
 

 

 
 

 

 

 

 

Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond (02.12.2022) 
Saksdokumenter med vedlegg 
 
   

 

Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond (02.12.2022)
Saksdokumenter med vedlegg



Saksliste
 

Godkjenning av innkalling
 

Saker til behandling
67/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022 3 

68/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022

15 

69/22 Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. desember 2022 27 

70/22 Kapitalforvaltningsstrategi 2023 31 

71/22 MIL AS - AI:HUB - Utbetaling av siste del av støtte for 2021 56 

72/22 UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - utbetaling for 2019-2021, og

søknad for 2023 69 

73/22 Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi 85 

74/22 UiA - Battery Coast 2023 131 

75/22 NHO - ScaleUp Norge 139 

76/22 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 153 

77/22 UiA - Godt begynt - søknad 2023 187 

78/22 KS Agder - Grimstad - Inn i jobb 2023 219 

79/22 UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram

(Kfp) i Agder øst 226 

80/22 Strategi for utdelinger 239 

81/22 orienteringssaker og eventuelt 241



67/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022 - 22/22027-1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022 : Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022

 
 
 

Dokumentnr.: 22/22027-1  side 1 av 1 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-1 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21. oktober 2022 
godkjennes.  
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 
 
 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-1
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022

Administrasjonens forslag til vedtak
Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21. oktober 2022
godkjennes.

Vedlegg
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
Dato: 21.10.2022  
Tid 12:00 
Sted: Tollbodgaten 1, 6. etasje,  Arendal  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 
Tormod Vågsnes Styreleder   
Bodil Slettebø Nestleder i utvalg   
Kjetil Glimsdal Utvalgsmedlem   
Oddvar Espegren Utvalgsmedlem   
Rita Hansen Utvalgsmedlem   
Anne Hestness Trommestad Utvalgsmedlem   
Christen Guddal Utvalgsmedlem   
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ole Magnus Heimvik  
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
Protokollfører: Daglig leder 
 
  

MU v - C ,

Dato:
Tid
Sted:

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

21.10.2022
12:00
Tollbodgaten 1, 6. etasje, Arendal

Møtende medlemmer:
Navn Funksjon Parti Vara for
Tormod Vågsnes
Bodil Slettebø
Kjetil Glimsdal
Oddvar Espegren
Rita Hansen
Anne Hestness Trommestad
Christen Guddal

Fra administrasjonen møtte:
Navn

Styreleder
Nestleder i utvalg
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem
Utvalgsmedlem

Stilling
Ole Magnus Heimvik

Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Protokollfører: Daglig leder
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Arendal, den 21.10.2022 
 
 
 
Tormod Vågsnes 
Styreleder                                   Nestleder i styret                Styremedlem 
 
 
 
Kjetil Glimsdal                            Oddvar Espegren                       Rita Hansen 
Styremedlem              Styremedlem                              Styremedlem 
 
 
 
Christen Guddal  
Styremedlem 
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side 2 av 11



67/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022 - 22/22027-1 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022

 

  side 3 av 11 

Saker til behandling 

 
 
58/22 Innkalling og program 
 
 
Arkivsak-dok. 22/19821-9 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 58/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
- 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
Det forelå ingen merknader til innkalling og program 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
59/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/19821-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 59/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

Saker til behandling

58/22 Innkalling og program

Arkivsak-dok. 22/19821-9
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
58/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling
Det forelå ingen merknader til innkalling og program

[Lagre]

59/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. september 2022

Arkivsak-dok. 22/19821-3
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
59/22

Sekretariatets forslag til vedtak
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Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 6. mai 2022 
godkjennes.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Det forelå ingen merknader til protokollen 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 9. september 
2022 godkjennes.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
60/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. september 2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/19821-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 60/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
Styret uttrykte bekymring for utviklingen og et samlet styre gav uttrykk for at 
situasjonen knyttet til porteføljens utvikling underbygget at styrets vedtak om å skifte 
forvaltningsløsning, jfr. vedtak i møte 9. september 2022 er korrekt.  
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 6. mai 2022
godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling

Votering
Det forelå ingen merknader til protokollen

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 9. september
2022 godkjennes.

[Lagre]

60/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. september 2022

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/19821-4
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
60/22

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling
Styret uttrykte bekymring for utviklingen og et samlet styre gav uttrykk for at
situasjonen knyttet til porteføljens utvikling underbygget at styrets vedtak om å skifte
forvaltningsløsning, jfr. vedtak i møte 9. september 2022 er korrekt.

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
61/22 Handlingsrom pr. oktober 2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/19821-6 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 61/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken om tildelte tilskudd til 
etterretning.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
Styret diskuterte muligheten for å gjøre noen grep knyttet til prosjekter som er 
langsiktige men som hittil ikke har søkt/fått innvilget støtte for 2022, og som evt. kan 
forskyves. Dette vil muliggjøre støtte til ytterligere prosjekter i 2022.  
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken om tildelte tilskudd til 
etterretning.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 
62/22 HI - Arven etter Dannevig 
 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

[Lagre]

61/22 Handlingsrom pr. oktober 2022

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/19821-6
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
61/22

Administrasjonens forslag til vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken om tildelte tilskudd til
etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling
Styret diskuterte muligheten for å gjøre noen grep knyttet til prosjekter som er
langsiktige men som hittil ikke har søkt/fått innvilget støtte for 2022, og som evt. kan
forskyves. Dette vil muliggjøre støtte til ytterligere prosjekter i 2022.

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken om tildelte tilskudd til
etterretning.

[Lagre]

62/22 HI -Arven etter Dannevig
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Arkivsak-dok. 22/19821-1 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 62/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Prosjektet støttes med omsøkt beløp for oppstart i 2023 – NOK 999.000,-. 
Beløpet føres på 2022 utdelingene.  

2. Prosjektstøtte kan ikke benyttes til investeringer mv. 
3. Samlet støtte skal maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene.  
4. Kompetansefondet stiller seg positiv til videre støtte senere år, men samlet 

prosjektstøtte hvert av de påfølgende år vedtas som vanlig for hvert enkelt år, 
og vil uansett ikke kunne overstige NOK 2 mill. for hvert enkelt år, og samlet 
støtte vil ikke kunne utgjøre mer NOK 6 millioner.  

5. Støtte som angitt over forutsetter at prosjektet som sådan tilpasses rammene 
angitt over, og en revidert oversikt som synliggjør de nødvendige tilpasninger 
må oversendes før oppstart av prosjektet. 

6. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.  
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
Styret var tydelig på at det ikke er gitt noen løfter til HI om å overta midler til tidligere 
prosjekt knyttet til Blått kompetansesenter. Styret er imidlertid positive til å støtte 
utvikling av miljøet på Flødevigen, og er derfor positive til å støtte den foreliggende 
søknaden. Det er imidlertid ikke rom for støtte i det omfang som ligger i søknaden og 
styret støtter derfor administrasjonens innstilling.  
 
Votering 
Styret vedtok enstemmig administrasjonens innstilling. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  

1. Prosjektet støttes med omsøkt beløp for oppstart i 2023 – NOK 999.000,-. 
Beløpet føres på 2022 utdelingene.  

2. Prosjektstøtte kan ikke benyttes til investeringer mv. 
3. Samlet støtte skal maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene.  
4. Kompetansefondet stiller seg positiv til videre støtte senere år, men samlet 

prosjektstøtte hvert av de påfølgende år vedtas som vanlig for hvert enkelt år, 
og vil uansett ikke kunne overstige NOK 2 mill. for hvert enkelt år, og samlet 
støtte vil ikke kunne utgjøre mer NOK 6 millioner.  

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/19821-1
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
62/22

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Prosjektet støttes med omsøkt beløp for oppstart i 2023 - NOK 999.000,-.

Beløpet føres på 2022 utdelingene.
2. Prosjektstøtte kan ikke benyttes til investeringer mv.
3. Samlet støtte skal maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene.
4. Kompetansefondet stiller seg positiv til videre støtte senere år, men samlet

prosjektstøtte hvert av de påfølgende år vedtas som vanlig for hvert enkelt år,
og vil uansett ikke kunne overstige NOK 2 mill. for hvert enkelt år, og samlet
støtte vil ikke kunne utgjøre mer NOK 6 millioner.

5. Støtte som angitt over forutsetter at prosjektet som sådan tilpasses rammene
angitt over, og en revidert oversikt som synliggjør de nødvendige tilpasninger
må oversendes før oppstart av prosjektet.

6. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling
Styret var tydelig på at det ikke er gitt noen løfter til HI om å overta midler til tidligere
prosjekt knyttet til Blått kompetansesenter. Styret er imidlertid positive til å støtte
utvikling av miljøet på Flødevigen, og er derfor positive til å støtte den foreliggende
søknaden. Det er imidlertid ikke rom for støtte i det omfang som ligger i søknaden og
styret støtter derfor administrasjonens innstilling.

Votering
Styret vedtok enstemmig administrasjonens innstilling.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Prosjektet støttes med omsøkt beløp for oppstart i 2023 - NOK 999.000,-.

Beløpet føres på 2022 utdelingene.
2. Prosjektstøtte kan ikke benyttes til investeringer mv.
3. Samlet støtte skal maksimalt utgjøre 50 % av totalkostnadene.
4. Kompetansefondet stiller seg positiv til videre støtte senere år, men samlet

prosjektstøtte hvert av de påfølgende år vedtas som vanlig for hvert enkelt år,
og vil uansett ikke kunne overstige NOK 2 mill. for hvert enkelt år, og samlet
støtte vil ikke kunne utgjøre mer NOK 6 millioner.
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5. Støtte som angitt over forutsetter at prosjektet som sådan tilpasses rammene 
angitt over, og en revidert oversikt som synliggjør de nødvendige tilpasninger 
må oversendes før oppstart av prosjektet. 

6. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 
63/22 Fremtidens havvind - Søknad for 2023 
 
 
Arkivsak-dok. 22/19821-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 63/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til prosjektet og 
arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor havvindsatsningen. Styret må 
imidlertid prioritere strengt mellom ulike formål og finner ikke rom for å kunne støtte 
prosjektet som omsøkt i 2023. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
Styret ønsker å finne midler til å støtte prosjektet videre, og i samsvar med 
gjennomgangen av handlingsrom er det mulig å gjøre noen grep for å finne midler til 
å støtte prosjektet innenfor rammene for årets utdelinger.  
 
Votering 
Styreleder fremmet etter dette følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:  
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til 
prosjektet og arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor 
havvindsatsningen. Styret finner i ville støtte prosjektets videre satsning i 2023 
med en støtte på NOK 750.000,-.  
 

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  

5. Støtte som angitt over forutsetter at prosjektet som sådan tilpasses rammene
angitt over, og en revidert oversikt som synliggjør de nødvendige tilpasninger
må oversendes før oppstart av prosjektet.

6. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

63/22 Fremtidens havvind - Søknad for 2023

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/19821-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
63/22

Administrasjonens forslag til vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til prosjektet og
arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor havvindsatsningen. Styret må
imidlertid prioritere strengt mellom ulike formål og finner ikke rom for å kunne støtte
prosjektet som omsøkt i 2023.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling
Styret ønsker å finne midler til å støtte prosjektet videre, og i samsvar med
gjennomgangen av handlingsrom er det mulig å gjøre noen grep for å finne midler til
å støtte prosjektet innenfor rammene for årets utdelinger.

Votering
Styreleder fremmet etter dette følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt:

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til
prosjektet og arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor
havvindsatsningen. Styret finner i ville støtte prosjektets videre satsning i 2023
med en støtte på NOK 750.000,-.

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
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1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til 
prosjektet og arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor 
havvindsatsningen. Styret finner i ville støtte prosjektets videre satsning i 2023 
med en støtte på NOK 750.000,-.  
 

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
64/22 Møteplan og informasjon 
 
 
Arkivsak-dok. 22/19821-8 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 64/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Intet forslag  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
Møteplan: 
Siste styremøte i 2022 er flyttet til 2. desember og kombineres med en middag.  
 
Siste styremøte i 2023 legges til 7. desember og ønskes også kombinert med en 
middag. 
 
Daglig leder avklarer om det blir felles tur til våren. 
 
Silte saker: 
 
Daglig leder informerte om at man har silt følgende saker:  
 
Ertec AS mfl. – digitalisering 
Aquarious AS – utviklingsprosjekt 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er svært positive til
prosjektet og arbeidet med å gjøre Agder til et tyngdepunkt innenfor
havvindsatsningen. Styret finner i ville støtte prosjektets videre satsning i 2023
med en støtte på NOK 750.000,-.

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

64/22 Møteplan og informasjon

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/19821-8
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
64/22

Sekretariatets forslag til vedtak
Intet forslag

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling
Møteplan:
Siste styremøte i 2022 er flyttet til 2. desember og kombineres med en middag.

Siste styremøte i 2023 legges til 7. desember og ønskes også kombinert med en
middag.

Daglig leder avklarer om det blir felles tur til våren.

Silte saker:

Daglig leder informerte om at man har silt følgende saker:

Ertec AS mfl. - digitalisering
Aquarious AS - utviklingsprosjekt
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Styremedlem Christen Guddal fratrådte under informasjonen knyttet til Ertec AS pga. 
habilitet.  
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
65/22 Gjennomgang status kapitalforvaltning - samarbeid 
 
 
Arkivsak-dok. 22/19821-10 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 65/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
- 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gav en detaljert gjennomgang av status på kapitalforvaltning, herunder 
ble det gjort mer grundig rede for årsakene til den kraftige nedgang som foreligger i 
porteføljen pr. dato. Gjennomgangen underbygger at det fremstår som riktig å endre 
på strategi mv. for forvaltning nå slik styret har lagt opp til etter vedtak av 9. 
september 2022.  
 
Votering 
Nestleder i styret foreslo en justering i vedtaket hvor daglig leder, i samråd med 
styreleder, gis fullmakt. 
 
Styremedlemmet Glimsdal foreslo en presisering knyttet til at Styret fortsatt skal 
vedta selve kapitalforvaltningsstrategien for 2023.  
 
Administrasjonens innstilling med disse presiseringene ble enstemmig vedtatt. 
 

Styremedlem Christen Guddal fratrådte under informasjonen knyttet til Ertec AS pga.
habilitet.

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

[Lagre]

65/22 Gjennomgang status kapitalforvaltning - samarbeid

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/19821-10
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
65/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling
Daglig leder gav en detaljert gjennomgang av status på kapitalforvaltning, herunder
ble det gjort mer grundig rede for årsakene til den kraftige nedgang som foreligger i
porteføljen pr. dato. Gjennomgangen underbygger at det fremstår som riktig å endre
på strategi mv. for forvaltning nå slik styret har lagt opp til etter vedtak av 9.
september 2022.

Votering
Nestleder i styret foreslo en justering i vedtaket hvor daglig leder, i samråd med
styre/eder, gis fullmakt.

Styremedlemmet Glimsdal foreslo en presisering knyttet til at Styret fortsatt skal
vedta selve kapitalforvaltningsstrategien for 2023.

Administrasjonens innstilling med disse presiseringene ble enstemmig vedtatt.
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak  
Daglig leder i samråd med styreleder, gis fullmakt til å si opp dagens avtale om 
kapitalforvaltning med Gabler, og i samsvar med dagens redegjørelse inngå 
ansettelsesavtale, leieavtale og ordne øvrige forhold rundt å få på plass ny løsning 
for kapitalforvaltning i samarbeid med SKF og Cultiva. Styret skal fortsatt vedta selve 
kapitalforvaltningsstrategien for 2023. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
66/22 Eventuelt 
 
 
Arkivsak-dok. 22/19821-11 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022 66/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
- 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022: 
 
Møtebehandling 
Styremøte i november 2022 er flyttet til 2. desember 2022.  
 
Styret ønsker å se på muligheten for å få etablert en styreansvarsforsikring. DL 
sjekker med SKF hvilken løsning de har på dette og følger deretter dette opp videre.  
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling  
 
 
[Lagre]  
 
 
 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Daglig leder i samråd med styreleder, gis fullmakt til å si opp dagens avtale om
kapitalforvaltning med Gabler, og i samsvar med dagens redegjørelse inngå
ansettelsesavtale, leieavtale og ordne øvrige forhold rundt å få på plass ny løsning
for kapitalforvaltning i samarbeid med SKF og Cultiva. Styret skal fortsatt vedta selve
kapitalforvaltningsstrategien for 2023.

[Lagre]

66/22 Eventuelt

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/19821-11
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
21.10.2022

Saknr
66/22

Sekretariatets forslag til vedtak

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.10.2022:

Møtebehandling
Styremøte i november 2022 er flyttet til 2. desember 2022.

Styret ønsker å se på muligheten for å få etablert en styreansvarsforsikring. DL
sjekker med SKF hvilken løsning de har på dette og følger deretter dette opp videre.

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak/innstilling

[Lagre]
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022 
 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Porteføljerapport 360-221110-114900 
 
Saksopplysninger 
 
Ny forvaltningsløsning 
 
Styret har i møtene 9. september og 21. oktober 2022 vedtatt betydelige endringer knyttet 
til kapitalforvaltningen for kompetansefondet. Disse endringene er nå i ferd med å 
iverksettes.  
 
Jan Erik Tønnesen er ansatt i 20% stilling og vil heretter forstå forvaltningen av fondets 
kapital i samarbeid med daglig leder, og i et samarbeid med Cultiva og Sørlandets 
kompetansefond. Dette er et viktig skritt for økt samarbeid mellom stiftelsen. Tidligere har 
samarbeidet kun omfattet utdelingssiden. Nå omfatter også samarbeidet 
kapitalforvaltningen, samt at det legges opp til delvis samlokalisering (en dag i uken) fra 
sommeren 2023.  
 
Flyttingen av porteføljen ut fra Gabler systemet er allerede iverksatt av Tønnesen. Aksjer 
vil nå bli plassert i indeksfond. Videre vil øvrige plasseringer bli flyttet, og etter hvert 
tilpasset ny forvaltningsstrategi som forutsettes vedtatt på styremøte 2. desember 2022.  
 
Som tidligere opplyst til styrets medlemmer er kompetansefondets plasseringer i eiendom 
via feederselskapet i en lock up til utgangen av 2024. Det er følgelig lite påregnelig at det 
vil bli foreslått noen endringer knyttet til denne aktivaklassen de første to årene.  
 
 
Status pr. utgangen av oktober 2022 
 
Ved utgangen av oktober 2022 var den totale verdien av kompetansefondets plasseringer 
innenfor Gabler forvaltningen på ca NOK 477 millioner. I tillegg har man solgt seg ned i 
norske obligasjoner med NOK 3 millioner for å ha midler til vedtatte utdelinger. Det er 
følgelig en reell oppgang i fondets verdier på totalt ca NOK 10 millioner i oktober. 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-2
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022

Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022

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

Vedlegg
Porteføljerapport 360-221110-114900

Saksopplysninger

Ny forvaltningsløsning

Styret har i møtene 9. september og 21. oktober 2022 vedtatt betydelige endringer knyttet
til kapitalforvaltningen for kompetansefondet. Disse endringene er nå i ferd med å
iverksettes.

Jan Erik Tønnesen er ansatt i 20% stilling og vil heretter forstå forvaltningen av fondets
kapital i samarbeid med daglig leder, og i et samarbeid med Cultiva og Sørlandets
kompetansefond. Dette er et viktig skritt for økt samarbeid mellom stiftelsen. Tidligere har
samarbeidet kun omfattet utdelingssiden. Nå omfatter også samarbeidet
kapitalforvaltningen, samt at det legges opp til delvis samlokalisering (en dag i uken) fra
sommeren 2023.

Flyttingen av porteføljen ut fra Gabler systemet er allerede iverksatt av Tønnesen. Aksjer
vil nå bli plassert i indeksfond. Videre vil øvrige plasseringer bli flyttet, og etter hvert
tilpasset ny forvaltningsstrategi som forutsettes vedtatt på styremøte 2. desember 2022.

Som tidligere opplyst til styrets medlemmer er kompetansefondets plasseringer i eiendom
via feederselskapet i en lock up til utgangen av 2024. Det er følgelig lite påregnelig at det
vil bli foreslått noen endringer knyttet til denne aktivaklassen de første to årene.

Status pr. utgangen av oktober 2022

Ved utgangen av oktober 2022 var den totale verdien av kompetansefondets plasseringer
innenfor Gabler forvaltningen på ca NOK 477 millioner. I tillegg har man solgt seg ned i
norske obligasjoner med NOK 3 millioner for å ha midler til vedtatte utdelinger. Det er
følgelig en reell oppgang i fondets verdier på totalt ca NOK 10 millioner i oktober.
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Endringen henger delvis sammen med markedsutviklingen, men er også relatert til en 
styrking av NOK mot USD den siste måneden.  
 
Tabellen nedenfor viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2021, kjøp og salg siden 31.12.2021,  
verdiendring siden 31.12.2021 og markedsverdi per 31.10.2022. 
 
Beløp i mill. kroner 
 Markedsverdi 

31.12.2021 
Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
31.10.2022 

Aksjer 349,8      0       -76,4  273,4 
Norske obligasjoner   49,3 -3,7   -3,3   42,2 
Utenlandske obligasjoner 101,5 -5,0 - 12,8   83,6 
Eiendom   79,0  -4,2   -0,9   73,8 
Bank     3,8  0,4    0,0   32,7 
Sum 583,3 -12,5 -93,3 477,5 

 
 
Tabellen under viser allokeringen i ulike aktivaklasser. 
 

  
 
Tabellen under viser fordelingen mellom fond i ulike aktivaklasser: 

 
 

Endringen henger delvis sammen med markedsutviklingen, men er også relatert til en
styrking av NOK mot USD den siste måneden.

Tabellen nedenfor viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2021, kjøp og salg siden 31.12.2021,
verdiendring siden 31.12.2021 og markedsverdi per 31.10.2022.

Beløp i mill. kroner
Markedsverdi Kjøp/ Verdiendring Markedsverdi

31.12.2021 salg 31.10.2022
Aksjer 349,8 0 -76,4 273,4
Norske obligasjoner 49,3 -3,7 -3,3 42,2
Utenlandske obligasjoner 101,5 -5,0 - 12,8 83,6
Eiendom 79,0 -4,2 -0,9 73,8
Bank 3,8 0,4 0,0 32,7
Sum 583,3 -12,5 -93,3 477,5

Tabellen under viser a/lokeringen i ulike aktivaklasser.

Allokering
Verdi Mln Nonna! Mak!il A w i k

Beholdnlng f f l O K % % % % %

Aksjer 273 439 57.3 ss,o 60.0 65.0 -2.7
Norske obligasjoner 42 244 8,8 7,0 9,0 12,0 -0,2
Utenlandske obligasjon.er 83 677 17,5 12,0 15,0 20,0 2,5
Eiendomsfond 73 820 15,5 12,0 15,0 18,0 0,5
Bankinnskudd 4 332 0,9 0,0 1,0 2,0 -0,1

Aust-Agd:er IJMklings- og 477 513 160,0
Kompetansøfondl

- A k ! ; j e r 57" i ,
Norske ob&gasjooer 9 %

- Utelllandske obligasjcmer 18 %
EleriOOITl$fOl"ICI 15

- B.ink.innskudd 1 %

Tabellen under viser fordelingen mellom fond i ulike aktivaklasser:
Markedsverdi, TNOK % av ortøfølje

Behold111ing1 31.10.2022 31.12.2021 llllnlul Av'kastni111.g 31.10.20.22

AKO Global UO H2N 47101 65 287 0 -18186 9,9
Ardevora Gtobal Equity SRI 52 045 60 J13 0 -8 068 J0,9
Artisan Global Dtsco-.el)I 19 046 23 624 0 -4 579 4,0
Egerton capltal Equity uo H2N 34 475 44486 0 -10 0111 7,2
Gernera:t[on Global Equ1ty A62 54 681 67 200 0 -12 518 H , 5
Lansdowne Dev. Mkl LcO SRI f-12N 25 650 36 391 0 -10 741 5,4
The Chrld1en"s Inv. !Fund H2N 0521 22 897 29 903 0 -7 007 4,8
TT Emerg[ng Markets Equity 17 545 22 795 0 -5 249 3.,7

Alilsjer 273 439 349 '198 0 -76 359 57,3

DNB Oblfgasjon IE 42244 49 261 -3743 .3 274 8,8

Norske obligasjomer 42244 49 261 -3743 -3 274 :B,8

BlueBay IG GloMI Agg 27 530 33 855 -1700 -4 624 5,8
PIMOO Global Bond Fund ESG 27 582 33 540 -1 600 -4 358 5,8
PIMOO Income Fund 28 565 34 061 -1700 -3 796 6,0

Utenlandske obligasj.oner 83617 101 456 --5000 -12719 11,S

DEA.S Eiendomsfond Noge I 73 820 27 382 47103 -666 t5,5
DNB Scandinavian Propfund 4 KS n.a 51 582 -51 324 -258 0,0

iendo:msfoind 73 820 '78 964 -4 221 -924 151S

Drifts'konlO 4115 3627 407 81 0,9
Handelskonto DNB 2117 217 0 0 0,0

Bankinnskudd 4 332 38U 41)1 u Ø,9

Total '(Aus,t-A1,1der Utviklings- og1 477 S13 S83 324 -12 5S6 -93 2S5 ;100,Ø
Kompetansefond!),
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Øvrige plasseringer 
 
Rapporter for øvrige plasseringer – Skagerak Maturo Seed og Agder Seed er også vedlagt 
til informasjon. 
 
 
Konklusjon 
 
Det har vært en viss bedring i den totale verdien av porteføljen siste måned. Dette er 
selvsagt positivt selv om man har en lang vei å gå.   
 
I tiden fremover skal hele porteføljen flyttes og reinvesteres. Målet er å gjennomføre 
flyttingen mest mulig smidig og uten å risikere for store tap. Deretter må porteføljen 
justeres for å tilpasses ny forvaltningsstrategi når den er endelig vedtatt. 
 
  
 
 
 

Øvrige plasseringer

Rapporter for øvrige plasseringer - Skagerak Maturo Seed og Agder Seed er også vedlagt
til informasjon.

Konklusjon

Det har vært en viss bedring i den totale verdien av porteføljen siste måned. Dette er
selvsagt positivt selv om man har en lang vei å gå.

I tiden fremover skal hele porteføljen flyttes og reinvesteres. Målet er å gjennomføre
flyttingen mest mulig smidig og uten å risikere for store tap. Deretter må porteføljen
justeres for å tilpasses ny forvaltningsstrategi når den er endelig vedtatt.
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30. april 2004 - 31. oktober 2022

Porteføljerapport

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
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Avkastning
Mnd til dato Hitt. i år

Portef. Portef. Indeks Diff. Portef. Portef. Indeks Diff.

Beholdning TNOK % % % TNOK % % %

Aksjer 8 697 3,3 3,9 -0,7 -76 359 -21,8 -12,0 -9,8

Norske obligasjoner -380 -0,8 -0,3 -0,5 -3 274 -6,7 -4,7 -2,0

Utenlandske obligasjoner 143 0,2 -0,3 0,5 -12 779 -13,0 -13,1 0,1

Eiendomsfond 47 0,1 0,1 0,0 -924 -0,8 -0,8 0,0

Bankinnskudd 5 0,1 0,2 0,0 81 1,8 0,8 1,0

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

8 512 1,8 2,3 -0,5 -93 255 -16,1 -9,7 -6,5

Allokering

Verdi Min Normal Maks Avvik Inspeksjon

Beholdning TNOK % % % % %

Aksjer 273 439 57,3 55,0 60,0 65,0 -2,7 OK
Norske obligasjoner 42 244 8,8 7,0 9,0 12,0 -0,2 OK
Utenlandske obligasjoner 83 677 17,5 12,0 15,0 20,0 2,5 OK
Eiendomsfond 73 820 15,5 12,0 15,0 18,0 0,5 OK
Bankinnskudd 4 332 0,9 0,0 1,0 2,0 -0,1 OK

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

477 513 100,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.10.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Indeksert avkastning siste 36 måneder Avkastning

Verdiutvikling, TNOK Porteføljevekter

Siste mnd Hittil i år Siste 36 mnd Siden start

Inngående beholdning 469 073,8 583 324,1 486 177,5 200 889,8

Innskudd/uttak -73,3 -12 556,4 -28 905,8 121 030,1

Gev/tap 8 512,2 -93 255,1 20 240,8 356 482,5

Utgående beholdning 477 512,6 477 512,6 477 512,6 477 512,6

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.10.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Markedsverdi, TNOK % av portefølje

Beholdning 31.10.2022 31.12.2021 Inn/ut Avkastning 31.10.2022 Min Normal Maks Avvik

AKO Global L/O H2N 47 101 65 287 0 -18 186 9,9
Ardevora Global Equity SRI 52 045 60 113 0 -8 068 10,9
Artisan Global Discovery 19 046 23 624 0 -4 579 4,0
Egerton Capital Equity L/O H2N 34 475 44 486 0 -10 011 7,2
Generation Global Equity A62 54 681 67 200 0 -12 518 11,5
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 25 650 36 391 0 -10 741 5,4
The Children's Inv. Fund H2N 0521 22 897 29 903 0 -7 007 4,8
TT Emerging Markets Equity 17 545 22 795 0 -5 249 3,7

Aksjer 273 439 349 798 0 -76 359 57,3 55,0 60,0 65,0 -2,7

DNB Obligasjon E 42 244 49 261 -3 743 -3 274 8,8

Norske obligasjoner 42 244 49 261 -3 743 -3 274 8,8 7,0 9,0 12,0 -0,2

BlueBay IG Global Agg 27 530 33 855 -1 700 -4 624 5,8
PIMCO Global Bond Fund ESG 27 582 33 540 -1 600 -4 358 5,8
PIMCO Income Fund 28 565 34 061 -1 700 -3 796 6,0

Utenlandske obligasjoner 83 677 101 456 -5 000 -12 779 17,5 12,0 15,0 20,0 2,5

DEAS Eiendomsfond Norge I 73 820 27 382 47 103 -666 15,5
DNB Scandinavian Propfund 4 KS n.a 51 582 -51 324 -258 0,0

Eiendomsfond 73 820 78 964 -4 221 -924 15,5 12,0 15,0 18,0 0,5

Driftskonto 4 115 3 627 407 81 0,9
Handelskonto DNB 217 217 0 0 0,0

Bankinnskudd 4 332 3 844 407 81 0,9 0,0 1,0 2,0 -0,1

Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

477 513 583 324 -12 556 -93 255 100,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 31.12.2021 til 31.10.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Avkastning, mnd. til dato, % Avkastning, hitt. i år, % Avkastning, siden start, %

Beholdning Portef. Ind. Diff. Portef. Ind. Diff. Portef. Ind. Diff. Start

AKO Global L/O H2N 6,0 6,1 0,0 -27,9 -17,0 -10,9 6,8 10,1 -3,3 31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI 1,3 1,8 -0,5 -13,4 -7,0 -6,4 12,0 11,6 0,3 31.12.2016

Artisan Global Discovery 0,9 1,8 -1,0 -19,4 -7,0 -12,4 -3,5 5,2 -8,7 30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N 7,1 7,0 0,1 -22,5 -18,1 -4,4 -10,0 -2,2 -7,7 15.02.2021

Generation Global Equity A62 1,1 2,9 -1,8 -18,6 -5,7 -12,9 10,0 14,8 -4,8 31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 8,4 7,0 1,4 -29,5 -18,1 -11,5 -6,8 4,8 -11,6 01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521 9,2 7,0 2,2 -23,4 -18,1 -5,4 -11,5 -5,1 -6,4 04.05.2021

TT Emerging Markets Equity -8,5 -6,9 -1,5 -23,0 -16,8 -6,3 0,6 1,2 -0,6 31.05.2018

Aksjer 3,3 3,9 -0,7 -21,8 -12,0 -9,8 7,2 8,4 -1,2 30.04.2004

DNB Obligasjon E -0,8 -0,3 -0,5 -6,7 -4,7 -2,0 1,4 0,7 0,8 31.05.2015

Norske obligasjoner -0,8 -0,3 -0,5 -6,7 -4,7 -2,0 3,5 2,6 0,9 30.04.2004

BlueBay IG Global Agg -0,1 -0,3 0,2 -14,2 -13,1 -1,1 0,1 -0,6 0,6 31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG -0,1 -0,3 0,2 -13,4 -13,1 -0,3 -0,6 -0,6 0,0 31.10.2017

PIMCO Income Fund 0,7 -1,2 1,9 -11,5 -16,5 5,0 -2,0 -4,8 2,8 23.01.2020

Utenlandske obligasjoner 0,2 -0,3 0,5 -13,0 -13,1 0,1 2,9 2,5 0,4 31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,0 7,7 7,7 0,0 31.08.2018

Eiendomsfond 0,1 0,1 0,0 -0,8 -0,8 0,0 6,5 6,5 0,0 31.12.2009

Driftskonto 0,1 0,2 0,0 2,0 0,8 1,2 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 0,2 0,0 1,8 0,8 1,0 2,6 1,8 0,8 30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og 1,8 2,3 -0,5 -16,1 -9,7 -6,5 5,6 5,3 0,3 30.04.2004

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.10.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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% av portf. Avkastn., mnd. til dato, % Avkastn., hitt. i år, % Markedsverdi MNOK

Beholdning 31.10.2022 Portef. Indeks Diff. Portef. Indeks Diff. 31.10.2022 30.09.2022 Bev. Gev/tap Startdato

AKO Global L/O H2N 9,9 6,0 6,1 0,0 -27,9 -17,0 -10,9 47,1 44,4 0,0 2,7 31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI 10,9 1,3 1,8 -0,5 -13,4 -7,0 -6,4 52,0 51,4 0,0 0,7 31.12.2016

Artisan Global Discovery 4,0 0,9 1,8 -1,0 -19,4 -7,0 -12,4 19,0 18,9 0,0 0,2 30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N 7,2 7,1 7,0 0,1 -22,5 -18,1 -4,4 34,5 32,2 0,0 2,3 15.02.2021

Generation Global Equity A62 11,5 1,1 2,9 -1,8 -18,6 -5,7 -12,9 54,7 54,1 0,0 0,6 31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 5,4 8,4 7,0 1,4 -29,5 -18,1 -11,5 25,6 23,7 0,0 2,0 01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521 4,8 9,2 7,0 2,2 -23,4 -18,1 -5,4 22,9 21,0 0,0 1,9 04.05.2021

TT Emerging Markets Equity 3,7 -8,5 -6,9 -1,5 -23,0 -16,8 -6,3 17,5 19,2 0,0 -1,6 31.05.2018

Aksjer 57,3 3,3 3,9 -0,7 -21,8 -12,0 -9,8 273,4 264,7 0,0 8,7 30.04.2004

DNB Obligasjon E 8,8 -0,8 -0,3 -0,5 -6,7 -4,7 -2,0 42,2 45,8 -3,2 -0,4 31.05.2015

Norske obligasjoner 8,8 -0,8 -0,3 -0,5 -6,7 -4,7 -2,0 42,2 45,8 -3,2 -0,4 30.04.2004

BlueBay IG Global Agg 5,8 -0,1 -0,3 0,2 -14,2 -13,1 -1,1 27,5 27,6 0,0 0,0 31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG 5,8 -0,1 -0,3 0,2 -13,4 -13,1 -0,3 27,6 27,6 0,0 0,0 31.10.2017

PIMCO Income Fund 6,0 0,7 -1,2 1,9 -11,5 -16,5 5,0 28,6 28,4 0,0 0,2 23.01.2020

Utenlandske obligasjoner 17,5 0,2 -0,3 0,5 -13,0 -13,1 0,1 83,7 83,5 0,0 0,1 31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I 15,5 0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,2 0,0 73,8 73,8 0,0 0,0 31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS 0,0 n.a n.a n.a -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.12.2009

Eiendomsfond 15,5 0,1 0,1 0,0 -0,8 -0,8 0,0 73,8 73,8 0,0 0,0 31.12.2009

Driftskonto 0,9 0,1 0,2 0,0 2,0 0,8 1,2 4,1 0,9 3,2 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 0,9 0,1 0,2 0,0 1,8 0,8 1,0 4,3 1,2 3,2 0,0 30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og 100,0 1,8 2,3 -0,5 -16,1 -9,7 -6,5 477,5 469,1 -0,1 8,5 30.04.2004

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.10.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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68/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022

Nøkkeltall i perioden Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK) 477 513 Beta 1,14

Avkastning - portefølje 5,6 % Forklaringsgrad (R2) 0,89

Avkastning - indeks 5,3 % Tracking Error 1,7 %

Differanse 0,3 % Info kvot 0,18

Standardavvik - portefølje 5,0 % Sharpe Ratio 0,78

Standardavvik - indeks 4,1 % Konsistens 59,9 %

Max drawdown -18,7 %

Recovery time n.a

Trendanalyse - Sharpe Ratio Trendanalyse - Tracking Error

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.10.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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68/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022

Avkastning Differanseavkastning

2022 2021 2020 2019 2018 2017

MV (TNOK) 477 513 583 324 534 026 495 633 444 926 467 276

Portef. -16,1 % 10,6 % 9,6 % 13,6 % -2,5 % 11,9 %

Indeks -9,7 % 12,3 % 9,6 % 12,7 % -1,0 % 9,0 %

Differanse -6,5 % -1,7 % 0,0 % 0,8 % -1,5 % 3,0 %

Avkastning 1 mnd 3 mnd 6 mnd 1 år 3 år 5 år

Portef. 1,8 % -5,4 % -6,3 % -14,7 % 1,3 % 2,8 %

Indeks 2,3 % -3,5 % -2,8 % -6,7 % 4,1 % 4,7 %

Differanse -0,5 % -1,9 % -3,4 % -8,0 % -2,9 % -2,0 %

Forklaring til porteføljeresultat Indeksert avkastning siden start

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.10.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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68/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022

Verdiutvikling, MNOK Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering Avkastning i beløp per aggregat

Hittil i år 2021 Siden start

Total -93 255 068 56 026 246 356 482 521

Aksjer -76 359 268 48 709 737 105 406 005

Norske obligasjoner -3 273 987 97 522 113 545 068

Utenlandske obligasjoner -12 778 860 523 072 28 975 261

Eiendomsfond -923 588 6 656 076 36 915 835

Bankinnskudd 80 634 39 839 1 634 620

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.10.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Organisasjon Prosjektnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Langsiktige satsinger
Senter for e-helse Agder som mønsterregion innen e-he 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
UiA Politikk for store samfunnsutfordringe 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Sum videreføringer SUM 5,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000

Øvrige prosjekter
Universitetet i Agder Godt begynt 325,000 775,000 458,000 374,000 377,000
Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750,000 750,000
Universitet i Agder Agder Batteries - Kompetanse 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,300,000
Mechatronics Innovation Lab AI 640,000 640,000
Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500,000 500,000 1,000,000
Universitetet i Agder Psykologistudie 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ?
NHO Agder Scale Up Nordic 450,000 0 500,000 1,000,000 1,000,000
Jobbklar Ansettelse som metode 412,500
Fremtidens havvind Regionalt havvindsprosjekt fase 2 750,000 750,000
Norce AS Kompetansesenter for store forskn. 600,000 500,000 500,000 400,000
UiA Master i rettsvitenskap 500,000 ? 500,000 2,000,000 ?
KS Agder Read Agder 0 500,000
KS Agder Inn i jobb 0 400,000
Impact HUB Agder AS Welcome HUB Agder 0 750,000
Green Waves AS Forprosjekt -El persontransport 0 300,000
Havforskning/UiA Arven etter Dannevig 0 999,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000

0
Sum nye prosjekter SUM 1,075,000 6,377,500 8,297,000 6,874,000 6,777,000 4,500,000 1,300,000

Sum totalt 6,075,000 11,377,500 12,297,000 10,874,000 6,777,000 4,500,000 1,300,000

Organisasjon Prosjektnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

!Langsiktige satsinger
Senter for e-helse Agder som mønsterregion innen e-he 3,000,000 3,000,000 2,000,000 2,000,000
UiA Politikk for store samfunnsutfordringE 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Sum videreføringer SUM 5,000,000 5,000,000 4,000,000 4,000,000

IØvrige prosjekter
Universitetet i Agder Godt begynt 325,000 775,000 458,000 374,000 377,000
Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750,000 750,000
Universitet i Agder Agder Batteries - Kompetanse 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,300,000
Mechatronics Innovation Lab Al 640,000 640,000
Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500,000 500,000 1,000,000
Universitetet i Agder Psykologistudie 1,000,000 1,000,000 1,000,000?
NHO Agder Scale Up Nordic 450,000 0 500,000 1,000,000 1,000,000
Jobbklar Ansettelse som metode 412,500
Fremtidens havvind Regionalt havvindsprosjekt fase 2 750,000 750,000
Norce AS Kompetansesenter for store forskn. 600,000 500,000 500,000 400,000
UiA Master i rettsvitenskap 500,000 ? 500,000 2,000,000 ?
KS Agder Read Agder 0 500,000
KS Agder Inn i jobb 0 400,000
Impact HUB Agder AS Welcome HUB Agder 0 750,000
Green Waves AS Forprosjekt -El persontransport 0 300,000
Havforskning/UiA Arven etter Dannevig 0 999,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000

0
Sum nye prosjekter SUM 1,075,000 6,377,500 8,297,000 6,874,000 6,777,000 4,500,000 1,300,000

Sum totalt 6,075,000 11,377,500 12,297,000 10,874,000 6,777,000 4,500,000 1,300,000
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. desember 2022

Tilsagn i 2019

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200,000 200,000
2019/16 UiS

 g  pp g g 
Agderprosjektet 800,000 800,000

2019/17 Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør 3,000,000 -3,000,000 -
2019/18 UIA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 3,000,000
2019/39 NORCE/NODE Digital Innovation Hub 120,000 -60,000 -60,000 -
2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2,000,000 -1,000,000 -1,000,000 -
2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750,000 -750,000 -

Sum 9,870,000 - -60,000 -1,060,000 -1,750,000 - -3,000,000 4,000,000

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 3,000,000
2020/7 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokal 125,000 -125,000 -
2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960,000 -1,025,487 -65,487 Tilbakebet. Fra utbet. bev. 2019 
2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføri Innafor (tidl. Holdningskampanjer) 360,000 -71,394 -153,606 -247,500 112,500 -
2020/24 UiA Godt begynt 325,000 -260,000 65,000
2020/37 Agder fylkeskommune Blått kompetansesenter Sør 3,000,000 -3,000,000
2020/46 UiA - videreføring Innovasjonpolitikk for store samfunnsutfordring 2,000,000 -1,281,742 718,258 (gjelder 2021)
2020/47 Østre Agder regionråd - viderførHelseklynge  - struktur for kunnskapsløft for be     750,000 -375,000 375,000

Sum 10,520,000 - -71,394 -153,606 -2,289,242 112,500 -4,025,487 4,092,771

Tilsagn i 2021

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2021 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2021/8 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 3,000,000
2021/7 UiA - videreføring Godt begynt 775,000 -620,000 155,000
2021/9 UiA Fakultet for Teknologi og ReAgder Batteri - Kompetanse 200,000 -200,000 ikke benyttet - -200,000
2021/19 MIL AS AI:Hub 640,000 -320,000 320,000
2021/29 Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500,000 500,000 Overf. til 2022
2021/30 UiA Profesjonsstudium psykologi 1,000,000 -500,000 500,000
2021/49 NHO Agder Scale Up 450,000 450,000
2021/51 Jobbklar Utvikling AS Ansettelse som metode 412,500 -404,179 -8,321 -
2021/61 Fremtidens havvind Fremtidens havvind del 2 750,000 750,000
2021/62 Norce AS Kompetansesenter for store forsknings- 600,000 -300,000 300,000
2021/73 UiA Master i Rettsvitenskap 500,000 500,000
2021/74 UiA Batteri Agder - Videreføring 2022 1,500,000 1  500 000 (gjelder 2022)
2021/75 Østre Agder regionråd Helseklynge - Videreføring (siste år) 750,000 750,000

Sum 11,077,500 - - -2,344,179 - -8,321 7,225,000

Tilsagn i 2022

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2022 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 Utbetalt 2024 Inndratt Rest Kommentar
2022/04 KS Agder READ Agder 500,000 -250,000 250,000
2022/05 UiA - Senter for e-helse Agder som mønsterregion - videreføring 2,000,000 2,000,000
2022/06 UiA - Handelshøyskolen Innovasjonspolitikk for store samf. (vide.f) 2,000,000 2,000,000
2022/07 SSHF Campus Sør - videreføring 500,000 500,000
2022/08 KS Agder Inn i jobb 400,000 -200,000 200,000
2022/23 Impact HUB Agder AS Welcome HUB Agder 750,000 -375,000 375,000

MIL AS AI:Hub 640,000 640,000
UiA Godt begynt 458,000 458,000
Green Waves AS Forprosjekt - El persontransport 300,000 300,000
NODE/Havvind Fremtidens havvind 750,000 750,000
HI/UiA Arven etter Dannevig 999,000 999,000
Sum 9,297,000 -825,000 8,472,000

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. desember 2022

Tilsagn i 2019

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200,000 200,000
2019/16 UiS Agderprosjektet 800,000 800,000
2019/17 Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør 3,000,000 -3,000,000
2019/18 UIA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 3,000,000
2019/39 NORGE/NODE Digital Innovation Hub 120,000 -60,000 -60,000
2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2,000,000 -1,000,000 -1,000,000
2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750,000 -750,000

Sum 9,870,000 - -60,000 -1,060,000 -1,750,000 - -3,000,000 4,000,000

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 3,000,000
2020/7 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og loka 125,000 -125,000
2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960,000 -1,025,487 -65,487 Tilbakebet. Fra
2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføri Innafor (tidl. Holdningskampanjer) 360,000 -71,394 -153,606 -247,500 112,500
2020/24 UiA Godt begynt 325,000 -260,000 65,000
2020/37 Agder fylkeskommune Blått kompetansesenter Sør 3,000,000 -3,000,000
2020/46 UiA - videreføring lnnovasjonpolitikk for store sarnfunnsutfordrinc 2,000,000 -1,281,742 718,258 (gjelder 2021)
2020/47 Østre Agder regionråd - viderfø Helseklynge - struktur for kunnskapsløft for be 750,000 -375,000 375,000

Sum 10,520,000 - -71,394 -153,606 -2,289,242 112,500 -4,025,487 4,092,771

utbe!. bev. 2019

Tilsagn i 2021

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2021 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2021/8 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 3,000,000
2021/7 UiA - videreføring Godt begynt 775,000 -620,000 155,000
2021/9 UiA Fakultet for Teknologi og R Agder Batteri - Kompetanse 200,000 -200,000 ikke benyttet -200,000
2021/19 MILAS Al:Hub 640,000 -320,000 320,000
2021/29 Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500,000 500,000 Overf. til 2022
2021/30 UiA Profesjonsstudium psykologi 1,000,000 -500,000 500,000
2021/49 NHO Agder Scale Up 450,000 450,000
2021/51 Jobbklar Utvikling AS Ansettelse som metode 412,500 -404,179 -8,321
2021/61 Fremtidens havvind Fremtidens havvind del 2 750,000 750,000
2021/62 NorceAS Kompetansesenter for store forsknings- 600,000 -300,000 300,000
2021/73 UiA Master i Rettsvitenskap 500,000 500,000
2021/74 UiA Batteri Agder - Videreføring 2022 1,500,000 1 500 000 (gjelder 2022)
2021/75 Østre Agder regionråd Helseklynge - Videreføring (siste år) 750,000 750,000

Sum 11,077,500 - - -2,344,179 - -8,321 7,225,000

Tilsagn i 2022

lTilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2022 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 Utbetalt 2024 Inndratt Rest Kommentar
2022/04 KS Agder READ Agder 500,000 -250,000 250,000
2022/05 UiA - Senter for e-helse Agder som mønsterregion - videreføring 2,000,000 2,000,000
2022/06 UiA - Handelshøyskolen lnnovasjonspolitikk for store samf. (vide.f) 2,000,000 2,000,000
2022/07 SSHF Campus Sør - videreføring 500,000 500,000
2022/08 KS Agder Inn i jobb 400,000 -200,000 200,000
2022/23 Impact HUB Agder AS Welcome HUB Agder 750,000 -375,000 375,000

MILAS Al:Hub 640,000 640,000
UiA Godt begynt 458,000 458,000
Green Waves AS Forprosjekt - El persontransport 300,000 300,000
NODE/Havvind Fremtidens havvind 750,000 750,000
HI/UiA Arven etter Dannevig 999,000 999,000
Sum 9,297,000 -825,000 8,472,000
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-12 
Saksbehandler Jan Erik Tønnesen 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

Kapitalforvaltningsstrategi 2023 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny 
kapitalforvaltningsstrategi for 2023, herunder foreslåtte allokeringsrammer, i 
samsvar med forslaget benevnt Kapitalforvaltningsstrategi 2023 vedlagt som 
vedlegg 1 til saken. 
 

2. Administrasjonens gis fullmakt til å implementere ny strategi. 
 

 
 
Vedlegg 
Vedlegg 1 Kapitalforvaltningsstrategi 2023 
Vedlegg 2 Referat Møte Investeringsrådet 
 
 
Nærmere om strategien 
 
Styrets viktigste vurderinger: 
 
Avkastning over tid vil være et resultat av den risiko styret velger å ta. Generelt vil det være slik at 
jo mer risiko stiftelsen tar, desto høyere vil den forventede avkastning være over tid. For styret vil 
det være vesentlig å ha eierskap til de valgene som både bidrar mest til forventet avkastning og 
som samtidig utsetter stiftelsen for reell risiko for verdifall både på kort og lang sikt. Disse er:  
 

1. Allokering, herunder 
a. Aksjeandel 
b. Geografisk konsentrasjonsfordeling av aksjer, obligasjoner og eiendom. 
c. Obligasjonsporteføljens risikoprofil og motsykliske egenskaper. 
d. Grad av valutasikring av aksjeporteføljen. 

 
2. Kapitalforvaltningsfilosofi – skiftende markedssyn eller evighetsperspektiv. 

 
For å illustrere betydningen av allokering, så kan det nevnes at 99% av Oljefondets («SPU») 
avkastning forklares av allokeringen (Finansdepartementets indeks) og 1% av faktiske valg av fond 
og enkeltaksjer. Dette gjelder også for AAUKF, og viser betydningen av en optimal 
kapitalforvaltningsstrategi.  
 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-12
Jan Erik Tønnesen

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022

Kapitalforvaltningsstrategi 2023
Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny
kapitalforvaltningsstrategi for 2023, herunder foreslåtte allokeringsrammer, i
samsvar med forslaget benevnt Kapitalforvaltningsstrategi 2023 vedlagt som
vedlegg 1 til saken.

2. Administrasjonens gis fullmakt til å implementere ny strategi.

Vedlegg
Vedlegg 1 Kapitalforvaltningsstrategi 2023
Vedlegg 2 Referat Møte Investeringsrådet

Nærmere om strategien

Styrets viktigste vurderinger:

Avkastning over tid vil være et resultat av den risiko styret velger å ta. Generelt vil det være slik at
jo mer risiko stiftelsen tar, desto høyere vil den forventede avkastning være over tid. For styret vil
det være vesentlig å ha eierskap til de valgene som både bidrar mest til forventet avkastning og
som samtidig utsetter stiftelsen for reell risiko for verdifall både på kort og lang sikt. Disse er:

1. Allokering, herunder
a. Aksjeandel
b. Geografisk konsentrasjonsfordeling av aksjer, obligasjoner og eiendom.
c. Obligasjonsporteføljens risikoprofil og motsykliske egenskaper.
d. Grad av valutasikring av aksjeporteføljen.

2. Kapitalforvaltningsfilosofi - skiftende markedssyn eller evighetsperspektiv.

For å illustrere betydningen av allokering, så kan det nevnes at 99% av Oljefondets («SPU»)
avkastning forklares av allokeringen (Finansdepartementets indeks) og 1% av faktiske valg av fond
og enkeltaksjer. Dette gjelder også for AAUKF, og viser betydningen av en optimal
kapitalforvaltningsstrategi.
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I november 2022 ble det inngått avtale (ansatt Jan Erik Tønnessen i 20% stilling) med Cultiva og 
Sørlandets Kompetansefond om å samkjøre kapitalforvaltningen for disse 3 stiftelsene. Årets 
kapitalforvaltningsstrategi reflekterer denne samkjøringen.  
 
 
Kapitalforvaltningsstrategien for 2023 inneholder følgende hovedtrekk: 
 

1. Allokeringen til aksjer, obligasjoner, eiendom og formålstjenlige investeringer foreslås 
uendret.  

2. Geografisk konsentrasjonsfordeling av aksjer og obligasjoner skal i størst mulig grad 
reflektere Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Dette medfører noen mindre endringer. 

3. Forvaltningsprinsipp for aksjeporteføljen endres fra aktiv til indeksnær forvaltning. 
4. Det etableres et investeringsråd til støtte for administrasjonen.  
5. Gitt at USD/NOK-kursen går under 9,25, endres valutasikringen på aksjer fra 50% 

valutasikring til 0% valutasikring.  
6. Eiendomsinvesteringer skal være i ubelånte eiendomsfond. Fond som har belåning tillates 

ikke.  
7. Norske obligasjonsinvesteringer (eksklusive pengemarkedsfond) skal kun være norske 

statsobligasjoner. Øvrig investeringsunivers opprettholdes.  
8. ESG-kravene foreslås uendret. 
9. Andelen formålstjenlige investeringer foreslås uendret. 
10. Rebalanseringsregelen endres fra et avvik fra vedtatt ramme på 5%- poeng til 4%-poeng. 
11. Årlige utdelinger opprettholdes (NOK 12 mill per år) og revideres hvert 4. år, første gang i 

2025.  
12. Det innføres en konjunkturjustert stresstest i fremtidig rapportering.  
13. Bufferkapitalberegningen vil heretter ikke inkludere avsetninger til neste to års utdelinger.  
14. Kapitalforvaltningsfilosofien forblir uendret hvor stiftelsen skal ha et evighetsperspektiv på 

investeringene. Dette er samme prinsipp som SPU, og gir også større forutsigbarhet for 
fremtidige årlige utdelinger.  

 
 
Kapitalforvaltningsfilosofi 
 
Kapitalforvaltningsstrategien i AAUKF skal i stor grad følge de prinsipper som legges til grunn for 
forvaltningen av SPU. Dette medfører at AAUKF benytter samme etiske regelverk på sine 
investeringer som Stortinget har vedtatt gjelder for SPU. Videre har SPU et evighetsperspektiv på 
sine investeringer, noe også AAUKF har – gjennom det faktum at stiftelsen skal leve til «evig tid» 
uten å angripe inflasjonsjustert grunnkapital.  
 
Gjennom å speile kapitalforvaltningsstrategien fra SPU får styret i AAUKF en trygghet i egen 
forvaltning ettersom vi vet at de ekspertgrupper Finansdepartementet oppnevner ved eventuelle 
endringer i strategi består av den ypperste kompetanse som finnes innenfor 
kapitalforvaltningsfeltet - både på nasjonalt og internasjonalt nivå.  
 
Espen Henriksen og Hans Jørgen Stang vil fungere som Investeringsråd for administrasjonen, og i 
arbeidet med ny kapitalforvaltningsstrategi for 2023 er det avholdt flere møter med 
Investeringsrådet.  
 
Førsteamanuensis Espen Henriksen, ved Handelshøyskolen BI og University of Santa Barbara, 
har både jobbet i SPU og også deltatt i slike ekspertgrupper, og har derfor inngående kjennskap til 
kapitalforvaltningen i SPU. Hans Jørgen Stang er Administrerende Direktør i stiftelsen UNIFOR. 
Stiftelsen UNIFOR speiler kapitalforvaltningsstrategien i SPU på samme måte som AAUKF. Stang 
har også vært styreleder i Stiftelsesforeningen.  
 
