasjon

•

G-rating

•

G-kvant

•

Forvalters faktaark om fondet
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Danske Invest Norsk Obligasjon Inst.
Norsk obligasjonsfond som investerer i rentebærende papirer denominert i eller sikret til norske kroner. Forvalter vil normalt avvike fra fondets referanseindeks innen gitte
risikorammer, og avkastningsstrømmen kan svinge mer enn denne. For mer kvalitativ informasjon henviser vi til prospekt og presentasjon av fondet.

Risiko
LAV: Rentefond vil kunne være utsatt for kredittrisiko og renterisiko. Kredittrisiko er risiko for at utsteder ikke vil være i stand til å innfri sine forpliktelser, mens renterisiko er
risikoen for renteendring, som vil påvirke markedsverdien til fondet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Kostnader
Forvaltningshonorar EstimerteAndreKostnader SumLøpendeKostnaderTer Suksesshonorar HurdleForSuksesshonorar HighWatermark Forventet markedsavkastning Forventetalpha
0,060 %

0,000 %

Forventet avkastning før kostnader

0,060 %

0,000 % N/A

År

Forventet avkastning etter kostnader

1 100 000
50

Kapital (NOK)

5
1000000

1 050 000

1 000 000

2

4

6

N/A

8

10

Forventet avkastning
før kostnader

0,58 %

Forventet avkastning etter
kostnader

Totale kostnader

1

1 008 500

1 007 900

600

2

1 017 072

1 015 862

1 210

3

1 025 717

1 023 888

1 830

4

1 034 436

1 031 976

2 460

5

1 043 229

1 040 129

3 100

6

1 052 096

1 048 346

3 750

7

1 061 039

1 056 628

4 411

8

1 070 058

1 064 975

5 082

9

1 079 153

1 073 389

5 765

10

1 088 326

1 081 868

6 458

År
Grafen over viser forventet avkastning før og etter kostnader. Fremstillingen er forenklet

Nøkkeldata
ISIN:

NO0010241490

Valutahåndtering:

Referanseindeks: NORM123D3

UCITS:

Ja

Formelt navn:

NOK-valutabundet

Innenfor fritaksmodellen:

Lock up: Nei

Nei

Fond egnet for: Alle investorer
Fond registrert i:

Norge

ESG: UNPRI, SPU og egen liste

Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon

Eksempelet har ikke hensyntatt eventuell skatt som vil kunne påhvile produktet og/eller investor. Den skattemessige virkningen avhenger av den enkelte investors
individuelle situasjon og kan komme til å endre seg. Informasjonen er kun ment som generell veiledning og skal ikke benyttes som skatterådgivning.

Gabler Investments AS | Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo | Tlf: (+47) 24 13 07 00 | NO 995 222 558 MVA | gabler.no

0,30 %
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l
G-RATING
G-rating:
GGG
Danske Capital
Volatilitet i alpha / TE:
Average
Norsk renteforvaltning
oppdatert: Aug 20
Organisatorisk risiko::
Average
Sammendrag: Teamet består av Jacob Børs Lind, Nicola Olsen,Andreas Gjertsen og Namhee Matheson (ESG). Alle beslutninger tas av disse. Teamet viser

stor grad av matematisk innsikt og har bygget opp gode systemer internt, både med tanke på måling av execution på handler. Porteføljekonstruksjon og
risikostyring. AUM messig er ikke fondet større enn at de kan foreta taktiske allokeringsvalg. Forvalterteamet kjennetegnet av en klar kvantitativ tilnærming til
markedet. Teamet har begrenset kredittkompetanse på enkeltutstedernivå utover det som fanges opp i deres kvantitative analysemodeller
Suksessfaktorer
Investeringsteam

+

Investeringsstrategi,
innsikt og metodikk

+

Porteføljeforvaltning

+

Organisasjon og
stabilitet i teamet
Teamets alpha-kilder,
mulighetsområder og
idé-generering