 
Årlige utdelinger og Aksjeandel 
 

I november 2022 ble det inngått avtale (ansatt Jan Erik Tønnessen i 20% stilling) med Cultiva og
Sørlandets Kompetansefond om å samkjøre kapitalforvaltningen for disse 3 stiftelsene. Arets
kapitalforvaltningsstrategi reflekterer denne samkjøringen.

Kapitalforvaltningsstrategien for 2023 inneholder følgende hovedtrekk:

1. Allokeringen til aksjer, obligasjoner, eiendom og formålstjenlige investeringer foreslås
uendret.

2. Geografisk konsentrasjonsfordeling av aksjer og obligasjoner skal i størst mulig grad
reflektere Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Dette medfører noen mindre endringer.

3. Forvaltningsprinsipp for aksjeporteføljen endres fra aktiv til indeksnær forvaltning.
4. Det etableres et investeringsråd til støtte for administrasjonen.
5. Gitt at USD/NOK-kursen går under 9,25, endres valutasikringen på aksjer fra 50%

valutasikring til 0% valutasikring.
6. Eiendomsinvesteringer skal være i ubelånte eiendomsfond. Fond som har belåning tillates

ikke.
7. Norske obligasjonsinvesteringer (eksklusive pengemarkedsfond) skal kun være norske

statsobligasjoner. Øvrig investeringsunivers opprettholdes.
8. ESG-kravene foreslås uendret.
9. Andelen formålstjenlige investeringer foreslås uendret.
10. Rebalanseringsregelen endres fra et avvik fra vedtatt ramme på 5%- poeng til 4%-poeng.
11. Årlige utdelinger opprettholdes (NOK 12 mill per år) og revideres hvert 4. år, første gang i

2025.
12. Det innføres en konjunkturjustert stresstest i fremtidig rapportering.
13. Bufferkapitalberegningen vil heretter ikke inkludere avsetninger til neste to års utdelinger.
14. Kapitalforvaltningsfilosofien forblir uendret hvor stiftelsen skal ha et evighetsperspektiv på

investeringene. Dette er samme prinsipp som SPU, og gir også større forutsigbarhet for
fremtidige årlige utdelinger.

Kapitalforvaltningsfilosofi

Kapitalforvaltningsstrategien i AAUKF skal i stor grad følge de prinsipper som legges til grunn for
forvaltningen av SPU. Dette medfører at AAUKF benytter samme etiske regelverk på sine
investeringer som Stortinget har vedtatt gjelder for SPU. Videre har SPU et evighetsperspektiv på
sine investeringer, noe også AAUKF har - gjennom det faktum at stiftelsen skal leve til «evig tid»
uten å angripe inflasjonsjustert grunnkapital.

Gjennom å speile kapitalforvaltningsstrategien fra SPU får styret i AAUKF en trygghet i egen
forvaltning ettersom vi vet at de ekspertgrupper Finansdepartementet oppnevner ved eventuelle
endringer i strategi består av den ypperste kompetanse som finnes innenfor
kapitalforvaltningsfeltet - både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Espen Henriksen og Hans Jørgen Stang vil fungere som Investeringsråd for administrasjonen, og i
arbeidet med ny kapitalforvaltningsstrategi for 2023 er det avholdt flere møter med
Investeringsrådet.

Førsteamanuensis Espen Henriksen, ved Handelshøyskolen Bl og University of Santa Barbara,
har både jobbet i SPU og også deltatt i slike ekspertgrupper, og har derfor inngående kjennskap til
kapitalforvaltningen i SPU. Hans Jørgen Stang er Administrerende Direktør i stiftelsen UNIFOR.
Stiftelsen UNIFOR speiler kapitalforvaltningsstrategien i SPU på samme måte som AAUKF. Stang
har også vært styreleder i Stiftelsesforeningen.

Årlige utdelinger og Aksjeandel
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Selv om 2022 hittil har gitt en betydelig negativ avkastning, har AAUKF fortsatt en betydelig 
bufferkapital. Dette er et resultat av svært gode verdipapirmarkeder i årene før 2022 kombinert 
med disiplinerte årlige utdelinger. Resultatet er at AAUKF fortsatt har en bufferkapital som fortsatt 
er så solid at stiftelsen kan foreta jevne årlige utdelinger.  
 
AAUKF følger Mork-utvalgets (hvor Espen Henriksen var medlem) anbefaling til forventet fremtidig 
realavkastning. Rapporten sier at ved en aksjeandel på 60%, så forventes en gjennomsnittlig 
realavkastning (etter inflasjon) på hele porteføljen på ca 2,5% (ofte omtalt som «handlingsregelen» 
i SPU). 
 
For AAUKF medfører en handlingsregel på 2,5% (60% aksjer) at forventet gjennomsnittlig årlig 
realavkastning vil være ca NOK 13 mill. Justert for administrasjonskostnader vil nåværende 
aksjeandel kunne forsvare fremtidig gjennomsnittlige årlige utdelinger på NOK 12 mill. 
 
 
Rebalansering 
 
Rebalanseringsregelen foreslås endret fra et avvik fra vedtatt ramme på 5%- poeng til 4%-poeng. 
Dette medfører at ved endringer i aksjeandel ut over 4%-poeng av foreslått ramme for 2023 (60%), 
så skal porteføljen rebalanseres tilbake til utgangspunktet. I praksis vil dette bety at når 
aksjeandelen er utenfor intervallet 56%-64% så skal den rebalanseres tilbake til 60%. Denne 
metodikken benyttes også av SPU, og har historisk vært et godt verktøy for å selge aksjer til høy 
pris og kjøpe aksjer til lav pris. Det er viktig at stiftelsen er tro mot regelen da man av erfaring vet at 
det ofte fortoner seg vanskelig å kjøpe aksjer i fallende markeder.  
 
 
Aksjeunivers 
 
AAUKF skal ha en allokeringsstrategi tett opp mot SPU. Sistnevnte har følgende fordeling i sin 
aksjeportefølje: 

 
A. Utviklede markeder, store og mellomstore selskaper  77% 
B. Fremvoksende markeder, store og mellomstore selskaper 10% 
C. Utviklede markeder, små selskaper    12% 
D. Fremvoksende markeder, små selskaper       1% 
E. Totalt         100% 

 
AAUKF endrer forvaltningsprinsipp fra aktiv til indeksnær forvaltning. Det vil derfor investeres i 
indeksnære fond som er fordelt mellom segmentene A, B og C med fordelingsnøkkel 80%-10%-
10%. Segment D er ikke dekket.   
 
 
Valutasikring 
 
Per i dag er 50% av AAUKFs totale aksjeportefølje valutasikret. 
 
SPU er ikke valutasikret fordi Norge som nasjon hvert år har stor verdiskaping i NOK, men utgifter 
både i NOK og i utenlandsk valuta. For Norge som nasjon blir derfor et ikke-valutasikret SPU som 
en liten forsikring mot de valutasvingningene landet uansett er utsatt for.  
 
Dette gjelder ikke for AAUKF. Stiftelsen har ingen øvrige inntekter, alle utgifter er i NOK, mens en 
stor del av porteføljen er i utenlandsk valuta. Videre gir valutarisiko ingen forventet meravkastning, 
og stiftelsen unngår å forholde seg til valutasvingninger i tillegg til de faktiske svingningene i 
aksjemarkedet.  
 
Disse forskjellene gjør det i utgangspunktet fornuftig å avvike fra SPU’s strategi når det gjelder 
valutasikring.  
 
Samtidig er det klart at sikringsmetodikken til valutasikrede indeksfond kan gi uforutsette 
kostnader. Ved kraftige svekkelser av NOK har vi sett at slike fond over tid kan gi en kostnad som 

Selv om 2022 hittil har gitt en betydelig negativ avkastning, har AAUKF fortsatt en betydelig
bufferkapital. Dette er et resultat av svært gode verdipapirmarkeder i årene før 2022 kombinert
med disiplinerte årlige utdelinger. Resultatet er at AAUKF fortsatt har en bufferkapital som fortsatt
er så solid at stiftelsen kan foreta jevne årlige utdelinger.

AAUKF følger Mork-utvalgets (hvor Espen Henriksen var medlem) anbefaling til forventet fremtidig
realavkastning. Rapporten sier at ved en aksjeandel på 60%, så forventes en gjennomsnittlig
realavkastning (etter inflasjon) på hele porteføljen på ca 2,5% (ofte omtalt som «handlingsregelen»
i SPU).

For AAUKF medfører en handlingsregel på 2,5% (60% aksjer) at forventet gjennomsnittlig årlig
realavkastning vil være ca NOK 13 mill. Justert for administrasjonskostnader vil nåværende
aksjeandel kunne forsvare fremtidig gjennomsnittlige årlige utdelinger på NOK 12 mill.

Rebalansering

Rebalanseringsregelen foreslås endret fra et avvik fra vedtatt ramme på 5%- poeng til 4%-poeng.
Dette medfører at ved endringer i aksjeandel ut over 4%-poeng av foreslått ramme for 2023 (60%),
så skal porteføljen rebalanseres tilbake til utgangspunktet. I praksis vil dette bety at når
aksjeandelen er utenfor intervallet 56%-64% så skal den rebalanseres tilbake til 60%. Denne
metodikken benyttes også av SPU, og har historisk vært et godt verktøy for å selge aksjer til høy
pris og kjøpe aksjer til lav pris. Det er viktig at stiftelsen er tro mot regelen da man av erfaring vet at
det ofte fortoner seg vanskelig å kjøpe aksjer i fallende markeder.

Aksjeunivers

AAUKF skal ha en allokeringsstrategi tett opp mot SPU. Sistnevnte har følgende fordeling i sin
aksjeportefølje:

A. Utviklede markeder, store og mellomstore selskaper
B. Fremvoksende markeder, store og mellomstore selskaper
C. Utviklede markeder, små selskaper
D. Fremvoksende markeder, små selskaper
E. Totalt

77%
10%
12%

1%
100%

AAUKF endrer forvaltningsprinsipp fra aktiv til indeksnær forvaltning. Det vil derfor investeres i
indeksnære fond som er fordelt mellom segmentene A, B og C med fordelingsnøkkel 80%-10%-
10%. Segment D er ikke dekket.

Valutasikring

Per i dag er 50% av AAUKFs totale aksjeportefølje valutasikret.

SPU er ikke valutasikret fordi Norge som nasjon hvert år har stor verdiskaping i NOK, men utgifter
både i NOK og i utenlandsk valuta. For Norge som nasjon blir derfor et ikke-valutasikret SPU som
en liten forsikring mot de valutasvingningene landet uansett er utsatt for.

Dette gjelder ikke for AAUKF. Stiftelsen har ingen øvrige inntekter, alle utgifter er i NOK, mens en
stor del av porteføljen er i utenlandsk valuta. Videre gir valutarisiko ingen forventet meravkastning,
og stiftelsen unngår å forholde seg til valutasvingninger i tillegg til de faktiske svingningene i
aksjemarkedet.

Disse forskjellene gjør det i utgangspunktet fornuftig å avvike fra SPU's strategi når det gjelder
valutasikring.

Samtidig er det klart at sikringsmetodikken til valutasikrede indeksfond kan gi uforutsette
kostnader. Ved kraftige svekkelser av NOK har vi sett at slike fond over tid kan gi en kostnad som
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er betydelig høyere enn forskjellen i forvaltningshonorar på usikrede og sikrede fond (ca 2 bps). 
Årsaken til dette er at i nyere tid (siste 20 år) så har kronekursen hatt en tendens til å svekke seg 
mye på kort tid, mens den bruker lenger tid på å styrke seg. Dette medfører ubalanse i 
valutasikringskontraktene, og noe vi kan betegne som en negativ rebalanseringseffekt. I 2020 
utgjorde dette et tap på ca 4%. Normalt vil slike hendelser ikke oppstå hvert år, men det er ikke 
usannsynlig at dette kan inntreffe 1-2 ganger hver tiårsperiode. Historien indikerer således at 
valutasikring over tid kan koste mer (4%/10 år = 0,4%/år) enn hva vi opprinnelig hadde antatt. 
Disse rebalanseringseffektene blir ikke fanget opp av indeksen ettersom denne er basert på 
samme sikringsmetodikk som indeksfondet.  
 
Foreløpig er det ikke identifisert andre sikringsstrategier som eliminerer problemet. Dette er 
årsaken til at administrasjonen anbefaler som langsiktig mål å redusere andelen valutasikrede fond 
til null.  
 
I skrivende stund er NOK svak mot både USD og EUR, noe som fremgår tydelig i figuren under. 
Den viser siste 12 måneders utvikling i USD/NOK.  
 
 

 
Kilde: Norges Bank 25.10.22 
 
 
Administrasjonen mener at et skifte fra valutasikret til usikret ikke bør gjennomføres ukritisk. 
Figuren over viser at USD/NOK siste 12 måneder har variert mellom ca 8,4 og 10,7. For AAUKF 
betyr en endring i dollarkurs på 1 krone en endring i porteføljeverdi på ca NOK 14 mill. Endring i 
valutakurs siste 12 måneder (2,3 kroner) utgjør således en endret porteføljeverdi på ca NOK 35 
millioner. Valg av tidspunkt for konvertering er derfor viktig.  
 
Administrasjonen har derfor definert et triggernivå på USD/NOK < 9,25 som skal medføre 
konvertering fra valutasikret til usikret. Triggernivået ligger fast frem til 1.6.23.  
 
Det presiseres at alle obligasjonsinvesteringer fortsatt skal være valutasikret.  
 
 
ESG og Bærekraftige investeringer 
 
Administrasjonen tydeliggjorde de etiske retningslinjene og knyttet disse nærmere FN sine 
prinsipper for ansvarlige investeringer («UNPRI») i kapitalforvaltningsstrategien for 2022. 
Retningslinjene opprettholdes uten endringer.   
 
 
 
 
 

er betydelig høyere enn forskjellen i forvaltningshonorar på usikrede og sikrede fond (ca 2 bps).
Årsaken til dette er at i nyere tid (siste 20 år) så har kronekursen hatt en tendens til å svekke seg
mye på kort tid, mens den bruker lenger tid på å styrke seg. Dette medfører ubalanse i
valutasikringskontraktene, og noe vi kan betegne som en negativ rebalanseringseffekt. I 2020
utgjorde dette et tap på ca 4%. Normalt vil slike hendelser ikke oppstå hvert år, men det er ikke
usannsynlig at dette kan inntreffe 1-2 ganger hver tiårsperiode. Historien indikerer således at
valutasikring over tid kan koste mer (4%/10 å r = 0,4%/år) enn hva vi opprinnelig hadde antatt.
Disse rebalanseringseffektene blir ikke fanget opp av indeksen ettersom denne er basert på
samme sikringsmetodikk som indeksfondet.

Foreløpig er det ikke identifisert andre sikringsstrategier som eliminerer problemet. Dette er
årsaken til at administrasjonen anbefaler som langsiktig mål å redusere andelen valutasikrede fond
til null.

I skrivende stund er NOK svak mot både USD og EUR, noe som fremgår tydelig i figuren under.
Den viser siste 12 måneders utvikling i USD/NOK.

112

104
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Kilde: Norges Bank 25.10.22

Administrasjonen mener at et skifte fra valutasikret til usikret ikke bør gjennomføres ukritisk.
Figuren over viser at USD/NOK siste 12 måneder har variert mellom ca 8,4 og 10,7. For AAUKF
betyr en endring i dollarkurs på 1 krone en endring i porteføljeverdi på ca NOK 14 mill. Endring i
valutakurs siste 12 måneder (2,3 kroner) utgjør således en endret porteføljeverdi på ca NOK 35
millioner. Valg av tidspunkt for konvertering er derfor viktig.

Administrasjonen har derfor definert et triggernivå på USD/NOK < 9,25 som skal medføre
konvertering fra valutasikret til usikret. Triggernivået ligger fast frem til 1.6.23.

Det presiseres at alle obligasjonsinvesteringer fortsatt skal være valutasikret.

ESG og Bærekraftige investeringer

Administrasjonen tydeliggjorde de etiske retningslinjene og knyttet disse nærmere FN sine
prinsipper for ansvarlige investeringer («UNPRI») i kapitalforvaltningsstrategien for 2022.
Retningslinjene opprettholdes uten endringer.
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Obligasjoner 
 
I juni 2021 gjorde administrasjonen i Cultiva/SKF en vurdering av obligasjonsporteføljene til 
stiftelsene. Dette ble fremlagt styrene i stiftelsene. Årsaken til evalueringen var at verdens 
rentenivå på dette tidspunktet var nær null, og at vi forventet mindre grad av motsyklikalitet mellom 
aksjer og obligasjoner. SPU hadde på samme tidspunkt de samme innvendingene, men gjorde 
ingen endringer i sin obligasjonsportefølje. Cultiva valgte også å beholde sin obligasjonsportefølje, 
og som en sikkerhetsforanstaltning ble gjennomsnittlig rentedurasjon lagt ca 2 år kortere enn 
indeks. Renteøkninger ville således slå ut mindre negativt for Cultiva/SKF enn for 
obligasjonsindeksen vi måler mot (Barclays Bloomberg Global Agg NOK). 
 
Året 2022 har vist at aksjer og obligasjoner ikke nødvendigvis opptrer motsyklisk. Begge 
aktivaklasser har svekket seg betydelig i 2022. Obligasjonsindeksen har per 30.09.22 falt med ca 
17%, mens aksjeindeksen MSCI World har falt ca 25%.  
 
Fallet i obligasjonsverdier har sin årsak i en betydelig økning i både korte og lange renter. Vi er 
dermed nå tilbake i en mer «normal» situasjon med hensyn på forventet motsyklikalitet i forhold til 
aksjer.  
 
Administrasjonen opprettholder anbefalingen og foreslår ingen endringer i obligasjonsporteføljens 
gjennomsnittlige egenskaper (rentedurasjon, kredittkvalitet og stats/statsrelaterte obligasjoners 
andel av porteføljen).  
 
Det bemerkes at AAUKF vil ha en overvekt av norske statsobligasjoner i forhold til indeksen vi 
måler mot. Det kan likevel være fornuftig å inkludere slike papirer i obligasjonsporteføljen. Dette 
fordi norske statspapirer i praksis ikke har konkursrisiko. For stiftelser som har utestående 
forpliktelser i norske kroner er norske statspapirer for nesten alle praktiske formål å regne som en 
risikofri plassering.  
 
 
Formålstjenlige Investeringer 
 
Administrasjonen foreslår å beholde dagens ramme. Investeringsrådet har uttalt følgende: 
 
Rådet presiserer at formålstjenlige investeringer kun bør være av temporær art, og at exit-
strategi må nedfelles i protokollen. Erfaringer viser at denne type investeringer av 
permanent art gjerne tiltrekker seg behov/politisk press for mer av samme type.  
 
Administrasjonen foreslår derfor å inkludere at exit-strategi nedfelles i protokollen for alle fremtidige 
formålstjenlige investeringer.  
 
 
 
Eiendom 
 
AAUKF har en ramme på inntil 15% i eiendomsfond. I tillegg tillates i nåværende 
kapitalforvaltningsstrategi at eiendomsfondene kan være belånt med inntil 40%. Investeringsrådet 
uttaler følgende: 
 
«Investeringrådet mener at allokering til ubelånt eiendomsfond grunnleggende sett er allokering til 
egenkapital. Risikoen ved ubelånte eiendomsfond har derfor mye til felles med aksjerisiko siden 
aksjer også er krav på egenkapitalen i selskapene. Stiftelsenes faktiske aksjeandel kan derfor 
anses å være høyere enn de rapporterte andelene på hhv 60 og 70%. Argumentet om 
inflasjonsbeskyttelse kan være mindre relevant siden alle egenkapitalinvesteringer er real-
investeringer. I likhet med eiendomselskap kan ordinære aksjeselskaper også endre prisene på 
varene de selger for å kompensere for inflasjon gjennom sine omsetningstall. I tillegg har ofte 
mange av de selskapene som inngår i stiftelsenes aksjeporteføljer eiendom som en del av sin 
balanse. Investeringrådet ser imidlertid at verdien av ubelånt eiendom tilsynelatende er mindre 
volatil enn verdien av aksjeporteføljen og at dette kan være hensiktsmessig for stiftelsene.» 
 

Obligasjoner

I juni 2021 gjorde administrasjonen i Cultiva/SKF en vurdering av obligasjonsporteføljene til
stiftelsene. Dette ble fremlagt styrene i stiftelsene. Årsaken til evalueringen var at verdens
rentenivå på dette tidspunktet var nær null, og at vi forventet mindre grad av motsyklikalitet mellom
aksjer og obligasjoner. SPU hadde på samme tidspunkt de samme innvendingene, men gjorde
ingen endringer i sin obligasjonsportefølje. Cultiva valgte også å beholde sin obligasjonsportefølje,
og som en sikkerhetsforanstaltning ble gjennomsnittlig rentedurasjon lagt ca 2 år kortere enn
indeks. Renteøkninger ville således slå ut mindre negativt for Cultiva/SKF enn for
obligasjonsindeksen vi måler mot (Barclays Bloomberg Global Agg NOK).

Aret 2022 har vist at aksjer og obligasjoner ikke nødvendigvis opptrer motsyklisk. Begge
aktivaklasser har svekket seg betydelig i 2022. Obligasjonsindeksen har per 30.09.22 falt med ca
17%, mens aksjeindeksen MSCI World har falt ca 25%.

Fallet i obligasjonsverdier har sin årsak i en betydelig økning i både korte og lange renter. Vi er
dermed nå tilbake i en mer «normal» situasjon med hensyn på forventet motsyklikalitet i forhold til
aksjer.

Administrasjonen opprettholder anbefalingen og foreslår ingen endringer i obligasjonsporteføljens
gjennomsnittlige egenskaper (rentedurasjon, kredittkvalitet og stats/statsrelaterte obligasjoners
andel av porteføljen).

Det bemerkes at AAUKF vil ha en overvekt av norske statsobligasjoner i forhold til indeksen vi
måler mot. Det kan likevel være fornuftig å inkludere slike papirer i obligasjonsporteføljen. Dette
fordi norske statspapirer i praksis ikke har konkursrisiko. For stiftelser som har utestående
forpliktelser i norske kroner er norske statspapirer for nesten alle praktiske formål å regne som en
risikofri plassering.

Formålstjenlige Investeringer

Administrasjonen foreslår å beholde dagens ramme. Investeringsrådet har uttalt følgende:

Rådet presiserer at formålstjenlige investeringer kun bør være av temporær art, og at exit-
strategi må nedfelles i protokollen. Erfaringer viser at denne type investeringer av
permanent art gjerne tiltrekker seg behov/politisk press for mer av samme type.

Administrasjonen foreslår derfor å inkludere at exit-strategi nedfelles i protokollen for alle fremtidige
formålstjenlige investeringer.

Eiendom

AAUKF har en ramme på inntil 15% i eiendomsfond. I tillegg tillates i nåværende
kapitalforvaltningsstrategi at eiendomsfondene kan være belånt med inntil 40%. Investeringsrådet
uttaler følgende:

«Investeringrådet mener at a/lokering til ubelånt eiendomsfond grunnleggende sett er a/lokering til
egenkapital. Risikoen ved ubelånte eiendomsfond har derfor mye til felles med aksjerisiko siden
aksjer også er krav på egenkapitalen i selskapene. Stiftelsenes faktiske aksjeandel kan derfor
anses å være høyere enn de rapporterte andelene på hhv 60 og 70%. Argumentet om
inflasjonsbeskyttelse kan være mindre relevant siden alle egenkapitalinvesteringer er rea/-
investeringer. l likhet med eiendomselskap kan ordinære aksjeselskaper også endre prisene på
varene de selger for å kompensere for inflasjon gjennom sine omsetningstall. I tillegg har ofte
mange av de selskapene som inngår i stiftelsenes aksjeporteføljer eiendom som en del av sin
balanse. Investeringrådet ser imidlertid at verdien av ubelånt eiendom tilsynelatende er mindre
volatil enn verdien av aksjeporteføljen og at dette kan være hensiktsmessig for stiftelsene.»

Dokumentnr.: 22/22027-12 side 5 av 7



70/22 Kapitalforvaltningsstrategi 2023 - 22/22027-12 Kapitalforvaltningsstrategi 2023 : Kapitalforvaltningsstrategi 2023

 

Dokumentnr.: 22/22027-12  side 6 av 7 
 

Basert på dette mener administrasjonen at belånte eiendomsfond ikke bør inngå i strategien. I 
tillegg mener administrasjonen at rammen på 15% er for høy, og at denne på sikt bør reduseres til 
maksimalt 10%. Ettersom likviditeten i denne type investeringer er begrenset, anbefaler 
administrasjonen likevel å beholde dagens ramme for de neste 12 måneder.  
 
 
Stresstest 
 
Administrasjonen forslår å innføre en konjunkturbasert stresstest. Denne benyttes allerede av 
Cultiva/SKF. Denne stresstesten tar hensyn til hvor på markedssyklusen vi befinner oss. I praksis 
betyr dette at stresstesten tar et større «jafs» av verdiene når markedene er på topp enn når 
markedene er dårlige. Vedlegg 3 gir en nærmere gjennomgang av prinsippene for denne. 
 
I fjor var mye av årsaken til den høye prisingen i aksjemarkedet det historisk lave rentenivået i 
verden. Dette gjorde at fremtidige forventede inntekter fikk en høyere verdi enn hva som var tilfellet 
ved et mer «vanlig» rentenivå. Dette nye rentebildet i verden tilsa at vi kunne forvente endringer i 
samvariasjonsegenskapene mellom aksjer og obligasjoner, rent konkret at obligasjoner kunne gi 
mindre beskyttelse mot aksjemarkedsfall enn hva tilfellet hadde vært tidligere. Basert på dette 
endret administrasjonen i Cultiva/SKF fradraget på 3,5% (ved 5 års rentedurasjon) til 10% i 
kapitalforvaltningsstrategiene for 2022.  
 
I 2022 har vi erfart nettopp dette. Administrasjonens tommelfingeranslag i fjor på 10% har vist seg 
å være mindre enn faktisk verdifall i obligasjonsindeksen pr 30.9.22 (ca 15% for 5 års 
rentedurasjon). 2022 har med andre ord gitt et verdifall på obligasjoner som er større enn hva som 
er observert siste 30 år. Administrasjonen foreslår derfor å endre stresstestens punkt 3.  
 

1) Aksjeporteføljen gis 67,5% av faktisk verdi dersom den relevante aksjeindeks har ny 
toppnotering på rapporteringstidspunktet. Aksjeporteføljen kan aldri gis høyere verdi enn 
90%.  

2) Dersom den relevante aksjeindeks har en toppnotering på et tidligere 
rapporteringstidspunkt innen siste 5 år, skal stresstesten hensynta faktisk fall fra 
toppnoteringen. 

3) Obligasjonsporteføljen gis 85% av faktisk verdi dersom porteføljens gjennomsnittsdurasjon 
er 5 år og dersom den relevante obligasjonsindeks har ny toppnotering på 
rapporteringstidspunktet. Ved kortere eller lengre gjennomsnittsdurasjon enn 5 år, skal 
verdisettingen reflektere den endrede durasjonen på lineær basis. Obligasjonsporteføljen 
kan aldri gis høyere verdi enn 95%.  

4) Ubelånte eiendomsfond gis 90% av faktisk verdi dersom det enkelte fondet har ny 
toppnotering på rapporteringstidspunktet. 

5) Dersom de ubelånte eiendomsfond har en toppnotering på et tidligere 
rapporteringstidspunkt innen siste 5 år, skal stresstesten hensynta faktisk fall fra 
toppnoteringen. Eiendomsporteføljen kan aldri gis høyere verdi enn 95%.  

6) Valutarisiko hensyntar 10% forverring i valutakurs for usikrede fond.  
 
 
Bufferkapital 
 
Innføringen av en konjunkturjustert stresstest gir trygghet med tanke på å holde den 
inflasjonsjusterte grunnkapitalen intakt. Denne stresstesten forutsetter at bufferkapitalen beregnes i 
henhold til de forpliktelser som faktisk foreligger (og at det ikke inkluderes en buffer på 
bufferkapitalen). Det foreslås derfor følgende beregningsprinsipp av bufferkapitalen i 2023: 
 
 
Markedsverdi portefølje  
- Inflasjonsjustert grunnkapital  
- Ikke utbetalte prosjektbevilgninger  
Beregnet bufferkapital 
- Tapspotensiale stresstest 
Overdekning bufferkapital 

 
Planlagte, ikke bevilgede utdelinger er med andre ord tatt ut av beregningen.  

Basert på dette mener administrasjonen at belånte eiendomsfond ikke bør inngå i strategien. I
tillegg mener administrasjonen at rammen på 15% er for høy, og at denne på sikt bør reduseres til
maksimalt 10%. Ettersom likviditeten i denne type investeringer er begrenset, anbefaler
administrasjonen likevel å beholde dagens ramme for de neste 12 måneder.

Stresstest

Administrasjonen forslår å innføre en konjunkturbasert stresstest. Denne benyttes allerede av
Cultiva/SKF. Denne stresstesten tar hensyn til hvor på markedssyklusen vi befinner oss. I praksis
betyr dette at stresstesten tar et større «jafs» av verdiene når markedene er på topp enn når
markedene er dårlige. Vedlegg 3 gir en nærmere gjennomgang av prinsippene for denne.

I fjor var mye av årsaken til den høye prisingen i aksjemarkedet det historisk lave rentenivået i
verden. Dette gjorde at fremtidige forventede inntekter fikk en høyere verdi enn hva som var tilfellet
ved et mer «vanlig» rentenivå. Dette nye rentebildet i verden tilsa at vi kunne forvente endringer i
samvariasjonsegenskapene mellom aksjer og obligasjoner, rent konkret at obligasjoner kunne gi
mindre beskyttelse mot aksjemarkedsfall enn hva tilfellet hadde vært tidligere. Basert på dette
endret administrasjonen i Cultiva/SKF fradraget på 3,5% (ved 5 års rentedurasjon) til 10% i
kapitalforvaltningsstrategiene for 2022.

I 2022 har vi erfart nettopp dette. Administrasjonens tommelfingeranslag i fjor på 10% har vist seg
å være mindre enn faktisk verdifall i obligasjonsindeksen pr 30.9.22 (ca 15% for 5 års
rentedurasjon). 2022 har med andre ord gitt et verdifall på obligasjoner som er større enn hva som
er observert siste 30 år. Administrasjonen foreslår derfor å endre stresstestens punkt 3.

1) Aksjeporteføljen gis 67,5% av faktisk verdi dersom den relevante aksjeindeks har ny
toppnotering på rapporteringstidspunktet. Aksjeporteføljen kan aldri gis høyere verdi enn
90%.

2) Dersom den relevante aksjeindeks har en toppnotering på et tidligere
rapporteringstidspunkt innen siste 5 år, skal stresstesten hensynta faktisk fall fra
toppnoteringen.

3) Obligasjonsporteføljen gis 85% av faktisk verdi dersom porteføljens gjennomsnittsdurasjon
er 5 år og dersom den relevante obligasjonsindeks har ny toppnotering på
rapporteringstidspunktet. Ved kortere eller lengre gjennomsnittsdurasjon enn 5 år, skal
verdisettingen reflektere den endrede durasjonen på lineær basis. Obligasjonsporteføljen
kan aldri gis høyere verdi enn 95%.

4) Ubelånte eiendomsfond gis 90% av faktisk verdi dersom det enkelte fondet har ny
toppnotering på rapporteringstidspunktet.

5) Dersom de ubelånte eiendomsfond har en toppnotering på et tidligere
rapporteringstidspunkt innen siste 5 år, skal stresstesten hensynta faktisk fall fra
toppnoteringen. Eiendomsporteføljen kan aldri gis høyere verdi enn 95%.

6) Valutarisiko hensyntar 10% forverring i valutakurs for usikrede fond.

Bufferkapital

Innføringen av en konjunkturjustert stresstest gir trygghet med tanke på å holde den
inflasjonsjusterte grunnkapitalen intakt. Denne stresstesten forutsetter at bufferkapitalen beregnes i
henhold til de forpliktelser som faktisk foreligger (og at det ikke inkluderes en buffer på
bufferkapitalen). Det foreslås derfor følgende beregningsprinsipp av bufferkapitalen i 2023:

Markedsverdi portefølje
- Inflasjonsjustert grunnkapital
- Ikke utbetalte prosjektbevilgninger
Beregnet bufferkapital
- Tapspotensiale stresstest
Overdekning bufferkapital

Planlagte, ikke bevilgede utdelinger er med andre ord tatt ut av beregningen.
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Foreslåtte allokeringsrammer 
 
For 2023 foreslås derfor følgende allokeringsrammer: 
 

Aktivaklasse Ramme 
2022 

Status 
31.10.22 

Ramme  
2023 

 

Min Maks Referanse  
indeks 

Langsiktig  
mål 

        
Bank/Pengemarked     1 % 1 %  1 %  1 % 2% ST1X 1 % 
Norske statsobligasjoner* 9 % 9 % 7 % 5 % 10 % ST4X 8 % 
Nordiske obligasjoner** 0 % 0 % 5 % 3 % 7 % NORM 123D3 6 % 
Globale obligasjoner 15 %    17 %  12 % 10 % 20 % BBGAgg(NOK) 15 % 
Sum renteplasseringer     25 % 27 %  25 %   BBGAgg (NOK) 30 % 
        
Globale aksjer (usikret)    30% 29 % 30 % 26 % 64 % MSCI AC 60 % 
Globale aksjer (Valutasikret) 30% 29 % 30 % 0 % 34 % MSCI AC (NOK) 0 % 
Sum aksjeplasseringer     60 % 58 %   60 % 56 % 64 % MSCI AC 60 % 
        
Eiendom Norge og Norden       15% 15 %     14 % 5 % 16 % ST4X + 1 % 10 % 
Formålstj. investeringer 1 % 1 %  1 %  0 % 5 % Faktisk avkastn. 0 % 
Sum andre aktivaklasser     8 % 10 %   15 %    10 % 
        
Sum   100 % 100 %  100 %    100 % 
 
 
 

Foreslåtte allokeringsrammer

For 2023 foreslås derfor følgende allokeringsrammer:

Aktivaklasse Ramme Status Ramme Min Maks Referanse Langsiktig
2022 31.10.22 2023 indeks mål

Bank/Pengemarked 1% 1 % 1% 1% 2% ST1X 1 %
Norske statsobliqasioner" 9% 9% 7% 5% 10 % ST4X 8%
Nordiske obliqasioner'" 0% 0% 5% 3% 7% NORM 123D3 6%
Globale obligasjoner 15 % 17 % 12 % 10 % 2 0 % BBGAaa(NOK) 15 %
Sum renteplasseringer 2 5 % 2 7 % 2 5 % BBGAgg (NOK) 3 0 %

Globale aksjer (usikret) 30% 2 9 % 30 % 26 % 6 4 % MSCI AC 6 0 %
Globale aksjer (Valutasikret) 30% 2 9 % 30 % 0% 3 4 % MSCI AC (NOK) 0%
Sum aksjeplasseringer 6 0 % 5 8 % 6 0 % 5 6 % 6 4 % MSCI AC 6 0 %

Eiendom Norge og Norden 15% 15 % 14 % 5% 16 % ST4X + 1 % 10 %
Formålsti, investerinqer 1% 1% 1% 0% 5% Faktisk avkastn. 0%
Sum andre aktivaklasser 8% 10 % 1 5 % 10 %

Sum 100 % 100 % 100 % 100 %
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KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI FOR AAUKF  
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DEL 1 
 
Oppsummert kan man si at den generelle målsetting med dette 
strategidokumentet er å utforme kapitalforvaltningen til AAUKF på en slik måte 
at det er sammenheng mellom lover/forskrifter, balansesammensetning, 
risikoevne/bufferkapital og stiftelsens forpliktelser. 
 
Kapitalforvaltningsstrategien er delt opp i to deler. Del 1 er selve 
kapitalforvaltningsstrategien for 2023.   
 
Del 2 tar for seg sentrale begreper og særegne forhold som gjelder AAUKF. 
Denne delen er kun til informasjon.  
 
 
REVIDERT FORVALTNINGSSTRATEGI 2023 
 
Kapitalforvaltningsstrategien ble sist revidert i styremøte 26. november 2021. 
Det er vedtatt årlig rullering av kapitalforvaltningsstrategien.  
 
Administrasjonen foreslår følgende hovedtrekk i kapitalforvaltningsstrategien for 
2023:  
 

1. Allokeringen til aksjer, obligasjoner, eiendom og formålstjenlige 
investeringer foreslås uendret.  

2. Geografisk konsentrasjonsfordeling av aksjer og obligasjoner skal i størst 
mulig grad reflektere Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Dette medfører 
noen mindre endringer. 

3. Forvaltningsprinsipp for aksjeporteføljen endres fra aktiv til indeksnær 
forvaltning. 

4. Det etableres et investeringsråd til støtte for administrasjonen.  
5. Gitt at USD/NOK-kursen går under 9,25, endres valutasikringen på aksjer 

fra 50% valutasikring til 0% valutasikring.  
6. Eiendomsinvesteringer skal være i ubelånte eiendomsfond. Fond som har 

belåning tillates ikke.  
7. Norske obligasjonsinvesteringer (eksklusive pengemarkedsfond) skal kun 

være norske statsobligasjoner. Øvrig investeringsunivers opprettholdes.  
8. ESG-kravene foreslås uendret. 
9. Andelen formålstjenlige investeringer foreslås uendret. 
10. Rebalanseringsregelen endres fra et avvik fra vedtatt ramme på 5%- 

poeng til 4%-poeng. 
11. Årlige utdelinger opprettholdes (NOK 12 mill per år) og revideres hvert 4. 

år, første gang i 2025.  
12. Det innføres en konjunkturjustert stresstest i fremtidig rapportering.  
13. Bufferkapitalberegningen vil heretter ikke inkludere avsetninger til neste to 

års utdelinger.  
14. Kapitalforvaltningsfilosofien forblir uendret hvor stiftelsen skal ha et 

evighetsperspektiv på investeringene. Dette er samme prinsipp som SPU, 
og gir også større forutsigbarhet for fremtidige årlige utdelinger.  
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DEL 1

Oppsummert kan man si at den generelle målsetting med dette
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Del 2 tar for seg sentrale begreper og særegne forhold som gjelder AAUKF.
Denne delen er kun til informasjon.

REVIDERT FORVALTNINGSSTRATEGI 2 0 2 3
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Det er vedtatt årlig rullering av kapitalforvaltningsstrategien.
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8. ESG-kravene foreslås uendret.
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Som allokeringsramme for 2023 foreslås: 
 

Aktivaklasse Ramme 
2022 

Status 
31.10.22 

Ramme  
2023 

 

Min Maks Referanse  
indeks 

Langsikti
g  

mål 
        
Bank/Pengemarked     1 % 1 %  1 %  1 % 2% ST1X 1 % 
Norske statsobligasjoner* 9 % 9 % 7 % 5 % 10 % ST4X 8 % 
Nordiske obligasjoner** 0 % 0 % 5 % 3 % 7 % NORM 123D3 6 % 
Globale obligasjoner 15 %    17 %  12 % 10 % 20 % BBGAgg(NOK) 15 % 
Sum renteplasseringer     25 % 27 %  25 %   BBGAgg (NOK) 30 % 
        
Globale aksjer (usikret)    30% 29 % 30 % 26 % 64 % MSCI AC 60 % 
Globale aksjer (Valutasikret) 30% 29 % 30 % 0 % 34 % MSCI AC (NOK) 0 % 
Sum aksjeplasseringer     60 % 58 %   60 % 56 % 64 % MSCI AC 60 % 
        
Eiendom Norge og Norden       15% 15 %     14 % 5 % 16 % ST4X + 1 % 10 % 
Formålstj. investeringer 1 % 1 %  1 %  0 % 5 % Faktisk avkastn. 0 % 
Sum andre aktivaklasser     8 % 10 %   15 %    10 % 
        
Sum   100 % 100 %  100 %    100 % 
*Erstatter «Norske obligasjoner» i kapitalforvaltningsstrategien for 2022.  
**Ny aktivaklasse i 2023. 
 
 
Referanseindeksen på totalrammen er:  
 
1% ST1X + 9% ST4X + 6% NORM 123D3 +12% BBGAggH + 30% MSCI AC + 
30% MSCI AC (NOK) + 15% (ST4X + 1%) + 2% Faktisk avkastning. 
 
Aktivaklasser   
 
Empiri viser at en investor normalt oppnår en høyere avkastning over tid når 
man øker risikoen i porteføljen.  Kravet til avkastning må derfor veies opp mot 
den risikoen fondet er villig til å ta.  I tillegg tilsier erfaring og god finansteori at 
en portefølje bør være godt diversifisert for å dempe effekten av plutselige 
verdifall i enkeltpapirer.  Diversifisering kan gjøres i bredden ved at det 
investeres i flere ulike aktivaklasser, og/eller i dybden ved å investere i et større 
antall objekter i hver aktivaklasse. 
 
Stiftelsens investeringer skal være innen aktivaklassene:  
 

- norske og nordiske rentebærende verdipapirer 
- utenlandske rentebærende verdipapirer 
- aksjer i verden 
- eiendomsprosjekter i Norge og Norden 

Det kan gjøres formålstjenlige investeringer inntil 5% av total 
investeringsportefølje, og vedtak om formålstjenlige investeringer bør inneholde 
en plan for fremtidig exit.  
 
Investeringene skal skje innenfor de rammer som gjelder i form av lover og 
forskrifter for stiftelsers finansforvaltning. 
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man øker risikoen i porteføljen. Kravet t i l avkastning må derfor veies opp mot
den risikoen fondet er villig t i l å ta. I tillegg tilsier erfaring og god finansteori at
en portefølje bør være godt diversifisert for å dempe effekten av plutselige
verdifall i enkeltpapirer. Diversifisering kan gjøres i bredden ved at det
investeres i flere ulike aktivaklasser, og/eller i dybden ved å investere i et større
antall objekter i hver aktivaklasse.

Stiftelsens investeringer skal være innen aktivaklassene:

norske og nordiske rentebærende verdipapirer
utenlandske rentebærende verdipapirer
aksjer i verden
eiendomsprosjekter i Norge og Norden

Det kan gjøres formålstjenlige investeringer inntil 5% av total
investeringsportefølje, og vedtak om formålstjenlige investeringer bør inneholde
en plan for fremtidig exit.

Investeringene skal skje innenfor de rammer som gjelder i form av lover og
forskrifter for stiftelsers finansforvaltning.
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Avkastningsmålsetting 

Det langsiktige avkastningskravet er 2,5% p.a. realavkastning (ved 60% aksjer) 
- gjennomsnittlig målt over en periode på 10 år. Avkastningskravet er basert på 
Mork-utvalgets (NOU 2016:20) antagelser om fremtidig realavkastning.  

 

Årlige utdelinger 

AAUKFs bufferkapital tilsier at stiftelsen kan foreta årlige faste utdelinger 
uavhengig av utviklingen i finansmarkedene. Basert på et avkastningskrav på 
2,5%, kan stiftelsen årlig dele ut NOK 12 millioner. Utdelingsbeløp skal revideres 
hvert 4. år, neste gang i forbindelse med kapitalforvaltningsstrategien for 2025.  

 

Risikomål 

Stiftelsens kapitalforvaltning skal gjennomføres på en forsvarlig måte, og 
investeringsrisiko skal derfor avstemmes mot fondets bufferkapital. 
Investeringsrisikoen anslås ved å beregnes porteføljens tapsrisiko gjennom 
stresstesting av porteføljen. Stiftelsen bruker følgende konjunkturjusterte 
stresstest: 

 
1) Aksjeporteføljen gis 67,5% av faktisk verdi dersom den relevante 

aksjeindeks har ny toppnotering på rapporteringstidspunktet. 
Aksjeporteføljen kan aldri gis høyere verdi enn 90%.  

2) Dersom den relevante aksjeindeks har en toppnotering på et tidligere 
rapporteringstidspunkt innen siste 5 år, skal stresstesten hensynta faktisk 
fall fra toppnoteringen. 

3) Obligasjonsporteføljen gis 85% av faktisk verdi dersom porteføljens 
gjennomsnittsdurasjon er 5 år og dersom den relevante obligasjonsindeks 
har ny toppnotering på rapporteringstidspunktet. Ved kortere eller lengre 
gjennomsnittsdurasjon enn 5 år, skal verdisettingen reflektere den 
endrede durasjonen på lineær basis. Obligasjonsporteføljen kan aldri gis 
høyere verdi enn 95%.  

4) Ubelånte eiendomsfond gis 90% av faktisk verdi dersom det enkelte 
fondet har ny toppnotering på rapporteringstidspunktet. 

5) Dersom de ubelånte eiendomsfond har en toppnotering på et tidligere 
rapporteringstidspunkt innen siste 5 år, skal stresstesten hensynta faktisk 
fall fra toppnoteringen. Eiendomsporteføljen kan aldri gis høyere verdi enn 
95%.  

6) Valutarisiko hensyntar 10% forverring i valutakurs for usikrede fond.  
 
Bufferkapitalen skal beregnes på følgende måte:  
 
Markedsverdi portefølje  
- Inflasjonsjustert grunnkapital  
- Ikke utbetalte prosjektbevilgninger  
Beregnet bufferkapital 
- Tapspotensiale stresstest 
Overdekning bufferkapital 
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Ved investeringene skal følgende risikoforhold ivaretas: 
 
• Likviditetsrisiko: Ved aksjeplasseringer og rentebærende verdipapirer skal det 

kun investeres i papirer med god likviditet. Formålstjenlige investeringer, 
eiendomsinvesteringer og investeringer i private equity og venture er ikke 
omfattet av dette kravet.  

• Kredittrisikoen for rentebærende plasseringer skal være lav/moderat. 
• Renterisikoen for rentebærende plasseringer styres ved rammer for durasjon. 
• Valutarisiko: Globale aksjeinvesteringer valutasikres ikke, men styret kan 

avvike i særskilte situasjoner. Investeringer i utenlandske rentepapirer skal 
valutasikres. 

• Oppgjørsrisikoen ved investeringer skal være minimal. 
 
 

Rebalansering 

Det skal, uten ugrunnet opphold, gjennomføres en rebalansering med minimum 
4 %- poeng dersom aktivafordelingen går ut over minimums- eller 
maksimumsrammene pr. aktivaklasse. Det skal ikke foretas rebalansering i 
eiendomsfond.  
 
 
Øvrige begrensninger  
 
Renter: 

- Renteinvesteringene skal ha en lav/moderat kredittrisiko og ha god 
spredning på ulike låntagere.  

- Investeringer i pengemarked, norske, nordiske og globale obligasjoner 
skal skje via verdipapirfond.  

- Investeringer i utenlandske obligasjoner skal skje via UCITS godkjente 
verdipapirfond som skal være valutasikret til NOK.  

- Enkeltpapirene i de ulike fondene skal være stater innenfor sone A (OECD-
området) og papirer garantert av disse, samt finansinstitusjoner og 
foretak med ha «investment grade» raing (minimum BBB-). Det tillates at 
forvalter legger skyggerating til grunn. 

- Det kan investeres i obligasjonsfond som også investerer i papirer med en 
kredittrating som er lavere enn “investment grade”. Denne andelen skal 
være maksimalt 15 % av aktivaklassen. 

- Obligasjonsporteføljens gjennomsnittlige rentedurasjon skal ikke overstige 
6,5 år.  

- Durasjon ulike fond:   Normal Min  Maks 
o Pengemarked   0,25 år 0 år  1 år 
o Statsobligasjoner Norge  5 år  0 år  7 år 
o Obligasjoner Norden  3 år  0 år  5 år 
o Obligasjoner globale  6 år   0 år  8 år 

 
 
Aksjer: 

- Aksjeplasseringer skal være aksjer eller verdipapirfond som investerer i 
aksjer som er notert på børser i land som inngår i Morgan Stanley All 
Country World Index 

- Unoterte aksjer tillates ikke.  
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- Aksjeplasseringene skal forvaltes etter en konservativ risikoprofil, og det 
skal tilstrebes god spredning mellom ulike sektorer og regioner. 

- Investeringer i globale aksjer skal foretas gjennom verdipapirfond. 100% 
skal være i indeksnære fond. 

- Inntil 5 % av fondets totalkapital på investeringstidspunktet, men 
maksimalt NOK 30 millioner på investeringstidspunktet, kan investeres i 
det som defineres som formålstjenlige investeringer. 

 
Eiendom: 

- Eiendomsplasseringer skal være i ubelånte, kostnadseffektive 
fondsstrukturer hvor formålet er å investere i en diversifisert 
eiendomsportefølje primært sammen med andre institusjonelle investorer. 
Eiendomsfondene skal kun investere i næringseiendom i Norge og Norden. 

 
Valuta: 

- Alle globale renteinvesteringer skal valutasikres. 
- Aksjeinvesteringer valutasikres ikke. Styret kan avvike i særskilte 

situasjoner.  
 
 
Finansielle derivater: 

- Derivater kan kun benyttes til sikring av valuta- og inflasjonsrisiko knyttet 
til porteføljen.  

 
 
Etiske retningslinjer for investeringer 
 
Stiftelsen ønsker å medvirke til bærekraftig samfunnsutvikling med fokus på 
miljø, etikk og sosiale forhold. Stiftelsen skal forbindes med høy etisk standard.  
 
Stiftelsen ønsker å unngå transaksjoner og handlinger som innebærer en risiko 
for medvirkning til uetiske handlinger, krenkelse av menneske- og 
arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser.  
 
Fortrinnsvis skjer dette ved å investere i fond som allerede er etisk screenet. Det 
er et krav til forvalter at den enten har signert FNs prinsipper for ansvarlige 
investeringer (UNPRI), ekskluderer foretak på eksklusjonslisten til Etikkrådet for 
Statens Pensjonsfond Utland, eller eventuelt gjør tilsvarende interne vurderinger.  
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arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og miljøødeleggelser.

Fortrinnsvis skjer dette ved å investere i fond som allerede er etisk screenet. Det
er et krav til forvalter at den enten har signert FNs prinsipper for ansvarlige
investeringer (UNPRI), ekskluderer foretak på eksklusjonslisten til Etikkrådet for
Statens Pensjonsfond Utland, eller eventuelt gjør tilsvarende interne vurderinger.

6



70/22 Kapitalforvaltningsstrategi 2023 - 22/22027-12 Kapitalforvaltningsstrategi 2023 : Vedlegg 1 Kapitalforvaltningsstrategi 2023

KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI FOR AAUKF  

 7 

DEL 2 
 

INNLEDNING 

Formål  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er en stiftelse.  I Stiftelsesloven av 
2001 finner vi følgende om kapitalforvaltning: 
 

” § 18 Forvaltning av stiftelsens kapital 
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver 
tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en 
tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål” 
 

I stiftelsens vedtekter §6 Grunnkapital og forvaltning av denne heter det: 
 

”Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og 
senere innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000, og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital: 
 

Kommune: Beløp: 
Bykle 2.000.000 
Valle 1.000.000 
Bygland 500.000 
Evje og Hornnes 1.000.000 
Iveland 500.000 
Birkenes 4.000.000 
Lillesand 20.000.000 
Grimstad 80.000.000 
Arendal 120.000.000 
Froland 4.500.000 
Åmli 1.000.000 
Vegårshei 500.000 
Tvedestrand 5.000.000 
Gjerstad 2.000.000 
Risør 2.000.000 

 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre 
som også er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på 
en fullt ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og slik at avkastningen blir 
tilfredsstillende for å ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige 
forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle forvaltere etter en 
kapitalforvaltningsstrategi fastsatt av styret. Ved forvaltningen skal det så 
langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
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Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at 
grunnkapitalen opprettholder sin realverdi over tid. Den øvrige avkastning 
kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et 
fond som kan benyttes senere år.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, 
kan årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.» 
 

Forvaltning av kapitalen til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er en 
sentral oppgave som legger grunnlag for følge opp målsettingen med fondet slik 
det fremgår av vedtektene § 4. 
 
Dette dokumentet skal gi retningslinjer og føringer som skal gjelde for kapitalfor-
valtningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  Det skal også gi 
uttrykk for de målsettinger som bør knyttes til kapitalforvaltningen og 
plasseringsprodukter som skal benyttes for å oppnå de ønskede målsettingene. 
 

Organisering og ansvar  
Fordeling av ansvar mellom styret og daglig leder i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond er hjemlet i lov om stiftelser og stiftelsens vedtekter. 
 
Dette innebærer bl.a. at styret som ledd i kapitalforvaltningen  
 

• har ansvaret for at stiftelsens midler forvaltes på en forsvarlig måte og slik 
at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta stiftelsens formål. 

• vedtar strategi for kapitalforvaltningen og alle senere endringer og 
justeringer i denne. 

• er ansvarlig for å fastsette eventuelle instrukser og innføre forsvarlige 
kontrollsystemer og rutiner for kapitalforvaltningen. 

• foreta evaluering av strategien etter behov. 
 
Daglig leder har ansvar for den daglige forvaltning.  Plasseringer av 
ekstraordinær karakter skal behandles av styret. 
 
Daglig leder skal føre tilsyn med de fondsforvaltere som er engasjert av styret og 
rapportere allokering av midlene og løpende resultatutvikling til styret på hvert 
styremøte. 
 
 
SENTRALE BEGREPER  
 
Risiko  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er opptatt av å få en tilfredsstillende 
avkastning på sin kapital.  Samtidig er en opptatt av at kapitalen forvaltes på en 
slik måte at sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte.  Risiko og risikoprofil er 
sentrale begreper i den sammenheng.  De ulike typer finansiell risiko kan 
grupperes på følgende måte:  
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Kredittrisiko 
Risiko for tap som følge av at motpart i en derivatkontrakt eller en låntaker ikke 
betaler tilbake hele eller deler av lånet (inkludert rentene).  
 
Likviditetsrisiko 
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi (transformeres til 
kontanter) i løpet av en avgrenset tidsperiode. 
 
Renterisiko 
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital og 
sikringsforretninger (derivatkontrakter) som følge av renteendringer. 
Eksempelvis går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer opp dersom 
renten går ned. 
 
Valutarisiko 
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital og 
sikringsforretninger (derivatkontrakter) som følge av endring i valutakurser. 
 
Administrativ/operasjonell risiko 
Risiko for at man internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig 
kompetanse/bemanning, systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å 
fastsette og implementere strategien for finansforvaltning / faren for at noe går 
galt. 
 

Andre sentrale begreper 
 
Durasjon 
Et begrep for løpetid der man også tar hensyn til når obligasjonen har rente- og 
avdragsbetalinger. Begrepet gir dermed uttrykk for når långiver får tilbake de 
pengene han har lånt ut. 
 
Rentefølsomhet/-volatilitet 
Et verdipapirs rentefølsomhet viser den mulige endring i verdipapirets verdi ved 
en renteendring på ett (1) prosentpoeng. Rentefølsomhet kan regnes på 
enkeltpapirer og som gjennomsnitt for hele porteføljer. Verdipapirer med lang 
løpetid har stor rentefølsomhet og er utsatt for store kursbevegelser ved 
endringer i markedsrenten.  
 
Volatilitet gir tilsvarende et uttrykk for hvor mye obligasjoner eller aksjer kan 
svinge rundt sin egen antatte trend. Stor volatilitet innebærer at markedsverdien 
endres i betydelig grad mer enn trenden i markedet.  
 
Standardavvik 
Når vi beregner den forventede avkastningen for en investering, finner vi hvor 
«tyngden» av mulige avkastningsutfall vil ligge. Standardavviket gir informasjon 
om variabilitet eller spredningen i avkastningen. 
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PLASSERINGSALTERNATIVER/AKTIVAKLASSER 
 
Nedenfor følger en oversikt over de ulike plasseringsalternativene som foreligger  

Bankinnskudd 
Innskudd i bank regnes som en plassering med svært lite risiko og høy grad av 
likviditet. Avkastningen på slike plasseringer får en forholdsvis umiddelbar 
tilpasning til den rentesituasjon som gjelder ellers i samfunnet. Bankinnskudd 
kan også plasseres på termin. Dette innebærer at renten for en avtalt periode 
fastsettes på forhånd.  Banker tilbyr denne plasseringsform for perioder på inntil 
et år.  

Pengemarkedsplasseringer/sertifikater 
Plassering i pengemarkedet kan enten gjøres i enkeltsertifikater eller i 
pengemarkedsfond som i realiteten er en sammensetning av enkeltsertifikater. 
Et sertifikat er et rentebærende papir med løpetid på inntil ett år, eller i 
realiteten en kortsiktig obligasjon (beskrives i d. f.).    
 
Risikoen med plassering i pengemarkedet knyttes til utsteder av det enkelte 
rentepapir.  
 
Obligasjoner  
Obligasjoner er rentebærende papirer med løpetid over ett år. For andre 
obligasjoner enn statsobligasjoner vil det alltid være kredittrisiko. Det kan videre 
være hensiktsmessig å skille mellom følgende: 
 
Omløpsobligasjoner er et markedsbasert finansielt omløpsmiddel. Dersom 
markedsrenten stiger, vil en obligasjon med en rente fastsatt på et tidligere 
tidspunkt gi en ugunstig avkastning for obligasjonseier. Verdien på obligasjonen 
synker. Omvendt når renten ellers går ned, da stiger obligasjonens verdi. 
 
Det er løpetiden på obligasjonen som avgjør i hvor stor utstrekning obligasjonen 
synker eller stiger i verdi. Lang bindingstid gir stort verdifall, og omvendt.  
 
En obligasjon som planlegges holdt helt til forfall kan regnskapsmessig 
klassifiseres som anleggsmiddel (anleggsobligasjon). Uavhengig av hvorvidt 
markedsrenten går opp eller ned, gir den enkelte obligasjon regnskapsmessig en 
fast årlig avkastning, tilsvarende obligasjonens effektive rente på 
kjøpstidspunktet. Anleggsobligasjoner vil være et virkemiddel for å stabilisere det 
regnskapsmessige resultatet.  
 
Plasseringen i obligasjoner kan også gjøres i obligasjonsfond som i realiteten er 
en sammensetning av enkeltobligasjoner. 
 
Plassering av obligasjoner kan gjøres både i norske og globale obligasjoner. 
Globale obligasjoner bidrar til å øke diversifiseringen på porteføljen.  Videre vil 
en få tilgang til et større og bredere marked enn det norske. Innenfor globale 
obligasjoner kan det plasseres i Investment Grade obligasjoner, som er globale 
obligasjoner med en kredittrating lik eller bedre enn BBB-, Statsobligasjoner 
utstedt av OECD-land, High Yield obligasjoner, som er globale obligasjoner med 
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en kredittrating lavere enn BBB-, samt obligasjoner utstedt av fremvoksende 
land, såkalt emerging market debt. Som følge av valutarisiko bør investeringer i 
globale obligasjoner valutasikres.  
 

Aksjer 
Aksjeplasseringer skjer i utgangspunktet med en udefinert tidshorisont, i og med 
at man fortløpende kan velge å realisere de aktuelle aksjene. Det er godt 
historisk belegg for å si at man i et lengre tidsperspektiv får en risikopremie ved 
å investere i aksjer fremfor i andre typer aktiva. 
 
Den naturlige motposten til den forventede risikopremien, er faren for de mer 
kortsiktige fluktuasjoner i aksjenes verdi. Slike svingninger kan være betydelige 
fra det ene året til det andre. Ved investeringer i aksjer bør man legge et 
langsiktig perspektiv til grunn. 
 
Norske aksjer 
Norske aksjer inndeles i aksjer som er notert på Oslo Børs og aksjer som ikke er 
børsnotert (unoterte). I tillegg kommer grunnfondsbevis, som er et verdipapir 
som primært utstedes av sparebanker.  
 
Globale aksjer  
En bredt sammensatt portefølje av globale aksjer vil innebære risikoutjevning i 
forhold til plassering i norske aksjer. Dette fordi konjunkturer i enkeltmarkeder 
avdempes når verdensmarkedet ses under ett. 
 
Volatiliteten i en sammensatt portefølje av globale aksjer vil normalt være lavere 
enn for en norsk portefølje.  
 
Aksjefond 
Hvis omfanget av en aksjeportefølje er begrenset, spesielt med tanke på 
nominelle kroneverdier, kan plasseringer i aksjefond være et aktuelt alternativ. 
Med en liten portefølje av enkeltaksjer vil det være vanskelig å oppnå en 
hensiktsmessig diversifisering på porteføljen.  
 
I aksjefond vil man oppnå en portefølje av aksjer satt sammen etter en fastsatt 
investeringsprofil som skal gjelde for det aktuelle fond. Fondsforvalter får en 
fastsatt provisjon som avregnes løpende i verdiutviklingen på fondet. 
 
Aksjer i fremvoksende markeder 
Fremvoksende markeder kan refereres til markeder som enda ikke er ferdig 
utviklet og som er i kraftig vekst. Dette er for eksempel land som Brasil, Kina, 
Thailand og Korea. Hensikten ved å investere i fremvoksende markeder er 
diversifisering, samt at en tar inn over seg en globalisert verdensøkonomi.  
 
Formålstjenlige investeringer 
Dette er normalt plasseringer i fond mv. som igjen eier/investerer i selskaper i 
regionen, med mål om både å oppnå god avkastning på investeringen (min ca 5 
%), og i tillegg fremme et eller flere av fondets formål.  
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land, såkalt emerging market debt. Som følge av valutarisiko bør investeringer i
globale obligasjoner valutasikres.

Aksjer
Aksjeplasseringer skjer i utgangspunktet med en udefinert tidshorisont, i og med
at man fortløpende kan velge å realisere de aktuelle aksjene. Det er godt
historisk belegg for å si at man i et lengre tidsperspektiv får en risikopremie ved
å investere i aksjer fremfor i andre typer aktiva.

Den naturlige motposten til den forventede risikopremien, er faren for de mer
kortsiktige fluktuasjoner i aksjenes verdi. Slike svingninger kan være betydelige
fra det ene året til det andre. Ved investeringer i aksjer bør man legge et
langsiktig perspektiv til grunn.

Norske aksjer
Norske aksjer inndeles i aksjer som er notert på Oslo Børs og aksjer som ikke er
børsnotert (unoterte). I tillegg kommer grunnfondsbevis, som er et verdipapir
som primært utstedes av sparebanker.

Globale aksjer
En bredt sammensatt portefølje av globale aksjer vil innebære risikoutjevning i
forhold til plassering i norske aksjer. Dette fordi konjunkturer i enkeltmarkeder
avdempes når verdensmarkedet ses under ett.

Volatiliteten i en sammensatt portefølje av globale aksjer vil normalt være lavere
enn for en norsk portefølje.

Aksjefond
Hvis omfanget av en aksjeportefølje er begrenset, spesielt med tanke på
nominelle kroneverdier, kan plasseringer i aksjefond være et aktuelt alternativ.
Med en liten portefølje av enkeltaksjer vil det være vanskelig å oppnå en
hensiktsmessig diversifisering på porteføljen.

I aksjefond vil man oppnå en portefølje av aksjer satt sammen etter en fastsatt
investeringsprofil som skal gjelde for det aktuelle fond. Fondsforvalter får en
fastsatt provisjon som avregnes løpende i verdiutviklingen på fondet.

Aksjer i fremvoksende markeder
Fremvoksende markeder kan refereres til markeder som enda ikke er ferdig
utviklet og som er i kraftig vekst. Dette er for eksempel land som Brasil, Kina,
Thailand og Korea. Hensikten ved å investere i fremvoksende markeder er
diversifisering, samt at en tar inn over seg en globalisert verdensøkonomi.

Formålstjenlige investeringer
Dette er normalt plasseringer i fond mv. som igjen eier/investerer i selskaper i
regionen, med mål om både å oppnå god avkastning på investeringen (min ca 5
% ) , og i tillegg fremme et eller flere av fondets formål.
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Eiendom 
Det er adgang til å investere i eiendom. Dette kan bl.a. gjøres ved å investere i 
eiendomsfond. Eiendom er en interessant aktivaklasse med en avkastning og 
risiko mellom obligasjoner og aksjer. Den kan bidra til en god diversifisering.  
Det er imidlertid en lite likvid aktivaklasse.   
 

Andre plasseringer 
Ut over de aktivaklassene som er beskrevet, gjenstår det fortsatt andre 
alternativer. En må til enhver tid vurdere innføring av nye plasseringsprodukter. 
 
Derivater 
En samlebetegnelse på kontrakter basert på verdien av et sett underliggende 
(fysiske) aksjer eller (fysiske) obligasjoner eller indekser bestående av aksjer 
eller obligasjoner. De viktigste former for derivater er terminforretninger og 
opsjoner. 
 
Venturefond (private equity) 
Venturefond (private equity) skyter inn egenkapital i svært unge selskaper, og 
spiller som oftest en aktiv rolle i utviklingen av selskapene. Investeringene er 
preget av høy risiko.   
 
Hedgefond 
Et hedgefond har som mål å gi en viss absolutt avkastning, uavhengig av om 
børser og renter går opp eller ned. Hedgefond er en samlebetegnelse på ulike 
forvaltningsstrategier med svært forskjellige risikoegenskaper. Generelt har 
forvalterne stor frihetsgrad og er lite regulert. Målsetningen er å ha lav 
korrelasjon med tradisjonelle instrumenter. 
 

RETNINGSLINJER 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er opptatt av at kapitalen forvaltes på 
en slik måte at sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte.  Samtidig må 
kapitalen sikres en langsiktig tilfredsstillende avkastning som er høyere enn 
bankrenten. For å oppnå en slik høyere avkastning må midlene investeres i 
plasseringer med en høyere risiko. Dette innebærer at midlene skal investeres i 
en veldiversifisert portefølje.    

Grunnkapital  
Fondets grunnkapital er pr. 31.desember 2021 på 244 mill. kroner. I tillegg er 
det tillagt fra tidligere års avkastning 106,3 mill. kroner slik at sum bunden 
kapital er på 350,3 mill. kroner.  
 
Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal 
opprettholde realverdien. I følge vedtektene skal dette gjøres ved at deler av 
kapitalavkastningen normalt skal legges til grunnkapitalen, slik at grunnkapitalen 
opprettholder sin realverdi over tid. For å operasjonalisere dette legges det opp 
til at grunnkapitalen normalt tilføres den del av avkastningen som tilsvarer siste 
års vekst i konsumprisindeksen.  
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Bruk av avkastning 
Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn: 

1. Opprettholdelse av grunnkapitalens realverdi.  
2. Utdeling av midler. 
3. Oppbygging av bufferkapital. 

 
 

 KAPITALFORVALTNINGEN  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal arbeide for best mulig avkastning 
innenfor fondets risikoprofil, og vil etter styrets skjønn kunne benytte aktive 
forvaltere og/eller velge ulike indeksplasseringer ved forvaltningen av fondets 
midler.   
 
Overfor den enkelte forvalter skal det primære evalueringskriteriet være 
oppnådde resultater sett i forhold til referanseindeksene (benchmarking) for den 
avtalte porteføljen.  
 

Vurderingskriterier 
I tillegg til avkastningen skal også andre forhold vektlegges i betydelig grad ved 
evalueringen av forvaltere. Dette skal være forhold som: 
 

• organisering av forvaltningen, særlig med hensyn til størrelse, erfaring og 
kompetanse 

• kvalitet på månedlige rapporter til fondet 
• faktiske avvik i fra det oppdraget som er gitt til forvalter 
• soliditet hos forvalter  
• pris på tjenestene, primært uttrykt gjennom forvaltningsprovisjon.  

 

Rapporteringsrutiner  
Det skal til hvert styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond legges 
frem rapporter som viser fordelingen av fondets midler sammen med en løpende 
resultatvurdering av kapitalforvaltningen.  
 
Rapportene skal oversendes av administrasjonen innen 15 virkedager etter hvert 
månedsskifte og må være utformet slik at de kan legges frem for styret.  
 
Fondet har nå egen forvalter i deltidsansettelse (delt med Cultiva og Sørlandets 
kompetansefond). Forvalter vil stille i to styremøter årlig, og kan for øvrig 
innkalles av styret til møter ved behov. Forvalter avgir en månedlig rapport 
(innen 15 dager etter månedens utløp) som sendes daglig leder og 
styremedlemmene. Siste tilgjengelige rapport fremlegges i hvert styremøte, 
sammen med en kort skriftlig orientering fra forvalter. 
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INTERNT MEMO 

 

Til:  Investeringsrådet 

Kopi: Kirsti Mathiesen Hjemdahl, Peter Klemsdal, Ole Magnus Heimvik (AAUKF), Rune 
Røiseland (Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør), Linn-Iren Tønnessen 

Fra:  Jan Erik Tønnessen 

Dato:  10. oktober 2022 

 

Agenda for møte i Oslo (KPMG-bygget, Sørkedalsveien 6, 2. etasje) 
onsdag 12. oktober kl 13:00-17:00 
 

1. Bakgrunn 

Begge stiftelser ønsker å konsultere Investeringsrådet i forkant av den årlige rulleringen av 
kapitalforvaltningsstrategien. Dette vil fremlegges styrene i november/desember 2022. Det 
er derfor hensikten å diskutere begge stiftelser i møtet 12. oktober. I tillegg har vi to andre 
stiftelser som gjester i møtet. AAUKF og Cultiva/SKF har blitt enige om at 
kapitalforvaltningen i AAUKF tas ut av Gabler og flyttes til Cultiva/SKF gjennom en 
ansettelsesavtale (20%) av undertegnede. Denne porteføljen vil derfor senere i høst bli 
tilpasset og vil speile Cultiva/SKF sine porteføljer. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er 
samlokalisert med SKF og Cultiva og er invitert for å få et innblikk i hvordan vi jobber med 
kapitalforvaltning. Vi er åpne for at begge de inviterte stiftelser skal kunne ta opp egne 
problemstillinger i møtet (dersom ikke disse er dekket i agendaen under).  

 

Etter flere eksepsjonelt gode år, har året 2022 gitt en betydelig negativ avkastning. Per Q3 
2022 er tapene omtrent lik avkastningen i 2021. I et noe lengre perspektiv, dvs perioden 
2015-2022, ligger imidlertid den faktiske akkumulerte avkastning omtrent på linjen for en 5% 
årlig bruttoavkastning. Se for øvrig de vedlagte avkastningsrapporter for nærmere 
informasjon.   

 

2. Temaforslag 

Begge stiftelser har noen tema som gjelder for begge og noen tema som er spesielle for den 
enkelte stiftelse.  
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A. Årlige utdelinger (handlingsregler) for begge stiftelser. Begge stiftelser har en 
bufferkapital som per 30.09.22 tåler et ytterligere aksjemarkedsfall på hhv 38% (SKF) 
og 26% (Cultiva) (hvis øvrig portefølje holdes konstant). Begge stiftelser er dermed 
fortsatt i posisjon til å foreta årlige (og jevne) utdelinger uavhengig av årets resultat. 
Stiftelsene benytter et fremtidig anslag på realavkastningen som samsvarer med 
Mork-utvalgets (NOU 2016:20) estimater (SKF-portefølje 3,0% og Cultiva 2,5%).  Per i 
dag opererer SKF med et estimat på NOK 30-35 mill/år (porteføljestørrelse NOK 
1.160, 70% aksjer), og Cultiva med et estimat på NOK 45 mill/år (porteføljestørrelse 
NOK 2.180, 60% aksjer).  En diskusjon rundt dette temaet er ønskelig.  

Investeringsrådet mener at Mork-utvalgets fremtidige anslag på realavkastning 
fortsatt står seg godt. At stiftelsene benytter dette rammeverket i sine beregninger 
knyttet til årlige utdelinger, anses å være en god metodikk.  Investeringsrådet 
vektlegger også at det er stor usikkerhet omkring anslagene for forventet avkastning, 
og at den realiserte avkastning i fremtiden uansett vil avvike fra det som i dag er 
forventet avkastning. 

B. Allokering. Det har skjedd mye bra de siste årene for begge stiftelser når det gjelder 
allokering. Begge stiftelser ligger nær den teoretiske markedsporteføljen for Verden.  
Ubelånte norske eiendomsinvesteringer er et unntak og bør også være et tema i 
denne diskusjonen. Ingen av stiftelsene har alternative Investeringer (PE, hedge fond, 
infrastruktur etc). Alternative Investeringer er mye markedsført i år, og det ville vært 
fint å få Investeringsrådets syn på dette også.  

Stiftelsenes aksjeporteføljer er fordelt både på tvers av selskaper og på tvers av 
regioner med markedsverdivekter. Det vil si at stiftelsene eier omtrent den samme 
andelen av omsettbare aksjer i ethvert selskap som inngår i porteføljen. Som et 
resultat av dette er omtrent 80% av aksjeporteføljen allokert til store selskaper i 
utviklede økonomier, 10% til små og mellomstore selskaper i utviklede økonomier og 
10% til store selskaper i fremvoksende markeder. Investeringsrådet bekrefter at 
dette er en god replikering av verdens aksjemarkeder.  

Det presiseres at fordelingen skiller seg noe fra SPU. For det første følger stiftelsene  
verdensindeksen til MSCI, mens SPUs referanseindeks tar utgangspunkt i 
verdensindeksen til FTSE.  Denne forskjellen resulterer antakelig i en svært liten 
forskjell i realisert avkastning. For det andre har SPU hatt høyere vekt i aksjer som 
noteres i Europa og lavere vekt i aksjer som er notert i USA enn det som 
markedsverdivekter skulle ha tilsagt. Denne forskjellen kan antakelig resultere i at 
avkastningene kan skille seg ganske mye fra hverandre.  

Investeringsrådet mener også at obligasjonsporteføljene er godt sammensatt. 
Porteføljene følger Barclays Bloomberg Global Agg (H2NOK). Det eksisterer et avvik 
mellom stiftelsenes faktiske gjennomsnittlige rentedurasjon (ca 5,5 år) og indeksens 
rentedurasjon (ca 7-7,5 år). Investeringsrådet mener at stiftelsene bør vurdere 
rentedurasjonen i neste års kapitalforvaltningsstrategi. I tillegg har stiftelsene en 
overvekt av norske statsobligasjoner, noe som ikke er gjenspeilet i indeksen. 
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mellom stiftelsenes faktiske gjennomsnittlige rentedurasjon {ca 5,5 år) og indeksens
rentedurasjon {ca 7-7,5 år). Investeringsrådet mener at stiftelsene bør vurdere
rentedurasjonen i neste års kapitalforvaltningsstrategi. I tillegg har stiftelsene en
overvekt av norske statsobligasjoner, noe som ikke er gjenspeilet i indeksen.
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Investeringsrådet mener at norske statspapirer i praksis ikke har konkursrisiko. For 
stiftelser som har utestående forpliktelser i norske kroner er norske statspapirer for 
nesten alle praktiske formål å regne som en risikofri plassering. Det kan derfor være 
fornuftig å inkludere slike obligasjoner i porteføljene.  

Investeringrådet at allokering til ubelånt eiendomsfond grunnleggende sett er 
allokering til egenkapital. Risikoen ved ubelånte eiendomsfond har derfor mye til 
felles med aksjerisiko siden aksjer også er krav på egenkapitalen i selskapene. 
Stiftelsenes faktiske aksjeandel kan derfor anses å være høyere enn de rapporterte 
andelene på hhv 60 og 70%. Argumentet om inflasjonsbeskyttelse  kan være mindre 
relevant siden alle egenkapitalinvesteringer er real-investeringer. I likhet med 
eiendomselskap kan ordinære aksjeselskaper også endre prisene på varene de selger 
for å kompensere for inflasjon gjennom sine omsetningstall. I tillegg har ofte mange 
av de selskapene som inngår i stiftelsenes aksjeporteføljer eiendom som en del av sin 
balanse. Investeringrådet ser imidlertid at verdien av ubelånt eiendom tilsynelatende 
er mindre volatil enn verdien av aksjeporteføljen og at dette kan være hensiktsmessig 
for stiftelsene.  Det er imidlertid viktig å forstå at grunnen til dette er at den 
rapporterte verdien av belånt eiendom i stor grad er en beregnet, regnskapsmessig 
verdi mens verdien av aksjeporteføljen er det som til enhver tid er markedsverdien. 
Investeringsrådet er også opptatt av kostnader forbundet med alternative 
investeringer, som ofte viser seg å være høye.  

 

C. Valutasikringsstrategi for begge stiftelser. Her har stiftelsene ulik status. Cultiva har i 
per i dag sikret 50% av sine aksjeinvesteringer, mens SKF har ingen sikring. Dette ser 
man tydelig i avkastningstallene per 30.09.22 (-15% vs -9%). Cultiva har som 
langsiktig mål å fjerne all valutasikring, men med dagens valutakurser nøler 
administrasjonen med å gjennomføre dette.  Samtidig er vi klar over at denne type 
timing av endringer også kan kritiseres.  

Investeringrådet mener fortsatt at stiftelsene bør ha som langsiktig mål å være 
usikret i sine aksjeinvesteringer. Det har ikke kommet nye metoder for valutasikring 
som fjerner valutasikringskostnader som ble beskrevet i fjorårets referat.  Samtidig 
mener Investeringsrådet at Cultiva (og AAUKF) bør avvente exit inntil valutamarkedet 
er mer normalisert. Det kan eksempelvis på forhånd defineres et valutakursnivå som 
skal trigge en exit.  

D. ESG. Stiftelsene følger oljefondets eksklusjonsliste og har også adoptert UNPRI (FN). 
Er dette tilstrekkelig eller bør stiftelsene gjøre ytterligere tiltak? Administrasjonens 
oppfatning er at det er fortsatt mye forvirring i markedet rundt ESG og at vi foreløpig 
holder fast ved nåværende strategi.  

Investeringsrådet anbefaler å holde fast ved nåværende strategi.  Selskapene som er 
omfattet av eksklusjonslisten er der fordi stiftelsene ikke ønsker å motta utbytte fra 
virksomheten til disse selskapene. Stiftelsene er inneforstått med at den forventete 
risikojusterte avkastningen blir marginalt lavere, men det er ikke engang en avveiing 
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så lenge vi ikke ønsker utbytte fra virksomhetene.  Stiftelsene er også fullt ut 
inneforstått med at beslutningene om å ekskludere selskapene på listen ikke har 
noen betydning overhode for omfanget av virksomheten.   

 

E. Samkjøring av kapitalforvaltningsfunksjonen hos begge stiftelser. Samme person 
har ansvaret i begge stiftelser. I en tid med lave renter er kostnader viktigere enn 
noen gang. SKF og Cultiva har i dag et samlet forvaltningshonorar på 10-11 bps for 
hele porteføljen (unntatt eiendom). AAUKF er på vei inn i det samme fellesskapet og 
vi forventer noenlunde samme betingelser for AAUKF. Finanstilsynet legger opp til en 
innstramming rundt rabatter til grupperinger (av stiftelser e.l.) og vi tar gjerne en 
diskusjon på hvordan vi best kan organisere dette.  

Investeringsrådet er enige i at den valgte struktur på samarbeidet er fornuftig. Lave 
kostnader er viktige for at stiftelsene skal kunne dele ut mest mulig av avkastningen 
på porteføljen.  Ved et samarbeid og samkjøring kan kostnadene potensielt bli enda 
lavere enn de er. I dag. Det ble også diskutert eventuelle implikasjoner rundt 
Finanstilsynets mulige innstramming rundt rabatter til grupperinger, men her er 
endelig avgjørelse fra Finanstilsynet ikke kommet. I tilfelle innstrammingen blir et 
faktum, så vil dette kunne medføre økte forvaltningskostnader på ca 1-2 
rentepunkter for stiftelsene.  

 

F. Formålstjenlige investeringer. SKF har et tak på 5% og Cultiva på 2% av total 
portefølje. Begge stiftelser er i ferd med å inngå investeringer som vil utnytte nær 
hele rammen. Problemstillinger mottas gjerne 

Investeringsrådet mener fortsatt at formålstjenlige investeringer ikke bør ha en 
permanent profil og at det innebærer en svært krevende økonomisk og politisk 
balansegang. Det bør fremgå at slike investeringer er unntak og ikke regel. Å ikke 
investere i eget nedslagsfelt/geografisk område er et av de viktigste suksesskriteriene 
for det norske oljefondet.  

 

Administrasjonen mener at de ovenstående tema er de strategisk viktigste å ta stilling til. 
Andre, mindre vesentlige tema som vi kan tenke oss å kort diskutere (hvis tiden tillater) er:  

 Obligasjonsporteføljenes motsykliske egenskaper på kort og lang sikt. På grunn av 
de lave rentenivåene har obligasjonsporteføljen vært medsyklisk i 2022. 
Administrasjonen kan fortsatt ikke se noen bedre alternativer, og forventer at 
obligasjonsporteføljen kan få mer motsykliske egenskaper fremover.  

Investeringsrådet anbefaler å beholde obligasjonsporteføljen. Med økte renter øker 
sannsynligheten for at motsyklikalitet mot aksjer vil inntreffe.  
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 Inflasjon. Bør stiftelsene vurdere å avvike fra indeksen Barclays Global Agg og søke 
etter flytende rentepapirer, eventuelt inflasjonssikrede papirer?  

 

Investeringsrådet mener at det er en god og riktig strategi for stiftelsene å replikere 
Oljefondets forvaltning. Per i dag har ikke Oljefondet endret sin indeks knyttet til 
obligasjoner. Dersom strategiske endringer gjøres i Oljefondets renteforvaltning, kan 
stiftelsene vurdere samme endring. 

 

 Ubelånte eiendomsfond. Fondene beskytter oss mot inflasjon, men har 
Investeringsrådet andre synspunkter? Historisk volatilitet i disse fondene er lav, men 
er det egentlig aksjerisiko?  

Se pkt B, siste avsnitt. 

 

Vedlegg: 

1. Porteføljestatus Cultiva per 30.09.22  

2. Porteføljestatus SKF per 30.09.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Inflasjon. Bør stiftelsene vurdere å avvike fra indeksen Barclays Global Agg og søke
etter flytende rentepapirer, eventuelt inflasjonssikrede papirer?

Investeringsrådet mener at det er en god og riktig strategi for stiftelsene å repiikere
Oljefondets forvaltning. Per i dag har ikke Oljefondet endret sin indeks knyttet t i l
obligasjoner. Dersom strategiske endringer gjøres i Oljefondets renteforvaltning, kan
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MIL AS - AI:HUB - Utbetaling av siste del av støtte for 2021  
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av siste halvpart 
av innvilget støtte for 2021 med NOK 320.000,- til MIL AS, knyttet til prosjektet AI:HUB. 
 
 
Vedlegg 
Sluttrapport År 1 av 2_AIHUB_AAUF 
Prosjektregnskap AIHub År 1 
MIL_Revisorerklæring_ISA_805 
 
 
Saksopplysninger 
 
MIL AS fikk i 2021 sak 19/2021 innvilget NOK 640.000,- til første år av prosjektet AI:HUB. 
Det er tidligere utbetalt NOK 320.000,- av den innvilgede støtten. MIL AS har nå søkt om å 
få utbetalt restbeløpet.  
 
Prosjektet har også fått støtte for 2022. Det er imidlertid utarbeidet en prosjektrapport, 
inngitt et eget prosjektregnskap for 2021, samt en revisorerklæring. Det er videre ikke 
forhold i tildelingen i sak 19/2021 som etter administrasjonens vurdering er til hinder for 
utbetaling av andre halvdel av prosjektmidlene.  
 
Rapporten knyttet til prosjektets første år ligger vedlagt og administrasjonen kan heller ikke 
se at det er noe der som tilsier at midler skal holdes tilbake eller utbetalingen reduseres. 
Prosjektet fremstår som godt i gang og man har på ett år fått både mange 
medlemmer/partnere og gjennomført mange aktiviteter og prosjekter Dette omfatter blant 
annet: 
 

 Antall medlemsbedrifter i AI:Hub: 46  
 Antall partnere (klynger og andre relevante aktører): 12  
 Gjennomførte workshops med bedrifter: 34  
 Påbegynte/gjennomførte prosjekter: 8 

 
Prosjektet fortsetter som angitt også i 2022.  
 
Administrasjonen innstiller etter dette på at midlene utbetales som omsøkt.  
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AI:Hub Sluttrapport år 1 
 

1 KORT OPPSUMMERING AV PROSJEKTET 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

 
AI:Hub ble etablert som et prosjekt i 2021 for å sette fokus på bruk av kunstig intelligens i hele 
Agder. Prosjektet er finansiert av Sørlandets Kompetansefond (60%) og Aust-Agder Utviklings 
– og Kompetansefond (40%) i en periode på 2 år. Prosjektet forventes avsluttes i mai/juni 
2023.  
 
Prosjektet ble startet for å heve kunnskapen rundt anvendt kunstig intelligens ved å hjelpe 
pprivat – og offentlig næringsinsliv i Agder med å forstå hvordan de kan ta i bruk kunstig 
intelligens og å få i gang pilotprosjekter og implementering av kunstig intelligens. I tillegg 
ønsket man å skape en arena på Sørlandet rundt kunstig intelligens for å skape et miljø for å 
bygge og beholde kompetanse, og skape arbeidsplasser.  
 
Prosjektet eies av Mechatronics Innovation Lab (MIL).  
 

1.2 Sammendrag av prosjektgjennomføringen år 1  

 
Prosjektet har siden oppstart i april 2021 hatt god fremdrift og gjennomført mange møter og 
ulike initiativer for å heve kunnskapen om kunstig intelligens i Agder. Prosjektet har fokus på 
økt verdiskaping ved bruk av kunstig intelligens i Agder – men vi har også knyttet oss tett mot 
nasjonale aktører som Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium (NORA) og 
Cluster for Applied AI.  
 
Prosjektet har også gjennomført en rekke webinarer og presentasjoner for å fortelle om 
mulighetene for bruk av kunstig intelligens, og hvordan AI:Hub kan hjelpe bedriftene. Dette har 
vært gjennomført blant annet med Eyde-klyngen, Innoventus Sør, Tre på Agder, Sinpro/M-AI, 
klyngetreff med alle klynger i Agder og Innovasjon Norge.  
 
I tillegg har AI:Hub jobbet aktivt med å skape et digitalt samlingspunkt for AI-ressurser på 
Sørlandet. Vi har etablert en Discord-kanal som i dag har over 50 medlemmer som i hovedsak 
er studenter og utviklere innen kunstig intelligens. Kanalen brukes aktivt til informasjonsdeling 
og kompetanseutvikling. 
 
  
Nøkkeltall fra april 2021 – april 2022:  

 Antall medlemsbedrifter i AI:Hub: 46 
 Antall partnere (klynger og andre relevante aktører): 12 
 Gjennomførte workshops med bedrifter: 34 
 Påbegynte/gjennomførte prosjekter: 8 
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2 PROSJEKTETS GJENNOMFØRING ÅR 1  

 
AI:Hub har hatt mye aktivitet det første året, og vært i dialog med mange ulike bedrifter for å 
skape initiativer rundt bruk av kunstig intelligens. Prosjektet har jobbet aktivt både med å 
formidle hvordan KI kan benyttes i bedrifter, men også knyttet til seg ulike leverandører som 
kan hjelpe bedrifter med pilotprosjekter og implementering av KI.  
 
 

2.1 Bedriftsmøter og workshops  

 
Prosjektet har gjennomført 34 workshops med ulike bedrifter for å snakke om muligheter rundt 
bruk av KI. Det har vært stor variasjon i kunnskapsnivå og modenhet hos bedriftene. Det å 
kunne koble bedriftene med AI-eksperter og gi dem god informasjon om muligheter og hva de 
neste aktuelle stegene kan være opplever vi at har gitt mange av bedriftene stor nytte.  
 
Her er noen eksempler på ulike bedriftsmøter og workshops som har blitt gjennomført, og 
variasjonen i innhold og muligheter.  
 
Start-ups: Vi har gjennomført mange møter med ulike start-ups som er nysgjerrige på bruk av 
KI og ønsker innspill på hvordan de kan komme i gang, og hva mulighetene er. En av 
bedriftene, Holoni, var på jakt etter AI-utviklere for å videreutvikle et konsept på predikere 
solenergi i en europeisk konkurranse støttet av EU for å få kapital til videre utvikling. AI:Hub 
klarte å koble dette selskapet med ett av våre medlemmer. De kom videre i konkurransen og 
har nå inngått samarbeid med AI-leverandøren for å komme videre.  
 
Kommune og fylkeskommune: AI:Hub har gjennomført møter med Agder Fylkeskommune 
for å identifisere muligheter for bruk av KI. Hos AFK gjennomførte vi workshops både med 
ledergruppen for innovasjon samt for Tannhelse.  
 
Innspill til strategi: Et par av bedriftene vi har vært i dialog med (VOCA, Red Rock) har vært 
interessert i å få innspill fra AI-eksperter på hva som skjer innen forskning, og hvordan de 
strategisk bør gå videre for å best mulig benytte sine fordeler innen KI. Begge disse bedriftene 
har egne ressurser som jobber med KI og leverer tjenester hvor KI er helt sentralt. VOCA 
vurderer å søke forskningsmidler for et nytt prosjekt de jobber med. Red Rock har gått videre 
med Norce etter en workshop med AI:Hub og Norce, og identifisert prosjekt og startet pilot.  
 

2.2 Arrangementer  

 
For å nå målet om å heve kunnskapen om KI og skape initiativ har det vært viktig å fomidle 
hva KI kan brukes til og hvordan bedrifter kan komme i gang med prosjekter og være i stand til 
å identifisere problemer hvor KI kan være et verktøy som kan være aktuelt.  
 
Gjennom våre partnere har vi arrangert flere webinarer innen ulike bransjer for å gi flest mulig 
en introduksjon til KI. Vi har opplevd et økt engasjement, mange gode spørsmål og flere 
henvendelser om bedriftsmøter i etterkant av disse webinarene.  
 

 Webinar med «Tre på Agder» - ca 10 deltagende bedrifter  
 Webinar med Node – ca 5 deltagende bedrifter  
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 Webinar med Innoventus Sør – ca 25 deltagende bedrifter  
 Fysisk workshop med Eyde og Intelecy ”Introduksjon til maskinlæring» - ca 25 deltagere 

 
 
AI:Hub har også holdt presentasjoner om KI og hvordan komme i gang på USUS sin 
vinterkonferanse, Lokale Geomatikkdager og NORA Start-Up arrangement. I tillegg holder 
prosjektdeltager og AI-ekspert Morten Goodwin ukentlig presentasjoner på tvers av alle 
næringer hvor han formidler hvordan KI kan brukes.  
 
3. mars 2022 hadde AI:Hub sammen med M-AI et eget arrangement med ca. 40 deltagere i 
Sørlandets teknologipark. Her ble det holdt et par felles foredrag, og deretter fikk 6 ulike 
bedrifter fortelle om hvordan de bruker KI hos seg for å skape verdi. Disse bedriftene var: 
MotionTech, Norkart, Red Rock, Applica/ Sentient, Egde og Intelecy.  
I tillegg har det blitt gjennomført to arrangementer med M-AI digitalt/ i Mandal.  
 
 

2.3 Søknader og prosjekter  

Det er flere prosjekter som er startet, og søknader som er sendt inn hvor man venter på 
avklaring om midler.  
 
Dyreparken – etter et første møte med AI:Hub i mai 2021 ble det utarbeidet en søknad til 
Forskningsrådet sammen med CAIR, Qvisten Animation og InFuture. Prosjektet, som ble 
innvilget, har et totalbudsjett på 30 millioner NOK og skal utvikle nye intelligente algoritmer 
som forstår publikum på tvers av plattformer, og slik involvere publikum langt mer aktivt enn i 
dag. Prosjektet vil bidra til å utvikle kunstig intelligens for økt publikuminnsikt, både innenfor og 
utenfor underholdningsektoren. Målet er å bruke kunstig intelligens til å forstå publikum bedre. 
De store strømmegigantene, som Netflix og HBO, er allerede i dag aktive brukere av kunstig 
intelligens hvor deres intelligente algoritmene brukes til å forstå kundenes ønsker og behov. 
Det er slik innsikt AIM-prosjektet også skal gi, men forskjellen er at strømmegigantene har 
tilgang på enorme mengder data som de norske aktørene bare kan drømme om.  
 
Globetech – etter møter med AI:Hub om konkrete problemer de ønsket hjelp til, ble det 
gjennomført et prosjekt sammen med Yi2 for å utvikle en mailbot for å automatisere en 
tidligere manuell loggføring av statuser over IT-utstyr plassert rundt om i verden. Dette ble 
implementert og resulterte i en effektivisering av loggføringen med inntil 70%. I tillegg 
utarbeidet prosjektet en rapport om potensialet for implementering av KI hos Globetech, som 
gav dem mange gode innspill som de aktivt ønsket å bruke videre i neste del av utviklingen.  
 
 
SKMU -  etter et møte med AI:Hub om muligheter for bruk av KI for digital formidling av kunst 
ble det gjennomført 2 dagers workshop med AI:Hub som fasilitator og Norce for å identifisere 
muligheter for bruk av KI i Kunstsiloen. Denne workshopen resulterte i en søknad til regionale 
forskningsfond for å se på videre potensiale i et større prosjekt.  
 
KartAI – dette er et forskningsprosjekt for kvalitetsheving av eiendomsregistrert ved bruk av KI 
for å effektivisere saksbehandling i byggesaker. Prosjektet er et samarbeid mellom 
Kristiansand kommune, Kartverket, Norkart og UiA. AI:Hub har aktivt deltatt og fasilitert 
prosess for en av arbeidspakkene i prosjektet som handler om Innbyggerdialog og Etikk.  
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Red Rock og Colombi Salmon – begge disse bedriftene hadde i Oktober 2021 besøk av 
AI:Hub og en forsker fra Norce som er prosjektleder for et større EU-prosjekt som heter EURO 
CC. Begge bedriftene har gått videre med Norce og identifisert problem de ønsker å få løst av 
Norce og EuroCC-prosjektet. EuroCC-prosjektet hadde midler, men ikke bedrifter med 
problemstillinger – AI:Hub fikk koblet relevante bedrifter med finansieringskilder og AI-
eksperter, og vi venter spent på å høre om resultatene.  
 
I tillegg til dette er det flere tilbud og søknader på gang med svært spennende aktører i 
regionen. 
 
 

2.4 Community  

 
AI:Hub har også jobbet aktivt med å skape et digitalt samlingspunkt for AI-ressurser på 
Sørlandet. Dette er et viktig ledd i det å skape arbeidsplasser og beholde kompetansen på 
Sørlandet. I dag har vi en Discord-kanal som har over 60 medlemmer. Mange av disse er 
studenter og utviklere innen KI, og kanalen brukes aktivt til informasjonsdeling og 
kompetanseutvikling. Flere av medlemsbedriftene i AI:Hub har fått god hjelp til å optimalisere 
og forbedre algoritmer og ressurser til gjennomføring av mindre prosjekter i dette nettverket.   
Nettverket blir også aktivt benyttet av de større medlemsbedriftene for å lyse ut ledige 
stillinger.  

 

3 EVALUERING AV RESULTATER ETTER ÅR 1 

 
Etter ett år begynner vi å se litt resultater og det er mange spennende prosjekter og muligheter 
som vi håper vil starte og ferdigstilles i år 2. Vi ser at det tar noe lengre tid å jobbe frem gode 
problemstillinger hos bedriftene, og at vi trenger å komme enda tettere på klynger og ulike 
nettverk for å skape engasjement og utfordre bedriftene til å gå i dialog med oss eller andre for 
å se på hvilket potensial som ligger i bruk av KI for dem, og hvilke muligheter de har.  
 
 

4 VIDERE ARBEID ÅR 2 

 
Prosjektet vil fortsette med samme struktur og organisering videre, og tilby bedrifter møter og 
workshops for å se på muligheter. Vi vil jobbe enda mer aktivt med å nå ut til de bedriftene 
som vi vet har muligheter, men som ikke har startet med å se på dette enda. Noen av 
aktivitetene og planene for år 2 er:  
 

 Gjennomføre flere workshops og bedriftsbesøk hos bedrifter vi ser at har et potensiale  
 Fortsette gjennomføring av workshops med interesserte bedrifter 
 Formidle og inspirere gjennom foredrag og arrangementer  
 Videreutvikle samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører 
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Utarbeidet: xx.zz.2017
Oppdatert/ utskrift: 11/25/2022

Budsjett

Prosjektnavn AI:Hub
Note År 1 År 2 Budsjett

Finansiering Sørlandets kompetansefond kr 960,000 kr 960,000 kr 1,920,000
AAUF kr 640,000 kr 640,000 kr 1,280,000
MIL AS Egeninnsats knyttet til tidsbruk (*) kr 675,000 kr 675,000 kr 1,350,000
MIL AS egeninnsats knyttet til fasiliteter og teknologi kr 925,000 kr 925,000 kr 1,850,000
Sum inntekter/tilskudd kr 3,200,000 kr 3,200,000 kr 6,400,000

Kostnader 
Project manager & WP1 manager kr 700,000 kr 700,000 kr 1,400,000
WP2 Community manager kr 375,000 kr 375,000 kr 750,000
Expert Pool kr 300,000 kr 300,000 kr 600,000
DIGIN Services kr 125,000 kr 125,000 kr 250,000
Materials, internet services, software, travel expences.. kr 100,000 kr 100,000 kr 200,000
Sum kostnader kr 1,600,000 kr 1,600,000 kr 3,200,000

Resultat kr 1,600,000 kr 1,600,000 kr 3,200,000

Utarbeidet: xx.zz.2017
Oppdatert/ utskrift: 11/25/2022

P I i i .Budsjett

Prosjektnavn

Finansiering

11!'1'1 ..... • 1 ! ' 1 . 4 1 ' 1 , ' l ' . . . , . l l ! l l " " " ' '

!Innovation Lab

Al:Hub
Note Å r l Å r 2

Sørlandets kompetansefond kr 960,000 kr 960,000 kr 1,920,000
AAUF kr 640,000 kr 640,000 kr 1,280,000
MIL ASEgeninnsats knyttet ti l t idsbruk(*) kr 675,000 kr 675,000 kr 1,350,000
MIL ASegeninnsats knyttet til fasiliteter og teknologi kr 925,000 kr 925,000 kr 1,850,000
Sum inntekter/tilskudd kr 3,200,000 kr 3,200,000 kr 6,400,000

Budsjett

Kostnader
Project manager & WPl manager kr 700,000 kr 700,000 kr 1,400,000
WP2 Community manager kr 375,000 kr 375,000 kr 750,000
Expert Pool kr 300,000 kr 300,000 kr 600,000
DIGIN Services kr 125,000 kr 125,000 kr 250,000
Materials, internet services, software, travel expences.. kr 100,000 kr 100,000 kr 200,000
Sum kostnader kr 1,600,000 kr 1,600,000 kr 3,200,000

Resultat kr 1,600,000 kr 1,600,000 kr 3,200,000
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Regnskap AI:Hub
Note Regnskap per 01.05.2022

Finansiering Sørlandets kompetansefond kr 480,000
AAUF kr 320,000
MIL AS Egeninnsats knyttet til tidsbruk (*) kr 462,000
MIL AS egeninnsats knyttet til fasiliteter og teknologi kr 1,123,200
Sum inntekter/tilskudd kr 2,385,200

Kostnader 
Project manager kr 762,300
Community, memder administration, web editor kr 96,250
Expert Pool kr 275,000
Materials, internet services, software, travel expences.. kr 114,651
Sum kostnader kr 1,248,201

Resultat 

Signatur Dato

A\\.
Regnskap

Finansiering

IMe,chatronics
llnno,vation Lab

Al:Hub
Note

Sørlandets kompetansefond kr 480,000
AAUF kr 320,000
MIL AS Egeninnsats knyttet t i l t idsbruk(*) kr 462,000
MIL AS egeninnsats knyttet t i l fasiliteter og teknologi kr 1,123,200
Sum inntekter/tilskudd ler 2,385,200

Regnskap per 01.05.2022

Kostnader
Project manager kr 762,300
Community, memder administration, web editor kr 96,250
Expert Pool kr 275,000
Materials, internet services, software, travel expences.. kr 114,651
Sum kostnader kr 1,248,201

Resultat

Signatur Dato
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Prosjektkostnader År 1 detaljer Inkind MIL År 1

Prosjektleder - Timeregistrering av arbeid i forbindelse med MIL-prosjekt Tilgang teknologi og lokaler 
Ukenr Navn Timer Kostnad 1100 Måned Navn Kostnad

Mai Prosjektledelse og administrasjon 30 kr 33,000.00 Mai Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
Juni Prosjektledelse og administrasjon 30 kr 33,000.00 Juni Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
August Prosjektledelse og administrasjon 51 kr 56,100.00 Juli Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
September Prosjektledelse og administrasjon 95 kr 104,500.00 August Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
Oktober Prosjektledelse og administrasjon 67 kr 73,700.00 Sept Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
November Prosjektledelse og administrasjon 56 kr 61,600.00 Okt Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
Desember Prosjektledelse og administrasjon 62 kr 68,200.00 Nov Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
Jan Prosjektledelse og administrasjon 75 kr 82,500.00 Des Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
Feb Prosjektledelse og administrasjon 87 kr 95,700.00 Januar Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
Mars Prosjektledelse og administrasjon 72 kr 79,200.00 Februar Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
April Prosjektledelse og administrasjon 68 kr 74,800.00 Mars Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
Totalt 391 kr 762,300 April Utstyr, teknologi og lokaler kr 93,600
Timepris 1100 Totalt kr 1,123,200

Ekspertteam Lønnskostnader ifb AI:Hub Egeninnsats  MIL knyttet til tidsbruk 
Måned Navn Kostnad Måned Navn Kostnad

Mai Morten Goodwin kr 12,500 Mai Daglig leder, salg, teknisk kr 15,000
Frank Reichert kr 12,500 Juni Daglig leder, salg, teknisk kr 15,000

Juni Morten Goodwin kr 12,500 August Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000
Frank Reichert kr 12,500 Sept Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000

Aug Morten Goodwin kr 12,500 Okt Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000
Frank Reichert kr 12,500 Nov Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000

Sept Morten Goodwin kr 12,500 Des Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000
Frank Reichert kr 12,500 Jan Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000

Okt Morten Goodwin kr 12,500 Feb Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000
Frank Reichert kr 12,500 Mars Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000

Nov Morten Goodwin kr 12,500 April Daglig leder, salg, teknisk kr 48,000
Frank Reichert kr 12,500 Totalt kr 462,000

Des Morten Goodwin kr 12,500
Frank Reichert kr 12,500

Jan Morten Goodwin kr 12,500
Frank Reichert kr 12,500

Feb Morten Goodwin kr 12,500
Frank Reichert kr 12,500

Mars Morten Goodwin kr 12,500
Frank Reichert kr 12,500

April Morten Goodwin kr 12,500
Frank Reichert kr 12,500

Totalt kr 275,000

Administrativt (nettsider, medlemmer, arrangementer ++) 
Måned Navn Kostnad

Mai Tim Reichert kr 8,750
Juni Tim Reichert kr 8,750
Aug Tim Reichert kr 8,750
Sept Tim Reichert kr 8,750
Okt Tim Reichert kr 8,750
Nov Tim Reichert kr 8,750
Des Tim Reichert kr 8,750
Jan Tim Reichert kr 8,750
Feb Tim Reichert kr 8,750
Mars Tim Reichert kr 8,750
April Tim Reichert kr 8,750
Totalt kr 96,250

Utgifter materiell, reisekost ++ 
Måned Navn Kostnad

Norce Autumn School kr 50,000
Markedsføring filmer kr 34,635
Diverse reise + utgifter 2021 kr 5,426
AI-konferanse i Grimstad kr 11,048
Diverse reise + utgifter 2022 kr 9,720
Markesføringsmateriell kr 3,822

Totalt kr 114,651

Signatur Dato

A\\
Mechatronics
Innovation Lab

0

Prosjektkostnader Ar 1 detaljer
0

lnkind MILAr 1

Prosjektleder - Timeregistrering av arbeid i forbindelse med MIL-prosjekt
I Ukenr I Navn Timer Kostnad
Mai Prosjektledelse og administrasjon 30 kr 33,000.00
Juni Prosjektledelse og administrasjon 30 kr 33,000.00
August Prosjektledelse og administrasjon 51 kr 56,100.00
September Prosjektledelse og administrasjon 95 kr 104,500.00
Oktober Prosjektledelse og administrasjon 67 kr 73,700.00
November Prosjektledelse og administrasjon 56 kr 61,600.00
Desember Prosjektledelse og administrasjon 62 kr 68,200.00
Jan Prosjektledelse og administrasjon 75 kr 82,500.00
Feb Prosjektledelse og administrasjon 87 kr 95,700.00
Mars Prosjektledelse og administrasjon 72 kr 79,200.00
April Prosjektledelse og administrasjon 68 kr 74,800.00
Totalt 391 kr 762,300

Tilgang teknologi og lokaler
1100! Måned I Navn

Utstyr, teknologi og lokalerMai
Juni
Juli
August
Sept
Okt
Nov
Des
Januar
Februar
Mars
April

Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler
Utstyr, teknologi og lokaler

Timepris 1100 Totalt

KostnadI
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 93,600
kr 1,123,200

Ekspertteam Lønnskostnader ifb Al:Hub
! Måned I Navn

Egeninnsats MIL knyttet til tidsbruk
Måned I Navn

Mai Morten Goodwin
Frank Reichert

Juni Morten Goodwin
Frank Reichert

Aug Morten Goodwin
Frank Reichert

Sept Morten Goodwin
Frank Reichert

Okt Morten Goodwin
Frank Reichert

Nov Morten Goodwin
Frank Reichert

Des Morten Goodwin
Frank Reichert

Jan Morten Goodwin
Frank Reichert

Feb Morten Goodwin
Frank Reichert

Mars Morten Goodwin
Frank Reichert

April Morten Goodwin
Frank Reichert

Totalt

KostnadI
kr 12,500 Mai
kr 12,500 Juni
kr 12,500 August
kr 12,500 Sept
kr 12,500 Okt
kr 12,500 Nov
kr 12,500 Des
kr 12,500 Jan
kr 12,500 Feb
kr 12,500 Mars
kr 12,500 April
kr 12,500 Totalt
kr 12,500
kr 12,500
kr 12,500
kr 12,500
kr 12,500
kr 12,500
kr 12,500
kr 12,500
kr 12,500
kr 12,500
kr 275,000

Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk
Daglig leder, salg, teknisk

KostnadI
kr 15,000
kr 15,000
kr 48,000
kr 48,000
kr 48,000
kr 48,000
kr 48,000
kr 48,000
kr 48,000
kr 48,000
kr 48,000
kr 462,000

Administrativt (nettsider, medlemmer, arrangementer++)
! Måned I Navn I KostnadIMai Tim Reichert kr 8,750
Juni Tim Reichert kr 8,750
Aug Tim Reichert kr 8,750
Sept Tim Reichert kr 8,750
Okt Tim Reichert kr 8,750
Nov Tim Reichert kr 8,750

Des Tim Reichert kr 8,750
Jan Tim Reichert kr 8,750

Feb Tim Reichert kr 8,750
Mars Tim Reichert kr 8,750
April Tim Reichert kr 8,750
Totalt kr 96,250

Utgifter materiell, reisekost++
I Måned I Navn KostnadI

Norce Autumn School kr 50,000
Markedsføring filmer kr 34,635
Diverse reise+ utgifter 2021 kr 5,426
Al-konferanse i Grimstad kr 11,048
Diverse reise+ utgifter 2022 kr 9,720
Markesføringsmateriell kr 3,822

Totalt kr 114,651

Signatur Dato
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING TIL PROSJEKTREGNSKAPET «AI:HUB» 

Konklusjon 

Vi har revidert prosjektregnskapet «AI:hub» for Mechatronics Innovation Lab AS, som ble avsluttet 30. april 2022. 

Prosjektregnskapet består av oppstilling over kostnader pr 30. april 2022 på totalt kr 1 248 201. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 

revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet». Vi er uavhengige av 

stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 

konklusjon. 

Presisering - Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrenset distribusjon 

Prosjektregnskapet er utarbeidet for å gi informasjon til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 

Prosjektregnskapet er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål. Vår uttalelse er kun beregnet på ledelsen i 

Mechatronics Innovation Lab AS og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og skal ikke distribueres til andre 

parter. 

Presisering - Grunnlag for kostnad til «project manager» 

Det er ikke gitt retningslinjer fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedrørende timesats for arbeid utført av 

prosjektleder. Selskapet har benyttet kr 1100 i timesats, som er tilsvarende timesats som benyttes som standard ved 

beregning av egenkostnad. Vi har påsett at kr 1100 er lagt til grunn i prosjektregnskapet. 

Selskapet har estimert at midlertidig prosjektleder (ikke lenger ansatt i selskapet) har utført 60 timer med arbeid på 

prosjektet i mai og juni 2021, uten at det foreligger timelister som bekrefter beløpet. Dette utgjør kr 66 000.  

Ledelsens ansvar for prosjektregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for utarbeidelsen av prosjektregnskapet, og for slik intern kontroll som ledelsen finner 

nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et prosjektregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av prosjektregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at prosjektregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 

inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon 

utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 

feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på prosjektregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 

profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter 

eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og 
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Uavhengig revisors beretning – Mechatronics 

Innovation Lab AS 

innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for 

at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon 

som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, 

uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening 

om effektiviteten av intern kontroll. 

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 

revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av 

revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

 

 

Kristiansand, 26. oktober 2022 

Deloitte 

 

 

 

Kenneth Myrhaug 

Statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Kenneth Myrhaug
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5998-4-1376245
IP: 217.173.xxx.xxx
2022-10-28 08:26:30 UTC

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
SS

SS
E-

LX
XE

H
-6

30
H

W
-E

Z8
SX

-1
U

71
5-

IW
3H

7



72/22 UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - utbetaling for 2019-2021, og søknad for 2023 - 22/22027-4 UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - utbetaling for 2019-2021, og søknad for 2023 : UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - utbetaling for 2019-2021, og søknad for 2023

 
 
 

Dokumentnr.: 22/22027-4  side 1 av 4 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - 
utbetaling for 2019-2021, og søknad for 2023 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av støtte til 
UIA for prosjektet Agder som mønsterregion innenfor e-helse med NOK 4.298.000,- 
for årene 2019-2021. For 2022 er det tidligere innvilget støtte på NOK 2.000.000,-. 
Av overskytende andel av innvilget støtte for perioden 2019-2021, overføres NOK 
2.000.000,- som støtte for siste prosjektår 2023, mens restbeløpet, totalt NOK 
2.702.000,- trekkes inn som ubenyttet.  
 
Totalt vil da prosjektet over femårsperioden 2019-2023 ha en maksimal ramme på 
inntil NOK 8.298.000,- i støtte, mot opprinnelig ramme på NOK 15.000.000,-.  

 
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner som angitt over 

søknad for 2023 men med et beløp på NOK 2.000.000,-. Støtten dekkes ved 
overføring av NOK 2.000.000,- av ubenyttet støtte i perioden 2019-2021.  
 
Det er en forutsetning for støtten og for senere utbetaling av denne, at man i løpet 
av 2023 klarer å fylle visningsarenaen med relevant innhold og aktivitet, og at dette 
kan dokumenteres i en sluttrapport for prosjektet. 
 

3. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
 
 
 
Vedlegg 
Søknad om videreføring av midler for 2023 med foreløpig regnskap for 2022 
Revisorgodkjent Prosjektregnskap september 2022 
Agder som mønsterregion regnskap 2019 til og med 2021 forklaring 
Uavhengig_revisors_beretning 
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UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse -
utbetaling for 2019-2021, og søknad for 2023

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av støtte til

UIA for prosjektet Agder som mønsterregion innenfor e-helse med NOK 4.298.000,-
for årene 2019-2021. For 2022 er det tidligere innvilget støtte på NOK 2.000.000,-.
Av overskytende andel av innvilget støtte for perioden 2019-2021, overføres NOK
2.000.000,- som støtte for siste prosjektår 2023, mens restbeløpet, totalt NOK
2.702.000,- trekkes inn som ubenyttet.

Totalt vil da prosjektet over femårsperioden 2019-2023 ha en maksimal ramme på
inntil NOK 8.298.000,- i støtte, mot opprinnelig ramme på NOK 15.000.000,-.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner som angitt over
søknad for 2023 men med et beløp på NOK 2.000.000,-. Støtten dekkes ved
overføring av NOK 2.000.000,- av ubenyttet støtte i perioden 2019-2021.

Det er en forutsetning for støtten og for senere utbetaling av denne, at man i løpet
av 2023 klarer å fylle visningsarenaen med relevant innhold og aktivitet, og at dette
kan dokumenteres i en sluttrapport for prosjektet.

3. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Vedlegg
Søknad om videreføring av midler for 2023 med foreløpig regnskap for 2022
Revisorgodkjent Prosjektregnskap september 2022
Agder som mønsterregion regnskap 2019 til og med 2021 forklaring
Uavhengig_revisors_beretning
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Saksopplysninger 
 
Utbetaling av støtte for perioden 2019-2021 
 
Prosjektet er en av kompetansefondets langsiktige hovedsatsninger fra 2018-2019.  
 
Søknaden nå omfatter reelt sett to forhold. Utbetaling av støtte for perioden 2019-2021, 
samt søknad om støtte for siste prosjektår – 2023.  
 
For årene 2019-2021 har prosjektet hatt mindre kostnader enn forutsatt. Opprinnelig er det 
innvilget støtte med totalt NOK 9 millioner for disse tre årene. Som det fremgår av søknad 
om utbetaling nå er kompetansefondets andel for de tre årene redusert til et totalbeløp på 
NOK 4.298.000,-. Beløpet er følgelig NOK 4.702.000,- lavere enn den støtte som 
opprinnelig var innvilget.  
 
Støtte for siste prosjektår - 2023 
 
Som gjennomgått i forbindelse med søknaden for 2022 har prosjektet vært gjennom 
vesentlige endringer fra opprinnelig søknad. Flere av de mål som lå i opprinnelig søknad 
er ikke oppnådd og/eller er endret. I tillegg har deler av prosjektet lidd under 
koronaepidemien. Samlet medførte dette at administrasjoen for 2022 innstilte på at 
prosjektet fikk redusert sin tildeling for 2022 med NOK 1 million, til NOK 2 million. 
Tilsvarende ble det gitt signaler om at man også for 2023 ville redusere rammen til NOK 2 
million.  
 
Omdisponering for 2023 
 
Søker ønsker reelt sett å gi prosjektet et noe annet innhold i 2023 ved at mer av midlene 
benyttes til å et VR/AR prosjekt smamen med CAIR senteret ved UiA. Videre ønsker man 
å bruke midler til å frikjøpe en person fra Grimstad kommune og I4Helse AS for at de skal 
kunne jobbe med UiA på dette prosjektet, herunder fylle visningsarenaen med innhold og 
aktivitet, samt få på plass nettside, driftsmodell mv. 
 
Søker angir for øvrig at følgende er de sentrale aktiviteter i 2023. 
 
Delprosjekt 1 Kompetanse:  
 
I 2023 vil aktivitetsnivået være på tilsvarende nivå som i 2022, men utgiftene vil øke siden 
2023 vil være første hele året med tre professorer hver i 20% stilling. 
 
Delprosjekt 2 Infrastruktur:  
 

- I 2023 ønsker Senter for e-helse å videreutvikle det pågående arbeidet med VR-
teknologi.  

- Samarbeidet med Grimstad kommune, USHT øst og vest, i4Helse AS og SSHF vil 
videreføres. Områder hvor det er aktuelt å ta i bruk VR i opplæring vil bli definert, 
det vil bli produsert nye filmer og det skal utvikle et felles bibliotek med filmer i VR-
labben. VR-labben vil være tilgjengelig for alle samarbeidspartnerne.  

- Det arbeides konkret med et prosjekt med bruk av VR i undervisning av 
vernepleierstudenter.  

- KSP-søknaden vil bli sendt inn på nytt i forbindelse med en ny utlysning fra Norges 
Forskningsråd februar 2023.  

Saksopplysninger

Utbetaling av støtte for perioden 2019-2021

Prosjektet er en av kompetansefondets langsiktige hovedsatsninger fra 2018-2019.

Søknaden nå omfatter reelt sett to forhold. Utbetaling av støtte for perioden 2019-2021,
samt søknad om støtte for siste prosjektår - 2023.

For årene 2019-2021 har prosjektet hatt mindre kostnader enn forutsatt. Opprinnelig er det
innvilget støtte med totalt NOK 9 millioner for disse tre årene. Som det fremgår av søknad
om utbetaling nå er kompetansefondets andel for de tre årene redusert til et totalbeløp på
NOK 4.298.000,-. Beløpet er følgelig NOK 4.702.000,- lavere enn den støtte som
opprinnelig var innvilget.

Støtte for siste prosjektår - 2023

Som gjennomgått i forbindelse med søknaden for 2022 har prosjektet vært gjennom
vesentlige endringer fra opprinnelig søknad. Flere av de mål som lå i opprinnelig søknad
er ikke oppnådd og/eller er endret. I tillegg har deler av prosjektet lidd under
koronaepidemien. Samlet medførte dette at administrasjoen for 2022 innstilte på at
prosjektet fikk redusert sin tildeling for 2022 med NOK 1 million, til NOK 2 million.
Tilsvarende ble det gitt signaler om at man også for 2023 ville redusere rammen til NOK 2
million.

Omdisponering for 2023

Søker ønsker reelt sett å gi prosjektet et noe annet innhold i 2023 ved at mer av midlene
benyttes til å et VR/AR prosjekt smamen med CAIR senteret ved UiA. Videre ønsker man
å bruke midler til å frikjøpe en person fra Grimstad kommune og I4Helse AS for at de skal
kunne jobbe med UiA på dette prosjektet, herunder fylle visningsarenaen med innhold og
aktivitet, samt få på plass nettside, driftsmodell mv.

Søker angir for øvrig at følgende er de sentrale aktiviteter i 2023.

Delprosjekt 1 Kompetanse:

I 2023 vil aktivitetsnivået være på tilsvarende nivå som i 2022, men utgiftene vil øke siden
2023 vil være første hele året med tre professorer hver i 20% stilling.

Delprosjekt 2 Infrastruktur:

- I 2023 ønsker Senter for e-helse å videreutvikle det pågående arbeidet med VR-
teknologi.

- Samarbeidet med Grimstad kommune, USHT øst og vest, i4Helse AS og SSHF vil
videreføres. Områder hvor det er aktuelt å ta i bruk VR i opplæring vil bli definert,
det vil bli produsert nye filmer og det skal utvikle et felles bibliotek med filmer i VR-
labben. VR-labben vil være tilgjengelig for alle samarbeidspartnerne.

- Det arbeides konkret med et prosjekt med bruk av VR i undervisning av
vernepleierstudenter.

- KSP-søknaden vil bli sendt inn på nytt i forbindelse med en ny utlysning fra Norges
Forskningsråd februar 2023.
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- Videreutvikle VR-materiale sammen med studenter fra multimedia. Det er allerede 
utvikle et program der sykepleierstudenter kan øve på klinisk undersøkelse av 
pasienter i et virtuelt undersøkelsesrom som skal installeres og testes ut i XR-
labben i i4Helse. Det er Jørn Hustad som har vært ansvarlig for prosjektet som finn 
noe interne midler fra UiA. Denne satsingen på VR/AR krever ressurser fra alle 
parter og er tatt inn som et nytt punkt under infrastruktur i budsjettet for 2023. 

 
 
Delprosjekt 3 Synlighet – visningsarena 
 
Det er etter det opplyste fremdeles ting som må på plass og som søker ønsker å jobbe 
videre med:   

- Nettside - Filmer til informasjon og opplæring  
- Digital visning  
- Driftsform - Omvisninger, undervisningsopplegg m.m. I tillegg vil vi ha flere åpne 

dager og ta imot innspill fra alle involverte parter for videre utvikling av 
visningsarenaen. Neste åpen dag er etter det opplyste planlagt den 18. januar 
2023. 

 
 
Delprosjekt 4 Synlighet SFI mv  
 

- Studietur til en annen Referanse Region som jobber med sammenlignbare 
utfordringer som for eksempel Andalucia eller Skottland  

- Videre samarbeid med e-helsedirektoratet gjennom fagrådet og NUFA  
- Åpen fagdag i mars med besøk fra samarbeidspartnere i Skottland  
- Flere søknader både nasjonalt og innen Europa 

 
 
 
Vurderinger 
 
Utebetaling av innvilget støtte for perioden 2019-2021 
 
Som angitt over har det vært et vesentlig underforbruk av midler i prosjektet i perioden. 
Kompetansefondet har innvilget totalt NOK 9 millioner i støtte for de tre første årene. Av 
dette er nå kun NOK 4.298.000,- søkt utbetalt.  
 
Hensett til de endringer som har funnet sted i prosjektet er det uansett påregnelig at 
kompetansefondet selv ville ha redusert støtten noe fra innvilget beløp i den aktuelle 
perioden. Når nå søker selv har redusert prosjektets økonomiske omfang så vesentlig, og 
derved kompetansefondes andel i perioden tilsvarende, finner imidlertid ikke 
administrasjonen å ville foreslå ytterligere reduksjon. Administrasjonen innstiller følgelig på 
at støtte for perioden 2019-2021 utbetales med NOK 4.298.000,-. Av overskytende del 
foreslår administrasjonen at NOK 2.702.000,- trekkes inn som ubenyttet, mens NOK 
2.000.000,- overføres som støtte for 2023, jfr. under.   
 
Støtte for 2023 
 
Det ble foretatt en grundig gjennomgang av prosjektet i forbindelse med søknaden for 
2022. Dette avdekket at innholdet i prosjektet til dels var vesentlig endret, herunder ved at 
man ikke lengre arbeidet mot flere av de sentrale mål som var angitt i den opprinnelige 
søknaden. Avviket var både relatert til at deler av målene ikke lengre var aktuelle, eller 
fordi man ikke hadde nådd opp med planlagte søknader mv. Videre kom det frem at 
aktiviteten i prosjektet, og derved bruken av midler var langt lavere enn opprinnelig angitt 

- Videreutvikle VR-materiale sammen med studenter fra multimedia. Det er allerede
utvikle et program der sykepleierstudenter kan øve på klinisk undersøkelse av
pasienter i et virtuelt undersøkelsesrom som skal installeres og testes ut i XR-
labben i i4Helse. Det er Jørn Hustad som har vært ansvarlig for prosjektet som finn
noe interne midler fra UiA. Denne satsingen på VR/AR krever ressurser fra alle
parter og er tatt inn som et nytt punkt under infrastruktur i budsjettet for 2023.

Delprosjekt 3 Synlighet - visningsarena

Det er etter det opplyste fremdeles ting som må på plass og som søker ønsker å jobbe
videre med:

- Nettside - Filmer til informasjon og opplæring
- Digital visning
- Driftsform - Omvisninger, undervisningsopplegg m.m. I tillegg vil vi ha flere åpne

dager og ta imot innspill fra alle involverte parter for videre utvikling av
visningsarenaen. Neste åpen dag er etter det opplyste planlagt den 18. januar
2023.

Delprosjekt 4 Synlighet SFI mv

- Studietur til en annen Referanse Region som jobber med sammenlignbare
utfordringer som for eksempel Andalucia eller Skottland

- Videre samarbeid med e-helsedirektoratet gjennom fagrådet og NUFA
- Åpen fagdag i mars med besøk fra samarbeidspartnere i Skottland
- Flere søknader både nasjonalt og innen Europa

Vurderinger

Utebetaling av innvilget støtte for perioden 2019-2021

Som angitt over har det vært et vesentlig underforbruk av midler i prosjektet i perioden.
Kompetansefondet har innvilget totalt NOK 9 millioner i støtte for de tre første årene. Av
dette er nå kun NOK 4.298.000,- søkt utbetalt.

Hensett til de endringer som har funnet sted i prosjektet er det uansett påregnelig at
kompetansefondet selv ville ha redusert støtten noe fra innvilget beløp i den aktuelle
perioden. Når nå søker selv har redusert prosjektets økonomiske omfang så vesentlig, og
derved kompetansefondes andel i perioden tilsvarende, finner imidlertid ikke
administrasjonen å ville foreslå ytterligere reduksjon. Administrasjonen innstiller følgelig på
at støtte for perioden 2019-2021 utbetales med NOK 4.298.000,-. Av overskytende del
foreslår administrasjonen at NOK 2.702.000,- trekkes inn som ubenyttet, mens NOK
2.000.000,- overføres som støtte for 2023, jfr. under.

Støtte for 2023

Det ble foretatt en grundig gjennomgang av prosjektet i forbindelse med søknaden for
2022. Dette avdekket at innholdet i prosjektet til dels var vesentlig endret, herunder ved at
man ikke lengre arbeidet mot flere av de sentrale mål som var angitt i den opprinnelige
søknaden. Avviket var både relatert til at deler av målene ikke lengre var aktuelle, eller
fordi man ikke hadde nådd opp med planlagte søknader mv. Videre kom det frem at
aktiviteten i prosjektet, og derved bruken av midler var langt lavere enn opprinnelig angitt
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og forutsatt. For 2022 vedtok styret å redusere tildelingen med NOK 1 millioner. Videre ble 
det signalisert at man også ville vurdere det samme for siste prosjektår.   
 
Slik det fremstår for administrasjonen ønsker søker igjen å redefinere innholdet i prosjektet 
noe, herunder ved at man nå ber om en «omdisponering for 2023». Omdisponeringen er 
så langt en kan se knyttet til at søker i langt større grad vil fokusere på og lansere et VR 
prosjekt som en del av Delprosjekt 2 infrastruktur. Videre vil man etter det man forstår 
bruke midler til å frikjøpe ressurser fra andre samarbeidsaktører (Grimstad kommune og 
I4Helse AS) for å arbeide med prosjektet, heruinder ved å få på plass driftsmodell, 
nettside, samt fylle visningsarenaen med innhold og aktivitet.  
 
Daglig leder har vært i møte med søker på UiA og også vært på omvisning mv. på 
visningsarenaen. Daglig leder var på tilsvarende rundtur som nytilsatt for litt over 18 
måneder siden. Slik det fremstår for daglig leder er det et problem at visningsarenaen og 
tilhørende fasiliteter i stor grad står uten brukere, og derved uten innhold og aktivitet av 
betydning. Det fremstår følgelig som helt nødvendig at man får i gang prosjekter som skal 
bidra til at arenaen mv fylles med aktivitet.  
 
Det fremstår imidlertid som om man «famler» med å få finne relevant innhold og aktivitet. 
Dette underbygges blant annet med at man nå, i siste prosjektår igjen foretar en 
kursendring og ønsker å dreie prosjektet og bruken av midler over i en ny retning. I dette 
ligger ikke noen kritikk av ønske om å trekke inn VR/AR, men det er mer en konstatering 
av at man synes å «famle» med prosjektet som sådan og dets innhold.  
 
Flere av delprosjektene omfatter kostnader til fysisk infrastruktur, som ikke 
kompetansefondet dekker. Det vil være en forutsetning ved endelig utbetaling av støtte at 
postene er synliggjort herunder slik at kompetansefondets midler ikke benyttes til 
investeringer i fysisk infrastruktur.  
 
 
Konklusjon 
 
Administrasjonen er som det fremgår over kritisk til hele gjennomføringen av prosjektet, 
herunder vises det til at selv om det er investert mye midler i prosjektet så er man langt fra 
å nå de opprinnelige målsetninger, og videre synes man selv inn mot siste prosjektår å 
streve med å få definert nærmere hva som skal være innhold og aktivitet m.v. Som et siste 
forsøk på å rette opp i dette kan det være hensiktsmessig at man ved en tildeling for 2023 
søker å bidra til at man i løpet av prosjektperioden får på plass et mer systematisk arbeid 
for å fylle arenaen og prosjektet som sådan med innhold og aktivitet. Det er vanskelig for 
daglig leder å vurdere om VR/AR satsningen kan være riktig vei å gå, men det fremstår 
som helt nødvendig å få på plass mer innhold enn det som er tilfelle i dag. 
 
Basert på ovennevnte, og hensett til de signaler som ble gitt ved behandlingen av 
søknaden for 2022, finner administrasjonen å ville anbefale at det innvilges støtte for siste 
prosjektår – 2023 med NOK 2 millioner, men med en klar forventning om at midlene da 
skal benyttes til å fylle visningsarenaen mv. med relevant innhold og aktivitet. Midlene 
foreslås overført fra ikke benyttet andel for perioden 2019-2021. Prosjektets totalramme 
for støtte vil i tilfelle ha blitt redusert fra opprinnelig NOK 15 millioner til nå totalt NOK 
8.298.000,- hvorav NOK 4.298.000,- foreslås utbetalt. Hvorvidt de siste NOK 4 millionene 
vil blir utbetalt vil avhenge av sluttrapporten for prosjektet som kommer etter avslutning i 
2023. Det fremstår ikke som aktuelt å foreta ytterligere utbetalinger før sluttrapporten 
foreligger, og hvor det helt sentrale vil være at man klarer å synliggjøre at man oppnådd å 
fylle arenaen mv. med relevant innhold og aktivitet.  
 

og forutsatt. For 2022 vedtok styret å redusere tildelingen med NOK 1 millioner. Videre ble
det signalisert at man også ville vurdere det samme for siste prosjektår.

Slik det fremstår for administrasjonen ønsker søker igjen å redefinere innholdet i prosjektet
noe, herunder ved at man nå ber om en «omdisponering for 2023». Omdisponeringen er
så langt en kan se knyttet til at søker i langt større grad vil fokusere på og lansere et VR
prosjekt som en del av Delprosjekt 2 infrastruktur. Videre vil man etter det man forstår
bruke midler til å frikjøpe ressurser fra andre samarbeidsaktører (Grimstad kommune og
I4Helse AS) for å arbeide med prosjektet, heruinder ved å få på plass driftsmodell,
nettside, samt fylle visningsarenaen med innhold og aktivitet.

Daglig leder har vært i møte med søker på UiA og også vært på omvisning mv. på
visningsarenaen. Daglig leder var på tilsvarende rundtur som nytilsatt for litt over 18
måneder siden. Slik det fremstår for daglig leder er det et problem at visningsarenaen og
tilhørende fasiliteter i stor grad står uten brukere, og derved uten innhold og aktivitet av
betydning. Det fremstår følgelig som helt nødvendig at man får i gang prosjekter som skal
bidra til at arenaen mv fylles med aktivitet.

Det fremstår imidlertid som om man «famler» med å få finne relevant innhold og aktivitet.
Dette underbygges blant annet med at man nå, i siste prosjektår igjen foretar en
kursendring og ønsker å dreie prosjektet og bruken av midler over i en ny retning. I dette
ligger ikke noen kritikk av ønske om å trekke inn VR/AR, men det er mer en konstatering
av at man synes å «famle» med prosjektet som sådan og dets innhold.

Flere av delprosjektene omfatter kostnader til fysisk infrastruktur, som ikke
kompetansefondet dekker. Det vil være en forutsetning ved endelig utbetaling av støtte at
postene er synliggjort herunder slik at kompetansefondets midler ikke benyttes til
investeringer i fysisk infrastruktur.

Konklusjon

Administrasjonen er som det fremgår over kritisk til hele gjennomføringen av prosjektet,
herunder vises det til at selv om det er investert mye midler i prosjektet så er man langt fra
å nå de opprinnelige målsetninger, og videre synes man selv inn mot siste prosjektår å
streve med å få definert nærmere hva som skal være innhold og aktivitet m.v. Som et siste
forsøk på å rette opp i dette kan det være hensiktsmessig at man ved en tildeling for 2023
søker å bidra til at man i løpet av prosjektperioden får på plass et mer systematisk arbeid
for å fylle arenaen og prosjektet som sådan med innhold og aktivitet. Det er vanskelig for
daglig leder å vurdere om VR/AR satsningen kan være riktig vei å gå, men det fremstår
som helt nødvendig å få på plass mer innhold enn det som er tilfelle i dag.

Basert på ovennevnte, og hensett til de signaler som ble gitt ved behandlingen av
søknaden for 2022, finner administrasjonen å ville anbefale at det innvilges støtte for siste
prosjektår - 2023 med NOK 2 millioner, men med en klar forventning om at midlene da
skal benyttes til å fylle visningsarenaen mv. med relevant innhold og aktivitet. Midlene
foreslås overført fra ikke benyttet andel for perioden 2019-2021. Prosjektets totalramme
for støtte vil i tilfelle ha blitt redusert fra opprinnelig NOK 15 millioner til nå totalt NOK
8.298.000,- hvorav NOK 4.298.000,- foreslås utbetalt. Hvorvidt de siste NOK 4 millionene
vil blir utbetalt vil avhenge av sluttrapporten for prosjektet som kommer etter avslutning i
2023. Det fremstår ikke som aktuelt å foreta ytterligere utbetalinger før sluttrapporten
foreligger, og hvor det helt sentrale vil være at man klarer å synliggjøre at man oppnådd å
fylle arenaen mv. med relevant innhold og aktivitet.
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SØKNADSSKJEMA FOR  
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND 
 
1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon: Senter for e-helse ved Universitetet i Agder 

Kontaktperson: Elin Thygesen og Ragni MacQueen Leifson 

Adresse: Jon Lilletuns vei 9 

Postnummer/sted: 4879 Grimstad 

E-post: Elin.Thygesen@uia.no 

Ragniml@uia.no    

Telefon:  9 

 
Ønskes søknaden unntatt offentligheten: Sett kryss av dersom ja____ 
 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 
Prosjektnavn:  Agder som mønsterregion innen e-

helse 

Søknadsbeløp første år:  3 000 000 

Totalt søknadsbeløp 
(hvis prosjektet løper 
over flere år): 

 15 000 000 

Prosjektets totalkostnad:   

Prosjektperiode:  2019 – 2023 

 

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

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

forbedres levekår generelt og helse spesielt. 

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

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

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

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

tjenestetilbud. 

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

levende region som utvikler seg dynamisk. 
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Prosjektet baseres på eksisterende status for senter for e-helse og legger ekstra fokus på 
kompetanse, infrastruktur og synlighet. Dette skal føre til ekstra resultater i disse områdene. 
Prosjektet organiseres med følgende fire delprosjekter. 
 
Delprosjekt 1: Kompetanse 
Agder har allerede god kompetanse innen e-helse både på universitetet, i kommunene og i 
bedriftene. Samtidig er nye utviklinger begrenset med de personene som har kompetansen nå. 
Prosjektet jobber med å tiltrekke seg internasjonal spisskompetanse innen e-helse for å skape et 
bredere grunnlag for videre utvikling. I tillegg jobber UiA med nye utdanningsopplegg samt 
videreutdanningsopplegg. 
Prosjektet skal dekke tre internasjonale professorer II innen e-helse. Professor II er en 
vitenskapelig bistilling (annenstilling) som kan være på inntil 20 % stillingsandel. Stillingene skal 
benyttes for å tilknytte oss personer som har spesialkompetanse vi trenger og som har sin 
hovedbeskjeftigelse på annet hold. Det vil også styrke samarbeidet og faglig utveksling med andre 
e-helsemiljøer. Disse Professor II skal hjelpe å vise høy kompetanse innen utvalgte områder av e-
helse som kreves for SFI søknaden (delprosjekt 4). Økt rekruttering på professor nivå vil gi senteret 
og regionen et ekstra løft. Ekstra midler til dette vil være helt avgjørende for å komme opp på et høyt 
internasjonalt nivå. 
 
 
Foreløpig resultater 2022 
Alle tre professorene har vært involvert i aktiviteter i senteret i løpet av 2022. Prof. Purao samarbeider 
med forskere om artikler og bidrar også med en gjennomgang og opposisjon i forbindelse med sluttføring 
av et doktorgradsarbeid (90%). Prof. Melkas besøkte senteret en uke i juni i forbindelse med en 
strategisamling, har bidratt med veiledning av ph.d.-kandidater og deltar digitalt på månedlige 
sentermøter. Prof. Maguire besøkte senteret i august. Hun deltar digitalt på sentermøter og koordinerer 
samarbeid med fagmiljøet ved University of Stratchclyde i Skottland. 
Alle professorene er med på å planlegge kurs, publiseringer og søknader. De bidrar til økt kompetanse 
og synlighet. 
 

Planlagte aktiviteter for 2023 
I 2023 vil aktivitetsnivået være på tilsvarende nivå som i 2022, men utgiftene vil øke siden 2023 vil 
være første hele året med tre professorer hver i 20% stilling. 
 
 
Delprosjekt 2: Infrastruktur 
Helsevesenet er per dags dato delt i forskjellige deler, som ikke jobber optimalt sammen. Et stort 
problem er det tekniske skille mellom kommunene, sykehuset og legene som vanskeliggjør 
samarbeid, utveksling av informasjon, og gode rutiner på tvers. Det samme problemet rammer også 
bedrifter som utvikler nye løsninger, siden disse må forholde seg til mange forskjellige systemer. Det 
finnes mange nasjonale initiativer for å løse dette problemet. Helse Midt har nettopp inngått en 
kontrakt om en ny, felles pasientjournal for helseforetakene og kommunene i sin region 
(Helseplattformen). Direktoratet for e-helse har, på oppdrag fra HOD, utredet hvordan man kan 
realisere en bedre samhandling for resten av kommunene og anbefalt at det anskaffes en felles 
journalløsning for alle kommuner, med en samhandlingsløsning mot helseforetak og andre tjenester 
som ikke omfattes av fellesløsningen. Det er forventet at Stortinget gir sin tilslutning i løpet av 
vårsesjonen, og at anskaffelsen skjer i 2020/21. Agder ønsker å være blant de første som får ta 
løsningen i bruk, da samtlige kommuner gjennom RKG, er referansekommuner for direktoratet. En 
fellesløsning er forankret både politisk og administrativt i regionen. Direktoratet for e-helse utreder 
også hvorvidt det skal etableres et velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) som forenkler integrasjon 
mellom velferdsteknologisk trygghets- og varslingsutstyr og kommunenes elektroniske 
pasientjournalsystemer. Også her er Agder i front, ved at Arendal, Grimstad og Kristiansand 
kommune sammen med Kommunalt responssenter er med i den nasjonale utprøvingen. 
UiA ønsker å etablere en «test-infrastruktur» som gjenspeiler nasjonal felles infrastruktur og utvikle 
en testarena for integrasjon mot de nasjonale løsningene. I utredningen av VKP, peker direktoratet 
for e-helse på behovet for å involvere eksterne innovasjonsmiljøer for å teste knutepunkttjenesten 
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når utprøvingen anbefales videreført i 2019. Det vil ha stor verdi og skape viktige synergier for 
Agder, dersom UiA kan posisjonere seg som et nasjonalt testsenter innenfor dette området. Dette 
må skje i tett dialog med Direktoratet for e-helse. 
Prosjektet skal dekke en person som skal bidra til at UiA posisjonerer seg som et attraktivt 
alternativ/Nasjonalt senter for testing av integrasjoner mot nasjonal infrastruktur.  
. 
 
Foreløpige resultater for 2022 
I første halvdel av året var det ikke mulig å ta testfasilitetene aktivt i bruk på grunn av pandemien, 
men dette har tatt seg opp utover året.  
 
Fremdeles er det kun journalsystemet GERICA som er i installert, men i samarbeid med Institutt for 

helse- og sykepleievitenskap arbeides det videre for å få på plass systemer fra flere leverandører. 

Dette vil være systemer som brukes både i kommunene og sykehus og som vil kunne brukes i 

undervisning og forskning og være til nytte for alle parter som bruker i4Helse-bygget.  

 
I 2022 har vi videreutviklet VR-labben og den har blitt brukt både av studenter og ansatte for testing 
og visning.  En konkret VR-løsning er utviklet og testet i forskningsprosjekt (InnArbeid: 
https://www.uia.no/nyheter/ny-teknologi-skal-hjelpe-personer-med-utviklingshemming-ut-i-
arbeidslivet).  
 
Bruk av VR-teknologi er videre blitt definert som et nytt satsningsområde for Senter for e-helses 
strategiplan for 2022 – 2024. I den forbindelse er det iverksatt tiltak på flere områder:  

• Våren 2022 ble det søkt om midler til et kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP) fra 

Forskningsrådet hvor tema var opplæring av helsepersonell og studenter ved bruk av VR-

teknologi. Søknaden fikk en meget god vurdering, men ble dessverre ikke tildelt midler.  

• Det er igangsatt et samarbeid med Grimstad kommune, Utviklingssentre for sykehjem- og 

hjemmetjenester (USHT) øst og vest, i4Helse AS og SSHF om bruk av VR-labben i 

forbindelse med kompetanseoppbygging av ansatte i kommunene i regionen samt studenter 

ved universitetet.  

 
Planlagte aktiviteter for 2023 
I 2023 ønsker Senter for e-helse å videreutvikle det pågående arbeidet med VR-teknologi. 
 

• Samarbeidet med Grimstad kommune, USHT øst og vest, i4Helse AS og SSHF vil 

videreføres. Områder hvor det er aktuelt å ta i bruk VR i opplæring vil bli definert, det vil bli 

produsert nye filmer og det skal utvikle et felles bibliotek med filmer i VR-labben. VR-labben 

vil være tilgjengelig for alle samarbeidspartnerne.  

• Det arbeides konkret med et prosjekt med bruk av VR i undervisning av 

vernepleierstudenter. 

• KSP-søknaden vil bli sendt inn på nytt i forbindelse med en ny utlysning fra Norges 

Forskningsråd februar 2023. 

• Videreutvikle VR-materiale sammen med studenter fra multimedia. Det er allerede utvikle et 

program der sykepleierstudenter kan øve på klinisk undersøkelse av pasienter i et virtuelt 

undersøkelsesrom som skal installeres og testes ut i XR-labben i i4Helse. Det er Jørn 

Hustad som har vært ansvarlig for prosjektet som finn noe interne midler fra UiA. 

Denne satsingen på VR/AR krever ressurser fra alle parter og er tatt inn som et nytt punkt under 
infrastruktur i budsjettet for 2023.  
 

 
Delprosjekt 3: Synlighet - visningsarena 
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For å være en mønsterregion, er det viktig å informere om det gode arbeidet som utføres samt hjelpe 
andre regioner å bruke erfaringene som ble samlet. 
Synlighet retter seg mot innbyggere i Agder og Norge ellers med en felles visningsarena mellom UiA og 
Grimstad kommune i sammenheng med den nye i4Helse bygningen som kan vise både aktuell og 
fremtidsrettet teknologi og dens bruk og utvikling for både brukere og utviklere. Visningsarealet skal 
tillate visning og utforskning av dagens løsninger samt muligheter i fremtiden. På sikt skal det være 
mulig å ha automatiske visninger på selve visningsområdet og en digital visningsløsning på nett. 
Universitetet jobber med å etablere Agder som en naturlig møteplass for e-helse relaterte problemer, 
spesielt innen velferdsteknologi og dens bruk i forskjellige sammenhenger. Dette innebærer etablering 
av en nasjonal konferanse innen velferdsteknologi. Utover en nasjonal møteplass utvikles i4Helse som 
regionens møteplass for alle e-helse relaterte problemer, løsninger og utfordringer. 
Prosjektet skal dekke kostnader for møter og konferanser for utviklingen av denne møteplassen. Det 
dekkes også kostnader for utviklingen av visningsarena inkludert automatiske visninger og digital 
visning. 

 
Foreløpig resultat 2022 
Våren 2022 har det vært stor aktivitet i arbeidet med å ferdigstille den fysiske utformingen av 
visningsarenaen og 24. mars kunne vi invitere til åpning under konferansen ‘Sammen om 
velferdsteknologi i Agder’ (SOVA): https://www.uia.no/forskning/prioriterte-forskningssentre-ved-
uia/senter-for-e-helse/innhold/nyheter-fra-senter-for-e-helse/viser-frem-ny-helseteknologi-i-grimstad.  

 
Vi arrangerte også en åpen dag i juni: 
https://www.uia.no/arrangementer/aapen-dag-i4helse 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6945994516264857600 

Visingsarenaen er blitt veldig godt mottatt av alle parter. Næringslivet er positive og stiller opp med 
utstyr som stilles ut gratis. Det er omvisninger flere ganger i uka og stor aktivitet. Det er fremdeles en 
del som ikke er på plass og dette jobber vi videre med.  
 
Planlagte aktiviteter for 2023: 
Det er fremdeles ting som må på plass og som vi ønsker å jobbe videre med: 

• Nettside 

• Filmer til informasjon og opplæring 

• Digital visning 

• Driftsform 

• Omvisninger, undervisningsopplegg m.m.  

I tillegg vil vi ha flere åpne dager og ta imot innspill fra alle involverte parter for videre utvikling av 
visningsarenaen.  
Neste åpen dag er planlagt 18. Januar 2023. 

 
 

Delprosjekt 4: Synlighet – SFI og referanseregion 
I forhold til nasjonal synlighet jobber senter for e-helse med å lage en overbevisende søknad for et 
Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen e-helse i samarbeid med næringslivet, kommunene 
og brukere. Et slikt SFI vil både anerkjenne den nåværende utmerkede statusen samt utvikle nivået 
enda høyere. Status som SFI gjelder normalt for 8 år. 
Internasjonalt er Agder allerede synlig ved å være referanseregion innen EIP-AHA. Denne status 
forfaller i slutten av 2019 og derfor er det viktig å skrive en ny søknad for å fornye statusen. UiA vil 
være en aktiv del i denne prosessen i samarbeid med den lokale og den nordiske EIP-AHA gruppen. 
Status som referanseregion gjelder normalt for 5 år. 
Basert på tidligere erfaringer er det viktig med å utnytte status som referanseregion, slik at prosjektet 
ser for seg aktiviteter for å bruke en eventuell ny status som referanseregion med reiser til andre 
referanseregioner og formidling av våre erfaringer i EIP-AHA kontekst. 
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Prosjektet skal dekke timer for frikjøp av personer for skriveprosessen for SFI samt dekke UiA sin 
innsats i skriving av ny søknad for referanseregion. Det ligger også reisekostnader og frikjøp for besøk 
for årene 2020-2023 for å jobbe med statusen som referanseregion. 

 
Foreløpig resultat 2022 
Vi har i år arbeidet med en søknad om fornyelse av status som referanseregion. Denne ble levert i juni. 
Etter det har vi deltatt i evaluering av andre regioner. Resultatet av søknaden forelå i september og vi 
fikk for første gang tildelt fire stjerner som er topp nivå. En representant fra hhv i4Helse AS og 
Grimstad kommune var til stede på tildelings seremonien i Brussel i oktober.   
Andre resultater og planer så langt for i år: 

• Resultatet av søknaden om nasjonal forskerskole – avslått, men med god vurdering 

• CoTech-søknaden fra USN som vi var partner i ble akseptert og vi var med på kick-off i 

september.  

• Vi skal på studietur til Skottland i desember 

• Deltok i Horizon søknad sammen med NHS Skottland 

• Søknad om universitetets samarbeid i Norden (NordForsk) 

• Faglig leder ved senteret er utnevnt som en av to representanter for forskningsmiljøene i 

fagutvalget (NUFA) i nasjonal rådsmodell for e-helse (rådgivende organer for e-

helsedirektoratet)  

 
Planlagte aktiviteter for 2023 

• Studietur til en annen Referanse Region som jobber med sammenlignbare utfordringer som 

for eksempel Andalucia eller Skottland 

• Videre samarbeid med e-helsedirektoratet gjennom fagrådet og NUFA 

• Åpen fagdag i mars med besøk fra samarbeidspartnere i Skottland 

• Flere søknader både nasjonalt og innen Europa 

 

7. Organisering – se opprinnelig søknad sak 18/19 
 

8. Tidsplan og milepæler 
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9. Økonomi 

 
 
 

Egenfinansiering 
UiA dekker laboratorieutstyr, egeninnsats visningsarena, it-support, leie av laboratorier, timer til 
søknadsskriving, og rekrutteringsstillingen. Grimstad kommune og i4Helse AS har egeninnsats som 
timer og leiekostnader som egeninnsats i visningsarenaen. Resten søkes dekket gjennom Aust-
Agder Utvikling og kompetansefond. 
 
Søknad om omdisponeringer 2023 
 
CAIR (Center for Artificial Intelligens) her ved UiA er med i et prosjekt på infrastruktur som ledes av 

UiO. De jobber med generell infrastruktur og for ikke å overlappe for mye ønsker vi å dreie vår 

søknad for 2023 mer over på VR/AR. Dette er også medvirkende årsak til at vi ikke har jobbet med 

delprosjekt 2 i 2022 i tillegg til kutt i tildelingene fra fondet. Vi ønsker derfor å omdisponere en del av 

midlene til utvikling av infrastruktur til å videreutvikle det påbegynte arbeidet med VR-teknologi. Se 

ellers forslag til aktiviteter for 2023 under delprosjekt 2.  

 
Vi er kommet inn i en ny fase i delprosjektet 3 om visningsarena hvor vi jobber med å få flere 
detaljer på plass, nettside og en driftsmodell. Vi vil fortsatt jobbe sammen med Grimstad kommune 
og i4Helse AS til å fylle det med innhold og aktivitet. Vi ønsker å frikjøpe tid fra en person i Grimstad 
kommune og i4Helse AS så de kan jobbe med personer fra UiA med dette arbeidet. Utvikling av 
innhold og drift vil være fokus. Kontakt og dialog med leverandørmarkedet vil være et viktig område. 
Vi ønsker derfor å beholde dette som vår hovedaktivitet for 2023. 
 
 
 

Kostnadsart 2019 2020 2019-2021 2022 2023 Totalt

Professor II 564               817               820               2 201            

Reference Site ledelse 248               100               100               448               

Utviklingsarbeid infrastruktur 1 394            50                 500               1 944            

Egeninnsats visningsarena m.m (UiA, GK, i4Helse AS) 536               500               1 270            2 306            

Prosjektledelse 407               200               200               807               

SFI skrivearbeid og oppfølging 410               50                 460               

Rekrutteringsstilling (UiA) 1 119            1 000            853               2 972            

Utviklingsarbeid visningsarena 1 092            633               730               2 455            

Lab-utstyr (UiA) 2 616            500               577               3 693            

Reisekostnader 74                 100               250               424               

Møtekostnader m.m 109               50                 100               259               

Totalt -                -                8 569            4 000            5 400            17 969          

Finansieringskilde 2019 2020 2021 2022 2023 Totalt

AAUK -                -                4 298            2 000            2 700            8 998            

UiA -                -                4 271            2 000            2 700            8 971            

Totalt -                -                8 569            4 000            5 400            17 969          

Revidert budsjett (okt 2022) AAUKF e-helse ved UiA 2021 - 2023. Budsjett i hele 1000

ÅR

ÅR
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Agder som mønsterregion regnskap 2019 – 2021 

Kostnadsart Beløp Forklaring 

Professor II 563 20% stilling ut 
prosjektperioden for tre 
professorer Roma Maguire fra 
University of Strathclyde i 
Glasgow (ansatte i 2020). 
Professor Helinä Melkas fra 
LUT (Lappeenranta-Lahti 
University of Technology LUT 
fra august 2021). Professor 
Sandeep Purao, fra Bentley 
University, Boston. 

Reference Site ledelse 248 Senteret leder arbeidet og 
koordinerer besøk, reiser og 
søknader 

Utviklingsarbeid infrastruktur 1394 Innleid en person som jobbet 
med sikker infrastruktur. Sikker 
lagring av data og video. 
Utvikling av en virtuell oversikt 
over laboratoriene 

Prosjektledelse 407  

SFI skrivearbeid og oppfølging 410 Vi leide inn en person til å 
hjelpe oss med SFI søknaden. I 
tillegg er det frikjøp av timer 
for arbeid med dette 

Utviklingsarbeid visningsarena 1092 Innleie av firma for utvikling av 
konseptet, pluss 
timekostnader for alle 
involverte parter (UiA, 
Grimstad kommune og i4Helse 
AS)  

Reisekostnader 74 Besøk, deltagelse på 
konferanser og møter  

Møtekostnader 109  

Egeninnsats UiA 4271 Stipendiat, utstyr og 
ombygging av visningsarena 
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Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte for 2022 til UiA – 
prosjektet Profesjonsstudium i psykologi slik at ubenyttet andel av støtte innvilget 
for 2021, overføres til 2022. Dette beløpet utgjør NOK 491.000,-. I tillegg innvilges 
ytterligere støtte med NOK 509.000,- for 2022, slik at samlet støtte i overført og 
innvilget støtte utgjør NOK 1 million. 
  

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å avvente behandlingen 
av søknad om støtte for 2023 inntil endelig avgjørelse fra NOKUT foreligger. UiA 
bes informere om når vedtak foreligger og oversende behandlingen av saken fra 
NOKUT.  
 
Dersom UiA får avslag fra NOKUT må UiA oversende en redegjørelse på om man 
vil søke på nytt, når man vil søke, og hva som skal til for at man likevel skal få 
godkjent en ny søknad, før søknaden for 2023 vil bli behandlet. 

 
3. Øvrige vilkår og forutsetninger for vedtaket følger av tildelingsbrev og avtale om 

støtte som forutsettes signert av søker. 
 
 
Vedlegg 
Søknad AAUKF 22-23 
AAUKF-budsjett - oppdatert pr 181022 
Oversendelse av utkast til rapport  akkreditering av master i Profesjonsutdanning i 
psykologi (360 studiepoeng) ved Universitete 
Rapport om fremdrift og status datert 24. juni 2022 
140922 notat fra møte AAUFK 
SV  Profesjonsstudium i psykologi - søknad for 2022 og 2023 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond fattet i sak 30/21 følgende vedtak:  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.000.000,- til Universitetet i Agder sitt prosjekt – 
Etablering av profesjonsstudium psykologi, forutsatt at gradforskriften endres som forutsatt i søknaden.  
 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-5
Ole Magnus Heimvik

Utvalg Møtedato
Aust-A 02.12.2022

Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte for 2022 til UiA -
prosjektet Profesjonsstudium i psykologi slik at ubenyttet andel av støtte innvilget
for 2021, overføres til 2022. Dette beløpet utgjør NOK 491.000,-. I tillegg innvilges
ytterligere støtte med NOK 509.000,- for 2022, slik at samlet støtte i overført og
innvilget støtte utgjør NOK 1 million.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å avvente behandlingen
av søknad om støtte for 2023 inntil endelig avgjørelse fra NOKUT foreligger. UiA
bes informere om når vedtak foreligger og oversende behandlingen av saken fra
NOKUT.

Dersom UiA får avslag fra NOKUT må UiA oversende en redegjørelse på om man
vil søke på nytt, når man vil søke, og hva som skal til for at man likevel skal få
godkjent en ny søknad, før søknaden for 2023 vil bli behandlet.

3. Øvrige vilkår og forutsetninger for vedtaket følger av tildelingsbrev og avtale om
støtte som forutsettes signert av søker.

Vedlegg
Søknad AAUKF 22-23
AAUKF-budsjett - oppdatert pr 181022
Oversendelse av utkast til rapport akkreditering av master i Profesjonsutdanning i
psykologi (360 studiepoeng) ved Universitete
Rapport om fremdrift og status datert 24. juni 2022
140922 notat fra møte AAUFK
SV Profesjonsstudium i psykologi - søknad for 2022 og 2023

Saksopplysninger

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond fattet i sak 30/21 følgende vedtak:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.000.000,- til Universitetet i Agder sitt prosjekt-
Etablering av profesjonsstudium psykologi, forutsatt at gradforskriften endres som forutsatt i søknaden.
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2. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond stiller seg positive til videre oppfølgning av prosjektet. Det 
anses ikke påregnelig at støtten for senere år vil kunne utgjøre mer enn NOK 1 million årlig, i inntil to år. Det 
forutsettes uansett ny søknad for hvert av de etterfølgende år, og at prosjektet har tilfredsstillende fremdrift, og 
innhold i samsvar med beskrivelsen i foreliggende søknad.  
 

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

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår vil fremgå av tilsagnsbrevet. 
 
Gradsforskriften ble endret våren 2021, noe som muliggjorde at UiA kunne søke om 
etablering av profesjonsstudiet. UiA søkte deretter i oktober 2021 om etablering av 
profesjonsstudiet. Saken har etter dette lagt til behandling hos NOKUT i tilnærmet ett år. I 
oktober 2022 fikk UiA tilbakemelding om at sakkyndig utvalg i NOKUT vurderer at UiA til 
ikke fyller kravene til akkreditering. Sentralt her er at man ikke har et tilstrekkelig fagmiljø til 
å starte en slik utdanning. UiA på sin side har sendt tilsvar til dette og svar forventes før jul 
2022.   
 
I dialog med daglig leder i kompetansefondet er det blant annet fremhevet at kompetanse 
og fagmiljø delvis vil måtte utvikles etter hvert som utdanningen etableres. Det er svært 
vanskelig å kostbart å ha på plass all kompetanse som er nødvendig for alle studieår, og 
at det bør være åpning for å bygge dette opp etter hvert som man «åpner» nye studieår. 
Det avgjørende bør være at man har nødvendige planer og avtaler mv. på plass ved 
søknad.  
 
Støtten fra kompetansefondene skal for øvrig benyttes til å bygge opp kompetanse i 
forkant ved at man har ansatt professorer og psykologispesialister mv.  
 
 
Vurderinger 
 
Daglig leder har hatt dialog med søker i flere runder både skriftlig og i møter. Det er også 
stilt oppfølgningsspørsmål i tilknytning til behandlingen av søknaden.  
 
I møte mellom partene i september ble det avklart at man ville avvente behandlingen i 
NOKUT før videre søknad for 2023. Daglig leder fikk også forståelse av at man da kun 
vurderte en ny søknad for 2023, ikke en søknad for 2022. I etterkant har UiA likevel søkt 
før avklaring fra NOKUT forelå og både for 2022 og 2023.   
 
Slik det fremstår pr dato er det mest sannsynlig at man vil få avslag fra NOKUT i denne 
runden. Daglig leder har stilt spørsmål ved hva dette betyr for videre fremdrift. Videre er 
det stilt spørsmål ved hva som tilsier at man vil lykkes dersom man søker på nytt i 2023, 
forutsatt at man får avslag i 2022.  
 
I sak 30/21 ble det innvilget NOK 1 million i støtte for 2021. Videre ble det gjort klart at det 
maksimalt kunne påregnes NOK 1 million i årlig støtte i maksimalt ytterligere to år. For 
daglig leder fremstår det som sentralt at man i forhold til løfte om videre støtte har stilt krav 
om at prosjektet skal ha tilfredsstillende fremdrift. I realiteten har saken stått «stand by» i 
et år. Det skyldes imidlertid ikke søker, men behandlingstiden i NOKUT.  
 
Slik daglig leder vurderer dette, herunder ut fra de parameter som ble satt i styrets vedtak i 
sak 30/21 kan man vanskelig belaste søker for at NOKUT ikke har behandlet saken ferdig. 
Det er følgelig daglig leders anbefaling at man også innvilger støtte for 2022.  
 
Av oppdatert regnskap som nå fremgår det at man kun har benyttet NOK 491.000,- til 
psykologspesialisert i 2021 (som var det midlene skulle gå til). Videre har man lagt inn 

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

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

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

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

Gradsforskriften ble endret våren 2021, noe som muliggjorde at UiA kunne søke om
etablering av profesjonsstudiet. UiA søkte deretter i oktober 2021 om etablering av
profesjonsstudiet. Saken har etter dette lagt til behandling hos NOKUT i tilnærmet ett år. I
oktober 2022 fikk UiA tilbakemelding om at sakkyndig utvalg i NOKUT vurderer at UiA til
ikke fyller kravene til akkreditering. Sentralt her er at man ikke har et tilstrekkelig fagmiljø til
å starte en slik utdanning. UiA på sin side har sendt tilsvar til dette og svar forventes før jul
2022.

I dialog med daglig leder i kompetansefondet er det blant annet fremhevet at kompetanse
og fagmiljø delvis vil måtte utvikles etter hvert som utdanningen etableres. Det er svært
vanskelig å kostbart å ha på plass all kompetanse som er nødvendig for alle studieår, og
at det bør være åpning for å bygge dette opp etter hvert som man «åpner» nye studieår.
Det avgjørende bør være at man har nødvendige planer og avtaler mv. på plass ved
søknad.

Støtten fra kompetansefondene skal for øvrig benyttes til å bygge opp kompetanse i
forkant ved at man har ansatt professorer og psykologispesialister mv.

Vurderinger

Daglig leder har hatt dialog med søker i flere runder både skriftlig og i møter. Det er også
stilt oppfølgningsspørsmål i tilknytning til behandlingen av søknaden.

I møte mellom partene i september ble det avklart at man ville avvente behandlingen i
NOKUT før videre søknad for 2023. Daglig leder fikk også forståelse av at man da kun
vurderte en ny søknad for 2023, ikke en søknad for 2022. I etterkant har UiA likevel søkt
før avklaring fra NOKUT forelå og både for 2022 og 2023.

Slik det fremstår pr dato er det mest sannsynlig at man vil få avslag fra NOKUT i denne
runden. Daglig leder har stilt spørsmål ved hva dette betyr for videre fremdrift. Videre er
det stilt spørsmål ved hva som tilsier at man vil lykkes dersom man søker på nytt i 2023,
forutsatt at man får avslag i 2022.

I sak 30/21 ble det innvilget NOK 1 million i støtte for 2021. Videre ble det gjort klart at det
maksimalt kunne påregnes NOK 1 million i årlig støtte i maksimalt ytterligere to år. For
daglig leder fremstår det som sentralt at man i forhold til løfte om videre støtte har stilt krav
om at prosjektet skal ha tilfredsstillende fremdrift. I realiteten har saken stått «stand by» i
et år. Det skyldes imidlertid ikke søker, men behandlingstiden i NOKUT.

Slik daglig leder vurderer dette, herunder ut fra de parameter som ble satt i styrets vedtak i
sak 30/21 kan man vanskelig belaste søker for at NOKUT ikke har behandlet saken ferdig.
Det er følgelig daglig leders anbefaling at man også innvilger støtte for 2022.

Av oppdatert regnskap som nå fremgår det at man kun har benyttet NOK 491.000,- til
psykologspesialisert i 2021 (som var det midlene skulle gå til). Videre har man lagt inn
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NOK 169.000 i driftskostnader (studieplan workshop) som man ønsker å dekke via midler 
fra kompetansefondet.  
 
For 2022 ønsker man å bruke NOK 1.001.640,- til å dekke lønnskostnader til 
psykologspesialist og for 2023 NOK 1.031.689,- til det samme. Videre har man lagt inn 
ytterligere ett år hvor man henter inn midlene som ikke ble benyttet i 2021 med NOK 
531.320,- til lønn pyskologspesialist. 
 
Daglig leder anbefaler at man legger til grunn at man i 2021 har hatt relevante kostnader 
etter søknaden med NOK 491.000,-. Driftskostnader på NOK 169.000,- anbefales ikke 
godkjent dekket. Dette innebærer at NOK 509.000,- anses som ikke benyttet i 2021. Dette 
foreslås overført til 2022. Videre foreslås at man innvilger ytterligere NOK 491.000,- for 
2022, slik at samlet beløp for 2022 blir NOK 1.000.000,-.  
For 2023 foreslås det at behandlingen av denne del av søknaden utsettes inntil endelig 
avgjørelse fra NOKUT foreligger. Dersom man får avslag fra NOKUT anbefales at UiA må  
oversende en redegjørelse på om man vil søke på nytt, når man vil søke, og hva som skal 
til for at man likevel skal få godkjent en ny søknad, før søknaden for 2023 vil bli behandlet. 
 
Videre må styret ta stilling til om man vil åpne for støtte også i 2024 slik UiA nå har 
signalisert, eller om man vil holde på opprinnelig ramme som tilsier at støtte kun vil bli gitt 
ut 2023.  
 
 
Konklusjon 
 
Det anbefales at man overfører ubenyttet andel av støtte for 2021 til 2022, og at 
differansen opp til NOK 1 million dekkes som ny støtte. Videre anbefales at man avventer 
behandling av søknad for 2023 inntil avgjørelse fra NOKUT foreligger.  
 

NOK 169.000 i driftskostnader (studieplan workshop) som man ønsker å dekke via midler
fra kompetansefondet.
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psykologspesialist og for 2023 NOK 1.031.689,- til det samme. Videre har man lagt inn
ytterligere ett år hvor man henter inn midlene som ikke ble benyttet i 2021 med NOK
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etter søknaden med NOK 491.000,-. Driftskostnader på NOK 169.000,- anbefales ikke
godkjent dekket. Dette innebærer at NOK 509.000,- anses som ikke benyttet i 2021. Dette
foreslås overført til 2022. Videre foreslås at man innvilger ytterligere NOK 491.000,- for
2022, slik at samlet beløp for 2022 blir NOK 1.000.000,-.
For 2023 foreslås det at behandlingen av denne del av søknaden utsettes inntil endelig
avgjørelse fra NOKUT foreligger. Dersom man får avslag fra NOKUT anbefales at UiA må
oversende en redegjørelse på om man vil søke på nytt, når man vil søke, og hva som skal
til for at man likevel skal få godkjent en ny søknad, før søknaden for 2023 vil bli behandlet.

Videre må styret ta stilling til om man vil åpne for støtte også i 2024 slik UiA nå har
signalisert, eller om man vil holde på opprinnelig ramme som tilsier at støtte kun vil bli gitt
ut 2023.
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Det anbefales at man overfører ubenyttet andel av støtte for 2021 til 2022, og at
differansen opp til NOK 1 million dekkes som ny støtte. Videre anbefales at man avventer
behandling av søknad for 2023 inntil avgjørelse fra NOKUT foreligger.
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Vår ref.: 21/06797 Deres ref.: 30/21 Saksbehandler: Dato: 
  Anders Johan W. Andersen 

Anders.j.w.andersen@uia.no 
20.november 2022 

 

Søknad om fornyet støtte til fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 
etablering av en ny profesjonsutdanning i psykologi ved Universitetet i Agder 

Våren 2021 søkte Universitetet i Agder (UiA) om økonomisk støtte fra Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond (AAUKF) til etablering av en ny profesjonsutdanning i psykologi på 
Agder. Søknaden ble behandlet av styret i AAUKF 21. mai 2021, og det ble fattet vedtak om 
støtte tilsvarende NOK 1.000.000 til UiA. I vedtaket klargjøres det at AAUKF stiller seg 
positive til videre oppfølging av prosjektet, men at evt. videre støtte forutsetter ny søknad for 
hvert år. Det understrekes at prosjektet må ha tilfredsstillende fremdrift og være i samsvar 
med beskrivelsene i den opprinnelige søknaden.  