+

Styrker:
Teamet består av Jacob Børs Lind, Nikolea Olsen,Andreas Gjertsen og
Namhee Matheson. Teamet besitter stor matematisk kompetanse med
NTNU /ingeniør bakgrunn på alle ansatte utenom Matheson som er
nyansatt med særskilt fokus på ESG
Kreditteksponering er viktigste parameter for resultater og de kjører
både kvantitative top down og selskapsspesifikke kredittanalyser.
Sektorrotasjon er relativt begrenset og dominert av finanssektoren.
Danske har også bygget modell for timingen av risk on/off. Execution
er viktig og de har systemer for å sikre at de får gjennomført handler
uten å betale for mye i spread’en. Posisjonstilnærmingen på
overordnet nivå (kreditt og durasjon) er utfallsroms orientert og
mindre styrt mot punktestimater eller makroforventinger
Forvaltningen er i stor grad orientert rundt modellbygging og
signalene som genereres fra disse. Modellbiblioteket er under løpende
utvikling og blir tilpasset strukturelle endringer i markedet.
Teamet har jobbet sammen over svært lang tid og stabiliteten har vært
meget god.
Alpha kildene er moderate og det er vanskelig å se at noen klarer å
levere signifikant og konsistent Alpha i Norsk IG, det gjelder også
Danske. Deres utpregede kvantitative profil gjør dog at deres
avkastningsprofil blir avvikende fra deres mer kvalitativt orienterte
forvaltere som synes å ha en sterkere grad av ren kredittloading

Interessefellesskap med
kundene

Svakheter og forhold som må følges opp:
Det ligger en risiko i at teamet har en ingeniør
basert tilnærming som kan rammes i situasjoner
som krever en mer kvalitativ tilnærming
Kvantitativ tilnærming er utsatt i perioder med
store fundamentale endringer fordi historiske
observasjoner blir mindre relevante. Dette kan
medføre at porteføljen ikke raskt nok blir tilpasset
disse endringen

Modellorientert forvaltning er utsatt for
feilspesifisering og raske endringer i markedets
struktur. Gode kvalitativt orienterte forvaltere vil
ofte ha en fordel i slike situasjoner
Incentivstruktur kan være en utfordring
Manglende kompetanse både innenfor detaljert
kredittanalyse og kvalitatative faktorer begrenser
forvalters alpha kilder

Bankstruktur.

Betydning:

++ Betydelig styrke

+

Styrke

Nøytral

-

Svakhet

Ikke vurdert
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Danske Invest Norsk Obligasjon

apr. 05 - feb. 22

Porteføljevekst siden start

Avkastningsavvik
3,0 %

205
195

2,0 %

185
175

1,0 %

165
155

0,0 %

145
135

-1,0 %

125
115

-2,0 %

105
95
apr. 05

mar. 07

mar. 09

mar. 11

mar. 13

mar. 15

mar. 17

Danske Invest Norsk Obligasjon

mar. 19

mar. 21

apr. 07

apr. 09

apr. 11

apr. 13

apr. 15

apr. 17

apr. 19

apr. 21

NBP123D3*

Nøkkeltall siden start
Ann. avkastning fond

-3,0 %
apr. 05

Avkastning*
4,0 %

Beta

0,54

Ann. avkastning indeks

2,6 %

Forklaringsgrad

0,28

Differanse

1,4 %

Tracking Error

Standardavvik fond

2,0 %

Info. Ratio

0,70

Standardavvik indeks

2,0 %

Sharpe Ratio

0,97

Konsistens

65 %

Portefølje
Benchmark
Meravk.

6 mnd
-1,9 %
-1,8 %
-0,1 %

1 år
-1,3 %
-1,2 %
-0,1 %

3 år
2,3 %
0,8 %
1,6 %

5 år
2,2 %
0,8 %
1,4 %

8 år
2,5 %
1,4 %
1,2 %

10 år
3,2 %
1,5 %
1,8 %

Portefølje
Benchmark
Meravk.

2022
-1,4 %
-1,1 %
-0,3 %

2021
0,1 %
-0,8 %
0,8 %

2020
6,4 %
3,5 %
2,9 %

2019
2,7 %
1,0 %
1,7 %

2018
1,4 %
0,5 %
0,9 %

2017
3,0 %
1,4 %
1,6 %

2,0 %

*Avkastning over 1 år er annualisert

*Fra januar 2021 ble ST4X erstattet med Nordic Bond Pricing 1-3 år durasjon
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Danske Invest

Norsk Obligasjon Institusjon A

Faktaark | 10. mars 2022

NO0010241490

Markedsføringsmateriale

Investeringsmandat

Forvaltere

Investeringsmål
Fondets målsetning er å maksimere avkastningen på et moderat risikonivå
innenfor fondets investeringsbegrensinger. For investor representerer Danske
Invest Norsk Obligasjon Institusjon en måte å få del i den avkastning som ligger i
en diversifisert obligasjonsportefølje.
Investeringsstrategi
Fondet er et UCITS-fond Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets
eiendeler i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i
vpfl. § 4-8 annet ledd nr. 3. Midlene skal plasseres i minst 6 ulike utstedelser og
plasseringen i én og samme utstedelse kan ikke overstige 30 prosent av fondets
samlede eiendeler. Fondet har et durasjonsintervall mellom 1 og 5 år. Fondet kan
plasseres i papirer utstedt eller garantert av staten, kommuner, fylkeskommuner,
industriforetak samt finansinstitusjoner.
Dette fondet er kategorisert som artikkel 8 under SFDR og fremmer miljømessige
og/eller sosiale egenskaper i tillegg til god selskapsstyring gjennom screening,
restriksjoner, investeringsanalyser, beslutningstaking og aktivt eierskap. Fondet
følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Fondet vil følge kravene til Verdipapirfondenes forenings (VFF) klassifisering av
obligasjonsfond 3 år med kredittrisikokategori 3. Dette innebærer at fondet kun
vil investere i papirer med tilsvarende kredittkvalitet som Investment Grade. Alle
investeringer skal være denominert i NOK.
Andeler kan normalt innløses på bankdager.
Anbefaling: Dette fondet egner seg muligens ikke for investorer med kortere
investeringshorisont enn 3 år.
Avkastning for perioden: 28.02.2017 - 28.02.2022

Navn:
Jacob Børs Lind
Danske Invest Asset Management AS
Tittel:
Head of Norwegian Fixed Income
Bakgrunn:
M.Sc. (Industrial Economics and Technology Management).
Authorized Credit Manager NFF.
Antall års erfaring:
21
10 største investeringer pr. 31.01.2022 *)
Investering
Spb 1 Sr-Bank Asa 20/26 1,30%
Spb Vest 20/26 Adj C
Spb 1 Sr-Bank Asa 19/24 2,44%
Entra Asa 20/28 1,66%
Spb 1 Smn 22/28 Frn
Bn Bank Asa 18/23 2,47%
Bn Bank Asa 19/25 2,10%
Spb 1 Østlandet 18/24 2,27%
Danske Bank A/S 21/27 1,955% C
Nordea Bank Abp 21/25 1,75%

%
1,6%
1,4%
1,2%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%

*) Alle beholdninger er lagt inn med 1 måneds forsinkelse.
Risikoindikator
Risikoindikatoren viser sammenhengen mellom risikoen og dine
avkastningsmuligheter av investeringen.

Grafen viser utviklingen i avkastningen siste 5 år frem til utgangen av forrige
måned. Dersom fondet ikke har 5 års historikk, viser grafen avkastning siden
oppstart. Tidligere avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig
avkastning kan være negativ.

Risikoindikatore for perioden 28.02.2019 - 28.02.2022
Gjennomsnittlig årlig avkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio

Årlig avkastning pr. 28.02.2022, %

2,34
2,39
1,31
0,56

Basisinformasjon

Årlig avkastning pr. 28.02.2022

Fond, %
Referanseindeks, %
Utbytte

2017
3,0
1,4
30,12

2018
1,4
0,5
27,61

2019
2,7
2,0
27,97

2020
6,4
5,0
31,00

2021
0,1
-0,6
22,33

i år
-1,4
-1,1
0,00

3 år
7,2
4,8

5 år
11,7
6,8

Avkastning pr. 28.02.2022

Fond, %
Referanseindeks, %

1 mdr.
-0,9
-0,5

3 mdr.
-2,0
-1,6

1 år
-1,3
-1,2

Kostnader
Løpende kostnader
Maksimalt gebyr ved tegning
Maksimalt gebyr ved innløsning
Resultatavhengig godtgjørelse

0,15%
0,00%
0,00%
0,00%

ISIN
Benchmark
Hjemmeside
Fondens registreringsland
Valuta
Forvaltet kapital (mill.), 08.03.2022, NOK
Netto andelsverdi, 08.03.2022
Morningstar Rating?