Dette er en søknad om fornyet støtte til etablering av en ny profesjonsutdanning i psykologi 
ved UiA, og det søkes om totalt NOK 1.000.000 for 2022 og 1.000 000 for 2023. Det vises til 
den opprinnelige søknaden, og oversendt framdriftsrapport datert 24. juni 2022. I det 
følgende redegjøres det innledningsvis kort for status for arbeidet per 20. oktober 2022, og 
deretter en fornyet søknad om økonomisk støtte til prosjektet. 

Forankring på UiA  

UiA søkte om å etablere et profesjonsstudium i psykologi første gang for ti år siden, men ble 
den gangen stoppet av gradsforskriften. Ambisjonen har med andre ord lange røtter ved 
institusjonen. I dag er det nedfelt i strategiplanen for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 
universitetets ledelse har det som øverste langsiktige politiske prioritering og satsingen 
støttes Universitetsstyret. Rektor Sunniva Whittaker tok en markant posisjon for endringer i 
gradsforskriften våren 2021, og argumenterte offentlig for den store regionale betydningen av 
å få profesjonsutdanningen i psykologi etablert ved UiA. 

Politiske prosesser  

Fredag 19. mars 2021 la regjeringen Solberg frem Stortingsmelding om styringspolitikk for 
statlige universiteter og høyskoler (styringsmeldingen). Regjeringen foreslo her å endre 
gradsforskriften slik at psykologi, juss og teologi ikke lenger skulle være forbeholdt enkelte 
institusjoner. Det skulle være mulig for alle akkrediterte universiteter og høgskoler å søke om 
etablering av disse studiene til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). 
Styringsmeldingen ble vedtatt i Stortinget den 20. mai 2021. Dermed var veien åpen for at 
UiA kunne søke om akkreditering av en ny profesjonsutdanning i psykologi.  

Offentlig
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
v/ daglig leder Ole Magnus Heimvik
Tollbodgaten 1
4836 Arendal
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Anders Johan W. Andersen
Anders.j.w.andersen@uia.no

Dato:
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støtte tilsvarende NOK 1.000.000 til UiA. I vedtaket klargjøres det at AAUKF stiller seg
positive til videre oppfølging av prosjektet, men at evt. videre støtte forutsetter ny søknad for
hvert år. Det understrekes at prosjektet må ha tilfredsstillende fremdrift og være i samsvar
med beskrivelsene i den opprinnelige søknaden.

Dette er en søknad om fornyet støtte til etablering av en ny profesjonsutdanning i psykologi
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følgende redegjøres det innledningsvis kort for status for arbeidet per 20. oktober 2022, og
deretter en fornyet søknad om økonomisk støtte til prosjektet.

Forankring på UiA

UiA søkte om å etablere et profesjonsstudium i psykologi første gang for ti år siden, men ble
den gangen stoppet av gradsforskriften. Ambisjonen har med andre ord lange røtter ved
institusjonen. I dag er det nedfelt i strategiplanen for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap,
universitetets ledelse har det som øverste langsiktige politiske prioritering og satsingen
støttes Universitetsstyret. Rektor Sunniva Whittaker tok en markant posisjon for endringer i
gradsforskriften våren 2021, og argumenterte offentlig for den store regionale betydningen av
å få profesjonsutdanningen i psykologi etablert ved UiA.

Politiske prosesser

Fredag 19. mars 2021 la regjeringen Solberg frem Stortingsmelding om styringspolitikk for
statlige universiteter og høyskoler (styringsmeldingen). Regjeringen foreslo her å endre
gradsforskriften slik at psykologi, juss og teologi ikke lenger skulle være forbeholdt enkelte
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Status per 20. oktober 2022 

UiA startet arbeidet med utviklingen av en ny psykologutdanning våren 2021. Stortingets 
vedtak akselererte dette arbeidet, og det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe 
som bidro til å utvikle en akkrediteringssøknad til NOKUT. Søknaden ble ferdigstilt og 
oversendt innen fristen 15. oktober 2021.1 

UiA fikk oversendt utkast til rapport fra sakkyndig utvalg den 5. oktober 2022.2 Her fremgår 
det at de sakkyndige mener at utdanningen ved UiA ikke oppfyller kravene til akkreditering. 
De argumenterer i særdeleshet for at kompetansen må styrkes for at UiA skal «kunne ha et 
bredt og stabilt nok fagmiljø med tilstrekkelig høy kompetanse til å bære et seksårig 
profesjonsstudium i psykologi».  

UiA gis muligheten for å komme med et tilsvar innen 26. oktober, og her kommentere feil, 
mangler eller misforståelser i de sakkyndiges vurdering. I tilsvaret vil UiA presisere og utdype 
det UiA oppfatter som feil, uklarheter og misforståelser i de sakkyndiges vurderinger, og vise 
til nyansettelser i fagmiljøet som etter universitetets vurdering er tilstrekkelig for å kunne 
starte utdanningen. Ifølge saksbehandler i NOKUT kan endelig vedtak i saken ventes før jul 
2022. 

Fornyet søknad om støtte 

I den opprinnelige søknaden til AAUKF søkte UiA om økonomisk støtte i tre år tilsvarende 
totalt to 100 % psykologspesialister med doktorgrad. Det argumenteres for at dette er 
nødvendig å styrke fagmiljøet med ansatte som har nyere klinisk kompetanse. Utkastet til 
rapport fra sakkyndig utvalg bekrefter at dette var en adekvat vurdering. De sakkyndige 
understreker betydningen av at UiA øker antall psykologspesialister, og da fortrinnsvis med 
doktorgrad. Dette understreker samtidig betydningen av støtten fra AAUKF nettopp til 
ansettelse av psykologspesialister, og UiA fornyer med dette søknaden om støtte på NOK 
1.000.000 til dette formålet også i 2022 og i 2023. 

Dersom det skulle være ønskelig med ytterligere opplysninger, ber vi om at undertegnede 
kontaktes. 

 
Med vennlig hilsen 
 
Professor Anders Johan W. Andersen 
Dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap  
 

Vedlegg:  

• Rapport om fremdrift og status datert 24. juni 2022  
• Utkast til rapport fra sakkyndig komite i NOKUT 
• Budsjett 

 
1 Det vises til vedlagte framdriftsrapport datert 24. juni 2022 for en mer detaljert beskrivelse av 
arbeidet første året.  
2 Se vedlegg. 

Offentlig

Status per 20. oktober 2022

UiA startet arbeidet med utviklingen av en ny psykologutdanning våren 2021. Stortingets
vedtak akselererte dette arbeidet, og det ble nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe
som bidro til å utvikle en akkrediteringssøknad til NOKUT. Søknaden ble ferdigstilt og
oversendt innen fristen 15. oktober 2021.1

UiA fikk oversendt utkast til rapport fra sakkyndig utvalg den 5. oktober 2022.2Her fremgår
det at de sakkyndige mener at utdanningen ved UiA ikke oppfyller kravene til akkreditering.
De argumenterer i særdeleshet for at kompetansen må styrkes for at UiA skal «kunne ha et
bredt og stabilt nok fagmiljø med tilstrekkelig høy kompetanse til å bære et seksårig
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Fornyet søknad om støtte

I den opprinnelige søknaden til AAUKF søkte UiA om økonomisk støtte i tre år tilsvarende
totalt to 100 % psykologspesialister med doktorgrad. Det argumenteres for at dette er
nødvendig å styrke fagmiljøet med ansatte som har nyere klinisk kompetanse. Utkastet til
rapport fra sakkyndig utvalg bekrefter at dette var en adekvat vurdering. De sakkyndige
understreker betydningen av at UiA øker antall psykologspesialister, og da fortrinnsvis med
doktorgrad. Dette understreker samtidig betydningen av støtten fra AAUKF nettopp til
ansettelse av psykologspesialister, og UiA fornyer med dette søknaden om støtte på NOK
1.000.000 til dette formålet også i 2022 og i 2023.
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Med vennlig hilsen
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Etablering av profesjonsstudium i psykologi
2021 2022 2023 2024 SUM midler AAUKF egeninnsats (UiA)

Lønnskostnader
Psykologspesialist/Faggruppeleder 491,000 1,001,640 1,031,689 531,320 3,055,649 2,831,000 224,649

Sum lønnkostnad 491,000 1,001,640 1,031,689 531,320 2,524,329 2,831,000 224,649

Driftskostnad
Studieplan workshop 169,000 169,000 169,000

Sum driftskostnader 169,000 0 0 0 169,000 169,000 0

Totale kostnader 660,000 1,001,640 1,031,689 531,320 2,693,329 3,000,000 224,649
Etablering av profesjonsstudium i psykologi

2021 2022 2023 2024 SUM midler AAUKF egeninnsats (UiA)
Lønnskostnader
Psykologspesialist/Faggruppeleder 491,000 1,001,640 1,031,689 531,320 3,055,649 2,831,000 224,649

Sum lønnkostnad 491,000 1,001,640 1,031,689 531,320 2,524,329 2,831,000 224,649

Driftskostnad
Studieplan workshop 169,000 169,000 169,000

Sum driftskostnader 169,000 0 0 0 169,000 169,000 0

Totale kostnader 660,000 1,001,640 1,031,689 531,320 2,693,329 3,000,000 224,649
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1 Informasjon om søkerinstitusjonen 
 

Universitetet i Agder (UiA) har røtter langt tilbake. I 1994 ble seks høyskoler i Agder slått sammen til 
Høgskolen i Agder med virksomhet i Kristiansand, Grimstad og Arendal. UiA ble akkreditert som 
universitet i 2007. UiA ledes av en valgt rektor. Universitetet har seks fakulteter og en avdeling for 
lærerutdanning som styres som en helhet av Universitetsstyret, bestående av et flertall av 
medlemmer valgt av fakultet, ansatte og studenter og en minoritet av eksterne medlemmer utnevnt 
av Kunnskapsdepartementet. UiA har to campuser i henholdsvis Kristiansand og Grimstad. 
Universitetet har høsten 2021 om lag 14215 studenter og 1538 årsverk ansatte, hvorav 997 
vitenskapelig ansatte. 
 
UiA tilbyr studieprogram på ph.d.-, master- og bachelornivå, i tillegg til en rekke etter- og 
videreutdanninger. UiA har i dag tilbud om master i psykososial helse.  
 

UiA søker her om en profesjonsutdanning i psykologi. 
 

2 Vedtak 
 

(Kommer i endelig rapport.) 

  

1 Informasjon om søkerinstitusjonen

Universitetet i Agder (UiA) har røtter langt tilbake. I 1994 ble seks høyskoler i Agder slått sammen til
Høgskolen i Agder med virksomhet i Kristiansand, Grimstad og Arendal. UiA ble akkreditert som
universitet i 2007. UiA ledes av en valgt rektor. Universitetet har seks fakulteter og en avdeling for
lærerutdanning som styres som en helhet av Universitetsstyret, bestående av et flertall av
medlemmer valgt av fakultet, ansatte og studenter og en minoritet av eksterne medlemmer utnevnt
av Kunnskapsdepartementet. UiA har to campuser i henholdsvis Kristiansand og Grimstad.
Universitetet har høsten 2021 om lag 14215 studenter og 1538 årsverk ansatte, hvorav 997
vitenskapelig ansatte.

UiA tilbyr studieprogram på ph.d.-, master- og bachelomivå, i tillegg til en rekke etter- og
videreutdanninger. UiA har i dag tilbud om master i psykososial helse.

UiA søker her om en profesjonsutdanning i psykologi.

2 Vedtak

(Kommer i endelig rapport.)
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3 Faglig vurdering 
Der det forekommer «vi» i dette kapitelet, er det et uttrykk for de sakkyndige.  

 

3.1 Oppsummering 
Universitetet i Agder (UiA) har levert en søknad om akkreditering av profesjonsstudiet i psykologi, 
der de viser en logisk oppbygging av studiet, med interessante valgfag og med 
læringsutbyttebeskrivelser som er godt i tråd med de nasjonale retningslinjene for 
profesjonsutdannelsen i psykologi. Komiteen mener imidlertid det er noe arbeid som gjenstår for at 
studiets innhold skal dekke læringsutbyttebeskrivelsene. For noen emner er det veldig mange 
læringsutbytter som skal dekkes, noe som ikke virker realistisk å gjennomføre. Veiledet 
ferdighetstrening må inn tidligere i studiet for å være i tråd med nasjonale retningslinjer. 

 Det er noen uklarheter i søknaden rundt praksis, som spesielt omhandler hvilke pasientgrupper 
studentene skal ha praksis med, slik at de er sikret at de har hatt praksis med ulike alders- og 
målgrupper og psykologiske problemstillinger innenfor helse- og velferdstjenester på ulike nivåer. 
Dette viser seg også i praksisavtalene hvor dette ikke er spesifisert.  

En hovedutfordring med søknaden er fagmiljøets kompetanse innen hele bredden av psykologifaget. 
Kompetansen må styrkes for å kunne ha et bredt og stabilt nok fagmiljø med tilstrekkelig høy 
kompetanse til å bære et seksårig profesjonsstudium i psykologi. Det er for få ansatte med både klinisk 
spesialistkompetanse og vitenskapelig kompetanse til å sikre et stabilt fagmiljø innen de ulike kliniske 
fagene. Det er også for lite kompetanse innen tre av de fem basaldisiplinene. Det er innen biologisk-, 
utviklings- og personlighetspsykologi. Her er det behov for flere årsverk, i tillegg til en styrkning av 
forskningen. Det er også andre områder hvor forskningen bør styrkes, men dette kan skje mer 
langsiktig. Til slutt må også den faglige bredden hos praksisveilederne sikres, særlig der det er få med 
psykologkompetanse.    

 

3.2 Forutsetninger for akkreditering  

3.2.1 Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler 
Fra studiekvalitetsforskriften: 
§ 3-1 (4) En forutsetning for akkreditering av studietilbud er at kravene i lov om universiteter og 
høyskoler er oppfylt. Forskrifter gitt med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-2 skal 
legges til grunn for akkrediteringen. 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-1 (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være 
oppfylt. 

Vurdering 
Krav til styringsordning, reglement, klagenemnd, læringsmiljøutvalg og kvalitetssikringssystem er 
ikke vurdert ettersom institusjonen er et akkreditert universitet. I dette punktet er kun relevante krav i 
mastergradsforskriften, forskrift om opptak til høgre utdanning, vitnemål og diploma supplement 
vurdert.                                                                                                                                                                                   

3 Faglig vurdering
Der det forekommer «vi» i dette kapitelet, er det et uttrykk for de sakkyndige.

3.1 Oppsummering
Universitetet i Agder (UiA) har levert en søknad om akkreditering av profesjonsstudiet i psykologi,
der de viser en logisk oppbygging av studiet, med interessante valgfag og med
læringsutbyttebeskrivelser som er godt i tråd med de nasjonale retningslinjene for
profesjonsutdannelsen i psykologi. Komiteen mener imidlertid det er noe arbeid som gjenstår for at
studiets innhold skal dekke læringsutbyttebeskrivelsene. For noen emner er det veldig mange
læringsutbytter som skal dekkes, noe som ikke virker realistisk å gjennomføre. Veiledet
ferdighetstrening må inn tidligere i studiet for å være i tråd med nasjonale retningslinjer.

Det er noen uklarheter i søknaden rundt praksis, som spesielt omhandler hvilke pasientgrupper
studentene skal ha praksis med, slik at de er sikret at de har hatt praksis med ulike alders- og
målgrupper og psykologiske problemstillinger innenfor helse- og velferdstjenester på ulike nivåer.
Dette viser seg også i praksisavtalene hvor dette ikke er spesifisert.

En hovedutfordring med søknaden er fagmiljøets kompetanse innen hele bredden av psykologifaget.
Kompetansen må styrkes for å kunne ha et bredt og stabilt nok fagmiljø med tilstrekkelig høy
kompetanse til å bære et seksårig profesjonsstudium i psykologi. Det er for få ansatte med både klinisk
spesialistkompetanse og vitenskapelig kompetanse til å sikre et stabilt fagmiljø innen de ulike kliniske
fagene. Det er også for lite kompetanse innen tre av de fem basaldisiplinene. Det er innen biologisk-,
utviklings- og personlighetspsykologi. Her er det behov for flere årsverk, i tillegg til en styrkning av
forskningen. Det er også andre områder hvor forskningen bør styrkes, men dette kan skje mer
langsiktig. Til slutt må også den faglige bredden hos praksisveilederne sikres, særlig der det er få med
psykologkompetanse.

3.2 Forutsetninger for akkreditering

3.2.1 Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler
Fra studiekvalitetsforskriften:
§ 3-1 (4) En forutsetning for akkreditering av studietilbud er at kravene i lov om universiteter og
høyskoler er oppfylt. Forskrifter gitt med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 3-2 skal
legges til grunn for akkrediteringen.
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-1 ( l ) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal være
oppfylt.

Vurdering
Krav til styringsordning, reglement, klagenemnd, læringsmiljøutvalg og kvalitetssikringssystem er
ikke vurdert ettersom institusjonen er et akkreditert universitet. I dette punktet er kun relevante krav i
mastergradsforskriften, forskrift om opptak til høgre utdanning, vitnemål og diploma supplement
vurdert.
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Krav til selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng er oppfylt, jf. forskrift om krav 
til mastergrad § 6 (forskrift 1. desember 2005 nr. 1392). 

Vi anser at opptak til profesjonsutdannelsen følger forskrift om opptak til høyere utdannelse og 
generell studiekompetanse. Søkerne rangeres etter karakterer, og UiA vurderer tilleggspoeng for 
underrepresentert kjønn for å øke kjønnsbalansen. Videre vil det krever de politiattest for opptak til 
profesjonsutdannelsen i psykologi. Akkreditering forutsetter at studiet oppfyller forskrift om nasjonal 
retningslinje for psykologutdanning, som vil lede frem til autorisasjon som psykolog. Deler av studiets 
innhold må endres for at retningslinjene skal være oppfylt. Se mer om dette under 3.3.4. Studiestedet 
vil søke om autorisasjon for studentene ved Helsedirektoratet ved fullført studium.  

Komiteen skal også vurdere om krav til tilhørende forskrifter er oppfylt, og i denne sammenheng er 
det vurdert om forskrift om nasjonal retningslinje for psykologiutdanning er oppfylt. Kravene i de 
nasjonale retningslinjene er ikke oppfylt, men vil bli oppfylt når studiets innhold endres i tråd med 
retningslinjene. Se vurderingene under 3.3.4.    
 

 

Konklusjon 
Nei, kravene er ikke oppfylt. 

Universitetet må:  

• gjøre endringer i studiets innhold under 3.3.4 for å oppfylle forskrift om nasjonal retningslinje 
for psykologiutdanning 

 

3.2.2 Informasjon om studietilbudet 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og 
progresjon, samt muligheter for studentutveksling.  

Vurdering 
UiA gir en tydelig beskrivelse av studiets innhold, oppbygning og progresjon. Studieplanen er lagt opp 
til 12 semestre, fordelt utover 6 år ved normert tid. Det er ikke lagt opp til deltidsstudium eller 
nettstudier. Vi ser en tematisk progresjon i studietilbudet, der kliniske emner bygger på tidligere 
emner. Det er derimot ingen faglig beskrivelse av hvorfor de tidligere emnene må være godkjent før 
de kliniske emnene kan tas. Studieplanen viser tydelig vurderingsform, -skala og 
læringsutbyttebeskrivelser. Studiet tilbyr valgemner på fjerde semester, hvilket er positivt. 
Valgemnene virker relevante og er godt beskrevet. Det kommer godt frem i studieplanen at studentene 
har mulighet til å evaluere undervisningen, men en plan for evaluering kunne med fordel ha vært 
inkludert i studieplanen.  

 

Konklusjon 
Ja, kravet er oppfylt.  

Krav til selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng er oppfylt, jf. forskrift om krav
til mastergrad§ 6 (forskrift l. desember 2005 nr. 1392).

Vi anser at opptak til profesjonsutdannelsen følger forskrift om opptak til høyere utdannelse og
generell studiekompetanse. Søkerne rangeres etter karakterer, og UiA vurderer tilleggspoeng for
underrepresentert kjønn for å øke kjønnsbalansen. Videre vil det krever de politiattest for opptak til
profesjonsutdannelsen i psykologi. Akkreditering forutsetter at studiet oppfyller forskrift om nasjonal
retningslinje for psykologutdanning, som vil lede frem til autorisasjon som psykolog. Deler av studiets
innhold må endres for at retningslinjene skal være oppfylt. Se mer om dette under 3.3.4. Studiestedet
vil søke om autorisasjon for studentene ved Helsedirektoratet ved fullført studium.

Komiteen skal også vurdere om krav til tilhørende forskrifter er oppfylt, og i denne sammenheng er
det vurdert om forskrift om nasjonal retningslinje for psykologiutdanning er oppfylt. Kravene i de
nasjonale retningslinjene er ikke oppfylt, men vil bli oppfylt når studiets innhold endres i tråd med
retningslinjene. Se vurderingene under 3.3.4.

Konklusjon
Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må:

• gjøre endringer i studiets innhold under 3.3.4 for å oppfylle forskrift om nasjonal retningslinje
for psykologiutdanning

3.2.2 Informasjon om studietilbudet
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-1 (2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging og
progresjon, samt muligheter for studentutveksling.

Vurdering
UiA gir en tydelig beskrivelse av studiets innhold, oppbygning og progresjon. Studieplanen er lagt opp
til 12 semestre, fordelt utover 6 år ved normert tid. Det er ikke lagt opp til deltidsstudium eller
nettstudier. Vi ser en tematisk progresjon i studietilbudet, der kliniske emner bygger på tidligere
emner. Det er derimot ingen faglig beskrivelse av hvorfor de tidligere emnene må være godkjent før
de kliniske emnene kan tas. Studieplanen viser tydelig vurderingsform, -skala og
læringsutbyttebeskrivelser. Studiet tilbyr valgemner på fjerde semester, hvilket er positivt.
Valgemnene virker relevante og er godt beskrevet. Det kommer godt frem i studieplanen at studentene
har mulighet til å evaluere undervisningen, men en plan for evaluering kunne med fordel ha vært
inkludert i studieplanen.

Konklusjon
Ja, kravet er oppfylt.
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Universitetet bør 
• utarbeide en evalueringsplan for både studenter og undervisere 
• skrive utfyllende beskrivelser av det faglige innholdet i studieplanen 

 

3.3 Krav til studietilbudet 

3.3.1 Læringsutbytte og studiets navn 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn. 

Vurdering 
Navnet på studiet «profesjonsstudiet i psykologi» er i tråd med Nasjonale retningslinjer for 
profesjonsstudiet i psykologi og vurderes som et dekkende navn. Utdannelsen har til hensikt å utdanne 
psykologer som oppnår autorisasjon i Norge som psykolog.  

Læringsutbyttebeskrivelsene er utarbeidet med bakgrunn i Nasjonale retningslinjer for 
profesjonsutdannelsen i psykologi. UiA har videre beskrevet disse opp mot 6 kompetanseområder som 
er i tråd med den nasjonale retningslinjen for psykologutdanningen. I søknaden på side 10 viser UiA 
til særlig tre områder som er sentrale: 1) utredning og behandling, 2) vitenskapsteori og 
forskningsmetode og 3) samfunnspsykologi og folkehelse. Etter endt studium skal kandidaten 
kvalifisere til autorisasjon som psykolog. UiA viser til fire vedlegg som skal gi en helhetlig 
beskrivelse av læringsutbyttet i de enkelte emnene. Det er: 1) nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
(NKR), 2) sluttlæringsutbytter i studietilbudet og begrunnelser for læringsutbyttene, 3) 
sluttlæringsutbytter i retningslinjen for psykologutdanning fordelt på emner i studieplanen for 
psykologutdanning ved UiA, og 4) sluttlæringsutbytter i studieplan, kompetanseområder i 
retningslinjen fordelt på emner.  

Kunnskapsmål. Etter ferdig utdannelse skal kandidaten ha inngående kunnskap om blant annet 
basaldisiplinene i psykologi, vitenskapsteori, psykiske lidelser og behandling. Kandidatene skal videre 
kunne anvende kunnskapen, blant annet gjennom enkeltemner som «Klinisk Praksis 3» og de skal 
også blant annet kunne anvende relevant forskningslitteratur og kunne analysere forskningsresultater. 

Ferdigheter. I tråd med de nasjonale retningslinjene for profesjonsutdannelsen skal kandidaten kunne 
arbeide selvstendig med blant annet å utrede, diagnostisere, behandle og evaluere psykiske lidelser. 
Kandidaten vil tilegne seg denne kompetansen via ferdighetstrening i kommunikasjon, terapeutiske 
teknikker, praksis og lab-øvelser. Kandidaten skal også kunne anvende forskningsmetode og 
gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning. Studieforløpet er logisk bygd opp 
hvor kandidaten skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap, og hvor senere emner bygger 
på allerede tilegnet kunnskap og ferdigheter. 

Generell kompetanse. Kandidater som fullfører profesjonsutdannelsen ved UiA skal blant annet kunne 
kritisk analysere sentrale problemstillinger i psykologi, og kunne anvende sine psykologiske 
kunnskaper og ferdigheter.  

Universitetet bør
• utarbeide en evalueringsplan for både studenter og undervisere
• skrive utfyllende beskrivelser av det faglige innholdet i studieplanen

3.3 Krav til studietilbudet

3.3.1 Læringsutbytte og studiets navn
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 ( l ) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.

Vurdering
Navnet på studiet «profesjonsstudiet i psykologi» er i tråd med Nasjonale retningslinjer for
profesjonsstudiet i psykologi og vurderes som et dekkende navn. Utdannelsen har til hensikt å utdanne
psykologer som oppnår autorisasjon i Norge som psykolog.

Læringsutbyttebeskrivelsene er utarbeidet med bakgrunn i Nasjonale retningslinjer for
profesjonsutdannelsen i psykologi. UiA har videre beskrevet disse opp mot 6 kompetanseområder som
er i tråd med den nasjonale retningslinjen for psykologutdanningen. I søknaden på side l Oviser UiA
til særlig tre områder som er sentrale: l) utredning og behandling, 2) vitenskapsteori og
forskningsmetode og 3) samfunnspsykologi og folkehelse. Etter endt studium skal kandidaten
kvalifisere til autorisasjon som psykolog. UiA viser til fire vedlegg som skal gi en helhetlig
beskrivelse av læringsutbyttet i de enkelte emnene. Det er: l) nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
(NKR), 2) sluttlæringsutbytter i studietilbudet og begrunnelser for læringsutbyttene, 3)
sluttlæringsutbytter i retningslinjen for psykologutdanning fordelt på emner i studieplanen for
psykologutdanning ved UiA, og 4) sluttlæringsutbytter i studieplan, kompetanseområder i
retningslinjen fordelt på emner.

Kunnskapsmål. Etter ferdig utdannelse skal kandidaten ha inngående kunnskap om blant annet
basaldisiplinene i psykologi, vitenskapsteori, psykiske lidelser og behandling. Kandidatene skal videre
kunne anvende kunnskapen, blant annet gjennom enkeltemner som «Klinisk Praksis 3» og de skal
også blant annet kunne anvende relevant forskningslitteratur og kunne analysere forskningsresultater.

Ferdigheter. I tråd med de nasjonale retningslinjene for profesjonsutdannelsen skal kandidaten kunne
arbeide selvstendig med blant annet å utrede, diagnostisere, behandle og evaluere psykiske lidelser.
Kandidaten vil tilegne seg denne kompetansen via ferdighetstrening i kommunikasjon, terapeutiske
teknikker, praksis og lab-øvelser. Kandidaten skal også kunne anvende forskningsmetode og
gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning. Studieforløpet er logisk bygd opp
hvor kandidaten skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter og kunnskap, og hvor senere emner bygger
på allerede tilegnet kunnskap og ferdigheter.

Generell kompetanse. Kandidater som fullfører profesjonsutdannelsen ved UiA skal blant annet kunne
kritisk analysere sentrale problemstillinger i psykologi, og kunne anvende sine psykologiske
kunnskaper og ferdigheter.
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Oppsummert mener komiteen at den generelle beskrivelsen av læringsutbyttet er i samsvar med 
Nasjonale retningslinjer for profesjonsstudiet i psykologi. Komiteen mener imidlertid at 
læringsutbyttet innen de enkelte emner er svært ambisiøst. Se 3.3.4 for denne vurderingen.  

Konklusjon 

Ja, kravene er oppfylt.  

 

3.3.2 Studietilbudets faglige oppdatering og relevans 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert, og ha tydelig relevans for videre studier og/eller 
arbeidsliv. 

Vurdering 
Komiteen er enige om at det er et stort behov for å utdanne psykologer i Norge, og studietilbudet om 
profesjonsutdanning i psykologi er derfor svært relevant. Det er sentralt at det er en tydelig progresjon 
gjennom studieforløpet både innen empiri og teori samt ferdighetstrening og praksis. Beskrivelsen av 
faglig relevans er kort og generell. Blant annet beskriver UiA at «solide innslag av ulike former for 
praksis er viktig for å sikre arbeidslivsrelevant» og «relevans handler om å utdanne kandidater med 
kompetanse som er etterspurt i arbeidsliv og samfunn». Her nevnes samarbeid med kommuner og 
Sørlandet sykehus som sentralt. På bakgrunn av den korte beskrivelsen av faglig relevans i søknaden, 
er det vanskelig å vurdere hvordan studiets faglige innhold er knyttet direkte til arbeidsliv og praksis. 
Komiteen mener det kunne vært nyttig med mer informasjon om hvordan dette er tenkt. 

Studiet er relevant for opptak til ph.d.-studier. På UiA vil det kunne kvalifisere for opptak til ph.d.-
studiet i helse- og idrettsvitenskap 

Det er positivt at UiA har opprettet systematiske møtepunkt med representanter fra arbeidslivet, men 
det er ikke beskrevet hvem de har inngått avtaler med, hvordan disse skal gjennomføres eller hva 
studentene vil ta med seg fra slike møter. Komiteen mener også at det er positivt at det vil 
gjennomføres periodisk programevaluering, men det er ikke gitt ytterligere detaljer for hvordan dette 
skal gjennomføres.  

Komiteen mener det er vanskelig å vurdere studietilbudets faglige oppdatering, og ønsker en bedre 
beskrivelse av relevant forskning som er ledet ved UiA. Komiteen mener UiA må ha pågående 
forskningsprosjekter relevant for studietilbudet og at dette må beskrives tydeligere for at komiteen skal 
kunne vurdere institusjonens evne til å holde studiet faglig oppdatert.  

Konklusjon 
Nei, kravene er ikke oppfylt. 

Universitetet må  

• beskrive hvordan studietilbudets faglige oppdatering er tilknyttet forskning hvor 
forskningsprosjektene er lokalisert ved UiA (eier) 

Universitetet bør:  

Oppsummert mener komiteen at den generelle beskrivelsen av læringsutbyttet er i samsvar med
Nasjonale retningslinjer for profesjonsstudiet i psykologi. Komiteen mener imidlertid at
læringsutbyttet innen de enkelte emner er svært ambisiøst. Se 3.3.4 for denne vurderingen.

Konklusjon

Ja, kravene er oppfylt.

3.3.2 Studietilbudets faglige oppdatering og relevans
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert, og ha tydelig relevans for videre studier og/eller
arbeidsliv.

Vurdering
Komiteen er enige om at det er et stort behov for å utdanne psykologer i Norge, og studietilbudet om
profesjonsutdanning i psykologi er derfor svært relevant. Det er sentralt at det er en tydelig progresjon
gjennom studieforløpet både innen empiri og teori samt ferdighetstrening og praksis. Beskrivelsen av
faglig relevans er kort og generell. Blant annet beskriver UiA at «solide innslag av ulike former for
praksis er viktig for å sikre arbeidslivsrelevant» og «relevans handler om å utdanne kandidater med
kompetanse som er etterspurt i arbeidsliv og samfunn». Her nevnes samarbeid med kommuner og
Sørlandet sykehus som sentralt. På bakgrunn av den korte beskrivelsen av faglig relevans i søknaden,
er det vanskelig å vurdere hvordan studiets faglige innhold er knyttet direkte til arbeidsliv og praksis.
Komiteen mener det kunne vært nyttig med mer informasjon om hvordan dette er tenkt.

Studiet er relevant for opptak til ph.d.-studier. På UiA vil det kunne kvalifisere for opptak til ph.d.-
studiet i helse- og idrettsvitenskap

Det er positivt at UiA har opprettet systematiske møtepunkt med representanter fra arbeidslivet, men
det er ikke beskrevet hvem de har inngått avtaler med, hvordan disse skal gjennomføres eller hva
studentene vil ta med seg fra slike møter. Komiteen mener også at det er positivt at det vil
gjennomføres periodisk programevaluering, men det er ikke gitt ytterligere detaljer for hvordan dette
skal gjennomføres.

Komiteen mener det er vanskelig å vurdere studietilbudets faglige oppdatering, og ønsker en bedre
beskrivelse av relevant forskning som er ledet ved UiA. Komiteen mener UiA må ha pågående
forskningsprosjekter relevant for studietilbudet og at dette må beskrives tydeligere for at komiteen skal
kunne vurdere institusjonens evne til å holde studiet faglig oppdatert.

Konklusjon
Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må

• beskrive hvordan studietilbudets faglige oppdatering er tilknyttet forskning hvor
forskningsprosjektene er lokalisert ved UiA (eier)

Universitetet bør:
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• jobbe videre med å knytte studiets faglige innhold (for eksempel innholdet i de ulike emnene) 
til arbeidsliv og praksis  

 

3.3.3 Studietilbudets arbeidsomfang 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for 
heltidsstudier. 

Vurdering 
Studiet er et heltidsstudium med 12 semestre, fordelt utover 6 år. Studiets arbeidsomfang er satt til 
1620 timer per år, og legger opp til 27 timer per studiepoeng i uka. Arbeidsmengden er fordelt på 
forelesninger, seminardeltakelse, ferdighetstrening, selvstudium, basisgruppearbeid, kollokvier, 
forarbeid/etterarbeid, innleveringsarbeid, veiledning, praksis, eksamensforberedelser og eksamen. Det 
er god variasjon mellom 5-, 10- og 15-poengsfag, Det er gitt tydelige oversikter over arbeidsomfanget, 
og det vurderes som realistisk. Mengden undervisning anses som dekkende for å gi studentene støtte, 
evne og kunnskap til å kunne tilegne seg videre kunnskap og erfaring etter fullført grad.  

Samlet sett er studietilbudets arbeidsomfang innenfor kravet. 

Konklusjon 
Ja, kravet er oppfylt. 

 

3.3.4 Studietilbudets innhold, oppbygning og infrastruktur 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet 
for studietilbudet. 

Vurdering 
Studiets lengde er satt opp til seks år i tråd med rammeplanen. Hvert undervisningsår er delt i to 
semestre, med avsluttende eksamener på slutten av hvert semester, og tidvise arbeidskrav (se 
vurdering av vurderingsformer under punkt 3.3.5). I tillegg inneholder studiet valgemner studentene 
kan ta. Disse har god variasjon, fra familiebehandling, sexologi, til kulturpsykologi.  

Innhold: Komiteen mener det ikke er samsvar mellom læringsutbyttet og innholdet i flere av de 
kliniske emnene. Et eksempel er i profesjonsforberedende emne 2. Der skal kandidaten kunne anvende 
relevante strategier og teknikker i samtale med forskjellige målgrupper via observasjon av en terapeut 
i en klinisk setting. Videre er det lagt opp til intern praksis 2 og 3, med case hvor studenter i grupper 
skal legge frem pasientsaker. Her legges det også opp til observasjonspraksis. Observasjon av 
behandling eller utredning skal utføres av erfarne psykologspesialister. Det er videre planlagt 
behandlingskonferanse (ved andre behandlingssteder kalt “staff” eller “kasuspresentasjon”). Også her 
skal studentene være i veiledningsgrupper på 3–5 personer, hvor hver student skal legge frem en 
pasientsak, med barn, voksen eller eldre. Dette gjør det vanskelig å bedømme om studentene vil motta 
erfaringer som inkluderer både barn og voksene, og ikke kun det ene eller andre. Komiteen mener 
også det er vanskelig å vurdere omfanget av intern praksis da vi savner en mer konkret redegjørelse av 
de tre internkliniske fagene, Intern klinisk praksis 1, 2 og 3. Det kommer ikke frem hvordan praksis i 

• jobbe videre med å knytte studiets faglige innhold (for eksempel innholdet i de ulike emnene)
til arbeidsliv og praksis

3.3.3 Studietilbudets arbeidsomfang
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 (3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500-1800 timer per år for
heltidsstudier.

Vurdering
Studiet er et heltidsstudium med 12 semestre, fordelt utover 6 år. Studiets arbeidsomfang er satt til
1620 timer per år, og legger opp til 27 timer per studiepoeng i uka. Arbeidsmengden er fordelt på
forelesninger, seminardeltakelse, ferdighetstrening, selvstudium, basisgruppearbeid, kollokvier,
forarbeid/etterarbeid, innleveringsarbeid, veiledning, praksis, eksamensforberedelser og eksamen. Det
er god variasjon mellom 5-, 10- og 15-poengsfag, Det er gitt tydelige oversikter over arbeidsomfanget,
og det vurderes som realistisk. Mengden undervisning anses som dekkende for å gi studentene støtte,
evne og kunnskap til å kunne tilegne seg videre kunnskap og erfaring etter fullført grad.

Samlet sett er studietilbudets arbeidsomfang innenfor kravet.

Konklusjon
Ja, kravet er oppfylt.

3.3.4 Studietilbudets innhold, oppbygning og infrastruktur
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet.

Vurdering
Studiets lengde er satt opp til seks år i tråd med rammeplanen. Hvert undervisningsår er delt i to
semestre, med avsluttende eksamener på slutten av hvert semester, og tidvise arbeidskrav (se
vurdering av vurderingsformer under punkt 3.3.5). I tillegg inneholder studiet valgemner studentene
kan ta. Disse har god variasjon, fra familiebehandling, sexologi, til kulturpsykologi.

Innhold: Komiteen mener det ikke er samsvar mellom læringsutbyttet og innholdet i flere av de
kliniske emnene. Et eksempel er i profesjonsforberedende emne 2. Der skal kandidaten kunne anvende
relevante strategier og teknikker i samtale med forskjellige målgrupper via observasjon av en terapeut
i en klinisk setting. Videre er det lagt opp til intern praksis 2 og 3, med case hvor studenter i grupper
skal legge frem pasientsaker. Her legges det også opp til observasjonspraksis. Observasjon av
behandling eller utredning skal utføres av erfarne psykologspesialister. Det er videre planlagt
behandlingskonferanse (ved andre behandlingssteder kalt "staff' eller "kasuspresentasjon"). Også her
skal studentene være i veiledningsgrupper på 3-5 personer, hvor hver student skal legge frem en
pasientsak, med barn, voksen eller eldre. Dette gjør det vanskelig å bedømme om studentene vil motta
erfaringer som inkluderer både barn og voksene, og ikke kun det ene eller andre. Komiteen mener
også det er vanskelig å vurdere omfanget av intern praksis da vi savner en mer konkret redegjørelse av
de tre internkliniske fagene, Intern klinisk praksis l, 2 og 3. Det kommer ikke frem hvordan praksis i
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de intern-kliniske fagene skal gjennomføres, omfanget av behandlingen eller hvordan erfaring med 
både barn, voksne og eldre skal sikres (jf. nasjonale retningslinjer § 13b). 

Kun noen studenter skal ha ekstern nevropsykologisk praksis i emnet PIS3X2, mens andre skal ha 
intern praksis i samme emne, som omtalt i 3.3.9. Det er uklart for komiteen hvorfor det er lagt opp til 
ulik praksiserfaring og UiA bør skille mellom intern og ekstern praksis.  

I intern klinisk praksis 3, som er ett av tre emner med intern praksis, står det: "Kan anvende sine 
kunnskaper og ferdigheter på en selvstendig måte til å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike 
evidensbaserte terapeutiske intervensjoner overfor lettere, moderate og alvorlige psykiske lidelser, 
både på individ-, familie- og gruppenivå". Ut fra behandling av et begrenset antall pasienter, er det 
uklart hvordan dette spekteret skal oppnås. Komiteen mener det er vanskelig å gjøre en helhetlig 
vurdering av innholdet i internpraksis-fagene, og om læringsutbyttet kan bli nådd. UiA må derfor gi en 
detaljert beskrivelse av alle internpraksisfagene, både når det gjelder omfang og innhold, og beskrive 
på hvilken måte disse emnene vil bidra til å oppnå læringsutbyttet. UiA må også beskrive hvilke 
pasientgrupper og oppgaver studentene vil få erfaringer med i internpraksis, hvilke studieemner som 
vil være tilknyttet internpraksis og hvordan internpraksis vil oppfylle læringsutbyttet. Komiteen kan 
ikke gi en helhetlig vurdering av praksis basert på informasjonen fra søknaden. 

Det er ikke klart for komiteen hvordan enkeltemner skal kunne dekke bredden som er beskrevet i 
læringsutbyttet uten at dette går på bekostning av fordypning. UiA må vise hvordan dette kan oppnås. 
Komiteen mener UiA må revidere emnebeskrivelsene slik at det går klart frem hvilke områder i de 
nasjonale retningslinjene hvert emne skal dekke. For eksempel hvordan det er tenkt at emnet PIS3x6 
Organisasjon og Ledelsespsykologi skal dekke læringsutbyttet kunnskap om psykiske lidelser 
(forståelse og behandling). 

Mengden praksis oppfyller minimumskravene i de nasjonale retningslinjene (40 uker). UiA legger opp 
til 30 uker ekstern praksis, og 15 uker intern klinisk praksis. Praksistilbudet er variert, og vil tilby 
tilstrekkelig med førstehåndserfaring. Det er positivt at profesjonsforberedende kurs er lagt inn fra 
begynnelsen av studiet. Det er innlagt noe hospitering i ett av de profesjonsforberedende emnene, 
PIS5X5 Profesjonsforberedende emne 4 (4. Semester) og det er også lagt inn hospitering i PIS3X5 
Pedagogisk psykologi (5. semester). Ifølge de nasjonale retningslinjene § 22 skal studentene ha “... 
veiledet ferdighetstrening og intern og ekstern praksiserfaring med ulike pasient- og brukergrupper …. 
gjennom hele utdanningsløpet”. Studentene skal først ha pasientrelatert praksis hvor de selv spiller en 
behandlings- eller utredningsrolle i 7. semester (4. Studieår, klinisk nevropsykologi). Dette er ikke i 
tråd med de nasjonale retningslingslinjene. Veiledet ferdighetstrening med ulike brukergrupper må 
være en del av studiet også tidligere.  

Kritisk tenking er vektlagt i flere emner, men vi oppfatter begrepet noe løst beskrevet. Vi anbefaler å 
konkretisere hva “kritisk tenking” vil bety i det enkelte emnet. 

Oppbygning: Studieprogrammets oppbygning er tilfredsstillende, og det er positivt at 
profesjonsforberedende fag er integrert allerede 1. semester, hvor studentene blant annet skal 
observere andre erfarne klinikere i terapisetting. Merk at komiteen finner at veiledet ferdighetstrening 
må inn tidligere i studiet (over). 

Infrastruktur: UiA viser i søknaden til at det finnes egnede fasiliteter for klinikkdrift ved campusene i 
Grimstad og Kristiansand, som bl.a. tilfredsstiller krav til konfidensialitet og veiledning i grupper. Det 

de intern-kliniske fagene skal gjennomføres, omfanget av behandlingen eller hvordan erfaring med
både barn, voksne og eldre skal sikres (jf. nasjonale retningslinjer § 13b).

Kun noen studenter skal ha ekstern nevropsykologisk praksis i emnet PIS3X2, mens andre skal ha
intern praksis i samme emne, som omtalt i 3.3.9. Det er uklart for komiteen hvorfor det er lagt opp til
ulik praksiserfaring og UiA bør skille mellom intern og ekstern praksis.

I intern klinisk praksis 3, som er ett av tre emner med intern praksis, står det: "Kan anvende sine
kunnskaper og ferdigheter på en selvstendig måte til å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike
evidensbaserte terapeutiske intervensjoner overfor lettere, moderate og alvorlige psykiske lidelser,
både på individ-, familie- og gruppenivå". Ut fra behandling av et begrenset antall pasienter, er det
uklart hvordan dette spekteret skal oppnås. Komiteen mener det er vanskelig å gjøre en helhetlig
vurdering av innholdet i internpraksis-fagene, og om læringsutbyttet kan bli nådd. UiA må derfor gi en
detaljert beskrivelse av alle internpraksisfagene, både når det gjelder omfang og innhold, og beskrive
på hvilken måte disse emnene vil bidra til å oppnå læringsutbyttet. UiA må også beskrive hvilke
pasientgrupper og oppgaver studentene vil få erfaringer med i internpraksis, hvilke studieemner som
vil være tilknyttet internpraksis og hvordan internpraksis vil oppfylle læringsutbyttet. Komiteen kan
ikke gi en helhetlig vurdering av praksis basert på informasjonen fra søknaden.

Det er ikke klart for komiteen hvordan enkeltemner skal kunne dekke bredden som er beskrevet i
læringsutbyttet uten at dette går på bekostning av fordypning. UiA må vise hvordan dette kan oppnås.
Komiteen mener UiA må revidere emnebeskrivelsene slik at det går klart frem hvilke områder i de
nasjonale retningslinjene hvert emne skal dekke. For eksempel hvordan det er tenkt at emnet PIS3x6
Organisasjon og Ledelsespsykologi skal dekke læringsutbyttet kunnskap om psykiske lidelser
(forståelse og behandling).

Mengden praksis oppfyller minimumskravene i de nasjonale retningslinjene (40 uker). UiA legger opp
til 30 uker ekstern praksis, og 15 uker intern klinisk praksis. Praksistilbudet er variert, og vil tilby
tilstrekkelig med førstehåndserfaring. Det er positivt at profesjonsforberedende kurs er lagt inn fra
begynnelsen av studiet. Det er innlagt noe hospitering i ett av de profesjonsforberedende emnene,
PIS5X5 Profesjonsforberedende emne 4 (4. Semester) og det er også lagt inn hospitering i PIS3X5
Pedagogisk psykologi (5. semester). Ifølge de nasjonale retningslinjene § 22 skal studentene h a "...
veiledet ferdighetstrening og intern og ekstern praksiserfaring med ulike pasient- og brukergrupper ... .
gjennom hele utdanningsløpet". Studentene skal først ha pasientrelatert praksis hvor de selv spiller en
behandlings- eller utredningsrolle i 7. semester (4. Studieår, klinisk nevropsykologi). Dette er ikke i
tråd med de nasjonale retningslingslinjene. Veiledet ferdighetstrening med ulike brukergrupper må
være en del av studiet også tidligere.

Kritisk tenking er vektlagt i flere emner, men vi oppfatter begrepet noe løst beskrevet. Vi anbefaler å
konkretisere hva "kritisk tenking" vil bety i det enkelte emnet.

Oppbygning: Studieprogrammets oppbygning er tilfredsstillende, og det er positivt at
profesjonsforberedende fag er integrert allerede l. semester, hvor studentene blant annet skal
observere andre erfarne klinikere i terapisetting. Merk at komiteen finner at veiledet ferdighetstrening
må inn tidligere i studiet (over).

Infrastruktur: UiA viser i søknaden til at det finnes egnede fasiliteter for klinikkdrift ved campusene i
Grimstad og Kristiansand, som bl.a. tilfredsstiller krav til konfidensialitet og veiledning i grupper. Det
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synes å være lagt opp til at observasjon i de internkliniske gruppene, samt de profesjonsforberedende 
kursene, dels skal skje gjennom direkte observasjon bak enveisspeil og dels via strømming til andre 
rom. Det vises til at UiA har mobile løsninger for dette. Komiteen er usikker på om mobile løsninger 
er mest egnet for de interne klinikkene siden disse vil være i drift i store deler av året, men regner med 
at UiA finner gode og forsvarlige løsninger på dette. Beskrivelsen av klinikkdriften er meget 
sparsommelig, inkludert hvordan styringsstrukturen skal være og om det vil være snakk om to 
klinikksjefer, en i Grimstad og en i Kristiansand, og hva som vil være systemet for mottak og 
håndtering av henvisninger. 

Konklusjon 
Nei, kravene er ikke oppfylt. 

Universitetet må 
• sørge for bedre samsvar mellom de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene og 

læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå.. Det må komme klart frem hvordan de brede og 
omfattende ferdighetene i de enkelte emnene skal kunne oppnås  

• konkretisere kandidatens erfaringsutbytte med ulike pasientgrupper, dette inkluderer både 
barn, voksne og eldre, gjennom hele studieforløpet 

• sikre at studentene får veiledet behandlingserfaring med både barn og voksne 
• sikre at studentene får veiledet ferdighetstrening med ulike brukergrupper gjennom hele 

studieløpet 
• beskrive hvilke pasientgrupper og psykologfaglig arbeid studentene vil få i internpraksis, og 

hvordan internpraksis er tilknyttet læringsutbyttet i de ulike emnene 
• sørge for likeverdig ekstern praksis for alle studentene på hvert emne 
• redegjøre for ansvars- og styringssystemet ved internklinikken(e) 
• redegjøre for hvordan pasienter kan bli henvist og hvordan henvisninger blir behandlet 

 

3.3.5 Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen. 

Vurdering 
Undervisningsformer: Undervisningsformene er varierte og inkluderer både forelesninger, seminarer, 
basisgrupper, prosjektarbeid, veiledning og praksis. Det er også selvstendig arbeid og studentdrevet 
aktivitet. De beskrevne undervisnings- og læringsformene vurderes som tilstrekkelige for en 
profesjonsutdanning. Det tilrettelegges for at studentene tar en aktiv del i læringen gjennom de nevnte 
undervisningsformene. UiA vil inkorporere tverrfaglig samarbeid og casesaker i profesjonsstudium, 
hvilket er dagsaktuelt og nødvendig. 

synes å være lagt opp til at observasjon i de internkliniske gruppene, samt de profesjonsforberedende
kursene, dels skal skje gjennom direkte observasjon bak enveisspeil og dels via strømming til andre
rom. Det vises til at UiA har mobile løsninger for dette. Komiteen er usikker på om mobile løsninger
er mest egnet for de interne klinikkene siden disse vil være i drift i store deler av året, men regner med
at UiA finner gode og forsvarlige løsninger på dette. Beskrivelsen av klinikkdriften er meget
sparsommelig, inkludert hvordan styringsstrukturen skal være og om det vil være snakk om to
klinikksjefer, en i Grimstad og en i Kristiansand, og hva som vil være systemet for mottak og
håndtering av henvisninger.

Konklusjon
Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må
• sørge for bedre samsvar mellom de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene og

læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå.. Det må komme klart frem hvordan de brede og
omfattende ferdighetene i de enkelte emnene skal kunne oppnås

• konkretisere kandidatens erfaringsutbytte med ulike pasientgrupper, dette inkluderer både
barn, voksne og eldre, gjennom hele studieforløpet

• sikre at studentene får veiledet behandlingserfaring med både barn og voksne
• sikre at studentene får veiledet ferdighetstrening med ulike brukergrupper gjennom hele

studieløpet
• beskrive hvilke pasientgrupper og psykologfaglig arbeid studentene vil få i internpraksis, og

hvordan internpraksis er tilknyttet læringsutbyttet i de ulike emnene
• sørge for likeverdig ekstern praksis for alle studentene på hvert emne
• redegjøre for ansvars- og styringssystemet ved internklinikken(e)
• redegjøre for hvordan pasienter kan bli henvist og hvordan henvisninger blir behandlet

3.3.5 Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges ti l rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

Vurdering
Undervisningsformer: Undervisningsformene er varierte og inkluderer både forelesninger, seminarer,
basisgrupper, prosjektarbeid, veiledning og praksis. Det er også selvstendig arbeid og studentdrevet
aktivitet. De beskrevne undervisnings- og læringsformene vurderes som tilstrekkelige for en
profesjonsutdanning. Det tilrettelegges for at studentene tar en aktiv del i læringen gjennom de nevnte
undervisningsformene. UiA vil inkorporere tverrfaglig samarbeid og casesaker i profesjonsstudium,
hvilket er dagsaktuelt og nødvendig.
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Vurderingsformer: UiA benytter både binær bestått/ikke-bestått, og en A–F-skala. Søknaden 
inneholder en tydelig beskrivelse av vurderingsformer, både i form av gruppeeksamen, muntlig 
eksamen, skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen, samt tidvise arbeidskrav. I studieplanen kommer 
det tydelig fram hva som er arbeidskravet i de ulike emnene. Avsluttende eksamen (6. året) er en 
hovedoppgave. UiA har lagt hovedpraksisen til semesteret før hovedoppgaven. 
 
UiA skriver i søknaden i tillegg til å vurdere studentene etter mer klassiske vurderingsformer vil 
vurderingsformene dra veksel på mer dagsaktuelle tanker om hva som kan være gjenstand for 
vurdering og hvordan kunnskapen kan bli tydeliggjort hos den enkelte. Det er uklart for komiteen hva 
dette konkret vil innebære for studiets vurderingsformer opp mot læringsutbytte og komiteen ønsker 
en forklaring på dette.  

UiA har valgt hensiktsmessige vurderingsformer knyttet til de aktuelle emnene, som muntlig eksamen 
ved med praktiske emner. De valgte vurderingsformene tester et bredt utvalg kompetanse. Vi synes 
derimot ikke det kommer godt nok fram hvordan læringsutbyttet fra praksis skal vurderes.  

Konklusjon 
Nei, kravene er ikke oppfylt. 

Universitetet må 
• tydeliggjøre planene for vurderingsformer og hvordan de knyttes opp mot 

læringsutbyttebeskrivelsene 

Universitetet bør 
• vise hvordan læringsutbyttet fra praksis skal vurderes 

 

3.3.6 Kobling til forsknings og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, 
og faglig utviklingsarbeid. 

Vurdering 
Ifølge søknaden skal studentene ved UiA møte forsknings- og utviklingsarbeid på tre ulike måter 
basert på tre ulike teser eller påstander (s. 20–21 i søknaden), (1) Forskningsbasert undervisning 
handler om å basere undervisningen på nyere forskningsresultater fra egen og andres forskning, (2) 
Forskningsbasert undervisning handler om å invitere studentene til å bidra i arbeidet med systematisk 
og kritisk kunnskapsutvikling slik at de lærer å lære, og (3) Forskningsbasert undervisning er 
undervisning som tar hensyn til og tar utgangspunkt i det forskning har vist fører til god læring. 

Studentene møter forskning på flere måter i utdanningen, og forskning er et gjennomgående tema 
gjennom hele utdanningsperioden. Hovedoppgavemenet har en klar tilknytning til forskning, og det 
har også emnene i vitenskapsteori, forskningsmetode og akademisk formidling (EX-100 Examen 
Philosophicum, PIS1X2 Introduksjon til psykologi som vitenskap psykologiens basalfag, PIS1X1 
Psykologihistorie, PIS1X4 Psykologisk vitenskapsteori, ME-metode-X2-metode1, ME-metode-1-
metode-1-metode-1-, og PIS6X2 Hovedoppgave). Det er en styrke at studentene skal få faglig 
veiledning ikke bare under oppgavearbeidet, men også ved skriving av annet prosjektarbeid. I 

Vurderingsformer: UiA benytter både binær bestått/ikke-bestått, og en A-F-skala. Søknaden
inneholder en tydelig beskrivelse av vurderingsformer, både i form av gruppeeksamen, muntlig
eksamen, skriftlig skoleeksamen og hjemmeeksamen, samt tidvise arbeidskrav. I studieplanen kommer
det tydelig fram hva som er arbeidskravet i de ulike emnene. Avsluttende eksamen (6. året) er en
hovedoppgave. UiA har lagt hovedpraksisen til semesteret før hovedoppgaven.