NO0010241490
RM123D3
www.danskeinvest.no
Norge
NOK
17.527,4
1.058,68
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Viktig informasjon og kontaktinformasjon
Dette faktaarket er markedsføringsmateriale og er
utarbeidet av Danske Bank A/S (“Danske Bank”) er under
tilsyn av det danske Finanstilsynet.
Dette faktaarket er kun utarbeidet for informasjonsformål og
utgjør ikke investerings-, juridisk, skattemessig eller
finansiell rådgivning. Leseren må rådføre seg med sine
rådgivere når det gjelder juridiske, skattemessige, finansielle
eller andre forhold, som er relevante for egnetheten og
hensiktsmessigheten til en eventuell investering.
Dette faktaarket er ikke et tilbud eller oppfordring til å inngi
tilbud om å kjøpe eller selge noe finansielt instrument, heller
ikke instrumenter utstedt av tredjepart. Selv om det er tatt
rimelige forholdsregler for å sikre at innholdet er rettvisende
og korrekt og ikke villedende, garanteres det ikke for
nøyaktigheten og/eller fullstendigheten, og det fraskrives
ethvert ansvar som måtte oppstå som følge av disposisjoner
på bakgrunn av dette. Videre aksepterer Danske Bank og
dets døtre og andre nærstående selskaper intet ansvar for
nøyaktigheten og/eller fullstendigheten av
tredjepartsopplysninger, som stammer fra kilder vi mener er
pålitelige, men som ikke er blitt uavhengig verifiserte.
Opplysninger om historisk avkastning kan ikke benyttes som
en pålitelig indikator for fremtidig avkastning, og faktiske
begivenheter eller forhold kan avvike vesentlig fra det som er
angitt og forventet i dette faktaarket.
Verken dette faktaarket eller noen kopi av dette må
medbringes eller videreformidles til USA, dets territorier og
besittelser (USA) eller bli distribuert direkte eller indirekte i
USA eller til noen US person (som definert i Regulation S i
U.S Securities Act fra 1933 med senere endringer),
herunder enhver statsborger eller person bosatt i USA eller
ethvert selskap, partnerskap eller annen enhet, som er stiftet
i henhold

Sist oppdatert 10.03.2022

Ingen opplysninger eller uttalelser i faktaarket er beregnet til
videreformidling til eller bruk av noen person i en jurisdiksjon
eller et land, hvor en slik videreformidling eller bruk vil være
ulovlig.
Vi ber deg lese prospektet og sentral
investorinformasjon/vesentlig investorinformasjon, innen du
treffer en endelig investeringsbeslutning. Prospektet, sentral
investorinformasjon/vesentlig investorinformasjon og
informasjon om klagehåndtering (investorrettigheter) er
tilgjengelig på norsk og kan hentes på danskeinvest.no ved å
klikke på "våre fond" -> velg relevant fondsoversikt -> velg
relevant fond -> trykk på "dokument".
Hvis faktaarket er relatert til et ESG-fond eller et fond med et
bærekraftig investeringsmål, kan du finne mer informasjon
om fondets bærekraftsrelaterte egenskaper på
danskeinvest.no ved å klikke på "våre fond" -> velg relevant
fondsoversikt -> velg relevant fond -> trykk på "dokument".
Beslutningen om å investere i et ESG-fond eller et fond med
et bærekraftig investeringsmål bør treffes under
hensyntagen til alle fondets miljømessige og/eller sosiale
egenskaper eller bærekraftige investeringsmål som
beskrevet i prospektet.
Danske Invest Assets Management AS kan beslutte å si opp
avtalene som er inngått med henblikk på markedsføring av
sine fond.
Copyright © Danske Bank A/S. Alle rettigheter forbeholdes.
Dette faktaarket er beskyttet av opphavsrett og må ikke
gjengis helt eller delvis uten tillatelse.
Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
DK-1091 Copenhagen, Denmark
Company reg. no.: 61 12 62 28
Tel. +45 45 13 96 00
Fax +45 45 14 98 03
http://www.danskebank.dk/

90.2275.01.45.29
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Vurderinger
Det legges til grunn fra daglig leders side at alle ulike løsninger vil bli lagt opp slik at man
fortsatt har en trygg, forsvarlig og god forvaltning av Kompetansefondets midler.
Spørsmålet er følgelig mer hva man på sikt tror vil gi best avkastning, og hva man tror
ellers tjener Kompetansefondets interesser best.
Fra daglig leders side er det ønskelig å ha et tett samarbeid med SKF, Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør, og der det er mulig, Cultiva, på mange områder. Dette vil slik daglig
leder ser dette styrke Kompetansefondet, noe man også oppfattet at styret var positive til,
og ønsket da dette ble drøftet i forrige styremøte.
Hvorvidt samarbeidet også skal omfatte kapitalforvaltningen er slik daglig leder ser dette et
vanskelig spørsmål. Det har åpenbare fordeler å samkjøre kapitalforvaltningen, og trolig vil
det også være enklere å ha indeks forvaltning. Daglig leder har også vært med i møter
med Investeringsrådet til SKF/Cultiva. Rådet består av svært kompetente personer som
har vært meget klare i sine råd om å gå bort fra aktiv forvaltning og over til indeks
forvaltning.
Når det gjelder spørsmålet om man skal ha eventuell indeksforvaltning hos dagens
rådgivere, eller i et samarbeid med SKF/Cultiva, så er det argumenter for og mot begge
alternativ. Ved å gå inn i et samarbeid er man svært nær forvaltningen, og dersom daglig
leder er i Kristiansand en dag i uken vil man på en helt annen måte enn med dagens
ordning kunne ha en tett oppfølgning og dialog med forvalter. Samtidig er man noe mer
sårbar dersom man velger å gå fra et stort forvaltningsmiljø til den løsningen som
SKF/Cultiva har. Behovene for å gjøre jevnlige endringer i porteføljen er imidlertid ikke de
samme ved indeksforvaltning, og risikoen er følgelig ikke så stor som ved å ha en person
til å styre en mer aktiv forvaltning. For øvrig har daglig leder bare positive opplevelser av
Gablers oppfølgning og informasjon mv. Selve den aktive forvaltningen på aksjesiden har
imidlertid vært noe skuffende målt opp mot indeks de siste par årene, og pr. dato ligger
man betydelig under indeks.
Daglig leder finner ikke å ville gi noen innstilling og forslag til vedtak nå før presentasjonen,
men det legges opp til at styret kan drøfte dette videre i møtet 25. mars, etter at man har
fått presentasjonen fra SKF/Cultiva.
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Innledning

Innen fondsforvaltning finnes det to hovedformer for innretning av forvaltningen, aktiv og passiv
forvaltning. Passiv forvaltning innebærer at fondet søker å replikere sammensetningen og
avkastningen til et bredt marked (referanseindeks). Det brede markedet kan være det globale
aksjemarkedet, det norske aksjemarkedet, det globale obligasjonsmarkedet osv. De fleste
referanseindekser er markedsverdivektede, slik at investeringene i et passivt forvaltet fond typisk
vil vektes ut fra selskapenes markedsverdi. Et aktivt forvaltet fond vil som regel ha som
hovedmålsetning å levere bedre avkastning enn markedsavkastningen, og vil basere vektingen
av investeringene i fondet på egne analyser av selskapenes avkastningspotensial og risiko.
Passivt forvaltede fond har lavere forvaltningshonorar enn aktivt forvaltede fond.
Gabler har som uavhengig investeringsrådgiver ingen egeninteresse i å anbefale aktivt eller
passivt forvaltede fond, og har både aktivt forvaltede fond og passivt forvaltede fond på
anbefalingslisten innen både aksjer og obligasjoner.
Dette notatet tar for seg fordeler og ulemper ved aktiv og passiv forvaltning, stiftelsens historiske
avkastningsresultater og Gablers utbud innen passiv forvaltning.