UiA skriver i søknaden i tillegg til å vurdere studentene etter mer klassiske vurderingsformer vil
vurderingsformene dra veksel på mer dagsaktuelle tanker om hva som kan være gjenstand for
vurdering og hvordan kunnskapen kan bli tydeliggjort hos den enkelte. Det er uklart for komiteen hva
dette konkret vil innebære for studiets vurderingsformer opp mot læringsutbytte og komiteen ønsker
en forklaring på dette.

UiA har valgt hensiktsmessige vurderingsformer knyttet til de aktuelle emnene, som muntlig eksamen
ved med praktiske emner. De valgte vurderingsformene tester et bredt utvalg kompetanse. Vi synes
derimot ikke det kommer godt nok fram hvordan læringsutbyttet fra praksis skal vurderes.

Konklusjon
Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må
• tydeliggjøre planene for vurderingsformer og hvordan de knyttes opp mot

læringsutbyttebeskrivelsene

Universitetet bør
• vise hvordan læringsutbyttet fra praksis skal vurderes

3.3.6 Kobling til forsknings og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling ti l forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid,
og faglig utviklingsarbeid.

Vurdering
Ifølge søknaden skal studentene ved UiA møte forsknings- og utviklingsarbeid på tre ulike måter
basert på tre ulike teser eller påstander (s. 20-21 i søknaden), ( l ) Forskningsbasert undervisning
handler om å basere undervisningen på nyere forskningsresultater fra egen og andres forskning, (2)
Forskningsbasert undervisning handler om å invitere studentene til å bidra i arbeidet med systematisk
og kritisk kunnskapsutvikling slik at de lærer å lære, og (3) Forskningsbasert undervisning er
undervisning som tar hensyn til og tar utgangspunkt i det forskning har vist fører til god læring.

Studentene møter forskning på flere måter i utdanningen, og forskning er et gjennomgående tema
gjennom hele utdanningsperioden. Hovedoppgavemenet har en klar tilknytning til forskning, og det
har også emnene i vitenskapsteori, forskningsmetode og akademisk formidling (EX-100 Examen
Philosophicum, PIS1X2 Introduksjon til psykologi som vitenskap psykologiens basalfag, PISl Xl
Psykologihistorie, PIS1X4 Psykologisk vitenskapsteori, ME-metode-X2-metodel, ME-metode-l-
metode-l-metode-1-, og PIS6X2 Hovedoppgave). Det er en styrke at studentene skal få faglig
veiledning ikke bare under oppgavearbeidet, men også ved skriving av annet prosjektarbeid. I
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underkant av et titalls læringsmål i studiet er eksplisitt knyttet til forsknings- og fagutviklingsarbeid, 
som anses som et tilstrekkelig høyt tall. Det skrives i søknaden at studiet bygger på forskningsbasert 
pensum. 

I søknaden beskrives det flere steder at det er sammenheng mellom utdanningen og forskningsarbeid 
og faglig utviklingsarbeid. Det beskrives også at denne sammenhengen er viktig for studentene. Det er 
litt uklart i søknaden, men det ser ut til at flere av de nevnte forskningsprosjektene beskrevet i 
fagmiljøet ikke har særlig sterk tilknytning til psykologi eller de planlagte profesjonsstudiene i 
psykologi (f.eks. forskning på sykepleie). Det presenteres heller ikke et tydelig bilde av forskningen 
som helhet og dens tilknytning til et eventuelt profesjonsstudium i psykologi.. 

For at de ulike forskningsrelaterte delene av utdanningen skal kunne leveres på en tilfredsstillende 
måte – ikke minst i veiledning på hovedoppgaven – er det sentralt at det er nok lærere som selv forsker 
på de områdene som er sentrale i profesjonsstudiet. Her er det mangler. Disse er nærmere beskrevet i 
punkt 3.4.1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og kompetanse.  

Konklusjon 
Nei, kravene er ikke oppfylt. 

Universitetet må 
• sørge for at alle studenter har tilgang til kompetente og forskningsaktive veiledere for 

hovedoppgaven på temaer innenfor de sentrale delene av studiet 
• oppfylle kravene til forskningskompetanse i fagmiljø som beskrevet i punkt 3.4.1. 

 

3.3.7 Ordninger for internasjonalisering 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets 
nivå, omfang og egenart. 

Vurdering 
Internasjonalisering er ifølge søknaden et viktig og aktuelt tema ved UiA. De ønsker 
internasjonalisering både i inn- og utland, noe som virker å være en klok idé. Studiet skal ha en 
nordeuropeisk profil, da det er flere kontaktpunkter mellom de nordeuropeiske landene. Det er 
ordninger for å legge til rette for besøk av internasjonale gjesteforskere, og for å tilrettelegge for 
internasjonalt forsknings- og forskningssamarbeid. På samme måte er det avtaler for å øke den 
internasjonale mobiliteten til eget fagmiljø. Videre er UiA assosiert medlem av den europeiske 
alliansen FORTHEM, som skal bidra til internasjonal mobilitet, og samarbeider om for eksempel 
masteroppgaver (laboratorier med fokus på psykologi er tilgjengelige). Dette er godt og viktig for å 
fremme internasjonalisering i studietilbudet. 

Pensum inneholder mye internasjonal litteratur, for eksempel vitenskapelige forskningsartikler på 
engelsk. Emnene inkluderer temaer som kultursensitivitet, mangfold og det flerkulturelle samfunnet. 
Det er etablert en Global Lounge på campus for å skape en møteplass mellom internasjonale og norske 
studenter og ansatte. Dette øker alt i alt studentenes forståelse for internasjonale kontekster og 
perspektiver og vitner om en utdanning med internasjonal forankring. 

Det er en ulempe at UiA i søknaden ikke presenterer klare overordnede mål eller ideer/visjoner for 
internasjonalisering, og på hvilken måte internasjonaliseringen som finnes tilpasses nivå, omfang og 

underkant av et titalls læringsmål i studiet er eksplisitt knyttet til forsknings- og fagutviklingsarbeid,
som anses som et tilstrekkelig høyt tall. Det skrives i søknaden at studiet bygger på forskningsbasert
pensum.

I søknaden beskrives det flere steder at det er sammenheng mellom utdanningen og forskningsarbeid
og faglig utviklingsarbeid. Det beskrives også at denne sammenhengen er viktig for studentene. Det er
litt uklart i søknaden, men det ser ut til at flere av de nevnte forskningsprosjektene beskrevet i
fagmiljøet ikke har særlig sterk tilknytning til psykologi eller de planlagte profesjonsstudiene i
psykologi (f.eks. forskning på sykepleie). Det presenteres heller ikke et tydelig bilde av forskningen
som helhet og dens tilknytning til et eventuelt profesjonsstudium i psykologi..

For at de ulike forskningsrelaterte delene av utdanningen skal kunne leveres på en tilfredsstillende
måte - ikke minst i veiledning på hovedoppgaven - er det sentralt at det er nok lærere som selv forsker
på de områdene som er sentrale i profesjonsstudiet. Her er det mangler. Disse er nærmere beskrevet i
punkt 3.4.1. Fagmiljøets sammensetning, størrelse og kompetanse.

Konklusjon
Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må
• sørge for at alle studenter har tilgang til kompetente og forskningsaktive veiledere for

hovedoppgaven på temaer innenfor de sentrale delene av studiet
• oppfylle kravene til forskningskompetanse i fagmiljø som beskrevet i punkt 3.4.1.

3.3.7 Ordninger for internasjonalisering
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 (7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets
nivå, omfang og egenart.

Vurdering
Internasjonalisering er ifølge søknaden et viktig og aktuelt tema ved UiA. De ønsker
internasjonalisering både i inn- og utland, noe som virker å være en klok ide. Studiet skal ha en
nordeuropeisk profil, da det er flere kontaktpunkter mellom de nordeuropeiske landene. Det er
ordninger for å legge til rette for besøk av internasjonale gjesteforskere, og for å tilrettelegge for
internasjonalt forsknings- og forskningssamarbeid. På samme måte er det avtaler for å øke den
internasjonale mobiliteten til eget fagmiljø. Videre er UiA assosiert medlem av den europeiske
alliansen FORTHEM, som skal bidra til internasjonal mobilitet, og samarbeider om for eksempel
masteroppgaver (laboratorier med fokus på psykologi er tilgjengelige). Dette er godt og viktig for å
fremme internasjonalisering i studietilbudet.

Pensum inneholder mye internasjonal litteratur, for eksempel vitenskapelige forskningsartikler på
engelsk. Emnene inkluderer temaer som kultursensitivitet, mangfold og det flerkulturelle samfunnet.
Det er etablert en Global Lounge på campus for å skape en møteplass mellom internasjonale og norske
studenter og ansatte. Dette øker alt i alt studentenes forståelse for internasjonale kontekster og
perspektiver og vitner om en utdanning med internasjonal forankring.

Det er en ulempe at UiA i søknaden ikke presenterer klare overordnede mål eller ideer/visjoner for
internasjonalisering, og på hvilken måte internasjonaliseringen som finnes tilpasses nivå, omfang og
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egenart av studiet eller bidrar til den enkelte student sin utvikling mot å bli en god psykolog eller nå 
læringsmålene. Å formulere og ha slike mål og visjoner skal gjøre det lettere for UiA å utvikle gode 
måter å skape internasjonal forankring og validitet. 

Konklusjon 
Ja, kravene er oppfylt. 

Universitetet bør 
• formulere visjoner og mål med internasjonalisering for profesjonsstudiet i psykologi som er 

tilpasset studiets nivå, omfang og egenart 
• utarbeide planer for hvordan internasjonalisering kan innlemmes kontinuerlig og i alle 

relevante sider av utdanningen 

 

3.3.8 Internasjonal studentutveksling 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 

 

Vurdering 
UiA har lagt inn rette for inn- og utveksling i 6. semester. Da skal studenten kunne ta 30 studiepoeng 
ved en partnerinstitusjon. Det planlegges for at mindre deler av utdanningen i 8. semester skal kunne 
utveksles, men dette er ikke helt på plass. 

I 6. semester skal det undervises i to emner ved UiA («Sosialpsykologi» og «Personlighetspsykologi», 
begge 15 studiepoeng). Det er en god idé å ha disse fagene i utvekslingssemesteret ettersom de finnes 
ved mange ulike universiteter internasjonalt og inngår i mange ulike utdanninger. 

Det er lagt ved både mer generelle avtaler med universiteter i utlandet og større mobilitetsprogrammer, 
samt mer spesifikke og bilaterale avtaler som gjelder psykologutdanningen. UiA har til hensikt å 
konkretisere de generelle avtalene når det er varslet at utdanningen skal starte. Det er foreløpig ikke 
klart hvor mange utvekslingsplasser som skal tilbys hvert studentkull. Det er avtaler med fem 
partnerinstitusjoner i Norden og to partnerinstitusjoner i Queensland, Australia. 

For komiteen ser det ikke ut til at de fleste partnerinstitusjonene kan tilby sosial- og 
personlighetspsykologi, 15+15 studiepoeng. Siden avtalene og heller ikke det detaljerte innholdet i 
utvekslingen er klart, er det ikke gjennom søknaden vist at studentene kan reise på utveksling uten å 
bli forsinket i studiene eller hvordan det skal sikres å unngå slik forsinking. 

Det er positivt at UiA har Erasmus-avtaler gjennom organisasjonen Forthem, som skal gjøre både 
kommunikasjon og økonomi enklere for utvekslingsstudentene.  

Konklusjon 
Nei, kravene er ikke oppfylt. 

Universitetet må 

egenart av studiet eller bidrar til den enkelte student sin utvikling mot å bli en god psykolog eller nå
læringsmålene. Å formulere og ha slike mål og visjoner skal gjøre det lettere for UiA å utvikle gode
måter å skape internasjonal forankring og validitet.

Konklusjon
Ja, kravene er oppfylt.

Universitetet bør
• formulere visjoner og mål med internasjonalisering for profesjonsstudiet i psykologi som er

tilpasset studiets nivå, omfang og egenart
• utarbeide planer for hvordan internasjonalisering kan innlemmes kontinuerlig og i alle

relevante sider av utdanningen

3.3.8 Internasjonal studentutveksling
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Vurdering
UiA har lagt inn rette for inn- og utveksling i 6. semester. Da skal studenten kunne ta 30 studiepoeng
ved en partnerinstitusjon. Det planlegges for at mindre deler av utdanningen i 8. semester skal kunne
utveksles, men dette er ikke helt på plass.

I 6. semester skal det undervises i to emner ved UiA («Sosialpsykologi» og «Personlighetspsykologi»,
begge 15 studiepoeng). Det er en god ide å ha disse fagene i utvekslingssemesteret ettersom de finnes
ved mange ulike universiteter internasjonalt og inngår i mange ulike utdanninger.

Det er lagt ved både mer generelle avtaler med universiteter i utlandet og større mobilitetsprogrammer,
samt mer spesifikke og bilaterale avtaler som gjelder psykologutdanningen. UiA har til hensikt å
konkretisere de generelle avtalene når det er varslet at utdanningen skal starte. Det er foreløpig ikke
klart hvor mange utvekslingsplasser som skal tilbys hvert studentkull. Det er avtaler med fem
partnerinstitusjoner i Norden og to partnerinstitusjoner i Queensland, Australia.

For komiteen ser det ikke ut til at de fleste partnerinstitusjonene kan tilby sosial- og
personlighetspsykologi, 15+15 studiepoeng. Siden avtalene og heller ikke det detaljerte innholdet i
utvekslingen er klart, er det ikke gjennom søknaden vist at studentene kan reise på utveksling uten å
bli forsinket i studiene eller hvordan det skal sikres å unngå slik forsinking.

Det er positivt at UiA har Erasmus-avtaler gjennom organisasjonen Forthem, som skal gjøre både
kommunikasjon og økonomi enklere for utvekslingsstudentene.

Konklusjon
Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må
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• sikre og vise at studentene kan reise på utveksling uten å bli forsinket i utdanningen 

Universitetet bør 
• sørge for at gyldige utvekslingsavtaler er på plass så raskt som mulig, for at studentene skal 

kunne ta velinformerte valg om utveksling 
 

3.3.9 Praksisavtaler 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 
praksissted. 

Vurdering 
Det er planlagt ekstern praksis i flere emner gjennom studieforløpet. Det varierer mellom observasjon, 
praksisøvelser, simulering og utøvelse av psykologfaglig arbeid under veiledning. Delvis er det tiltenkt 
at slik egen praksis, eller observasjonspraksis, kan skje gjennom strømming av samtaler. Det 
foreligger praksisavtaler mellom 15 eksterne samarbeidspartnere, hvorav 10 er tilknyttet kommuner. 
Det er positivt at praksisavtalene beskriver både antall studenter og hvilke emner praksis skal 
tilknyttes. Komiteen finner det allikevel vanskelig å gi en faglig vurdering av de ulike praksisavtalene 
uten at det er beskrevet hvilken type pasientgrupper kandidatene skal møte i praksis. UiA må beskrive 
hvordan praksisplassene vil sikre at læringsutbyttet oppnås, og hvordan kandidatene vil oppnå variert 
erfaring i arbeid med ulike alders- og målgrupper og erfaring med helse- og velferdstjenester på ulike 
nivåer.  

For eksempel er de samme praksisavtalene oppført som relevant for helt ulike emner på ulike 
semester. Det er derfor uklart hvordan hver enkelt praksis er knyttet opp til kravene til læringsutbytte. 
Et annet eksempel er at kun noen studenter skal ha ekstern nevropsykologisk praksis i emnet PIS3X2, 
mens andre skal ha intern praksis i samme emne. Det er uklart for komiteen hvorfor det er lagt opp til 
ulik praksiserfaring, og som omtalt i 3.3.4 bør UiA skille mellom intern og ekstern praksis. Komiteen 
mener også beskrivelsen av praksisavtalene er uklare, da det blant annet står at «…enkelte 
praksisplasser ikke lenger er aktuelt». UiA må gi komiteen en oppdatert liste over praksisavtalene som 
vil gjelde for studentene når studiet starter. 

Konklusjon 
Nei, kravet er ikke oppfylt.  

Universitetet må 

• beskrive hvilke nivå, omfang og pasientgruppe kandidatene vil få erfaring med i ekstern 
praksis 

• vise til praksisavtaler som reflekterer praksis innenfor ulike nivå (både førstelinje og 
spesialisthelsetjenesten), samt ulike aldergrupper  

• oppdatere praksisavtalene som vil gjelde ved studiestart 

 

3.3.10 Avgrensning og bredde 
Studiekvalitetsforskriften: 

• sikre og vise at studentene kan reise på utveksling uten å bli forsinket i utdanningen

Universitetet bør
• sørge for at gyldige utvekslingsavtaler er på plass så raskt som mulig, for at studentene skal

kunne ta velinformerte valg om utveksling

3.3.9 Praksisavtaler
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.

Vurdering
Det er planlagt ekstern praksis i flere emner gjennom studieforløpet. Det varierer mellom observasjon,
praksisøvelser, simulering og utøvelse av psykologfaglig arbeid under veiledning. Delvis er det tiltenkt
at slik egen praksis, eller observasjonspraksis, kan skje gjennom strømming av samtaler. Det
foreligger praksisavtaler mellom 15 eksterne samarbeidspartnere, hvorav l Oer tilknyttet kommuner.
Det er positivt at praksisavtalene beskriver både antall studenter og hvilke emner praksis skal
tilknyttes. Komiteen finner det allikevel vanskelig å gi en faglig vurdering av de ulike praksisavtalene
uten at det er beskrevet hvilken type pasientgrupper kandidatene skal møte i praksis. UiA må beskrive
hvordan praksisplassene vil sikre at læringsutbyttet oppnås, og hvordan kandidatene vil oppnå variert
erfaring i arbeid med ulike alders- og målgrupper og erfaring med helse- og velferdstjenester på ulike
nivåer.

For eksempel er de samme praksisavtalene oppført som relevant for helt ulike emner på ulike
semester. Det er derfor uklart hvordan hver enkelt praksis er knyttet opp til kravene til læringsutbytte.
Et annet eksempel er at kun noen studenter skal ha ekstern nevropsykologisk praksis i emnet PIS3X2,
mens andre skal ha intern praksis i samme emne. Det er uklart for komiteen hvorfor det er lagt opp til
ulik praksiserfaring, og som omtalt i 3.3.4 bør UiA skille mellom intern og ekstern praksis. Komiteen
mener også beskrivelsen av praksisavtalene er uklare, da det blant annet står at «. . .enkelte
praksisplasser ikke lenger er aktuelt». UiA må gi komiteen en oppdatert liste over praksisavtalene som
vil gjelde for studentene når studiet starter.

Konklusjon
Nei, kravet er ikke oppfylt.

Universitetet må

• beskrive hvilke nivå, omfang og pasientgruppe kandidatene vil få erfaring med i ekstern
praksis

• vise til praksisavtaler som reflekterer praksis innenfor ulike nivå (både førstelinje og
spesialisthelsetjenesten), samt ulike aldergrupper

• oppdatere praksisavtalene som vil gjelde ved studiestart

3.3.10 Avgrensning og bredde
I Studiekvalitetsforskriften:
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§ 3-2 (1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde. 

Vurdering 
Studiet er satt til 12 semestre, fordelt utover 6 år på normert tid. Studieforløpet er definert i henhold til 
forskriften om nasjonal retningslinje for psykologutdannelsen som skal sikre et nasjonalt likeverdig 
faglig nivå. Studiet har dermed den samme avgrensingen og faglige bredden som andre 
profesjonsutdanninger i psykologi. Studiet dekker både grunnleggende og viderekommende klinisk 
kunnskap, profesjonsforberedende, samt grunnpilarer i psykologisk kunnskap. Det er også god 
variasjon i store og små fag. Det kommer tydelig fram hvilke emner som skal inngå når, og vi ser en 
tydelig progresjon i studieløpet. Valgfagene bidrar til faglig bredde og en smakebit på spesifikke 
interesser.  

Se vurderinger under krav til fagmiljø om fagmiljøets bredde og sammensetning.  

 

Konklusjon 
Ja, kravene er oppfylt.  

 

3.4 Krav til fagmiljø  

3.4.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og kompetanse  
Fra studiekvalitetsforskriften: 
§ 3-2 (2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall 
ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og 
emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse. 
 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-3 (1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall 
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning 
som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

Vurdering 
Ut fra studiekvalitetsforskriften (§ 3-2 (2)) og studietilsynsforskriften (§ 2-3 (1)) kreves et høyt faglig 
kompetent og stabilt miljø ved studiet som dekker de emnene som inngår i studietilbudet. Stabiliteten 
og omfanget vil være truet dersom fagmiljøene består av bare et fåtall personer og også om personene 
har en løsere tilknytning (midlertidig ansatte). 

Utover å ha en grunnutdanning i psykologi, mener vi at kompetanse som er relevant for de delene av 
studietilbudet som er særlig sentrale, vises gjennom forskning. Vi skriver mer om studiets sentrale 
deler i henhold til de nasjonale retningslinjene for psykologutdanning under punkt 3.4.4. (under). Der 
er områdene 5–12 vurdert som spesielt sentrale. Vi gjennomgår forskningen i punkt 3.4.5 (under), og 
viser at det er for lite kompetanse innen tre av de fem basaldisiplinene, nemlig innen biologisk-, 
utviklings- og personlighetspsykologi. 

I § 3-2 ( l ) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig bredde.

Vurdering
Studiet er satt til 12 semestre, fordelt utover 6 år på normert tid. Studieforløpet er definert i henhold til
forskriften om nasjonal retningslinje for psykologutdannelsen som skal sikre et nasjonalt likeverdig
faglig nivå. Studiet har dermed den samme avgrensingen og faglige bredden som andre
profesjonsutdanninger i psykologi. Studiet dekker både grunnleggende og viderekommende klinisk
kunnskap, profesjonsforberedende, samt grunnpilarer i psykologisk kunnskap. Det er også god
variasjon i store og små fag. Det kommer tydelig fram hvilke emner som skal inngå når, og vi ser en
tydelig progresjon i studieløpet. Valgfagene bidrar til faglig bredde og en smakebit på spesifikke
interesser.

Se vurderinger under krav til fagmiljø om fagmiljøets bredde og sammensetning.

Konklusjon
Ja, kravene er oppfylt.

3.4 Krav til fagmiljø

3.4.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og kompetanse
Fra studiekvalitetsforskriften:
§ 3-2 (2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig antall
ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og
emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.

Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-3 ( l ) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over t id og ha en sammensetning
som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.

Vurdering
Ut fra studiekvalitetsforskriften(§ 3-2 (2)) og studietilsynsforskriften(§ 2-3 (l)) kreves et høyt faglig
kompetent og stabilt miljø ved studiet som dekker de emnene som inngår i studietilbudet. Stabiliteten
og omfanget vil være truet dersom fagmiljøene består av bare et fåtall personer og også om personene
har en løsere tilknytning (midlertidig ansatte).

Utover å ha en grunnutdanning i psykologi, mener vi at kompetanse som er relevant for de delene av
studietilbudet som er særlig sentrale, vises gjennom forskning. Vi skriver mer om studiets sentrale
deler i henhold til de nasjonale retningslinjene for psykologutdanning under punkt 3.4.4. (under). Der
er områdene 5-12 vurdert som spesielt sentrale. Vi gjennomgår forskningen i punkt 3.4.5 (under), og
viser at det er for lite kompetanse innen tre av de fem basaldisiplinene, nemlig innen biologisk-,
utviklings- og personlighetspsykologi.
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Biologisk psykologi: Som vi viser i punkt 3.4.5, er publiseringen innen biologisk psykologi beskjeden 
og utført av personer ansatt på timebasis. Det er verd å merke seg at det kan være en flytende overgang 
mellom biologisk psykologi og kognitiv psykologi. Vesentlige deler av biologisk psykologi omhandler 
kognisjon, derimot er det store deler av den kognitive psykologien som ikke har et eksplisitt biologisk 
utgangspunkt. To av personene som skal ha ansvar for undervisningen i biologisk psykologi (PIS1X5 
og PIS3X1 – deler av PIS3X1 omfatter også nevrovitenskap) har noe forskning innen biologisk 
psykologi (rettet inn mot kognitive funksjoner), men disse er begge ansatt på timebasis. To andre 
personer, hvorav kun den ene er satt opp med undervisningsansvar i biologisk psykologi, har en solid 
basis i nevrovitenskap med gode, om enn meget få, publikasjoner. Den siste av publikasjonene er fra 
2016, og det synes ikke å ha vært noen forskningsaktivitet blant de to personene de siste 5 årene. Vi 
vurderer imidlertid at det er en mulighet for at disse personene kan bli forskningsaktive igjen, gitt de 
rette betingelsene. De vil dermed på sikt kunne dokumentere sin kompetanse innen et felt som utvikler 
seg raskt. I tillegg til de tre nevnte personene med undervisningsansvar er fem andre satt opp til å bidra 
til undervisningen i biologisk psykologi. Disse har bakgrunn fra økonomi, ernæring og pedagogikk, og 
har forsket innen personalutvikling, yrkesopplæring, inkludering, markedsføring, konsumentatferd, 
måltidspraksis, skolemåltider, språkproduksjon, kognisjon, dysleksi og vekt. Komiteen har vansker 
med å se at dette er relevant kompetanse innen biologisk psykologi. Samlet sett er det gode 
forutsetninger for å utvikle et stabilt og et kompetent miljø innen biologisk psykologi, men dette er 
foreløpig ikke dokumentert. Nyansettelser og/eller videreutvikling av forskningen til de som allerede 
er ansatt kan bidra til å oppfylle dette kravet. 

Utviklingspsykologi: I alt 12 personer skal bidra inn i utviklingspsykologi (PIS2X1 og PIS3X4). Flere 
av disse har omfattende forskning og samlet sett har denne delen av faggruppen en vid kompetanse, 
spesielt innen pedagogikk, klinisk psykologi og helsepsykologi. Faggruppen har gjennom forskning 
vist kompetanse innen parterapi og skilsmisseproblematikk, pedagogikk, samarbeid mellom ulike 
hjelpeinstanser, lærere og foreldres oppfatting av mobbing, elevers oppfattelse av demokrati, 
atferdsanalyse, unnvikende personlighetsforstyrrelse, smerter og livskvalitet hos ungdom og om 
ansatte i barnevernsinstitusjoner. En av de ansatte har publisert en artikkel om skoletilknytning og 
elevers psykososiale fungering og en annen om intervjuing av barn i barnehage om mobbing. Disse to 
arbeidene kan muligens klassifiseres som utviklingspsykologi. Det øvrige faller neppe inn under 
utviklingspsykologi. Til tross for størrelsen og til tross for omfattende publisering, kan ikke komiteen 
se at de som skal undervise i utviklingspsykologi har en dokumentert kompetanse innen dette feltet. 

Personlighetspsykologi: I 3.4.5 (under) blir det konkludert med at kompetansen innen 
personlighetspsykologi, som vist gjennom forskning, er beskjeden og et godt stykke unna det som man 
vanligvis ser som kjernen i faget – om enn ikke fraværende. Undervisningen i personlighetspsykologi 
består av emnene PIS2X1 (to andre fag inngår også i dette emnet) og PIS4X3. I vurderingen av 
fagmiljøet har komiteen tatt utgangspunkt i de som skal bidra inn til det som klart kan identifiseres 
som personlighetspsykologi, nemlig PIS4X3. Alle de som er anført å skulle bidra i dette faget bidrar 
også i personlighetspsykologi iPIS2X1. De har kompetanse, som vist ved forskning, innen 
atferdsanalyse, om ansatte i barnevernsinstitusjoner, om lærerutdanning og spesialpedagogikk, 
skoletilpasning, depresjon, smerter, livskvalitet, og oppfattelse av mobbing. Personlighet kan ha 
betydning for disse områdene, og disse temaene kan ha betydning for personlighet, men de er ikke i 
seg selv personlighetspsykologi. Personlighet er i meget liten grad, om enn i det hele, brukt som 
forklaring på individuelle forskjeller. Komiteen kan følgelig ikke se at fagmiljøet har tilstrekkelig 
kompetanse innen personlighetspsykologi. 

Biologisk psykologi: Som vi viser i punkt 3.4.5, er publiseringen innen biologisk psykologi beskjeden
og utført av personer ansatt på timebasis. Det er verd å merke seg at det kan være en flytende overgang
mellom biologisk psykologi og kognitiv psykologi. Vesentlige deler av biologisk psykologi omhandler
kognisjon, derimot er det store deler av den kognitive psykologien som ikke har et eksplisitt biologisk
utgangspunkt. To av personene som skal ha ansvar for undervisningen i biologisk psykologi (PIS1X5
og PIS3Xl - deler av PIS3Xl omfatter også nevrovitenskap) har noe forskning innen biologisk
psykologi (rettet inn mot kognitive funksjoner), men disse er begge ansatt på timebasis. To andre
personer, hvorav kun den ene er satt opp med undervisningsansvar i biologisk psykologi, har en solid
basis i nevrovitenskap med gode, om enn meget få, publikasjoner. Den siste av publikasjonene er fra
2016, og det synes ikke å ha vært noen forskningsaktivitet blant de to personene de siste 5 årene. Vi
vurderer imidlertid at det er en mulighet for at disse personene kan bli forskningsaktive igjen, gitt de
rette betingelsene. De vil dermed på sikt kunne dokumentere sin kompetanse innen et felt som utvikler
seg raskt. I tillegg til de tre nevnte personene med undervisningsansvar er fem andre satt opp til å bidra
til undervisningen i biologisk psykologi. Disse har bakgrunn fra økonomi, ernæring og pedagogikk, og
har forsket innen personalutvikling, yrkesopplæring, inkludering, markedsføring, konsumentatferd,
måltidspraksis, skolemåltider, språkproduksjon, kognisjon, dysleksi og vekt. Komiteen har vansker
med å se at dette er relevant kompetanse innen biologisk psykologi. Samlet sett er det gode
forutsetninger for å utvikle et stabilt og et kompetent miljø innen biologisk psykologi, men dette er
foreløpig ikke dokumentert. Nyansettelser og/eller videreutvikling av forskningen til de som allerede
er ansatt kan bidra til å oppfylle dette kravet.

Utviklingspsykologi: I alt 12 personer skal bidra inn i utviklingspsykologi (PIS2Xl og PIS3X4). Flere
av disse har omfattende forskning og samlet sett har denne delen av faggruppen en vid kompetanse,
spesielt innen pedagogikk, klinisk psykologi og helsepsykologi. Faggruppen har gjennom forskning
vist kompetanse innen parterapi og skilsmisseproblematikk, pedagogikk, samarbeid mellom ulike
hjelpeinstanser, lærere og foreldres oppfatting av mobbing, elevers oppfattelse av demokrati,
atferdsanalyse, unnvikende personlighetsforstyrrelse, smerter og livskvalitet hos ungdom og om
ansatte i barnevernsinstitusjoner. En av de ansatte har publisert en artikkel om skoletilknytning og
elevers psykososiale fungering og en annen om intervjuing av barn i barnehage om mobbing. Disse to
arbeidene kan muligens klassifiseres som utviklingspsykologi. Det øvrige faller neppe inn under
utviklingspsykologi. Til tross for størrelsen og til tross for omfattende publisering, kan ikke komiteen
se at de som skal undervise i utviklingspsykologi har en dokumentert kompetanse innen dette feltet.

Personlighetspsykologi: I 3.4.5 (under) blir det konkludert med at kompetansen innen
personlighetspsykologi, som vist gjennom forskning, er beskjeden og et godt stykke unna det som man
vanligvis ser som kjernen i faget - om enn ikke fraværende. Undervisningen i personlighetspsykologi
består av emnene PIS2Xl (to andre fag inngår også i dette emnet) og PIS4X3. I vurderingen av
fagmiljøet har komiteen tatt utgangspunkt i de som skal bidra inn til det som klart kan identifiseres
som personlighetspsykologi, nemlig PIS4X3. Alle de som er anført å skulle bidra i dette faget bidrar
også i personlighetspsykologi iPIS2Xl. De har kompetanse, som vist ved forskning, innen
atferdsanalyse, om ansatte i barnevernsinstitusjoner, om lærerutdanning og spesialpedagogikk,
skoletilpasning, depresjon, smerter, livskvalitet, og oppfattelse av mobbing. Personlighet kan ha
betydning for disse områdene, og disse temaene kan ha betydning for personlighet, men de er ikke i
seg selv personlighetspsykologi. Personlighet er i meget liten grad, om enn i det hele, brukt som
forklaring på individuelle forskjeller. Komiteen kan følgelig ikke se at fagmiljøet har tilstrekkelig
kompetanse innen personlighetspsykologi.
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Kliniske emner: For undervisning i de kliniske emnene vil en forvente at dette i hovedsak blir gitt av 
personer med dobbeltkompetanse. Det vil si at de i tillegg til vitenskapelig kompetanse på minst 
førstestillingsnivå også har spesialistkompetanse i klinisk psykologi. Videre er det sånn at det i 
psykologifaget kun er moderat overlapp mellom kompetanse fra klinisk voksenpsykologi og klinisk 
barnepsykologi. Dette reflekteres også i at dette er to ulike kliniske spesialiteter. For å dekke 
undervisningen i psykologisk behandling og utredning må både klinisk voksenpsykologi og klinisk 
barnepsykologi dekkes. Det er i tillegg et krav i de nasjonale retningslinjene for psykologutdannelsen 
at kandidatene skal kunne gjennomføre selvstendige nevropsykologiske utredninger. Relevant 
kompetanse for å undervise i dette vil være dobbeltkompetanse innen klinisk nevropsykologi. For å 
kunne drive og videreutvikle studiet og for kunne ivareta stabiliteten er det komiteens vurdering at 
man i det minste må ha to fast ansatte med hovedstilling innen hver av de tre kliniske disiplinene.  

Det er knyttet flere personer med førstestillingskompetanse og spesialistkompetanse til studiet. 
Komiteen finner imidlertid kun tre fast vitenskapelig ansatte med spesialistkompetanse, nemlig én 
innen klinisk voksen (50 % stilling) og to innen klinisk barn (én i 50 % stilling og én med 20% 
allokert til studieprogrammet). Det finnes i tillegg to personer med dobbeltkompetanse innen klinisk 
nevropsykologi som er ansatt på timebasis i 30 %-stillinger. En ansatt i 50 % stilling med 
spesialistgodkjenning har startet på et ph.d.-løp i 2022. Dette oppfyller ikke kravet om et tilstrekkelig 
stort og stabilt fagmiljø med høy kompetanse, i denne sammenhengen dobbeltkompetanse innen 
henholdsvis nevropsykologi, voksenpsykologi og barne- og ungdomspsykologi. UiA må ansette flere i 
faste hovedstillinger som har dobbeltkompetanse innen disse tre områdene.   

 

Konklusjon 
 

Nei, kravene er ikke oppfylt. 

Universitetet må 
• ansette minst én person med førstestillingskompetanse innen hvert av emnene biologisk 

psykologi, utviklingspsykologi og personlighetspsykologi. 
• ansette slik at det blir minst to årsverk innen hver av de tre kliniske områdene barne- og 

ungdomspsykologi, voksenpsykologi og nevropsykologi. 
 

3.4.2 Fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-3 (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse. 

Vurdering 
19 av de med hovedstilling ved UiA har basiskurs i universitetspedagogikk, og fire til var i gang med 
slike kurs på søknadstidspunktet. Flere andre har annen pedagogisk utdannelse. UiAs pedagogiske 
utviklings- og læringssenter tilbyr også kurs i innen veiledning av masteroppgaver og bruk av digitale 
verktøy i undervisningen. Fakultetet har rutiner for kollegaveiledning. Komiteen vurderer at dette er 
tilstrekkelig. 

 

Kliniske emner: For undervisning i de kliniske emnene vil en forvente at dette i hovedsak blir gitt av
personer med dobbeltkompetanse. Det vil si at de i tillegg til vitenskapelig kompetanse på minst
førstestillingsnivå også har spesialistkompetanse i klinisk psykologi. Videre er det sånn at det i
psykologifaget kun er moderat overlapp mellom kompetanse fra klinisk voksenpsykologi og klinisk
barnepsykologi. Dette reflekteres også i at dette er to ulike kliniske spesialiteter. For å dekke
undervisningen i psykologisk behandling og utredning må både klinisk voksenpsykologi og klinisk
barnepsykologi dekkes. Det er i tillegg et krav i de nasjonale retningslinjene for psykologutdannelsen
at kandidatene skal kunne gjennomføre selvstendige nevropsykologiske utredninger. Relevant
kompetanse for å undervise i dette vil være dobbeltkompetanse innen klinisk nevropsykologi. For å
kunne drive og videreutvikle studiet og for kunne ivareta stabiliteten er det komiteens vurdering at
man i det minste må ha to fast ansatte med hovedstilling innen hver av de tre kliniske disiplinene.

Det er knyttet flere personer med førstestillingskompetanse og spesialistkompetanse til studiet.
Komiteen finner imidlertid kun tre fast vitenskapelig ansatte med spesialistkompetanse, nemlig en
innen klinisk voksen (50 % stilling) og to innen klinisk barn (en i 50 % stilling og en med 20%
allokert til studieprogrammet). Det finnes i tillegg to personer med dobbeltkompetanse innen klinisk
nevropsykologi som er ansatt på timebasis i 30 %-stillinger. En ansatt i 50 % stilling med
spesialistgodkjenning har startet på et ph.d.-løp i 2022. Dette oppfyller ikke kravet om et tilstrekkelig
stort og stabilt fagmiljø med høy kompetanse, i denne sammenhengen dobbeltkompetanse innen
henholdsvis nevropsykologi, voksenpsykologi og barne- og ungdomspsykologi. UiA må ansette flere i
faste hovedstillinger som har dobbeltkompetanse innen disse tre områdene.

Konklusjon

Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må
• ansette minst en person med førstestillingskompetanse innen hvert av emnene biologisk

psykologi, utviklingspsykologi og personlighetspsykologi.
• ansette slik at det blir minst to årsverk innen hver av de tre kliniske områdene barne- og

ungdomspsykologi, voksenpsykologi og nevropsykologi.

3.4.2 Fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-3 (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.

Vurdering
19 av de med hovedstilling ved UiA har basiskurs i universitetspedagogikk, og fire til var i gang med
slike kurs på søknadstidspunktet. Flere andre har annen pedagogisk utdannelse. UiAs pedagogiske
utviklings- og læringssenter tilbyr også kurs i innen veiledning av masteroppgaver og bruk av digitale
verktøy i undervisningen. Fakultetet har rutiner for kollegaveiledning. Komiteen vurderer at dette er
tilstrekkelig.

18



73/22 Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi - 22/22027-5 Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi : Oversendelse av utkast til rapport  akkreditering av master i Profesjonsutdanning i psykologi (360 studiepoeng) ved Universitete

19 
 

Konklusjon 
Ja, kravet er oppfylt.  

 

3.4.3 Faglig ledelse 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-3 (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring 
og -utvikling av studiet. 

Vurdering 
Den faglige ledelsen er tilknyttet fakultetet for helse- og idrettsvitenskap. Komiteen mener det er 
positivt at UiA vil opprette et eget institutt for psykologi og at det skal opprettes en 
studieprogramleder og et studieråd. Overordnet ansvar for kvaliteten i studieprogrammet vil være 
tillagt instituttleder i samråd med studieprogramleder. Komiteens vurdering er at ettersom øverste 
ansvarlig ikke er psykolog med autorisasjon i Norge, må kvalitetssikring av studieprogrammet 
involvere fagpersoner med erfaring som psykolog i Norge.  

Komiteen mener det er uklart hvordan ansvaret for kvalitetssikring av studiet vil fordeles. Så langt 
komiteen kan se, er det ikke definert hvem som har behandlingsansvar og tilsyn med internklinikkene 
eller hvem som har ansvar for internklinisk praksis. Det er behov for en detaljert bekrivelse av hvilke 
oppgaver som ligger til instituttleder og studieprogramleder samt hvordan disse rollene svarer til øvrig 
ledelse ved fakultetet. Det er ikke tydeliggjort hvem som rapporterer til hvem, eller til hvilken grad det 
foreligger studentinvolvering. 

Et annet eksempel hvor komiteen mener at ansvarsområdet er uklart, er i omtalen av emneansvarlig, 
hvor det i søknaden fremkommer at «Emneansvarlig har ansvar og oppgaver knyttet til undervisning, 
læringsmiljø, eksamen, sensur og emneevaluering.» Det er etter komiteens syn naturlig at 
emneansvarlig også ivaretar koordinering, kvalitetssikring og rapportering for å nevne noe. Det vil 
også være naturlig, slik komiteen ser det, at emneansvarlig også har ansvar for utvikling av studiet og 
at studiet er relevant. Dette er bare ett eksempel på noen av de detaljene komiteen mener søknaden 
mangler. Dette gjelder de fleste beskrivelsene av den faglige ledelsen og organiseringen av denne.  

Ledelse av internklinikkene er ikke beskrevet. 

Konklusjon 
Nei, kravet er ikke oppfylt. 

Universitetet må 
• beskrive ledelsen av og hvem som er ansvarlig for internklinikkene. Blant annet må det særlig 

forklares hvem som har behandlingsansvar, ansvar for driften av internklinikkene, herunder 
dokumentasjonsplikt og internkontroll, samt ansvar og rutiner for vurdering av skikkethet 
blant studentene 

• beskrive hvilke ansvar studieprogramleder og emneansvarlige har, og hvor i organiseringen 
disse funksjonene er plassert 

• involvere fagpersoner med erfaring som psykolog i Norge i kvalitetssikring av studiet 

 

Konklusjon
Ja, kravet er oppfylt.

3.4.3 Faglig ledelse
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-3 (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring
og -utvikling av studiet.

Vurdering
Den faglige ledelsen er tilknyttet fakultetet for helse- og idrettsvitenskap. Komiteen mener det er
positivt at UiA vil opprette et eget institutt for psykologi og at det skal opprettes en
studieprogramleder og et studieråd. Overordnet ansvar for kvaliteten i studieprogrammet vil være
tillagt instituttleder i samråd med studieprogramleder. Komiteens vurdering er at ettersom øverste
ansvarlig ikke er psykolog med autorisasjon i Norge, må kvalitetssikring av studieprogrammet
involvere fagpersoner med erfaring som psykolog i Norge.

Komiteen mener det er uklart hvordan ansvaret for kvalitetssikring av studiet vil fordeles. Så langt
komiteen kan se, er det ikke definert hvem som har behandlingsansvar og tilsyn med internklinikkene
eller hvem som har ansvar for internklinisk praksis. Det er behov for en detaljert bekrivelse av hvilke
oppgaver som ligger til instituttleder og studieprogramleder samt hvordan disse rollene svarer til øvrig
ledelse ved fakultetet. Det er ikke tydeliggjort hvem som rapporterer til hvem, eller til hvilken grad det
foreligger studentinvolvering.

Et annet eksempel hvor komiteen mener at ansvarsområdet er uklart, er i omtalen av emneansvarlig,
hvor det i søknaden fremkommer at «Emneansvarlig har ansvar og oppgaver knyttet til undervisning,
læringsmiljø, eksamen, sensur og emneevaluering.» Det er etter komiteens syn naturlig at
emneansvarlig også ivaretar koordinering, kvalitetssikring og rapportering for å nevne noe. Det vil
også være naturlig, slik komiteen ser det, at emneansvarlig også har ansvar for utvikling av studiet og
at studiet er relevant. Dette er bare ett eksempel på noen av de detaljene komiteen mener søknaden
mangler. Dette gjelder de fleste beskrivelsene av den faglige ledelsen og organiseringen av denne.

Ledelse av internklinikkene er ikke beskrevet.

Konklusjon
Nei, kravet er ikke oppfylt.

Universitetet må
• beskrive ledelsen av og hvem som er ansvarlig for internklinikkene. Blant annet må det særlig

forklares hvem som har behandlingsansvar, ansvar for driften av internklinikkene, herunder
dokumentasjonsplikt og internkontroll, samt ansvar og rutiner for vurdering av skikkethet
blant studentene

• beskrive hvilke ansvar studieprogramleder og emneansvarlige har, og hvor i organiseringen
disse funksjonene er plassert

• involvere fagpersoner med erfaring som psykolog i Norge i kvalitetssikring av studiet
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Universitetet bør 

• ha studentrepresentanter i alle ledd 

 

3.4.4 Tilsatte i hovedstillinger og sentrale deler  
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-3 (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte i 
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med minst 
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til 
fagmiljøets kompetansenivå:  

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 
prosent ansatte med førstestillingskompetanse 

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå 
av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller 
dosent kompetanse. 

c) For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med 
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professorkompetanse.  

 

Vurdering 
Det er knyttet 26,2 årsverk til studiet. Av disse er 19,9 årsverk ansatte i hovedstillinger ved UiA. Av 
studiets 26,2 årsverk har 20,9 årsverk (79,7 %) førstestillingskompetanse og 12,4 (47,3 %) årsverk har 
professorkompetanse. Flertallet av årsverkene knyttet til studietilbudet utgjøres dermed av ansatte i 
hovedstillinger ved instituttet, der flertallet er professorer og førsteamanuenser.  

37 av 57 personer i fagmiljøet har en mastergrad eller høyere i psykologi (17,7 av 26,2 
fulltidsekvivalenter). Et mindretall (10 av 26,2) av årsverkene har Cand. Psychol. eller tilsvarende 
grad. Det er tre psykologspesialister blant de fast ansatte. Flere av de ansattes kompetanse er ikke 
innenfor psykologi (men for eksempel musikk). Det er en delvis uklar kobling til profesjonsstudiet i 
psykologi her. Se nærmere under punkt 3.4.1.  

Hva som inngår i de sentrale delene, har komiteen vurdert som tilsvarende de som er beskrevet i de 
nasjonale retningslinjene for psykologutdanning, nemlig (1) vitenskapsteori og (2) psykologiens 
historie, (3) psykologisk forskningsmetode og (4) akademisk formidling, psykologiske basaldisipliner 
og deres anvendelsesområder (nærmere bestemt hhv (5) biologisk psykologi, (6) utviklingspsykologi, 
(7) personlighetspsykologi, (8) kognitiv psykologi og (9) sosialpsykologi), psykologisk utredning og 
behandling (hhv (10) barn og unge, og (11) voksne og eldre), (12) helsefremmende og forebyggende 
psykologisk arbeid, (13) psykologrollen, (14) kommunikasjon og ledelse. De nasjonale retningslinjene 
skiller ikke mellom ulike grader av sentralitet. Komiteen er imidlertid av den oppfatning at 
psykologiske basaldisipliner (emnene 5–9 over) samt behandling og helsefremming/forebygging 
(emnene 10–12 over) kan ansees som mer sentrale i utdanningen og senere yrkesutøvelse enn de 
øvrige emnene. 

For de fleste sentrale delene av studiet oppfyller UiA kravet om tilsatte i hovedstillinger. Det er 
imidlertid viktige unntak når det gjelder utviklingspsykologi, biologisk psykologi og 
personlighetspsykologi. En sentral og unik del av profesjonsstudiet i psykologi er psykologisk 

Universitetet bør

• ha studentrepresentanter i alle ledd

3.4.4 Tilsatte i hovedstillinger og sentrale deler
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-3 (4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20
prosent ansatte med førstestillingskompetanse

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå
av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller
dosent kompetanse.

c) For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med
førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professorkompetanse.

Vurdering
Det er knyttet 26,2 årsverk til studiet. Av disse er 19,9 årsverk ansatte i hovedstillinger ved UiA. Av
studiets 26,2 årsverk har 20,9 årsverk (79,7 %) førstestillingskompetanse og 12,4 (47,3 %) årsverk har
professorkompetanse. Flertallet av årsverkene knyttet til studietilbudet utgjøres dermed av ansatte i
hovedstillinger ved instituttet, der flertallet er professorer og førsteamanuenser.

37 av 57 personer i fagmiljøet har en mastergrad eller høyere i psykologi (17,7 av 26,2
fulltidsekvivalenter). Et mindretall (l 0 av 26,2) av årsverkene har Cand. Psychol. eller tilsvarende
grad. Det er tre psykologspesialister blant de fast ansatte. Flere av de ansattes kompetanse er ikke
innenfor psykologi (men for eksempel musikk). Det er en delvis uklar kobling til profesjonsstudiet i
psykologi her. Se nærmere under punkt 3.4.1.

Hva som inngår i de sentrale delene, har komiteen vurdert som tilsvarende de som er beskrevet i de
nasjonale retningslinjene for psykologutdanning, nemlig ( l ) vitenskapsteori og (2) psykologiens
historie, (3) psykologisk forskningsmetode og (4) akademisk formidling, psykologiske basaldisipliner
og deres anvendelsesområder (nærmere bestemt hhv (5) biologisk psykologi, (6) utviklingspsykologi,
(7) personlighetspsykologi, (8) kognitiv psykologi og (9) sosialpsykologi), psykologisk utredning og
behandling (hhv (10) barn og unge, og (11) voksne og eldre), (12) helsefremmende og forebyggende
psykologisk arbeid, (13) psykologrollen, (14) kommunikasjon og ledelse. De nasjonale retningslinjene
skiller ikke mellom ulike grader av sentralitet. Komiteen er imidlertid av den oppfatning at
psykologiske basaldisipliner (emnene 5-9 over) samt behandling og helsefremming/forebygging
(emnene 10-12 over) kan ansees som mer sentrale i utdanningen og senere yrkesutøvelse enn de
øvnge emnene.

For de fleste sentrale delene av studiet oppfyller UiA kravet om tilsatte i hovedstillinger. Det er
imidlertid viktige unntak når det gjelder utviklingspsykologi, biologisk psykologi og
personlighetspsykologi. En sentral og unik del av profesjonsstudiet i psykologi er psykologisk
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utredning og behandling (henholdsvis av barn og unge, voksne og eldre, og nevropsykologi). Vi 
vurderer at for å ha relevant førstestillingskompetanse i disse delene, kreves det at man er klinisk 
psykolog, det vil si at du er spesialist i enten voksen-, barn- eller nevropsykologi og minst 
førsteamanuensis. Siden alle disse tre emnene sentrale i studietilbudet, må dobbeltkompetansen være 
til stede i alle innretninger. UiA har én spesialist i klinisk voksenpsykologi og en spesialist i klinisk 
barn som er ansatt i 50 % hver. Selv om det er ønskelig med dobbeltkompetanse etter 
studietilsynsforskriften § 2-3(4) bokstav b, er det ikke et absolutt krav. Kravet er derfor vurdert som 
oppfylt her. Det må imidlertid settes et krav om dobbeltkompetanse i kravet som knytter seg til 
fagmiljøets kompetanse (se 3.4.1, over). 

Konklusjon 
Ja, kravene er oppfylt. 

Universitetet bør 
• sørge for at alle sentrale deler av studiet (basaldisipliner og klinisk arbeid) dekkes blant de 

ansatte ved nyansettelser 

 

3.4.5 Fagmiljøets forsknings- og utviklingsarbeid 
Fra studiekvalitetsforskriften: 
§ 3-2 (3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra 
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal 
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. 
 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en 
kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 

Vurdering 
Resultater av forskning vises som regel gjennom publisering av forskningen i vitenskapelig kanaler. 
Resultater av forskning kan også omfatte annen formidling og innovasjon, men etter komiteens 
vurdering vil ikke dette kunne veie opp for manglende publisering av forskningsresultater i vanlige 
vitenskapelige kanaler. Omfanget og kvaliteten skal være tilfredsstillende for studietilbudets innhold. 
Studietilbudets innhold består av de 14 emnene som er redegjort for i punkt 3.4.4 over. Etter 
komiteens vurdering er det rimelig å kunne forvente at UiA kan gi veiledning på hovedoppgaver innen 
de mest sentrale delene av studietilbudet, nemlig de psykologiske basaldisiplinene, klinisk psykologi 
og helsefremming/forebygging, også hensyntatt at studiet gir rett til å virke som behandler til personer 
med psykiske vansker. En spesiell vekt er derfor lagt på å ha et tilstrekkelig antall ansatte og omfang 
av forskning innen emnene 5–12 som er vist i punkt 3.4.4.  

Biologisk psykologi: To personer har sammen publisert noen artikler innen biologisk psykologi de 
siste 5 årene, ellers finner komiteen ikke forskning som faller innen under denne kategorien, selv om 
grenseoppgangen mot kognitiv psykologi ikke er skarp. Det skal også bemerkes at de to begge er 

utredning og behandling (henholdsvis av barn og unge, voksne og eldre, og nevropsykologi). Vi
vurderer at for å ha relevant førstestillingskompetanse i disse delene, kreves det at man er klinisk
psykolog, det vil si at du er spesialist i enten voksen-, barn- eller nevropsykologi og minst
førsteamanuensis. Siden alle disse tre emnene sentrale i studietilbudet, må dobbeltkompetansen være
til stede i alle innretninger. UiA har enspesialist i klinisk voksenpsykologi og en spesialist i klinisk
barn som er ansatt i 50 % hver. Selv om det er ønskelig med dobbeltkompetanse etter
studietilsynsforskriften§ 2-3(4) bokstav b, er det ikke et absolutt krav. Kravet er derfor vurdert som
oppfylt her. Det må imidlertid settes et krav om dobbeltkompetanse i kravet som knytter seg til
fagmiljøets kompetanse (se 3.4.1, over).

Konklusjon
Ja, kravene er oppfylt.

Universitetet bør
• sørge for at alle sentrale deler av studiet (basaldisipliner og klinisk arbeid) dekkes blant de

ansatte ved nyansettelser

3.4.5 Fagmiljøets forsknings- og utviklingsarbeid
Fra studiekvalitetsforskriften:
§ 3-2 (3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.

Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise ti l dokumenterte resultater med en
kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

Vurdering
Resultater av forskning vises som regel gjennom publisering av forskningen i vitenskapelig kanaler.
Resultater av forskning kan også omfatte annen formidling og innovasjon, men etter komiteens
vurdering vil ikke dette kunne veie opp for manglende publisering av forskningsresultater i vanlige
vitenskapelige kanaler. Omfanget og kvaliteten skal være tilfredsstillende for studietilbudets innhold.
Studietilbudets innhold består av de 14 emnene som er redegjort for i punkt 3.4.4 over. Etter
komiteens vurdering er det rimelig å kunne forvente at UiA kan gi veiledning på hovedoppgaver innen
de mest sentrale delene av studietilbudet, nemlig de psykologiske basaldisiplinene, klinisk psykologi
og helsefremming/forebygging, også hensyntatt at studiet gir rett til å virke som behandler til personer
med psykiske vansker. En spesiell vekt er derfor lagt på å ha et tilstrekkelig antall ansatte og omfang
av forskning innen emnene 5-12 som er vist i punkt 3.4.4.

Biologisk psykologi: To personer har sammen publisert noen artikler innen biologisk psykologi de
siste 5 årene, ellers finner komiteen ikke forskning som faller innen under denne kategorien, selv om
grenseoppgangen mot kognitiv psykologi ikke er skarp. Det skal også bemerkes at de to begge er
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ansatt på timebasis. Kombinasjonen av denne midlertidigheten og det beskjedne omfanget av 
forskning innen kognitiv psykologi gjør at dette emnet ikke er godt nok dekket i fagmiljøet.   

Utviklingspsykologi: Det er en god del forskning på barn i fagmiljøet, men det i seg selv gjør ikke 
forskningen til utviklingspsykologi. Hva som med rimelighet kan ansees som utviklingspsykologi er 
kun representert med et fåtall artikler. Det er ikke tilstrekkelig omfang av forskning i dette emnet.  