2

Fordeler og ulemper ved aktiv og passiv forvaltning

Innen kapitalforvaltning er det heftet usikkerhet rundt enhver investeringsbeslutning, og det
finnes få fasitsvar. Det gjelder også verdien av aktiv forvaltning. På forhånd kan man aldri vite
om et aktivt forvaltet fond vil gi bedre avkastning enn et indeksfond. De lærde strides om verdien
av aktiv forvaltning, uten at det går an å trekke bastante konklusjoner ut fra det.
Et passivt forvaltet fonds avkastning vil reflektere avkastningen i et bredt marked. Sagt på en
annen måte vil et passivt forvaltet fond gi en markedsverdivektet avkastning i et marked, eller
en markedsvektet gjennomsnittsavkastning. I og med at passivt forvaltede fond gir en
snittavkastning vil det noe forenklet sagt være slik at et aktivt forvaltet fond har 50 %
sannsynlighet for å levere bedre avkastning før kostnader, og lavere enn 50 % sannsynlighet
for å levere bedre avkastning etter kostnader. Empiriske studier viser dermed ikke overraskende
at i snitt så er verdien av aktiv forvaltning lav.
Gabler hevder ikke at aktivt forvaltede på generelt grunnlag er bedre enn passivt forvaltede
fond, og det finnes heller ingen garanti for at et konkret aktivt forvaltet fond vil slå indeksen
etter kostnader i fremtiden. Vi mener imidlertid at det er mulig å identifisere gode
kapitalforvaltere som med god sannsynlighet vil evne å slå markedet over tid. Vi ønsker å komme
med noen holdepunkter som synliggjør verdien av aktiv forvaltning.
Statens Pensjonsfond Utland (SPU) er i stor grad en indeksforvalter, men også SPU benytter seg
av eksterne fond som er aktivt forvaltet. SPU har egne ansatte som jobber systematisk med å
finne de forvalterne som de i forventning mener vil tilføre verdi etter kostnader. Nylig publiserte
3
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NBIM som er forvalter av SPU en rapport som viste at deres eksterne forvaltere i snitt hadde
slått referanseindeksen med 1,6 prosentpoeng per år over de siste 20 årene1. Det har vært
positiv relativ avkastning over fire separate femårsperioder, og i alle geografiske områder.
En annen interessant studie fra AGM2 basert på avkastningsresultatene til 1300 internasjonale
kapitalforvaltere over de siste 20 årene viser at avkastningen til visse typer forvaltere, såkalte
uavhengige boutique-forvaltere, har levert betydelig bedre avkastning enn andre aktive
forvaltere og indeksfond i denne perioden. Boutique-forvaltere er i analysen definert som
forvaltningsorganisasjoner med sterke interessefellesskap med investorene, begrenset kapital
under forvaltning, og som har kapitalforvaltning som eneste forretningsområde.
Selv om stiftelsens resultater fra aktivt forvaltede fond, og resultatene fra aktiv forvaltning
generelt, har vært svake de siste to årene, så finnes det kvantitative analyser som understøtter
at det er mulig å tjene på aktiv forvaltning dersom man har en grundig tilnærming til
fondsutvelgelse. I tillegg er det et kvalitativt argument at det er rimelig å anta at det er mulig å
skape ekstra avkastning med en investeringsfilosofi og -prosess som ikke bare velger aksjer og
obligasjoner ut fra selskapers markedsverdi, slik et passivt forvaltet fond gjør. Det er også verdt
å påpeke at det å være kostnadsbevisst ved valg av aktivt forvaltede fond og/eller utnytte sin
kapitalstørrelse til å forhandle ned priser, isolert sett øker sannsynligheten for å oppnå
meravkastning i aktivt forvaltede fond.
Det er imidlertid åpenbare fordeler ved passivt forvaltede fond. De fremste argumentene for
passivt forvaltede fond er at de gir investor bred markedseksponering og at kostnadene er lavere
enn i aktivt forvaltede fond. Det som driver avkastning og risiko i en totalportefølje er i mye
større grad aktivaallokering (andel aksjer, obligasjoner og eiendom) enn fondsvalg. Slik sett er
passivt forvaltede fond velegnet til å implementere en ønsket aktivaallokering på en
kostnadseffektiv måte. I tillegg slipper man som investor risikoen ved å velge et aktivt forvaltet
fond som ikke presterer. Det må imidlertid presiseres at risikoen i et passivt forvaltet fond ikke
nødvendigvis er lavere eller høyere enn i et aktivt forvaltet fond.

3

Stiftelsens historiske resultater

Stiftelsen har over tid har benyttet seg av aktivt forvaltede fond. Siden stiftelsen ble etablert i
2004 har stiftelsen per 28.02.2022 oppnådd en årlig meravkastning målt mot indeks på 0,6
prosentpoeng etter kostnader, og har oppnådd en bedre avkastning enn referanseindeks 9 av
de siste 12 årene.

1

https://www.nbim.no/contentassets/62a6c07fb01641e3a6ab7fe27f23de69/20-years-withexternal_managers_web.pdf
2
https://amg.com/content/dam/amg/boutiqueadvantage/Independent_Boutique_Advantage_in_Volatile_Environments.pdf
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Figuren nedenfor viser stiftelsens avkastning og indeksavkastning år for år, sammen med
akkumulert meravkastning mot indeks tilbake til 2011.
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Akkumulert meravkastning er på nærmere 18 prosent, til tross for et relativt sett svakt 2021 og
2022. Det går an å argumentere med at indeksen for norske obligasjoner tilbake i tid ikke har
vært representativ for investeringsuniverset, og at deler av den historiske meravkastningen på
0,6 prosentpoeng per år kan tilskrives det. Det er også riktig, men det forklarer ikke alt.
Når vi ser isolert på aksjedelen av porteføljen, så er bildet ganske så likt som for totalporteføljen.
De relative resultatene har vært svake i 2021 og hittil i 2022, men over lengre tid har de vært
bedre enn indeksavkastningen. Figuren nedenfor viser stiftelsens avkastning innen globale
aksjer siden 2011.
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Verdensindeks

Det er viktig å påpeke at i sammenligningen ovenfor er valutasikringsgraden lik i portefølje og
indeks. Lavere valutasikringsgrad ville gitt høyere avkastning gjennom denne perioden.
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Gablers tilbud innen indeksfond

Gabler analyser, vurderer og anbefaler passivt forvaltede fond, på samme måte som aktivt
forvaltede fond. Gabler har gjennom sitt innkjøpsfellesskap forhandlet ned
forvaltningshonorarene i verdipapirfond til fordel for kundene. Dette gjelder også kostnadene i
indeksfond, som nå er nede på 0,05 % innen globale aksjer. Gabler kan tilby veldiversifiserte og
likvide fondsløsninger innen aktivaklassene norske aksjer, globale aksjer, norske obligasjoner og
globale obligasjoner til under 0,10 %. Dette er lave innkjøpspriser, og betydelig under
standardpriser for passivt forvaltede fond.
Valg av indeksfond er ikke bare et kostnadsspørsmål, men også et valg av indeks og
underliggende eksponering. Indeksforvaltning kan være mer krevende enn det var for noen år
siden på grunn av at det er en rivende utvikling i antall indekser, spesielt på aksjesiden.
Fremvekst av indekser og endringer i indekser har ofte utgangspunkt i ulik tilnærming til
bærekraft, slik at valg av indeksfond ofte også innebærer valg av tilnærming til bærekraft.
Gabler kan tilby informasjon og rådgivning på valg av indeksfond innen ulike aktivaklasser. For
eksempel vil det i forventning være avkastningsforskjeller på 0,2 % til 0,4 % årlig i globale
aksjeindeksfond ut fra jurisdiksjon fondene er underlagt. Det er avkastningsforskjeller som også
er synlige når vi observerer historiske avkastningsserier for indeksfond, og underbygger at det
ligger økonomiske verdier i å velge riktig indeksfond.
Våre analyser og vurderinger av indeksfond omfatter hva som er hensiktsmessig indeks å følge,
indeksfondenes evne til å følge indeks, kostnader, skatteeffektiv innretning av fondene,
tilnærming til ansvarlige investeringer og håndtering av valutasikring hvor det er relevant.

Foto: Shutterstock
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