Personlighetspsykologi: I fagmiljøet er det noe forskning som kan karakteriseres som 
personlighetspsykologi, slik som forskning omkring gymnastikktimers innvirkning på selvbildet og 
grunnleggende behov hos elever, om bar-gåere oppfattet seg selv som mer fysisk attraktive når de var 
fulle og det var sent på kvelden, og den mulige effekten av selv-isolering under koronaepidemien hos 
personer med narsissistiske personlighetstrekk. Selv om dette kan sies å omhandle 
personlighetspsykologi, er disse temaene et stykke unna de sentrale områdene det skal undervises i, og 
forskningen er av et lite omfang. Alt i alt vurderer komiteen at faggruppens forskning ikke tilstrekkelig 
dekker dette emnet. 

Kognitiv psykologi: Her er det relativt omfattende forskningsvirksomhet blant de som er oppført i 
fagmiljøet (Tabell 2). Nesten alle, spesielt de produktive forskerne, er ansatt på timebasis. Komiteen 
anbefaler at det utvikles en større gruppe av fast ansatte med god kompetanse innen kognitiv 
psykologi. 

Sosialpsykologi: Her finnes det noe forskning, og på varierte tema tilknyttet sosialpsykologi. Samlet 
sett vurderer komiteen at dette er tilstrekkelig,  

Psykologisk utredning og behandling av barn og unge, og psykologisk utredning og behandling av 
voksne og eldre: For begge disse områdene er det en variert forskningsmessig produksjon fra en rekke 
av de ansatte. Komiteen vurderer at begge disse to områdene er forskningsmessig godt dekket. 

Helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid: Her finnes det variert forskning utført av flere 
vitenskapelige ansatte. Komiteen vurderer at det er tilstrekkelig forskning til å dekke dette emnet. 

Hva angår de delene av studiet hvor man tradisjonelt har hatt langt mindre forskning enn ved de 
ovenstående områdene, ved internasjonale så vel som ved norske psykologi-institusjoner, nemlig 
vitenskapsteori og psykologiens historie, psykologisk forskningsmetode, psykologrollen, samt 
kommunikasjon og ledelse, (se 3.4.4. ) er disse forskningsmessig beskjeden dekket. Noen arbeider er 
utført på psykometriske egenskaper ved de mål man har brukt, noen arbeider er viet skoleledelse, og 
det finnes også noe spredt omkring kommunikasjon og innen vitenskapsteori. Det at disse temaene er 
dekket så vidt lite er imidlertid tillagt mindre vekt i den samlede vurderingen, men komiteen anbefaler 
en styrking av forskning innenfor disse områdene. 

ansatt på timebasis. Kombinasjonen av denne midlertidigheten og det beskjedne omfanget av
forskning innen kognitiv psykologi gjør at dette emnet ikke er godt nok dekket i fagmiljøet.

Utviklingspsykologi: Det er en god del forskning på barn i fagmiljøet, men det i seg selv gjør ikke
forskningen til utviklingspsykologi. Hva som med rimelighet kan ansees som utviklingspsykologi er
kun representert med et fåtall artikler. Det er ikke tilstrekkelig omfang av forskning i dette emnet.

Personlighetspsykologi: I fagmiljøet er det noe forskning som kan karakteriseres som
personlighetspsykologi, slik som forskning omkring gymnastikktimers innvirkning på selvbildet og
grunnleggende behov hos elever, om bar-gåere oppfattet seg selv som mer fysisk attraktive når de var
fulle og det var sent på kvelden, og den mulige effekten av selv-isolering under koronaepidemien hos
personer med narsissistiske personlighetstrekk. Selv om dette kan sies å omhandle
personlighetspsykologi, er disse temaene et stykke unna de sentrale områdene det skal undervises i, og
forskningen er av et lite omfang. Alt i alt vurderer komiteen at faggruppens forskning ikke tilstrekkelig
dekker dette emnet.

Kognitiv psykologi: Her er det relativt omfattende forskningsvirksomhet blant de som er oppført i
fagmiljøet (Tabell 2). Nesten alle, spesielt de produktive forskerne, er ansatt på timebasis. Komiteen
anbefaler at det utvikles en større gruppe av fast ansatte med god kompetanse innen kognitiv
psykologi.

Sosialpsykologi: Her finnes det noe forskning, og på varierte tema tilknyttet sosialpsykologi. Samlet
sett vurderer komiteen at dette er tilstrekkelig,

Psykologisk utredning og behandling av barn og unge, og psykologisk utredning og behandling av
voksne og eldre: For begge disse områdene er det en variert forskningsmessig produksjon fra en rekke
av de ansatte. Komiteen vurderer at begge disse to områdene er forskningsmessig godt dekket.

Helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid: Her finnes det variert forskning utført av flere
vitenskapelige ansatte. Komiteen vurderer at det er tilstrekkelig forskning til å dekke dette emnet.

Hva angår de delene av studiet hvor man tradisjonelt har hatt langt mindre forskning enn ved de
ovenstående områdene, ved internasjonale så vel som ved norske psykologi-institusjoner, nemlig
vitenskapsteori og psykologiens historie, psykologisk forskningsmetode, psykologrollen, samt
kommunikasjon og ledelse, (se 3.4.4. ) er disse forskningsmessig beskjeden dekket. Noen arbeider er
utført på psykometriske egenskaper ved de mål man har brukt, noen arbeider er viet skoleledelse, og
det finnes også noe spredt omkring kommunikasjon og innen vitenskapsteori. Det at disse temaene er
dekket så vidt lite er imidlertid tillagt mindre vekt i den samlede vurderingen, men komiteen anbefaler
en styrking av forskning innenfor disse områdene.
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Forskningens nivå. For en utdanning på masternivå bør en forvente forskning som kvalitativt er meget 
god. En full kvalitetsbedømming av all forskningen i fagmiljøet ligger utenfor denne komiteens 
mandat. Komiteen mener at en allikevel vil måtte kreve et godt innslag av arbeider innen psykologi 
som er publisert i de mest velrenommerte kanalene blant de som skal undervise og veilede. Til tross 
for sine begrensninger gir inndelingen i nivå 1 og nivå 2-tidsskrift en viss indikasjon på kvalitet på et 
institusjonsnivå. Flere av de midlertidig ansatte har flere publikasjoner i nivå2-tidsskrift. De fast 
ansatte har til sammen vært med som forfattere av om lag 20 artikler innen psykologi i nivå 2-
tidsskrift de siste 5 årene. I gjennomsnitt er dette fire per år for hele denne delen av fagmiljøet, noe 
som må ansees som beskjedent. Komiteen anbefaler en økning i publisering på nivå 2 blant kjernen i 
fagmiljøet. 

Samarbeid med andre fagmiljøer om forskning.  I søknaden (s. 40) og bilaget “Ansatte fra 
internasjonale fagmiljø” beskrives fagmiljøets internasjonale koblinger og samarbeid. En betydelig del 
av publikasjonene i fagmiljøet er skrevet sammen med forskere ved andre læringssteder i Norge og i 
utlandet. Fem ansatte i det sentrale fagmiljøet leder forskningsprosjekter der det er nasjonalt eller 
internasjonalt samvirke. I tillegg finnes noen forskningsprosjekter der medlemmer i fagmiljøet deltar 
på forskjellige måter.  
 

Konklusjon 
Nei, kravene er ikke oppfylt. 

Universitetet må 
• sørge for mer og kvalitativt god forskning innen biologisk-, utviklings- og 

personlighetspsykologi. 

Universitetet bør 
• styrke forskningen innen vitenskapsteori og psykologiens historie, psykologisk 

forskningsmetode, psykologrollen, samt kommunikasjon og ledelse 
• øke publiseringen i kvalitativt gode tidsskrift blant de fast ansatte 
• ansette flere med kompetanse innen kognitiv psykologi 

 

3.4.6 Fagmiljøets eksterne faglige deltakelse 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-3 (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad skal delta aktivt i nasjonale og 
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet. 

Vurdering 
Flere nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk er omtalt i søknaden. Disse er knyttet til 
forskning, utdanning og klinisk virksomhet. Det er også mottatt tilleggsopplysninger på NOKUTs 
forespørsel med utfyllende informasjon om ledelse av forskningsprosjekter som har nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid. Noen av samarbeidene og nettverkene som finnes skjer på et mer overordnet 
universitetsnivå, som for eksempel FORTHEM. Andre skjer på medarbeidernivå, gjennom for 
eksempel medforfatterskap av publikasjoner. 

Forskningens nivå. For en utdanning på masternivå bør en forvente forskning som kvalitativt er meget
god. En full kvalitetsbedømming av all forskningen i fagmiljøet ligger utenfor denne komiteens
mandat. Komiteen mener at en allikevel vil måtte kreve et godt innslag av arbeider innen psykologi
som er publisert i de mest velrenommerte kanalene blant de som skal undervise og veilede. Til tross
for sine begrensninger gir inndelingen i nivå l og nivå 2-tidsskrift en viss indikasjon på kvalitet på et
institusjonsnivå. Flere av de midlertidig ansatte har flere publikasjoner i nivå2-tidsskrift. De fast
ansatte har til sammen vært med som forfattere av om lag 20 artikler innen psykologi i nivå 2-
tidsskrift de siste 5 årene. I gjennomsnitt er dette fire per år for hele denne delen av fagmiljøet, noe
som må ansees som beskjedent. Komiteen anbefaler en økning i publisering på nivå 2 blant kjernen i
fagmiljøet.

Samarbeid med andre fagmiljøer om forskning. I søknaden (s. 40) og bilaget "Ansatte fra
internasjonale fagmiljø" beskrives fagmiljøets internasjonale koblinger og samarbeid. En betydelig del
av publikasjonene i fagmiljøet er skrevet sammen med forskere ved andre læringssteder i Norge og i
utlandet. Fem ansatte i det sentrale fagmiljøet leder forskningsprosjekter der det er nasjonalt eller
internasjonalt samvirke. I tillegg finnes noen forskningsprosjekter der medlemmer i fagmiljøet deltar
på forskjellige måter.

Konklusjon
Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må
• sørge for mer og kvalitativt god forskning innen biologisk-, utviklings- og

personlighetspsykologi.

Universitetet bør
• styrke forskningen innen vitenskapsteori og psykologiens historie, psykologisk

forskningsmetode, psykologrollen, samt kommunikasjon og ledelse
• øke publiseringen i kvalitativt gode tidsskrift blant de fast ansatte
• ansette flere med kompetanse innen kognitiv psykologi

3.4.6 Fagmiljøets eksterne faglige deltakelse
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-3 (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram ti l en grad skal delta aktivt i nasjonale og
internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.

Vurdering
Flere nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk er omtalt i søknaden. Disse er knyttet til
forskning, utdanning og klinisk virksomhet. Det er også mottatt tilleggsopplysninger på NOKUTs
forespørsel med utfyllende informasjon om ledelse av forskningsprosjekter som har nasjonalt og
internasjonalt samarbeid. Noen av samarbeidene og nettverkene som finnes skjer på et mer overordnet
universitetsnivå, som for eksempel FORTHEM. Andre skjer på medarbeidernivå, gjennom for
eksempel medforfatterskap av publikasjoner.
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Samarbeid relevant for studiet skjer blant annet lokalt/regionalt med kommuner, sykehus og frivillige 
organisasjoner. Mange i fagmiljøet har ansettelser andre steder enn UiA, men som er relevante for 
studietilbudet, noe som er et tydelig tegn på ekstern faglig medvirkning. Dette gjelder særlig de med 
midlertidig ansettelse og de med deltidsstilling. 

Deltagelse i et stort antall nasjonale og internasjonale vitenskapelige, pedagogiske og kliniske nettverk 
er beskrevet. Det er uklart på hvilken måte ansatte i fagmiljøet tar del i de ulike nettverkene som er 
nevnt i søknaden, men det er en styrke at de ser ut til å ta del i mange nettverk. Det er noe usikkerhet 
knyttet til relevansen til noen av nettverkene og nevnte samarbeid, og det er en fordel om UiA også 
leder flere forskningsprosjekter.  

Samarbeid/nettverk eksisterer også innenfor de ulike avtalene som UiA har inngått og som er nærmere 
beskrevet under punktene om internasjonalisering og studentutveksling (f.eks. Nordlys og ECIU). 

Konklusjon 
Ja, kravene er oppfylt. 

Universitetet bør 
• knytte til seg flere forskningsprosjekter som ledes fra UiA med temaer som er relevante for 

profesjonsstudiet i psykologi. 
 

3.4.7 Praksisveiledere 
Fra studietilsynsforskriften: 
§ 2-3 (7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha 
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har 
relevant kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet. 

Vurdering 
Ved UiA vil studentene gjennomføre praksis både ved ulike eksterne institusjoner og ved 
internpraksis. I den første delen av studiet vil praksis primært bestå av å observere psykologer i ulike 
kontekster, mens det i andre halvdel av studiet vil være fokus på rollen som utøvende psykolog. UiA 
har vedlagt en oversikt over personer med minst 0,1 årsverk tilknyttet studiet som sikrer 
praksisveiledernes kompetanse. I denne oversikten er det listet opp mange fagpersoner tilknyttet 
studiet. Det er listet opp 18 fagpersoner som er psykolog (her er det kun regnet med de som er 
autorisert psykolog), og av disse har 12 spesialisering: 2 innen organisasjonspsykologi, 1 innen 
sexologi, 4 innen klinisk voksen, 1 innen rus og avhengighet, 3 innen nevropsykologi barn/voksne, og 
1 innen barn. I oversikten er det få fagpersoner med psykologkompetanse, særlig er det for få med 
psykologkompetanse og spesialisering innenfor barn og unge. Komiteen mener at UiA må sikre 
kvalitet og oppfølging av praksisveiledere av fagpersoner ved Psykologisk institutt med minimum 
spesialkompetanse, og fortrinnsvis også forskningskompetanse.    

Ifølge søknaden vil blant annet kvalitetssikring av praksis ved UiA diskuteres i samarbeidsutvalget på 
fakultetet av mellomledere og ledere. Det planlegges for praksisseminar for alle praksisveilederne i 
forkant av hver praksisperiode. Ifølge søknaden vil læringsutbyttet for emnet som praksisen inngår i 
bli gjennomgått på samlingen. Det er positivt, men komiteen er usikre på hvordan UiA skal 
gjennomføre slike seminarer da det er lagt opp til praksis i flere emner hvert semester. Komiteen 

Samarbeid relevant for studiet skjer blant annet lokalt/regionalt med kommuner, sykehus og frivillige
organisasjoner. Mange i fagmiljøet har ansettelser andre steder enn UiA, men som er relevante for
studietilbudet, noe som er et tydelig tegn på ekstern faglig medvirkning. Dette gjelder særlig de med
midlertidig ansettelse og de med deltidsstilling.

Deltagelse i et stort antall nasjonale og internasjonale vitenskapelige, pedagogiske og kliniske nettverk
er beskrevet. Det er uklart på hvilken måte ansatte i fagmiljøet tar del i de ulike nettverkene som er
nevnt i søknaden, men det er en styrke at de ser ut til å ta del i mange nettverk. Det er noe usikkerhet
knyttet til relevansen til noen av nettverkene og nevnte samarbeid, og det er en fordel om UiA også
leder flere forskningsprosjekter.

Samarbeid/nettverk eksisterer også innenfor de ulike avtalene som UiA har inngått og som er nærmere
beskrevet under punktene om internasjonalisering og studentutveksling (f.eks. Nordlys og ECIU).

Konklusjon
Ja, kravene er oppfylt.

Universitetet bør
• knytte til seg flere forskningsprosjekter som ledes fra UiA med temaer som er relevante for

profesjonsstudiet i psykologi.

3.4.7 Praksisveiledere
Fra studietilsynsforskriften:
§ 2-3 (7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har
relevant kom etanse, o erfarin fra raksisfeltet.

Vurdering
Ved UiA vil studentene gjennomføre praksis både ved ulike eksterne institusjoner og ved
internpraksis. I den første delen av studiet vil praksis primært bestå av å observere psykologer i ulike
kontekster, mens det i andre halvdel av studiet vil være fokus på rollen som utøvende psykolog. UiA
har vedlagt en oversikt over personer med minst 0, l årsverk tilknyttet studiet som sikrer
praksisveiledernes kompetanse. I denne oversikten er det listet opp mange fagpersoner tilknyttet
studiet. Det er listet opp 18 fagpersoner som er psykolog (her er det kun regnet med de som er
autorisert psykolog), og av disse har 12 spesialisering: 2 innen organisasjonspsykologi, l innen
sexologi, 4 innen klinisk voksen, l innen rus og avhengighet, 3 innen nevropsykologi barn/voksne, og
l innen barn. I oversikten er det få fagpersoner med psykologkompetanse, særlig er det for få med
psykologkompetanse og spesialisering innenfor barn og unge. Komiteen mener at UiA må sikre
kvalitet og oppfølging av praksisveiledere av fagpersoner ved Psykologisk institutt med minimum
spesialkompetanse, og fortrinnsvis også forskningskompetanse.

Ifølge søknaden vil blant annet kvalitetssikring av praksis ved UiA diskuteres i samarbeidsutvalget på
fakultetet av mellomledere og ledere. Det planlegges for praksisseminar for alle praksisveilederne i
forkant av hver praksisperiode. Ifølge søknaden vil læringsutbyttet for emnet som praksisen inngår i
bli gjennomgått på samlingen. Det er positivt, men komiteen er usikre på hvordan UiA skal
gjennomføre slike seminarer da det er lagt opp til praksis i flere emner hvert semester. Komiteen
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mener at det er nødvendig å organisere oppfølging av praksisveiledere, for eksempel via egen 
praksiskoordinator, og klinikkansvarlig som har overordnet ansvar 

UiA ønsker at praksisveiledere skal ha formell veilederkompetanse, og vil kunne tilby opplæring i 
praksisveiledning gratis til mulige veiledere gjennom allerede eksisterende kurs i 
veiledningspedagogikk. Selv om det kan være generelle kompetanser som er verdifulle på tvers av 
fagområder, er veiledning også fagspesifikk. Veiledning i psykoterapi vil kreve annen tilnærming enn 
eksempelvis veiledning innen sykepleie eller læreryrket. Det må derfor godtgjøres hvordan et kurs i 
veiledningspedagogikk vil være egnet til å gi kompetanse innen veiledning i psykologisk 
behandling/psykoterapi. For en vurdering av selve veilederne trenger komiteen at UiA beskriver 
hvilke bakgrunn og kompetanse som er tilgjengelig blant praksisveiledere (for eksempel er det viktig 
at praksisplassene kan tilby veiledning fra psykologspesialister).  

  

Konklusjon 
Nei, kravene er ikke oppfylt.  

Universitetet må 
• styrke faglig bredde av praksisveiledere, i oversikten vedlagt er det få fagpersoner med 

psykologkompetanse, særlig er det få med psykologkompetanse og spesialisering innenfor 
barn og unge 

• organisere oppfølging av praksisveiledere, for eksempel via egen praksiskoordinator, og 
klinikkansvarlig som har overordnet ansvar for veilederne 

• beskrive hvordan kurset i veiledningspedagogikk vil være egnet til å gi kompetanse innen 
veiledning i psykologisk behandling/psykoterapi. 

• sikre at praksisplassene kan tilby veiledning fra psykologspesialister 
• beskrive hvilke bakgrunner og kompetanser som er tilgjengelig blant veiledere 

 

Universitetet bør 
• stille krav om formell veilederkompetanse hos alle praksisveiledere 

 

 

4 Samlet konklusjon  

På bakgrunn av den skriftlige søknaden med tilhørende dokumentasjon, konkluderer den sakkyndige 
komiteen med følgende: 

Komiteen anbefaler ikke akkreditering av Profesjonsutdanning i psykologi ved Universitetet i 
Agder 

 

mener at det er nødvendig å organisere oppfølging av praksisveiledere, for eksempel via egen
praksiskoordinator, og klinikkansvarlig som har overordnet ansvar

UiA ønsker at praksisveiledere skal ha formell veilederkompetanse, og vil kunne tilby opplæring i
praksisveiledning gratis til mulige veiledere gjennom allerede eksisterende kurs i
veiledningspedagogikk. Selv om det kan være generelle kompetanser som er verdifulle på tvers av
fagområder, er veiledning også fagspesifikk. Veiledning i psykoterapi vil kreve annen tilnærming enn
eksempelvis veiledning innen sykepleie eller læreryrket. Det må derfor godtgjøres hvordan et kurs i
veiledningspedagogikk vil være egnet til å gi kompetanse innen veiledning i psykologisk
behandling/psykoterapi. For en vurdering av selve veilederne trenger komiteen at UiA beskriver
hvilke bakgrunn og kompetanse som er tilgjengelig blant praksisveiledere (for eksempel er det viktig
at praksisplassene kan tilby veiledning fra psykologspesialister).

Konklusjon
Nei, kravene er ikke oppfylt.

Universitetet må
• styrke faglig bredde av praksisveiledere, i oversikten vedlagt er det få fagpersoner med

psykologkompetanse, særlig er det få med psykologkompetanse og spesialisering innenfor
barn og unge

• organisere oppfølging av praksisveiledere, for eksempel via egen praksiskoordinator, og
klinikkansvarlig som har overordnet ansvar for veilederne

• beskrive hvordan kurset i veiledningspedagogikk vil være egnet til å gi kompetanse innen
veiledning i psykologisk behandling/psykoterapi.

• sikre at praksisplassene kan tilby veiledning fra psykologspesialister
• beskrive hvilke bakgrunner og kompetanser som er tilgjengelig blant veiledere

Universitetet bør
• stille krav om formell veilederkompetanse hos alle praksisveiledere

4 Samlet konklusjon

På bakgrunn av den skriftlige søknaden med tilhørende dokumentasjon, konkluderer den sakkyndige
komiteen med følgende:

Komiteen anbefaler ikke akkreditering av Profesjonsutdanning i psykologi ved Universitetet i
Agder
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Følgende krav i studietilsynsforskriften er vurdert som ikke oppfylt: 

• § 2-1 (1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal 
være oppfylt. 

• § 2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert, og ha tydelig relevans for videre studier 
og/eller arbeidsliv. 

• § 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset 
læringsutbyttet for studietilbudet. 

• § 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for 
studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i 
læringsprosessen. 

• § 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid. 

• § 2-2 (8) Studietilbud som fører fram til en grad skal ha ordninger for internasjonal 
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant. 

• § 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og 
praksissted. 

• § 2-3 (1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall 
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en 
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet. 

• § 2-3 (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for 
kvalitetssikring og -utvikling av studiet. 

• § 2-3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte resultater 
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå. 

• § 2-3 (7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha 
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne 
har relevant kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet. 

Følgende krav i studiekvalitetsforskriften er vurdert som ikke oppfylt: 

• § 3-2 (2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig 
antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk 
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag 
og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse. 

• § 3-2 (3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra 
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal 
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt. 
 

 

 

Følgende krav i studietilsynsforskriften er vurdert som ikke oppfylt:

• § 2-1 ( l ) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.

• § 2-2 (2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert, og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.

• § 2-2 (4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.

• § 2-2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for
studietilbudet. Det skal legges ti l rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
Iæringsprosessen.

• § 2-2 (6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid.

• § 2-2 (8) Studietilbud som fører fram ti l en grad skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

• § 2-2 (9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.

• § 2-3 ( l ) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold ti l antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over t id og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.

• § 2-3 (3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.

• § 2-3 (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og skal kunne vise ti l dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

• § 2-3 (7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha
relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne
har relevant kompetanse, og erfaring fra praksisfeltet.

Følgende krav i studiekvalitetsforskriften er vurdert som ikke oppfylt:

• § 3-2 (2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig
antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag
og emner som studietilbudet består av. De ansatte i fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.

• § 3-2 (3) Fagmiljøet skal kunne vise ti l dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater fra
samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens vurderinger skal
dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt.
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21/09560-1  UNIVERSITETET I AGDER - søknad om akkreditering av master i Profesjonsutdanning 
i psykologi 

21/09560-14  Oversendelse av supplerende dokumentasjon til søknad om akkreditering av 
profesjonsutdanning i psykologi sendt fra Universitetet i Agder 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Studiets læringsutbytte 
Etter fullført utdanning har kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som følger: 

Kunnskap 

Kandidaten: 

• har avansert kunnskap om psykologi som fagområde, dets teorier, metoder, historie og viktigste 
anvendelsesområder 

• har inngående kunnskaper om faglige grunnemner i psykologi, om normalpsykologiske prosesser, og 
om avvikende utvikling og atferd, inkludert lette til alvorlige psykiske lidelser 

• har inngående kunnskap om individuelle, sosiale, fysiske, samfunnsmessige, kulturelle og biologiske 
faktorer av betydning for utvikling, og hvordan disse samvirker i å hemme og fremme menneskers 
helse, bedringsprosesser og livskvalitet gjennom livsløpet. 

• har avansert kunnskap om ulike forskningsbaserte behandlingsteorier og modeller både for å forstå 
psykiske lidelser og for psykologisk behandling 

• har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og forskningsmetoder innen psykologi 

• kan anvende kunnskap på nye områder innenfor psykologisk forskning og praksis 

• kan analysere og drøfte psykologiske problemstillinger med utgangspunkt i psykologifagets 
kunnskapstradisjoner, egenart og rolle i samfunnet 

 

Ferdigheter 

Kandidaten: 

• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder innen psykologi, og anvendedisse til å 
strukturere og formulere faglige og etiske resonnementer relatert til psykologiske problemstillinger 

• kan arbeide selvstendig med å utrede, diagnostisere, behandle og evaluere psykologiske problemer 
hos individer, familier og grupper 

• kan samhandle med brukere/pasienter på en måte som sikrer pasienters/brukeres medvirkning i egen 
utredning og behandling 

• kan gjennomføre psykologiske intervensjoner og behandling basert på teori, forskning, 
brukerkunnskap og klinisk ekspertise 

• kan på en selvstendig måte anvende relevante metoder for psykologisk forskning og faglig 
utviklingsarbeid 

Vedlegg

Vedlegg 1 Studiets læringsutbytte
Etter fullført utdanning har kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som følger:

Kunnskap

Kandidaten:

• har avansert kunnskap om psykologi som fagområde, dets teorier, metoder, historie og viktigste
anvendelsesområder

• har inngående kunnskaper om faglige grunnemner i psykologi, om normalpsykologiske prosesser, og
om avvikende utvikling og atferd, inkludert lette til alvorlige psykiske lidelser

• har inngående kunnskap om individuelle, sosiale, fysiske, samfunnsmessige, kulturelle og biologiske
faktorer av betydning for utvikling, og hvordan disse samvirker i å hemme og fremme menneskers
helse, bedringsprosesser og livskvalitet gjennom livsløpet.

• har avansert kunnskap om ulike forskningsbaserte behandlingsteorier og modeller både for å forstå
psykiske lidelser og for psykologisk behandling

• har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og forskningsmetoder innen psykologi

• kan anvende kunnskap på nye områder innenfor psykologisk forskning og praksis

• kan analysere og drøfte psykologiske problemstillinger med utgangspunkt i psykologifagets
kunnskapstradisjoner, egenart og rolle i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten:

• kan analysere og forholde seg kritisk til ulike kunnskapskilder innen psykologi, og anvendedisse til å
strukturere og formulere faglige og etiske resonnementer relatert til psykologiske problemstillinger

• kan arbeide selvstendig med å utrede, diagnostisere, behandle og evaluere psykologiske problemer
hos individer, familier og grupper

• kan samhandle med brukere/pasienter på en måte som sikrer pasienters/brukeres medvirkning i egen
utredning og behandling

• kan gjennomføre psykologiske intervensjoner og behandling basert på teori, forskning,
brukerkunnskap og klinisk ekspertise

• kan på en selvstendig måte anvende relevante metoder for psykologisk forskning og faglig
utviklingsarbeid
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• kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt etter 
gjeldende faglige, metodiske og etiske retningslinjer 

 

Generell kompetanse 

Kandidaten: 

• kan kritisk analysere empiriske, teoretiske, praktiske og etiske problemstillinger i anvendt psykologi 

• kan anvende sine psykologiske kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre 
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen forskning og praksis 

• kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske psykologifagets uttrykksformer 

• kan kommunisere skriftlig og muntlig om faglige tema med pasienter/brukere, pårørende, kolleger, 
samarbeidspartnere, offentlig forvaltning, rettslige instanser og allmennheten 

• kan kommunisere respektfullt med hensyn til andre menneskers integritet, verdighet og autonomi i 
sin yrkesutøvelse 

• kan bidra til nytenking og tjenesteinnovasjon innen psykologi som fagfelt 

 

Vedlegg 2 Akkrediteringsprosessen 
NOKUT gjør en innledende vurdering for å avklare om søknaden er tilfredsstillende dokumentert slik 
at søknaden kan sendes til sakkyndig vurdering. For søknader som går videre, oppnevner NOKUT 
sakkyndige til faglig vurdering av søknaden. De sakkyndige må erklære seg habile og utfører 
oppdraget i samsvar med mandat for sakkyndig vurdering vedtatt av NOKUTs styre, og krav til 
utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften. 
Institusjonene gis mulighet til å uttale seg om NOKUTs forslag til sakkyndige før oppnevning. 

NOKUT har ansvar for opplæring, veiledning og oppfølging av de sakkyndige gjennom 
akkrediteringsprosessen. De sakkyndige samler sine vurderinger i en rapport. I sin faglige vurdering 
skal de sakkyndige konkludere med et tydelig ja eller nei på om utdanningskvaliteten samsvarer med 
kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften. De sakkyndige blir også bedt om å gi 
råd om videre utvikling av studiet. Alle kriteriene må være tilfredsstillende imøtekommet for at 
NOKUT skal vedta akkreditering. Dersom komiteen anbefaler akkreditering, får institusjonene én uke 
til å kommentere eventuelle faktafeil i rapportutkastet. Dersom komiteen ikke anbefaler 
akkreditering, får institusjonen tre uker til å kommentere utkastet og gjøre mindre endringer i 
studieprogrammet. De sakkyndige får institusjonenes kommentarer og avgir en tilleggsvurdering. 
Basert på de sakkyndiges anbefaling og NOKUTs vurdering av de formelle vilkårene for akkreditering 
fatter NOKUTs tilsynsdirektør vedtak. 

 

• kan under veiledning gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt etter
gjeldende faglige, metodiske og etiske retningslinjer

Generell kompetanse

Kandidaten:

• kan kritisk analysere empiriske, teoretiske, praktiske og etiske problemstillinger i anvendt psykologi

• kan anvende sine psykologiske kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre
avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter innen forskning og praksis

• kan formidle omfattende selvstendig arbeid og beherske psykologifagets uttrykksformer

• kan kommunisere skriftlig og muntlig om faglige tema med pasienter/brukere, pårørende, kolleger,
samarbeidspartnere, offentlig forvaltning, rettslige instanser og allmennheten

• kan kommunisere respektfullt med hensyn til andre menneskers integritet, verdighet og autonomi i
sin yrkesutøvelse

• kan bidra til nytenking og tjenesteinnovasjon innen psykologi som fagfelt

Vedlegg 2 Akkrediteringsprosessen
NOKUT gjør en innledende vurdering for å avklare om søknaden er tilfredsstillende dokumentert slik
at søknaden kan sendes ti l sakkyndig vurdering. For søknader som går videre, oppnevner NOKUT
sakkyndige ti l faglig vurdering av søknaden. De sakkyndige må erklære seg habile og utfører
oppdraget i samsvar med mandat for sakkyndig vurdering vedtatt av NOKUTs styre, og krav ti l
utdanningskvalitet slik disse er fastsatt i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften.
Institusjonene gis mulighet t i l å uttale seg om NOKUTs forslag ti l sakkyndige før oppnevning.

NOKUT har ansvar for opplæring, veiledning og oppfølging av de sakkyndige gjennom
akkrediteringsprosessen. De sakkyndige samler sine vurderinger i en rapport. I sin faglige vurdering
skal de sakkyndige konkludere med et tydelig ja eller nei på om utdanningskvaliteten samsvarer med
kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften. De sakkyndige blir også bedt om å gi
råd om videre utvikling av studiet. AIie kriteriene må være tilfredsstillende imøtekommet for at
NOKUT skal vedta akkreditering. Dersom komiteen anbefaler akkreditering, får institusjonene en uke
ti l å kommentere eventuelle faktafeil i rapportutkastet. Dersom komiteen ikke anbefaler
akkreditering, får institusjonen tre uker til å kommentere utkastet og gjøre mindre endringer i
studieprogrammet. De sakkyndige får institusjonenes kommentarer og avgir en tilleggsvurdering.
Basert på de sakkyndiges anbefaling og NOKUTs vurdering av de formelle vilkårene for akkreditering
fatter NOKUTs tilsynsdirektør vedtak.
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Vedlegg 3 Presentasjon av den sakkyndige komiteen 
Studietilsynsforskriften § 5-6 første ledd fastsetter kravene til sakkyndige ved akkreditering av 
studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå. 

 
• Professor Lars Wichstrøm, NTNU 

Wichstrøm har vært professor i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved NTNU siden 2004. 
Før dette var han professor i sosialpsykologi, og senere i utviklingspsykologi ved samme 
institusjon. Han har vært forskningsleder og leder for avdeling Oppvekst og utvikling ved 
NTNU Samfunnsforskning (2006-2020), samt leder for Psykologiske poliklinikker ved NTNU 
(2004-2019). Han også tidligere vært instituttstyrer ved Institutt for psykologi NTNU, leder av 
Forskningsutvalget og av Undervisningsutvalget. Wichstrøm har i to perioder sittet som 
komitemedlem for NFRs komite for Samfunnsmedisin. Han har gjennomført flere 
evalueringer av psykologiutdanninger, inkludert ved UiT, UiB og Örebro. Wichstrøm har bygd 
opp de to longitudinelle studiene Ung i Norge og Tidlig trygg i Trondheim og leder nå 
forskningsgruppen rundt sistnevnte. Hans forskning retter seg mot å forstå den vanlige 
psykologiske og sosiale utviklingen hos barn og unge samt hva som kan forklare ulike 
utviklingsbaner på områder som psykisk helse, temperament og personlighet, tilknytning, 
selv-følelse, sosial kompetanse, venne og familierelasjoner, fritidsbruk, emosjonsregulering, 
kognitiv utvikling, seksualitet, fysisk aktivitet, spising og vekt, relasjoner til lærer og 
skoletilpasning. 

 
• Førsteamanuensis Mona Bekkhus, Universitetet i Oslo 

Bekkhus er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun har bred 
undervisningskompetanse innen psykologi og er fagansvarlig for emner på bachelor og 
masterprogrammet, samt på profesjonsstudiet. Hun har også undervist på 
spesialistutdannelsen i regi av Norsk psykologforening, samt på helsesøsterutdannelsen ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus og barnevernsstudiene ved Universitetet i Bergen for å nevne 
noen. Hennes forskning omfatter store epidemiologiske studier om barns utvikling, risiko og 
resiliens. Dette inkluderer studier av vennskap, internaliserende og eksternaliserende 
vansker hos barn, samt samspill mellom familierisiko og gener. Bekkhus har vært medlem av 
Regional forskningsetisk komité siden 2012, og har også arbeidet i intern evalueringskomite 
for revisjon av bachelorutdanningen ved Psykologisk Institutt og Mastergradsstudiet i Helse, 
Utvikling og Kultur psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bekkhus har også 
tidligere erfaring som sakkyndig for NOKUT 
 

• Professor Therése Skoog, Göteborgs universitet 
Skoog er professor i psykologi og «Distinguished University teacher». Hun har vært ansatt 
ved Psykologiska institutionen ved Göteborgs universitet siden 2016. Forskningen hennes 
handler om unges psykososiale utvikling og om intervensjoner for å forebygge 
problemutvikling (som kriminalitet) blant unge. Fra 2008 til 2017 var Skoog førsteamanuensis 
ved Örebro universitet. Fra 2015 til 2018 hadde hun en bistilling som førsteamanuensis II ved 
Psykologisk institutt, NTNU. Fra 2018 til 2019 var hun gjesteforsker på deltid ved 
Hälsohögskolan, Jönköping University. Skoog har lang erfaring med å undervise, lede og 
utvikle emner på lavere, høyere og ph.d.-nivå i psykologi. Siden 2003 har hun undervist på 
psykologiprogrammet i Sverige. Hun er medlem av enhetsrådet for Enheten för pedagogisk 
utveckling och interaktivt lärande ved Gøteborgs universitet siden 2019. I tillegg har hun hatt 
mange ekspertoppdrag, inkludert vurdering av søknader om å bli utnevnt til Distinguished 

Vedlegg 3 Presentasjon av den sakkyndige komiteen
Studietilsynsforskriften § 5-6 første ledd fastsetter kravene til sakkyndige ved akkreditering av
studietilbud på bachelor- og mastergradsnivå.

• Professor Lars Wichstrøm, NTNU
Wichstrøm har vært professor i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved NTNU siden 2004.
Før dette var han professor i sosialpsykologi, og senere i utviklingspsykologi ved samme
institusjon. Han har vært forskningsleder og leder for avdeling Oppvekst og utvikling ved
NTNU Samfunnsforskning (2006-2020), samt leder for Psykologiske poliklinikker ved NTNU
(2004-2019). Han også tidligere vært instituttstyrer ved Institutt for psykologi NTNU, leder av
Forskningsutvalget og av Undervisningsutvalget. Wichstrøm har i to perioder sittet som
komitemedlem for NFRs komite for Samfunnsmedisin. Han har gjennomført flere
evalueringer av psykologiutdanninger, inkludert ved UiT, UiB og Örebro. Wichstrøm har bygd
opp de to longitudinelle studiene Ung i Norge og Tidlig trygg i Trondheim og leder nå
forskningsgruppen rundt sistnevnte. Hans forskning retter seg mot å forstå den vanlige
psykologiske og sosiale utviklingen hos barn og unge samt hva som kan forklare ulike
utviklingsbaner på områder som psykisk helse, temperament og personlighet, tilknytning,
selv-følelse, sosial kompetanse, venne og familierelasjoner, fritidsbruk, emosjonsregulering,
kognitiv utvikling, seksualitet, fysisk aktivitet, spising og vekt, relasjoner ti l lærer og
skoletilpasning.

• Førsteamanuensis Mona Bekk.hus, Universitetet i Oslo
Bekkhus er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Hun har bred
undervisningskompetanse innen psykologi og er fagansvarlig for emner på bachelor og
masterprogrammet, samt på profesjonsstudiet. Hun har også undervist på
spesialistutdannelsen i regi av Norsk psykologforening, samt på helsesøsterutdannelsen ved
Høgskolen i Oslo og Akershus og barnevernsstudiene ved Universitetet i Bergen for å nevne
noen. Hennes forskning omfatter store epidemiologiske studier om barns utvikling, risiko og
resiliens. Dette inkluderer studier av vennskap, internaliserende og eksternaliserende
vansker hos barn, samt samspill mellom familierisiko og gener. Bekkhus har vært medlem av
Regional forskningsetisk komite siden 2012, og har også arbeidet i intern evalueringskomite
for revisjon av bachelorutdanningen ved Psykologisk Institutt og Mastergradsstudiet i Helse,
Utvikling og Kultur psykologi ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Bekkhus har også
tidligere erfaring som sakkyndig for NOKUT

• Professor Therese Skoog, Göteborgs universitet
Skoog er professor i psykologi og «Distinguished University teacher». Hun har vært ansatt
ved Psykologiska institutionen ved Göteborgs universitet siden 2016. Forskningen hennes
handler om unges psykososiale utvikling og om intervensjoner for å forebygge
problemutvikling (som kriminalitet) blant unge. Fra 2008 ti l 2017 var Skoog førsteamanuensis
ved Örebro universitet. Fra 2015 ti l 2018 hadde hun en bistilling som førsteamanuensis II ved
Psykologisk institutt, NTNU. Fra 2018 til 2019 var hun gjesteforsker på deltid ved
Hälsohögskolan, Jönköping University. Skoog har lang erfaring med å undervise, lede og
utvikle emner på lavere, høyere og ph.d.-nivå i psykologi. Siden 2003 har hun undervist på
psykologiprogrammet i Sverige. Hun er medlem av enhetsrådet for Enheten för pedagogisk
utveckling och interaktivt lärande ved Gøteborgs universitet siden 2019. I tillegg har hun hatt
mange ekspertoppdrag, inkludert vurdering av søknader om å bli utnevnt t i l Distinguished
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University teacher (2015, 2016) og utdanningskvaliteten i psykologi ved Lunds universitet 
(2020). 
 

• Psykologistudent Ane Kvarenes Baann, Universitetet i Tromsø 
Baann er på sitt fjerde år profesjonsstudiet i psykologi ved UiT. Hun har i mange år vært 
engasjert i politikk, og har hatt en rekke tillitsverv. I 2019 og 2020 satt hun i 
arrangementskomiteen for sommerleir på Utøya. Hun har siden hun begynte på studiet vært 
tillitsvalgt på kullet, og sitter nå som leder av fagutvalget ved sitt institutt. I 2020 begynte 
Baann som lærer på Tromsø Internasjonale Skole, og i år fikk hun også jobb som 
spesialpedagog ved samme skole. Baann jobber som seminarleder for førsteårsstudenter i 
psykologi, og har også overordna ansvar for de andre seminarlederne. 
 

 

University teacher (2015, 2016) og utdanningskvaliteten i psykologi ved Lunds universitet
(2020).

• Psykologistudent Ane Kvarenes Baann, Universitetet i Tromsø
Baann er på sitt fjerde år profesjonsstudiet i psykologi ved UiT. Hun har i mange år vært
engasjert i politikk, og har hatt en rekke tillitsverv. I 2019 og 2020 satt hun i
arrangementskomiteen for sommerleir på Utøya. Hun har siden hun begynte på studiet vært
tillitsvalgt på kullet, og sitter nå som leder av fagutvalget ved sitt institutt. I 2020 begynte
Baann som lærer på Tromsø Internasjonale Skole, og i år fikk hun også jobb som
spesialpedagog ved samme skole. Baann jobber som seminarleder for førsteårsstudenter i
psykologi, og har også overordna ansvar for de andre seminarlederne.
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Etablering av profesjonsstudium i psykologi – rapport om fremdrift og status 

Den 30. april 2021 søkte Universitetet i Agder (UiA) om økonomisk støtte fra Aust-Agder 

utviklings- og kompetansefond (AAUKF) for å utvikle og etablere en ny nasjonal profesjons-

utdanning i psykologi på Agder. I henhold til tilsagnsbrev datert 28. mai (30/21) samme år 

stilte AAUKF seg positive til å støtte søknaden. Det ble gitt et tilsagn om et samlet tilskudd på 

NOK 3.000.000 fordelt over tre år. Vilkåret var at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift, 

og at UiA søker på nytt i 2022 og senere år. Videre er det en forutsetning at søker 

rapporterer minst en gang hver 6. måned om fremdrift og status i prosjektet.  

Det har vært jevnlig rapportert fra prosjektet i Overordnet samarbeidsorgan (OSO)1, i 

Strategisk ressursgruppe for helse- og medisinskfaglig utdanning og utvikling på Agder2 og på 

Agdertinget3. Alle møtepunkter med sentrale beslutningstakere på Agder tilstede. UiA har 

imidlertid ikke rapportert direkte til AAUKF slik tilsagnsbrevet fordrer. Det beklager vi. Dette 

blir derfor en rapport for fremdriften for hele første år, og en oppsummerende status for 

prosjektet per 24. juni 2022.   

 

Fremdrift juni 2021 – juni 2022 

Profesjonsstudiet i psykologi er et helhetlig integrert studieprogram med normert studietid 

på 6 år. Utdanningen er regulert av nasjonal forskrift4, og fører frem til graden cand.psychol. 

Frem til våren 2021 var det kun universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø som 

hadde lov til å tilby profesjonsstudiet i psykologi tildele cand.psychol. Dette ble endret av et 

samlet storting for et år siden, og det ble da mulig for flere universiteter å utvikle og etablere 

et profesjonsstudium i psykologi gitt at lover og forskrifter imøtekommes på en 

tilfredsstillende måte og at studiet er finansiert. 

UiA har lenge sett behovet for og arbeidet for å etablere et profesjonsstudium i psykologi på 

Sørlandet, og intensiverte arbeidet våren 2021. Ambisjonen er i dag nedfelt i strategiplanen 

 
1 Se: https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/vartagder/overordnet-samarbeidsorgan-oso/  
2 Strategisk ressursgruppe ledes av fylkesordfører Arne Thomassen, og består for øvrig av administrerende 
direktør samt fagdirektør fra Sørlandets sykehus, ordfører og kommunedirektør i Arendal kommune, ordfører 
og helse- og mestringsdirektør i Kristiansand kommune, ordfører og kommunedirektør i Flekkefjord, rektor ved 
Universitetet i Agder, Statsforvalteren i Agder ved assisterende fylkeslege, Agder fylkeskommune ved 
folkehelsedirektør, regiondirektør KS-Agder, regiondirektør NHO Agder, leder LO-Ager samt styreleder KS 
Agder. I tillegg inviteres administrerende direktør ved Sørlandets kompetansefond. 
3 Se: https://www.ks.no/regioner/ks-agder/agdertinget/ Orientering ved rektor Sunniva Whittaker den 7. mai 
2021 og ved dekan Anders Johan W. Andersen den 28. oktober 2021 
4 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-01-03-16  
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for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, ledelsen har det som øverste langsiktige politiske 

prioritering5 og satsingen støttes Universitetsstyret. Universitetetsstyret har vedtatt av studiet 

skal forankres ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og lokaliseres til Kristiansand. I det 

daglige har arbeidet blitt ledet av dekanen ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 

professor Anders Johan W. Andersen sammen med seniorrådgiver ved Fakultet for helse- og 

idrettsvitenskap, Atle Slotnes. 

 

Det siste året har arbeidet antatt seks hovedspor:  

1. Utvikle en studieplan i tråd med nasjonal retningslinje for psykologutdanning og 

sende søknad om akkreditering av et nytt studium til NOKUT (søknadsfrist 15. 

oktober 2021) 

2. Samle, styrke og konsolidere et fagmiljø i psykologi ved UiA (styrking av 

professorkompetanse i fagmiljøet samt psykologspesialister med doktorgrad) 

3. Forberede studiestart og undervisningsplan for første semester 

4. Styrke forskningsaktiviteten innen psykologi og utvikle felles forskningsprosjekter 

(inkl. utvikling av nye doktorgradsprosjekter) 

5. Arbeide for at UiA får fullfinansiert en ny profesjonsutdanning i psykologi gjennom å 

informere og påvirke Storting og Regjering (inkl. møter med helseministerne Bent 

Høie og Ingvild Kjerkol og forsknings- og høyere utdanningsministerne Henrik Asheim 

og Ola Borten Moe) 

6. Informere om og forankre planene hos befolkningen og samarbeidspartnere gjennom 

deltakelse på møter, holde foredrag, skrive kronikker i dagspressen samt bidra i 

debatter i fagmiljøet 

Dette arbeidet har blitt finansiert støttet av både Sørlandets kompetansefond (SKF) og Aust-

Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF). I tråd med søknaden har SKF bidratt til å 

finansiere til sammen 2 årsverk med professorer6: 

• Professor Elsa Almås (50 % stilling) 

• Professor Henrik Berg (50 % stilling) 

• Professor Jaakko Seikkula (50 % stilling) 

• Professor Åshild Tellefsen Håland (30 % stilling) 

• Professor Finn Skårderud (20 % stilling) 

I søknaden til AAUKF søkte vi om 2 psykologspesialister med ph.d. i 100 % stilling. Tildelingen 

fra AAUKF muliggjorde ansettelse av en psykologspesialist med ph.d., og psykologspesialist 

Bård Bertelsen ble administrativt tilsatt for 6 mnd. den 1. september 2021 i 50 % stilling. 

Dette engasjementet ble forlenget med nye 6 mnd. den 1. mars 2022, og Bård Bertelsen ble 

 
5 Se eks. https://khrono.no/utdatert-gradsforskrift/552907 & https://khrono.no/gar-til-kamp-mot-
gammeldags-gradsforskrift/554133  
6 Berg, Seikkula og Håland ble kallet av universitetsstyret 16. juni 2021 
(https://opengov.360online.com/Meetings/uia/Meetings/Details/498401?agendaItemId=214000). Skårderud 
ble kallet av universitetsstyret 25. november 2020 
(https://opengov.360online.com/Meetings/uia/Meetings/Details/441484?agendaItemId=212434)  
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nylig kallet til en 100 % midlertidig stilling for en periode på to år som førsteamanuensis fra 

1. september 2022. Denne saken ble behandlet i Universitetetsstyret 15. juni 20227.  

 

Oppsummerende status per 24. juni 2022  

Prosjektet er godt i gang på mange av de nevnte hovedspor. Men er samtidig forsinket i den 

forstand at tilbakemeldingen fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) drøyer. 

UiA ble forespeilet en saksbehandlingstid på 6 måneder med forventet svar 15. april 2022, 

men har i skrivende stund enda ikke fått noen substansiell tilbakemelding fra NOKUT. Denne 

tilbakemeldingen er avgjørende for videre fremdrift.  

Konkret innebærer dette at vi også ønsker å avvente fornyet søknad om støtte. NOKUT har 

antydet tilbakemelding rett etter sommerferien, og vi vil derfor invitere til et statusmøte 

mandag 5. september 2022 før kl. 14.00 for å drøfte videre fremdrift. Fakultetsdirektør 

Veslemøy Rabe vil ta kontakt i begynnelsen av august for å avklare møtetidspunkt nærmere. 

 

Kristiansand 24. juni 2022 

Anders Johan W. Andersen 

Dekan 

 
7 https://opengov.360online.com/Meetings/uia/Meetings/Details/568638  
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Universitetet i Agder    Postboks 422, 4604 Kristiansand 
Telefon: 38 14 10 00    E-post: post@uia.no    Org. nr: 970 546 200    www.uia.no 

 

Notat 
Til: Heimvik, Andersen, Haugland Dato: 14.09.22 

Fra: Veslemøy Rabe Saksnr:  

Kopi 
til: 

Bjørn Inge Kvinlaug 

 

 

Møte med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  

14.september 2022 

 

Tilstede Heimvik, Haugland,Rabe 

 

Kort statusoppdatering på psykologistudiet. Det er ikke kommet svar på søknaden om 
etablering av psykologi. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond samarbeider tett med Sørlandet 
kompetansefond.  

Forutsetningen utbetaling 50% - krever revidert regnskap - og det må påvises at kostnadene 
stemmer med det som er innholdet i søknaden og innvilget beløp. 

Styret har meldt at det kan utbetales 50% - og for å utbetale resten av midlene må det 
leveres revisorgodkjent regnskap. Skal det kunne behandles i 2021 må revidert regnskap 
sendes seinest 20.oktober.  

Det er viktig å revidere dersom det blir negativt svar fra NOKUT - vi må søke fra år til år.  

Vi må sende en søknad for 2023.  Det hadde vært nyttig med svaret fra NOKUT før vi søker 
for 2023.  

Det må være en dialog før siste møte som er tidlig i november - så søknad for 2023 må være 
inne innen 20.oktober for å kunne behandles i år.  

Ved store endringer i framdriftsplanen bør det vurderes hva det har å si for søknaden for 
kommende år. 

For Aust-Agder utviklings-og kompetansefond er det viktig at det sannsynliggjøres at det 
studiet faktisk kan realiseres. 

 

Notat
Til: Heimvik, Andersen, Haugland Dato: 14.09.22

Fra: Veslemøy Rabe Saksnr:

Kopi Bjørn Inge Kvinlaug
til:

Møte med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

14.september 2022

Tilstede Heimvik, Haugland,Rabe

Kort statusoppdatering på psykologistudiet. Det er ikke kommet svar på søknaden om
etablering av psykologi.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond samarbeider tett med Sørlandet
kompetansefond.

Forutsetningen utbetaling 50% - krever revidert regnskap - og det må påvises at kostnadene
stemmer med det som er innholdet i søknaden og innvilget beløp.

Styret har meldt at det kan utbetales 50% - og for å utbetale resten av midlene må det
leveres revisorgodkjent regnskap. Skal det kunne behandles i 2021 må revidert regnskap
sendes seinest 20.oktober.

Det er viktig å revidere dersom det blir negativt svar fra NOKUT - vi må søke fra år til år.

Vi må sende en søknad for 2023. Det hadde vært nyttig med svaret fra NOKUT før vi søker
for 2023.

Det må være en dialog før siste møte som er tidlig i november - så søknad for 2023 må være
inne innen 20.oktober for å kunne behandles i år.

Ved store endringer i framdriftsplanen bør det vurderes hva det har å si for søknaden for
kommende år.

For Aust-Agder utviklings-og kompetansefond er det viktig at det sannsynliggjøres at det
studiet faktisk kan realiseres.

Universitetet i Agder Postboks 422, 4604 Kristiansand
Telefon: 38 14 10 00 E-post: post@uia.no Org. nr: 970 546 200 www.uia.no
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From:                                 "Heimvik, Ole Magnus"
Sent:                                  Tue, 22 Nov 2022 10:15:37 +0100
To:                                      "Anders Johan Wickstrøm Andersen" <anders.j.w.andersen@uia.no>
Cc:                                      "Veslemøy Rabe" <veslemoy.rabe@uia.no>; "Seunn Smith-Tønnessen" 
<seunn.smith-tonnessen@uia.no>
Subject:                             SV: Profesjonsstudium i psykologi - søknad for 2022 og 2023

Hei!
 
Takk for svar! 
 
I relasjon til påløpte kostnader i 2021 forstår jeg det slik at dere har benyttet NOK 491.000,- til 
lønn til psykologspesialister (som var det man søkte om å få støtte til). Videre har dere ført inn 
driftskostnader med NOK 169.000,-. Det følger av fondets regler for utdeling at vi ikke skal 
dekke driftskostnader. Kan dere si noe mer om hva dette gjelder og hva som tilsier at fondets 
midler skal kunne gå til dekning av dette? Praksis er for øvrig at ubenyttet andel av tildelte midler 
det enkelte år vil bli inndratt. 
 
Det er videre i opprinnelig tildeling gjort klart fra styret at forutsetter tilfredsstillende fremdrift, og 
at man ikke kan påregne støtte for en lengre periode enn ut 2023. I sak 30/21 var dette formulert 
slik:  

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

 
Når det gjelder fremdrift så ser jeg jo at saksbehandlingstiden hos NOKUT har medført at dette 
prosjektet tar tid. Jeg ser da også at dere nå har lagt inn at man også skal motta støtte med 
NOK 531.320 i 2024. Dette avviker da fra vedtaket over. Kan dere si noe mer om hva som er 
årsaken til/tanken bak dette er slik at jeg kan ta det med i saken som styret skal behandle? 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Magnus Heimvik 
Daglig leder 
 
 

 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
E-post:    Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no 
Telefon:  +47 99 79 64 14
 

From:
Sent:

"Heimvik, Ole Magnus"
Tue, 22 Nov 2022 10:15:37 +0100

To: "Anders Johan Wickstrøm Andersen" <anders.j.w.andersen@uia.no>
Cc: "Veslemøy Rabe" <veslemoy.rabe@uia.no>; "Seunn Smith-Tønnessen"
<seunn.smith-tonnessen@uia.no>
Subject: SV: Profesjonsstudium i psykologi - søknad for 2022 og 2023

Hei!

Takk for svar!

I relasjon til påløpte kostnader i 2021 forstår jeg det slik at dere har benyttet NOK 491.000,- til
lønn til psykologspesialister (som var det man søkte om å få støtte til). Videre har dere ført inn
driftskostnader med NOK 169.000,-. Det følger av fondets regler for utdeling at vi ikke skal
dekke driftskostnader. Kan dere si noe mer om hva dette gjelder og hva som tilsier at fondets
midler skal kunne gå til dekning av dette? Praksis er for øvrig at ubenyttet andel av tildelte midler
det enkelte år vil bli inndratt.

Det er videre i opprinnelig tildeling gjort klart fra styret at forutsetter tilfredsstillende fremdrift, og
at man ikke kan påregne støtte for en lengre periode enn ut 2023. I sak 30/21 var dette formulert
slik:

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

Når det gjelder fremdrift så ser jeg jo at saksbehandlingstiden hos NOKUT har medført at dette
prosjektet tar tid. Jeg ser da også at dere nå har lagt inn at man også skal motta støtte med
NOK 531.320 i 2024. Dette avviker da fra vedtaket over. Kan dere si noe mer om hva som er
årsaken til/tanken bak dette er slik at jeg kan ta det med i saken som styret skal behandle?

Med vennlig hilsen

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

M U r
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
E-post: Ol Magnus _r:nv k@aaukf ' lO
Telefon: +47 99 79 64 14
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Fra: Anders Johan Wickstrøm Andersen <anders.j.w.andersen@uia.no> 
Sendt: mandag 21. november 2022 15:06
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Veslemøy Rabe <veslemoy.rabe@uia.no>; Seunn Smith-Tønnessen <seunn.smith-
tonnessen@uia.no>
Emne: SV: Profesjonsstudium i psykologi - søknad for 2022 og 2023
 
Hei, Ole Magnus! 
Takk for tilbakemelding og oppfølgende spørsmål! Vi har ikke fått endelig svar fra NOKUT ang. vår 
akkrediteringssøknad om etablering av en ny profesjonsutdanning i psykologi ved UiA, men håper at det 
er klart rett over nyttår. Du skriver at det er påregnelig at vi vil få avslag fra NOKUT, og det er selvsagt en 
mulighet gitt utkast til rapport fra de sakkyndige. Vi mener at vi har svart opp «må»-kravene til de 
sakkyndige i vårt tilsvar, og holder døren åpen for et positivt vedtak. Men vi kjenner altså ikke det 
endelige utfallet av søknaden. Det er imidlertid ikke gjort noen endringer i universitetets prioriteringer, 
og etablering av profesjonsutdanning i psykologi er således høyt prioritert fra universitetets ledelse. 
Dette gjenspeiles i universitetsstyrets vedtak om kallelser av 6 psykologspesialister (3 årsverk) i møtet 20. 
oktober 2022. Vedtaket er betinget av akkreditering og finansering, men signaliserer samtidig en vilje til 
prioritering fra universitetsstyret.  
 
Vi har arbeidet med etablering av psykologi som fagfelt gjennom hele 2022, og har nok håpet på videre 
støtte fra AAUKF også i 2022. Jeg forstår ikke at dette er endring i planene, men mer en videreføring av 
det som ble startet i 2021. Vi ansatte psykologspesialist Bård Bertelsen i 50 % stilling 1. september 2021 
som en direkte konsekvens av støtten fra AAUKF. Det har vært helt avgjørende. Han har vært ansatt hele 
perioden i 50 % øremerket psykologi, og er det fremdeles. Han disputerte i februar 2021, og ble fra og 
med 1. september 2022 tilknyttet UiA i full stilling. Det er i første rekke deler av stillingen til Bård 
Bertelsen som dekkes ved hjelp av midler fra AAUKF. Jeg er litt usikker på hva du etterspør når du ber om 
faktisk omfang på psykologspesialister (antall, perioder mv.) og kostnader opp mot det som er beskrevet 
i søknaden. Men jeg skal svare så godt jeg kan, og ber deg heller om å komme tilbake til meg om jeg ikke 
klarer å svare deg tilstrekkelig godt.  
 
I tilsvaret til NOKUT fremgår det at UiA har totalt 14 psykologspesialister tilsatt. Av disse er 1 person 
(Bård Bertelsen) lønnet via midler fra AAUKF. Tre personer er lønnet via midler fra Sørlandets 
kompetansefond for en periode på tre år. Fire personer er tilsatt ved UiA i fast stilling, mens totalt seks 
personer ble kallet av universitetsstyret i oktober. De tiltrer kun hvis studiet blir akkreditert og 
finansiert.  
 
Jeg håper det var tilstrekkelig klargjørende, men tar gjerne imot flere spørsmål om det skulle være noe 
som er uklart. Dersom det handler mer om økonomi, så har jeg lagt fakultetsdirektør Veslemøy Rabe i 
kopi. Så kan hun evt. svare på det direkte. 
 
Beste hilsen 
Anders 
 
 
Anders Johan W. Andersen, professor, DrPH 
Dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 
 

Fra: Anders Johan Wickstrøm Andersen <anders.j.w.andersen@uia.no>
Sendt: mandag 21. november 2022 15:06
Til: Heimvik, Ole Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Veslemøy Rabe <veslemoy.rabe@uia.no>; Seunn Smith-Tønnessen <seunn.smith-
tonnessen@uia.no>
Emne: SV: Profesjonsstudium i psykologi - søknad for 2022 og 2023

Hei, Ole Magnus!
Takk for tilbakemelding og oppfølgende spørsmål! Vi har ikke fått endelig svar fra NOKUT ang. vår
akkrediteringssøknad om etablering av en ny profesjonsutdanning i psykologi ved UiA, men håper at det
er klart rett over nyttår. Du skriver at det er påregnelig at vi vil få avslag fra NOKUT, og det er selvsagt en
mulighet gitt utkast t i l rapport fra de sakkyndige. Vi mener at vi har svart opp «må»-kravene ti l de
sakkyndige i vårt tilsvar, og holder døren åpen for et positivt vedtak. Men vi kjenner altså ikke det
endelige utfallet av søknaden. Det er imidlertid ikke gjort noen endringer i universitetets prioriteringer,
og etablering av profesjonsutdanning i psykologi er således høyt prioritert fra universitetets ledelse.
Dette gjenspeiles i universitetsstyrets vedtak om kallelser av 6 psykologspesialister (3 årsverk) i møtet 20.
oktober 2022. Vedtaket er betinget av akkreditering og finansering, men signaliserer samtidig en vilje t i l
prioritering fra universitetsstyret.

Vi har arbeidet med etablering av psykologi som fagfelt gjennom hele 2022, og har nok håpet på videre
støtte fra AAUKF også i 2022. Jeg forstår ikke at dette er endring i planene, men mer en videreføring av
det som ble startet i 2021. Vi ansatte psykologspesialist Bård Bertelsen i 50 % stilling l. september 2021
som en direkte konsekvens av støtten fra AAUKF. Det har vært helt avgjørende. Han har vært ansatt hele
perioden i 50 % øremerket psykologi, og er det fremdeles. Han disputerte i februar 2021, og ble fra og
med l. september 2022 tilknyttet UiA i full stilling. Det er i første rekke deler av stillingen til Bård
Bertelsen som dekkes ved hjelp av midler fra AAUKF. Jeg er litt usikker på hva du etterspør når du ber om
faktisk omfang på psykologspesialister (antall, perioder mv.) og kostnader opp mot det som er beskrevet
i søknaden. Men jeg skal svare så godt jeg kan, og ber deg heller om å komme tilbake ti l meg om jeg ikke
klarer å svare deg tilstrekkelig godt.

I tilsvaret til NOKUT fremgår det at UiA har totalt 14 psykologspesialister tilsatt. Av disse er l person
(Bård Bertelsen) lønnet via midler fra AAUKF. Tre personer er lønnet via midler fra Sørlandets
kompetansefond for en periode på tre år. Fire personer er tilsatt ved UiA i fast stilling, mens totalt seks
personer ble kallet av universitetsstyret i oktober. De tiltrer kun hvis studiet blir akkreditert og
finansiert.

Jeg håper det var tilstrekkelig klargjørende, men tar gjerne imot flere spørsmål om det skulle være noe
som er uklart. Dersom det handler mer om økonomi, så har jeg lagt fakultetsdirektør Veslemøy Rabe i
kopi. Så kan hun evt. svare på det direkte.

Beste hilsen
Anders

Anders Johan W. Andersen, professor, DrPH
Dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap
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Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no> 
Sendt: torsdag 17. november 2022 14:44
Til: Anders Johan Wickstrøm Andersen <anders.j.w.andersen@uia.no>
Emne: Profesjonsstudium i psykologi - søknad for 2022 og 2023
Viktighet: Høy 
 
Jeg viser til mottatt søknad som nå forberedes for styrets behandling. Jeg har noen korte 
spørsmål.  
 
Da jeg møtte dere i september fikk jeg beskjed om at det var aktuelt å søke for 2023, men at 
man ville avvente endelig svar fra NOKUT. Det foreligger etter det jeg forstår fortsatt ikke. Videre 
forstod jeg det slik at det ikke ville bli søkt for 2022. Hva er årsaken til endringene her? 
 
Videre er det av interesse å få vite hva dere konkret har benyttet av midler til 
psykologspesialister som var det midlene fra AAUKF skulle gå til. Etter det jeg forstår har en 
person – Bård Bertelsen vært ansatt i deler av perioden. Fint om dere sier noe om faktisk 
omfang på psykologspesialister (antall, perioder mv.) og kostnader sett opp mot det som er 
beskrevet i søknaden.  
 
I opprinnelig søknad ble det også stilt krav om fremdrift. Betydningen av dette ble opprettholdt i 
møte med dere i september. Det fremstår som påregnelig at man vil få avslag fra NOKUT, og 
det er følgelig viktig for oss å få vite hva det betyr for fremdrift, og hva som eventuelt tilsier at 
dere vil få innvilget en ny søknad dersom det sendes i 2023.  
 
Hører snarlig fra dere.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Magnus Heimvik 
Daglig leder 
 
 

 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
E-post:    Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no 
Telefon:  +47 99 79 64 14
 

U i A R i t e t e t

Fra: Heimvik, Ole Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: torsdag 17. november 2022 14:44
Til: Anders Johan Wickstrøm Andersen <anders.j.w.andersen@uia.no>
Emne: Profesjonsstudium i psykologi - søknad for 2022 og 2023
Viktighet: Høy

Jeg viser til mottatt søknad som nå forberedes for styrets behandling. Jeg har noen korte
spørsmål.

Da jeg møtte dere i september fikk jeg beskjed om at det var aktuelt å søke for 2023, men at
man ville avvente endelig svar fra NOKUT. Det foreligger etter det jeg forstår fortsatt ikke. Videre
forstod jeg det slik at det ikke ville bli søkt for 2022. Hva er årsaken til endringene her?

Videre er det av interesse å få vite hva dere konkret har benyttet av midler til
psykologspesialister som var det midlene fra AAUKF skulle gå til. Etter det jeg forstår har en
person - Bård Bertelsen vært ansatt i deler av perioden. Fint om dere sier noe om faktisk
omfang på psykologspesialister (antall, perioder mv.) og kostnader sett opp mot det som er
beskrevet i søknaden.

I opprinnelig søknad ble det også stilt krav om fremdrift. Betydningen av dette ble opprettholdt i
møte med dere i september. Det fremstår som påregnelig at man vil få avslag fra NOKUT, og
det er følgelig viktig for oss å få vite hva det betyr for fremdrift, og hva som eventuelt tilsier at
dere vil få innvilget en ny søknad dersom det sendes i 2023.

Hører snarlig fra dere.

Med vennlig hilsen

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

M U l ! r
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
E-post: Ole Magnus e mv.k@aaukf rio
Telefon: +47 99 79 64 14
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-6 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

UiA - Battery Coast 2023 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger videre støtte til UiA 

Battery Coast for 2023 med NOK 1.500.000,-. 
 

2. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
 
 
 
Vedlegg 
2022-11-01_Battery Coast - Funding Application 2023 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Kompetansefondet innvilget i 2022 NOK 1.500.000,- i støtte til Agder Batteri – nå UiA 
Battery Coast. Prosjektet er et omfattende prosjekt i regi av UiA, men hvor begge 
kompetansefondene er med og finansierer prosjektet sammen med industrielle aktører 
som Equinor, Morrow, Elkem, Vianode og Glencore. Totalt skal prosjektet løpe i en 
perioden på fem år, og kompetansefondene har signalisert at man vil støtte prosjektet med 
NOK 1.500.000,- i året fra 2022 til 2026. Kompetansefondene bidrar da med NOK 15 mill 
av et totalbudsjett på i overkant av NOK 69 millioner.  
 
Mål med prosjektet 
 
Formålet med prosjektet er å bygge opp kompetansemiljøet ved UiA slik at man kan bidra 
til at regionen blir et nasjonalt tyngdepunkt innen deler av verdikjeden for batterier, samt at 
man kan bli en viktig leverandør av kompetanse til relevante miljøer innenfor de nasjonale 
batterisatsningene.  
 
Det er fokusert på fire hovedområder:  
 

1. Automatisering av battericelleproduksjon. 
Dette omfatter blant annet utvikling av aplikasjonsdrevne løsninger, hybrid roboter, 
overvåkning, styring og kunstig intelligens. Denne delen vil arbeide tett mot 
eksisterende miljø ved UiA innfor MIL mv. 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-6
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022

UiA - Battery Coast 2023

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger videre støtte til UiA
Battery Coast for 2023 med NOK 1.500.000,-.

2. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Vedlegg
2022-11-01_Battery Coast - Funding Application 2023

Saksopplysninger

Kompetansefondet innvilget i 2022 NOK 1.500.000,- i støtte til Agder Batteri - nå UiA
Battery Coast. Prosjektet er et omfattende prosjekt i regi av UiA, men hvor begge
kompetansefondene er med og finansierer prosjektet sammen med industrielle aktører
som Equinor, Morrow, Elkem, Vianode og Glencore. Totalt skal prosjektet løpe i en
perioden på fem år, og kompetansefondene har signalisert at man vil støtte prosjektet med
NOK 1.500.000,- i året fra 2022 til 2026. Kompetansefondene bidrar da med NOK 15 mill
av et totalbudsjett på i overkant av NOK 69 millioner.

Mål med prosjektet

Formålet med prosjektet er å bygge opp kompetansemiljøet ved UiA slik at man kan bidra
til at regionen blir et nasjonalt tyngdepunkt innen deler av verdikjeden for batterier, samt at
man kan bli en viktig leverandør av kompetanse til relevante miljøer innenfor de nasjonale
batterisatsningene.

Det er fokusert på fire hovedområder:

1. Automatisering av battericelleproduksjon.
Dette omfatter blant annet utvikling av aplikasjonsdrevne løsninger, hybrid roboter,
overvåkning, styring og kunstig intelligens. Denne delen vil arbeide tett mot
eksisterende miljø ved UiA innfor MIL mv.
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2. Design av battericeller med fokus på anvendelse 
Her inngår blant annet Aktive lagtykkelser, paring av elektrodekapasitet, elektrolytt 
additiver, materialrenhet, ikke-aktive komponenter, vekt, sikkerhet, pris, elektroder 
og fremstilling. 
 

3. Testing av battericeller. 
Omfatter verifikasjon av ytelse, kapasistet, effekt, energitetthet, impedans, lekkasje, 
levetid, elektrisk og mekanisk belastning, vibrasjon, støt, gassdannelser, sikkerhet 
og påkjenninger fra miljøforhold, inkludert temperatur. 
 

4. Aktive materialer. 
Dette omfatter blant annet materialsammensettning, opimalisering av 
partikkelfmofologi, ledene belegg, overflatebehandling, anvendbare kontinuerlige 
tilvirkningsteorier, og hvordan tilvirke i kontinuerlige reaktorer. 

 
En del av prosjektet er da at dette skal kunne åpne for utdanningskompetanse på mange 
nivå, herunder bachelor, master og PhD. Videre at man får utviklings- og 
forskningskompetanse tilgjengelig for samarbeid med privat næringslov. Det er også et 
mål å følge øvrige kompetansemiljøer og sikre samarbeid mv. med disse. 
 
Prosjektet skal være selvfinansierende fra utgangen av 2026. 
 
Bemanningsplan 

 
 
Den oppdaterte bemanningsplanen viser noe forsinkelse i rekrutteringen fra opprinnelig 
plan. Dette medfører også en forskyvning i kostnader. Dette er løst ved at UiA har en 
mindre andel enn opprinnelig angitt i oppstarten, men en høyere andel senere. 
Totalbudsjettet er økt til i overkant av NOK 69 millioner. Kompetansefondenes andel er 
den samme, ref. oppstillingen under.  
 
Budsjett og finansiering 
 
Oppdatert budsjett 

 
 
 

2. Design av battericeller med fokus på anvendelse
Her inngår blant annet Aktive lagtykkelser, paring av elektrodekapasitet, elektrolytt
additiver, materialrenhet, ikke-aktive komponenter, vekt, sikkerhet, pris, elektroder
og fremstilling.

3. Testing av battericeller.
Omfatter verifikasjon av ytelse, kapasistet, effekt, energitetthet, impedans, lekkasje,
levetid, elektrisk og mekanisk belastning, vibrasjon, støt, gassdannelser, sikkerhet
og påkjenninger fra miljøforhold, inkludert temperatur.

4. Aktive materialer.
Dette omfatter blant annet materialsammensettning, opimalisering av
partikkelfmofologi, ledene belegg, overflatebehandling, anvendbare kontinuerlige
tilvirkningsteorier, og hvordan tilvirke i kontinuerlige reaktorer.

En del av prosjektet er da at dette skal kunne åpne for utdanningskompetanse på mange
nivå, herunder bachelor, master og PhD. Videre at man får utviklings- og
forskningskompetanse tilgjengelig for samarbeid med privat næringslov. Det er også et
mål å følge øvrige kompetansemiljøer og sikre samarbeid mv. med disse.

Prosjektet skal være selvfinansierende fra utgangen av 2026.

Bemanningsplan

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rrofe.ssorer I
I

Forsker- I
stillinger

RhD/
PosOocs I I

I I

Den oppdaterte bemanningsplanen viser noe forsinkelse i rekrutteringen fra opprinnelig
plan. Dette medfører også en forskyvning i kostnader. Dette er løst ved at UiA har en
mindre andel enn opprinnelig angitt i oppstarten, men en høyere andel senere.
Totalbudsjettet er økt til i overkant av NOK 69 millioner. Kompetansefondenes andel er
den samme, ref. oppstillingen under.

Budsjett og finansiering

Oppdatert budsjett
Ut!airfler k!NOK 20121 2022 2023 20!24 202!5 2026 Total
Rrofessor. 4 1..500 4.108 5.343 5.480 5.480 21.911
Fors l:ærstillir111, 3 .542 3.660 3.660 3.660 3.000 1.5.182
RhD,/IPosmocs., 6 311 4.260 6.390 5.325 2.130 18.416
Infrastruktur 4.029 3.012 2.264 2.189' 2.250 1.3.744

Total, klN:O,K 0 6.382 15.1040 17.657 16.654 U.520 69.253
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Kostnadsdekning 
 

 
 
UiA har økt sin andel av prosjektkostnadene fra 62,5% til 67,5%. Øvrige poster og 
fordeling er tilnærmet som omsøkt opprinnelig. Kompetansefondenes andel er totalt NOK 
15 millioner, med en lik andel på hver.  
 
 
Vurderinger 
 
Prosjektet er noe forsinket. Delvis skyldes det Covid og delvis skyldes det at man har et 
vanskelig marked for å rekruttere kvalifisert kompetanse. Ut over dette er prosjektet i rute.  
Man har nå kommet til en milepæle ved at prosjektet kan flytte inn i forskningsbygget som 
er satt opp på Campus, og hvor også utviklingsavdelingen til Morrow vil være lokalisert.  
Daglig leder er invitert på omvisning og informasjonsmøte her i nær fremtid.  
 
 
 
Dette er fortsatt et helt sentralt prosjekt for å søke å sikre Agder en rolle som nasjonalt 
tyngdepunkt for batterisatsning. Lykkes man å bygge opp ledende kompetanse og miljø 
både for utdanning og forskning kan det bli et viktig bidrag til satsningen på batteri i Agder, 
og derved av betydning for om man vil lykkes med satsningen.   
 
Daglig leder får løpende og god informasjon fra leder av prosjektet og daglig leder finner 
ingen grunn til å foreslå endringer i planlagt støtte til prosjektet. Det foreslås følgelig at 
man fortsetter med støtte i 2023 som planlagt med NOK 1.500.000,-.  
 
 
Konklusjon 
 
Administrasjonen anbefaler at styret innvilger søknaden om støtte fra UiA – Battery Coast 
med NOK 1.500.000,- for 2023 som omsøkt og i samsvar med opprinnelig plan.  
 

Kostnadsdekning

Finansiieringi, 20211 2022 2023 21024 2025 20126 Total %
kNOK
UiN 2.082 10.040 13.257 12.254 9.120 46.7.53 675
S!Kf 1.400 1.600 1..500 1.500 1.500 7.500 10 8
AAlJKF 1..500 1..500 1..500 1.500 1.500 7.500 10,8
Morrow
Batfleries 400 400 400 400 400 2.000
E.auinor 400 400 400 400 400 2.000
Elkem 100 mo mo mo 100 500
Vianode 300 300 300 300 300 1.500
Glencora 200 700 200 200 200 1.500 10,8

Total, kNOK Q 1 6 . 3 8 2 1.S.r04Q, n.,657 16.654 13.520 1 6 9 . 2 5 3

UiA har økt sin andel av prosjektkostnadene fra 62,5% til 67,5%. Øvrige poster og
fordeling er tilnærmet som omsøkt opprinnelig. Kompetansefondenes andel er totalt NOK
15 millioner, med en lik andel på hver.

Vurderinger

Prosjektet er noe forsinket. Delvis skyldes det Covid og delvis skyldes det at man har et
vanskelig marked for å rekruttere kvalifisert kompetanse. Ut over dette er prosjektet i rute.
Man har nå kommet til en milepæle ved at prosjektet kan flytte inn i forskningsbygget som
er satt opp på Campus, og hvor også utviklingsavdelingen til Morrow vil være lokalisert.
Daglig leder er invitert på omvisning og informasjonsmøte her i nær fremtid.

Dette er fortsatt et helt sentralt prosjekt for å søke å sikre Agder en rolle som nasjonalt
tyngdepunkt for batterisatsning. Lykkes man å bygge opp ledende kompetanse og miljø
både for utdanning og forskning kan det bli et viktig bidrag til satsningen på batteri i Agder,
og derved av betydning for om man vil lykkes med satsningen.

Daglig leder får løpende og god informasjon fra leder av prosjektet og daglig leder finner
ingen grunn til å foreslå endringer i planlagt støtte til prosjektet. Det foreslås følgelig at
man fortsetter med støtte i 2023 som planlagt med NOK 1.500.000,-.

Konklusjon

Administrasjonen anbefaler at styret innvilger søknaden om støtte fra UiA - Battery Coast
med NOK 1.500.000,- for 2023 som omsøkt og i samsvar med opprinnelig plan.
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970546200 

www.uia.no 
Phone 38 14 10 00 
Org. no 970 546 200 

 

Grimstad, 28.10.2022 

 

Application for Funding – UiA Battery Coast(2022-2026) – Year 2023 

 

Agder Batteri – Kompetanse 

Bakgrunn 

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

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

Morrow Batteries, og de mange følgevirkninger dette har, er det nå tydelig at 

batterikompetanse kommer til å bli viktig for Agder regionen fremover. 

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

skape minst det dobbelte antall indirekte arbeidsplasser. Det er all mulig grunn til å forvente 

at det blir mer aktivitet innen batteri som følge av dette og helt konkret skal Morrow Batteries 

har funnet lokasjoner til det tilhørende forsknings- og utviklingsarbeidet. Noe som også 

representerer 100-150 arbeidsplasser. Samtidig ser vi stor interesse fra sentrale bedrifter som 

Equinor og Hydro for regionen og samarbeide med Universitetet i Agder (UiA) innen 

batteriteknologi og, helt vesentlig, Eyde-klyngen har valgt å satse tungt inn mot 

batteriteknologi. 

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

prosesskompetanse og infrastruktur eksemplifisert ved bedrifter som Glencore Nikkelverk, 

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

batterikompetanse som vil vedvare mange år fremover. En vesentlig del av den 

batterikompetansen kan og bør etableres på UiA og vi er bevisste på det ansvar som ligger 

på oss. 

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

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

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

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

utviklingsprosjekter med fokus på resirkulering og gjenbruk av batterier. For eksempel fikk 

forskere fra fakultetet ganske nylig en tildeling fra Regional Forskningsfond (RFF) på 5 MNOK 

til prosjektet «Exploiting the potential of spent EV batteries, Electric Agder (ELAG)» i 

samarbeide med 7 bedrifter. Det er flere eksempler på slike forskningsprosjekter og minst like 

viktig er den store interessen fakultetet ser for batterirelaterte prosjekter blant de studerende. 

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

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

kompetansemiljø innen batteriteknologi. 

 

Prosjektets mål 

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

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

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

fire hovedområder: 

1. Automatisering av battericelleproduksjon (kobling mot eksisterende ledende mekatronikk 

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

intelligens. 

o Automasjonsløsninger ved resirkulering og gjenbruk. 

2. Design av battericeller med fokus på anvendelse  

o Aktive lagtykkelser, parring av elektrodekapasitet, elektrolytt additiver, 

materialrenhet, ikke-aktive komponenter, vekt, sikkerhet, pris 

o Elektroder og fremstilling 

3. Testing av battericeller 

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

levetid.   

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

påkjenning fra miljøforhold inkludert temperatur. 

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

4. Aktive materialer 

o Materialesammensetting, optimalisering av partikkelmorfologi, ledende belegg, 

overflatebehandling 

o Anvendbare kontinuerlige tilvirkningsteknologier, hvordan tilvirke i kontinuerlige 

reaktorer 

UiA ønsker å bygge opp et kompetansemiljø med: 

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

profil basert på de fire områdene nevnt ovenfor. 

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

med det aktuelle næringslivet. 

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

kompetansemiljøet ikke konkurrerer unødig, men supplerer og samarbeider med 

andre miljøer. 

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

nåværende tidspunkt er det klart at hovedområde 1 er det sted hvor det allerede er mest 

aktivitet på fakultetet. Samtidig blir det feil å utelukke muligheten for å bygge opp kompetanse 

innen de andre områdene så lenge det signaliseres et behov fra næringslivet og 

virkemiddelapparatet. Det blir derfor en vesentlig oppgave for kompetansemiljøet å kunne 

navigere i forhold til andre miljøer og samtidig sikre en relevant profil.   

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

gjør det selvfinansierende. 

 

Hvordan oppnå mål 

Det opprettes tre heltids og fem 20% deltids professorstillinger og tre faste forskerstillinger ved 

Fakultetet for Teknologi og Realfag ved UiA, kombinert med, som et minimum, seks strategisk 

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

i infrastruktur. 

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

vil, i prinsippet, bli drevet som et prosjekt, der ledelsen på fakultetet fungerer som 

styringskomite og bidragsytere til prosjektet inngår i et rådgivende styre, i dette tilfellet 

Glencore Nikkelverk, Equinor, Morrow Batteries, Elkem Carbon og GCE Eyde. 
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Bemanningsplan 

 

O
ri

g
in

a
l 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Professorer 

                                                

                                                

                                                

                                                

Forsker-
stillinger 

                                                

                                                

                                                

PhD/ 
PostDocs 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

  

U
p

d
a

te
d

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Professorer 

                                                

                                                

                                                

                                                

Forsker-
stillinger 

                                                

                                                

                                                

PhD/ 
PostDocs 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                
 

 

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

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

innen batteriteknologi med vitenskapelig kompetanse, nettverk, ledererfaring og energi på det 

nivå som trengs for å kunne bygge opp kompetansemiljøet. 

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

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

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

samtidig sikre bred berøringsflate mot andre kompetansemiljøer. De 2 professorstillingene 

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

innen batteriteknologi. 

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

nettverksbygging, utvikling av forskningssøknader og gjennomføring av forskningsprosjekter. 

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

med bedriftene. Det forventes at det totale antallet av PhD/PostDoc stillinger blir vesentlig 

større enn de seks strategiske etter hvert som miljøet tiltrekker seg forskningsprosjekter. 

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

å utvikle nye spesialiseringer som tilgodeser de behov som næringslivet har. Samtidig skal 
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miljøet sikre at samarbeidet med Fagskolen i Agder styrkes slik at berøringsflaten på 

batteriutdanningen strekker seg fra forskning til fagskole.  

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

den nødvendige kompetansen som trengs for å få gjennomslagskraft nasjonalt og 

internasjonalt på en rask og fleksibel måte. 

  

 

Utgifter og finansiering 

Fakultetet for Teknologi og Realfag ved UiA søker om støtte fra industrien, Sørlandets 

Kompetansefond (SKF) og  Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond (AAUKF). Utgiftene 

er i hovedsak lønninger og infrastruktur og i mindre grad rekruttering. 

 

O
ri

g
in

a
l 

Utgifter, kNOK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Professor, 4 1.000 2.700 4.000 5.300 5.300 5.300 23.600 

Forskerstilling, 3   3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 16.500 

PhD/PostDocs, 6   2.000 4.000 6.000 4.000 2.000 18.000 

Infrastruktur   2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

                

Total, kNOK 1.000 10.000 13.300 16.600 14.600 12.600 68.100 

  

U
p

d
a

te
d

 

Utgifter, kNOK 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total 

Professor, 4   1.500 4.108 5.343 5.480 5.480 21.911 

Forskerstilling, 3   542 3.660 3.660 3.660 3.660 15.182 

PhD/PostDocs, 6   311 4.260 6.390 5.325 2.130 18.416 

Infrastruktur   4.029 3.012 2.264 2.189 2.250 13.744 

                

Total, kNOK 0 6.382 15.040 17.657 16.654 13.520 69.253 
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O
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Finansiering,  
kNOK 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total % 

UiA* 400 4.900 8.200 11.500 9.700 7.800 42.500 62,4 

SKF 400 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 13.900 20,4 

AAUKF 200 800 800 800 800 800 4.200 6,2 

Morrow 
Batteries   400 400 400 400 400 2.000 

11,0 

Equinor   400 400 400 400 400 2.000 

Elkem   400 400 400 400 400 2.000 

Glencore   400 400 400 200 100 1.500 

                  

Total, kNOK 1.000 10.000 13.300 16.600 14.600 12.600 68.100   

  

U
p

d
a

te
d

 

Finansiering,  
kNOK 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total % 

UiA*   2.082 10.040 13.257 12.254 9.120 46.753 67,5 

SKF   1.400 1.600 1.500 1.500 1.500 7.500 10,8 

AAUKF   1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 10,8 

Morrow 
Batteries   400 400 400 400 400 2.000 

10,8 

Equinor   400 400 400 400 400 2.000 

Elkem   100 100 100 100 100 500 

Vianode   300 300 300 300 300 1.500 

Glencore   200 700 200 200 200 1.500 

                  

Total, kNOK 0 6.382 15.040 17.657 16.654 13.520 69.253   
 

 

UiA* = Fakultetet for Teknologi og Realfag ved UiA 

 

Hvilke fordeler gir dette for partnerne? 

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

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

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

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

styrker kompetansefondene automatisk regionens universitet, UiA. 

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

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

dem direkte i prosjekter. Det vil også gi fortrinn inn mot student- og forskningsprosjekter og 

innflytelse på utvikling av utdanningene. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

NHO - ScaleUp Norge 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger søknad om støtte fra 
NHO til prosjektet ScaleUp Norge med NOK 500.000,- for 2023 som omsøkt. 
 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av 50 % 
av støtte innvilget i sak 49/21 til NHO Agder. Beløp til utbetaling utgjør NOK 
225.000,-. 

 
3. Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte. 

 
 
Vedlegg 
ScaleUp Norge søknad 2023 251022 v4 
Anmodning om utbetaling AAUKF 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Styret innvilget i sak 49/21 NOK 450.000,- til NHOs prosjekt ScaleUp Nordic, nå ScaleUp 
Norge. Det ble videre gitt signal om vilje til videre støtte til prosjektet forutsatt at man har 
den nødvendige fremdrift mv.  
 
Prosjektets målsetning 
 
Prosjektet er ment å fungere en pådriver for vekst i regionen. Tanken er at aktuelle 
selskaper skal få nødvendig hjelp og støtte til å ta ut det vekstpotensial som ligger i 
selskapet. Pr i dag er det alt for mange selskap både i Agder og landet for øvrig som har et 
stort vekstpotensial, men som av ulike grunner ikke tar i bruk potensialet.  
 
Prosjektet har som formål å bidra til å styrke både regionen og de bedrifter som får hjelp til 
å ta ut sitt vekstpotensial. For regionen er det å bidra til at man får flere ut i fast arbeid helt 
sentralt. Agder ligger i dag svært lavt på den nasjonale oversikten over 
sysselsettingsandel. Videre er Agder spesielt utsatt i en periode hvor mye lokalt næringsliv 
i årene fremover skal klare å omstille seg fra «oljealderen» til produksjon rettet mot 
bærekraftige alternativer. Noko har beregnet at man på Agder må skape ca 1500-2000 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-7
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022

NHO - ScaleUp Norge

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger søknad om støtte fra
NHO til prosjektet ScaleUp Norge med NOK 500.000,- for 2023 som omsøkt.

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner utbetaling av 50 %
av støtte innvilget i sak 49/21 til NHO Agder. Beløp til utbetaling utgjør NOK
225.000,-.

3. Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

Vedlegg
ScaleUp Norge søknad 2023 251022 v4
Anmodning om utbetaling AAUKF

Saksopplysninger

Styret innvilget i sak 49/21 NOK 450.000,- til NHOs prosjekt ScaleUp Nordic, nå ScaleUp
Norge. Det ble videre gitt signal om vilje til videre støtte til prosjektet forutsatt at man har
den nødvendige fremdrift mv.

Prosjektets målsetning

Prosjektet er ment å fungere en pådriver for vekst i regionen. Tanken er at aktuelle
selskaper skal få nødvendig hjelp og støtte til å ta ut det vekstpotensial som ligger i
selskapet. Pr i dag er det alt for mange selskap både i Agder og landet for øvrig som har et
stort vekstpotensial, men som av ulike grunner ikke tar i bruk potensialet.

Prosjektet har som formål å bidra til å styrke både regionen og de bedrifter som får hjelp til
å ta ut sitt vekstpotensial. For regionen er det å bidra til at man får flere ut i fast arbeid helt
sentralt. Agder ligger i dag svært lavt på den nasjonale oversikten over
sysselsettingsandel. Videre er Agder spesielt utsatt i en periode hvor mye lokalt næringsliv
i årene fremover skal klare å omstille seg fra «oljealderen» til produksjon rettet mot
bærekraftige alternativer. Noko har beregnet at man på Agder må skape ca 1500-2000
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nye arbeidsplasser årlig for å erstatte de arbeidsplasser som faller bort fremover og bringe 
Agder opp på landsgjennomsnittet på sysselsettingsgrad.  
 
Det er tanken at prosjektet skal være et pilotprosjekt på Agder, og at dette, dersom man 
lykkes, skal tas i bruk over hele landet.  
 
 
Fremdrift 
 
Fremdriften i prosjektet er noe forsinket. Dette har tilknytning både til at det har tatt noe tid 
å utforme en endelig konseptmodell, samt at det har vært nødvendig med noen 
avklaringsrunder med fylkeskommunen knyttet til medfinansiering fra fylkeskommunens 
side.  
 
Målsettingen for andre prosjektår (2023)vil være å etablere prosjektorganisasjonen, og 
deretter få inn samarbeidspartnere og/eller medfinansiører, slik at man i 2024 – 2025 har 
full drift. Etter fjerde prosjektår skal prosjektfinansieringen kunne avsluttes og ScaleUp 
Norge være i stand til å drives på et rent kommersielt grunnlag. 
 
Konsept 
 
Konseptet er bygd på moddeller utviklet blant annet ved ScaleUp Institute i UK, samt 
regionale prosjekter som moment Growt Lag og Sørlandets scale-ups etter covid 19, samt 
Smart Growth prosjektet fra overlevelse til vekst i krisetid. 
 
Ut fra dette er en visualiering av konseptet og samspillsmodellen se ut som angitt under. 
ScaleUp Norge er ment som et bindeledd og en forsterker mellom ulike aktører:  
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Prosjektmodell og organisering 
 
Prosjektet er planlagt satt opp og organisert slik:  
 

 
En prosjektleder ansattes i disse dager og vil være på plass i første kvartal 2023. Deretter 
vil arbeidet med utrulling av prosjektet starte. 
 
De nærmere prosjektaktiviteter er angitt slik av søker: 
 
1. Konseptutvikling for aktiviteter i hovedprosjektet 
For å være en relevant aktør for bedrifter og næringsliv, er det sentralt at man identifiserer  
hvilke tjenester, aktiviteter og arrangementer som er relevante. Det er videre viktig å unngå overlapp med 
andre aktører i økosystemet. Aktuelle fokusområder: 

- Analyse av tjenestebehov 
- Markedsføring og videreutvikling av vekst.global plattformen inkl. tjenester 
- Økosystemforståelse (private, offentlige, kapital) 

 
Internasjonalt Vekstsamarbeid – videreutvikles til «Scale Up Radar NORWAY» 
www.vekst.global er en operativ plattform for matching av personer med internasjonal  
erfaring og nettverk, til vekstselskapers konkrete behov. Vekstselskapene (startups,  
scaleups og SMB) kan oppsøke internasjonal salgskompetanse og nettverk for en spesifikk bransje og 
geografisk område. Målgruppen for verktøyet er vekstbedrifter med  
internasjonale ambisjoner. Hovedideen er som nevnt å gjøre lite tilgjengelige internasjonale 
nettverkskompetanser tilgjengelig og sikre at mangfoldet av vekstbedrifter kan øke sin konkurranseevne og 
få vekst- og verdiøkning. Vekstbedriftene representerer en diversifisert målgruppe av tematiske områder. 
 
2. Scaleups og kapitaltilgang 
Første temaområde som påbegynnes i 2023. Her vil vi ta kontakt med relevante investorer  
og kapitalmiljøer regionalt og nasjonalt for å undersøke hvordan vi kan utvikle mekanismer  

Prosjektmodell og organisering

Prosjektet er planlagt satt opp og organisert slik:

NHO-Agder

Regiondirektør
- - - - - -

Styningskomite Scale-up

NHO Sentrale
funksjoner

- ---- r - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

NHO
regionapparat Andre aktører

Sty1fogskomite:
NHO-Agder regiondireklør
Leder Næ11ingsfo:re11ingen i K11isti.ansands11egiomm
Leder Kompetansefond
2 f11islilte aktører (eks. nælingsHv/fo:rskning:Smiljø/analyseinstiturtt)

Andre .aktører:
Næringsforening;er nasjonaH
Klyng:er
Investo11miljøer

En prosjektleder ansattes i disse dager og vil være på plass i første kvartal 2023. Deretter
vil arbeidet med utrulling av prosjektet starte.

De nærmere prosjektaktiviteter er angitt slik av søker:

1. Konseptutvikling for aktiviteter i hovedprosiektet
For å være en relevant aktør for bedrifter og næringsliv, er det sentralt at man identifiserer
hvilke tjenester, aktiviteter og arrangementer som er relevante. Det er videre viktig å unngå overlapp med
andre aktører i økosystemet. Aktuelle fokusområder:

- Analyse av tjenestebehov
- Markedsføring og videreutvikling av vekst.global plattformen inkl. tjenester
- Økosystemforståelse (private, offentlige, kapital)

Internasjonalt Vekstsamarbeid- videreutvikles til «Scale Up Radar NORWAY»
www.vekst.global er en operativ plattform for matching av personer med internasjonal
erfaring og nettverk, til vekstselskapers konkrete behov. Vekstselskapene (startups,
scaleups og SMB) kan oppsøke internasjonal salgskompetanse og nettverk for en spesifikk bransje og
geografisk område. Målgruppen for verktøyet er vekstbedrifter med
internasjonale ambisjoner. Hovedideen er som nevnt å gjøre lite tilgjengelige internasjonale
nettverkskompetanser tilgjengelig og sikre at mangfoldet av vekstbedrifter kan øke sin konkurranseevne og
få vekst- og verdiøkning. Vekstbedriftene representerer en diversifisert målgruppe av tematiske områder.

2. Scaleups og kapitaltilgang
Første temaområde som påbegynnes i 2023. Her vil vi ta kontakt med relevante investorer
og kapitalmiljøer regionalt og nasjonalt for å undersøke hvordan vi kan utvikle mekanismer
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og strukturer for bedre kapitaltilgang for scaleups, og hva dette vil kreve av scaleup-casene. 
 
3. Strategiske partnerskap og nettverksbygging 
Etablere strategiske partnerskap med regionale aktører. Prosjektet har innleder dialog med aktører som 
DIGIN og Skagerak Capital. Disse vil inviteres inn til å ha en aktiv rolle i  
ScaleUp Norge, enten som premissleverandører, kunnskapsleverandører eller som  
representanter for industri, næringer eller investorer. En av hovedoppgavene for i  
hovedprosjektet vil være å utvide partnerskapene til et nasjonalt nettverk innen 2024.  
 
4. Finansiering og eierskap i prosjektperioden 
En sentral del av arbeidet i år 2 – 2023 vil være å bygge et konsortium av prosjektpartnere  
som deltar med finansiering og/eller egeninnsats og andre leveranser i prosjektet. 
5. Prosjektbeskrivelser, presentasjoner, finansieringssøknader til relevante parter 
Utarbeide nye prosjektbeskrivelser, presentasjoner og søknader i forlengelsen av forrige  
aktivitet. 
 
6. Scaleup-konferansen 
Prosjektet skal høsten 2023 arrangere Norges første konferanse spesifikt knyttet til  
scaleups. Programmet vil ha nasjonal relevans og vi vil også trekke inn internasjonale  
kapasiteter på feltet. 
 
Budsjett og finansiering 2023 
 
Prosjektets omfang og kostnadsfordeling har vært tema i året som har gått. Dette har 
medført at man nå ser for seg følgende omfang på budsjett og finansiering i 2023 
 

 

 
 
Delutbetaling av støtte 
 
Det er søkt om utbetaling av 50 % av innvilget støtte. Totalt utgjør dette NOK 225.000,-. 
 
 

og strukturer for bedre kapitaltilgang for sca/eups, og hva dette vil kreve av sca/eup-casene.

3. Strategiske partnerskap og nettverksbygging
Etablere strategiske partnerskap med regionale aktører. Prosjektet har innleder dialog med aktører som
DIG/N og Skagerak Capital. Disse vil inviteres inn til å ha en aktiv rolle i
Sca/eUp Norge, enten som premissleverandører, kunnskapsleverandører eller som
representanter for industri, næringer eller investorer. En av hovedoppgavene for i
hovedprosjektet vil være å utvide partnerskapene til et nasjonalt nettverk innen 2024.

4. Finansiering og eierskap i prosjektperioden
En sentral del av arbeidet i år 2 - 2023 vil være å bygge et konsortium av prosjektpartnere
som deltar med finansiering og/eller egeninnsats og andre leveranser i prosjektet.
5. Prosjektbeskrivelser, presentasjoner, finansieringssøknader til relevante parter
Utarbeide nye prosjektbeskrivelser, presentasjoner og søknader i forlenge/sen av forrige
aktivitet.

6. Sca/eup-konferansen
Prosjektet skal høsten 2023 arrangere Norges første konferanse spesifikt knyttet til
sca/eups. Programmet vil ha nasjonal relevans og vi vil også trekke inn internasjonale
kapasiteter på feltet.

Budsjett og finansiering 2023

Prosjektets omfang og kostnadsfordeling har vært tema i året som har gått. Dette har
medført at man nå ser for seg følgende omfang på budsjett og finansiering i 2023

Utgifter
Prosjektleder/ 100% (inkl. sos.iale kostnader)
Forskningsprosjekt isamarbeid med ett eller flere forskningsmiljøer
Adm utgifter
Tjeneste- og programutvikling [eksterne tjenester)
Paitner- og1nettveksaktiv11teter
!Kommunikasjon og markedsføring
Reiser, deltakelse på arrangementer etc
ScaleUp-konferansen 2023
Totalt

Fiinansiering
!Buffer fra 2022 ,(innivilg:et støtte fra AAUKF og Agder fylkeskommune)
Agder fylkeskommune
Sørlandets Kompetansefond
Aust-Agder utviklings- og koropetanselond
Partnerbidrag
Totalt

1300000
650 000
250 000
300 000
400 000
250 000
150 000
300 000

3 600(1()0

950 000
500 000

1000000
500 000
650 000

3 600(1()0
Fork1laring til budsje,ttet
Prosjekfil,eder: Måle! er at prosjektleder begynner i Q1. Totalsummen for året kan derfor bli
noe justert basert på oppstartsädspunktet.
Fors.kningsprosjekt Et større, gjeme flerårig prosjekt, i sarnerbsid med relevante
forsknrngsmiljøer..Hier vil man så langt del er mul&g også sø:e egne forskningsmidler,
eksempelvis fra RFF i første omgangi.
Adm utgift!er: AIie utgifter knyttet tHdrift 091administrasjon av prosjektet.
Tjeneste- og programutvilkting: Innkjøp av ekstern ekspertise..
Panner- og nettverksaktivHet.er: Fellessamlinger og arrang,ementer for eksisterende og
potenstelle partnere.
IKommunilkasjon og markedsføring: Utvikling av materiell og distribusjon av dette.
Sca!eUp-l<onferansen 2023: H'er vil d'et utarbeides et eget budsjett for arrangementet, med
egne avtaler og partnere etter behov.

Delutbetaling av støtte

Det er søkt om utbetaling av 50 % av innvilget støtte. Totalt utgjør dette NOK 225.000,-.
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Vurderinger 
 
Prosjektet har hatt en noe vanskelig «fødsel» både knyttet til endelig utforming av 
konsept/arbeidsform og finansiering. Disse forholdene synes nå ryddet opp i og man er nå 
klar for å sette i gang prosjektet med ansettelse av prosjektleder mv.  
 
Dette er et prosjekt som om man lykkes kan bidra til at Agder får en høyere 
sysselsettingsgrad, og at omstillingen fra oljealderen til bærekraftig og fremtidsrettet 
industri og produksjon vil kunne få viktig «hjelp».  
 
I tillegg anses det positivt at prosjektet vil kunne bidra til at selskaper med ubenyttet 
vekstpotensial får hjelp til å ta ut dette potensialet. Det vil også være en styrke for Agder 
som region om man får flere og større selskaper i regionen som vokser både i omsetning 
og antall ansatte. Uten at det har tilknytning til dette prosjektet så ser man for eksempel på 
veksten ved GE Healthcare i Lindesnes hvor viktig det å ta ut et selskaps vekstpotensiale 
kan være for en region. Der ble det nylig besluttet nyinvesteringer på i underkant av NOK 
1 milliard og utvidelse av virksomheten med over 100 nye ansatte.  
 
Ved behandlingen av søknaden for 2022 ble det lagt opp til at kompetansefondet skulle 
støtte prosjektet med inntil NOK 1 million i 2023. Som det fremgår av budsjett og 
finansieringsplan angitt over er kompetansefondets andel i 2023 begrenset til NOK 
500.000,-. Rammene for 2024 blir fortsatt stående som angitt, men det er også mulig at 
man vil kunne få en lavere andel i 2024. 
 
Ut over at prosjektet har hatt en litt vanskelig start finner ikke daglig leder grunnlag for å 
foreslå noen endringer ut fra det som ble skissert ved behandlingen av prosjektet i 2021 
(søknad for 2022). For øvrig tar man til etterretning at det søkes om et lavere beløp enn 
det kompetansefondet åpnet for opprinnelig.  
 
Delutbetaling av støtte 
Det er søkt om utbetaling av 50 % av innvilget støtte i sak 49/21, altså en utbetaling på 
NOK 225.000,-. Forespørselen er i samsvar med de signaler og tilsagn som er gitt og 
daglig leder innstiller på at utbetaling av NOK 225.000,- kan finne sted som forespurt. 
 
 
Konklusjon 
 
Daglig leder finner å ville anbefale at søknaden imøtekommes som omsøkt ved at styret 
innvilger støtte til NHO – prosjektet ScaleUp Norge med NOK 500.000,- for 2023, samt 
godkjenner utbetaling av 50 % av støtte innvilget i sak 49/21. 
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NOK 225.000,-. Forespørselen er i samsvar med de signaler og tilsagn som er gitt og
daglig leder innstiller på at utbetaling av NOK 225.000,- kan finne sted som forespurt.
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1. Bakgrunn 

Scaleups have never been more important for the European economy than today. On the 

verge of a new decade, Europe is facing unprecedented challenges, ranging from the 

COVID-19 pandemic and the resulting economic crisis it brought about, to the threats of 

climate change. Now more than ever, we need innovative fast-growing companies to help us 

find effective and sustainable solutions to such problems and shape the economy of our 

future (European ScaleUp Monitor 2020). 

 

Vekst er et middel til å løse de store samfunnsutfordringene som klima og miljø, jobbskaping 

og bedre levekår. Om lag 60 000 nye bedrifter etableres i Norge hvert år. Men kun et fåtall 

vokser seg store. Det samme bildet ser vi på Agder. Vekst er vanskeligere enn etablering. 

Samtidig er det blant nyetablerte bedrifter vi finner de mulige jobbskaperne for fremtiden, da 

eldre bedrifter heller ikke vokser særlig. 

 

I 2018 hadde 447 bedrifter på Agder med 5 eller flere ansatte vokst over ti prosent de siste 

tre årene fram til 2018, men dette regnes ikke internasjonalt som en scaleup i antall ansatte 

eller i omsetning. I regional/nasjonal sammenheng er det allikevel spesielt interessant å 

følge opp slike bedrifter gjennom ScaleUp Norge. I et tenkt scenario der hver av disse 

bedriftene ansetter 2 personer, vil det bety nærmere 900 nye arbeidsplasser bare her i 

regionen. En viktig del av prosjektet er derfor å arbeide mer med ulike kategoriseringer av 

forskjellige scaleups slik at man får mer tilpassede virkemidler. 

 

Agder er den svakeste regionen i landet i kategorien “arbeidsmarked”, ifølge NHOs analyser. 

NHO sier videre i sitt veikart «Neste trekk» at vi må skape opp mot 250.000 nye jobber i 

privat næringsliv innen 2030. Agder mangler ca. 6500 årsverk for å være på 

landsgjennomsnittet i dag og trenger å kompensere for bortfall av arbeidsplasser i olje- og 

gassnæringen. NHO estimerer videre at Agder må etablere mellom 1500 og 2000 

arbeidsplasser årlig for å beholde den velstanden vi har i dag. I tillegg bør man jobbe for 

minimum å få Agder opp på landsgjennomsnittet. 

 

ScaleUp Norge-prosjektet er en videreføring av arbeidet gjort i Scale up Agder (SCUPA) og 

trekker også linjene tilbake til MIT REAP-prosjektet. Senter for vekstanalyse ved Oxford 

Research videreførte deretter ScaleUp-iniativet gjennom et analyseprosjekt. Hensikten med 

ScaleUp Norge prosjektet er å supplere det eksisterende kunnskapsgrunnlaget fra ScaleUp 

Agder-prosjektet, knyttet til drivkreftene for vekst. Prosjektet skal også bidra i utviklingen av 

et økosystem for vekst, som bidrar til at flere bedrifter vokser innenfor bærekraftige rammer. 

 

2. Målsetting 

Visjonen for ScaleUp Norge er at Norge skal være et av de beste stedene i verden for nye 

og eksisterende bedrifter som har ambisjoner og forutsetninger om vekst. ScaleUp Norge 

skal jobbe nasjonalt for at regioner etablerer økosystem for vekst, slik at flere bedrifter 

vokser innenfor bærekraftige rammer. ScaleUp Norge skal bli en ledende utvikler og 

leverandør av vekst- og skaleringskompetanse med scaleup-bedriftene selv som viktigste 

partner og målgruppe. 
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Målsettingen for prosjektår 2 i 2023 vil i Q1 være å etablere prosjektorganisasjonen, og 

deretter få inn samarbeidspartnere og/eller medfinansiører, slik at man i 2024 – 2025 har full 

drift. Etter 4. prosjektår skal prosjektfinansieringen kunne avsluttes og ScaleUp Norge være i 

stand til å drives på kommersielt grunnlag. 

 

2023-2024: I denne perioden skal man etablere prosjektet som en del av NHO-Agder sin 

organisasjon og blant annet ansette daglig leder. Innholdskonseptene skal utvikles og 

prototyper på aktiviteter og tjenester skal testes ut. Videre skal det organiseres infomøter og 

markedsføring av prosjektet, bygge regional forankring, utvikle nasjonal profil, etablere 

samarbeid med ScaleUp Institute UK og sammen med NHO identifisere andre relevante 

miljøer internasjonalt. Én sentral målsetting for oppstartsperioden er å arbeide for å sikre 

langsiktig finansiering, der både driftsstøtte, prosjektstøtte, konsulenttjenester og andre 

inntektskilder skal utredes/utvikles gjennom ulike forretningsmodeller. 

2024-2025: Internasjonalt samarbeid og fellesprosjekter. Programmer, aktiviteter og 

tjenester tilbys på nordisk nivå. 

 

ScaleUp Norge har i tillegg en annen målsetting som kanskje er den viktigste. Nemlig å 

være pådriver for en endring i kultur og mind set: 

- Der det er lov å tenke stort og ha ambisjoner ut over regionens og Norges grenser 

- Der vekstambisjoner også handler om muligheten til å ansette flere og få flere i 

arbeid 

- Der det blir applaudert å ta risiko og investere i scale up-bedrifter 

 

3. Konsept 

Konseptet for realiseringen av ScaleUp Norge samt innhold og tjenestetilbud, bygger også 

videre på to tidligere prosjekter finansiert av Sørlandets Kompetansefond: Moment Growth 

Lab og Sørlandets scale-ups etter Covid-19 (Internasjonalt Vekstsamarbeid). I tillegg vil 

erfaringene fra det ekstraordinære Innovasjon Norge-finansierte prosjektet og akselerator-

programmet; Smart Growth - fra overlevelse til vekst i krisetider, være verdifulle.  

 

Eksempel på nasjonal samarbeidsmodell: 

Promotor: Aktiv rolle som promotør av prosjektet 

(Innovasjon Norge, NHO, næringshager, næringsrådgivere 

i fylkeskommuner og kommuner, klynger m.fl.) 

Investorer og kapitalmiljøer, 

Akselerator: Aktivt brukernivå for vekstbedrifter i 

akseleratorprogrammer eller lignende program (Innovasjon 

Norge, Næringshager, Startup Lab, TTO m.fl.) 

Funder: Grunnfinansiering og prosjektfinansiering til 

pilotfasen (Kompetansefondene, IN) 

Akademia: etablere rammeverk for kunnskapsutvikling om 

Scale-ups. 

Fasilitator/Connector: Enkeltpersoner som ofte uformelt har en viktig rolle i nettverk knyttet til 

etablering og vekst. 
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Overordnet konseptmodell 

ScaleUp Norge skal i likhet med ScaleUp Institute i UK ha en policy- og innsikts/forsknings-

komponent, og skal i tillegg arbeide være et aktivt koblingspunkt mellom ulike aktører i 

økosystemet, samt arbeide for kompetanse- og kapasitetsutvikling blant scale ups. Dette 

mener vi er et helt sentralt suksesskriterium og vil være avgjørende for at ScaleUp Norge 

skal få noen reell funksjon. 

 

Tradisjonelt er det svært mange ressurser tilgjengelig for gründerbedrifter og den tidlige 

fasen av en etablering, men færre virkemidler etter hvert som bedriften modnes og for 

eksempel skal begynne å skalere internasjonalt. ScaleUp Norge kan på denne måten spille 

en viktig rolle i videreutviklingen av økosystemer for scale ups, eksempelvis ved å  

etablere nettverk for eksempel med - og mellom – ulike kapitalmiljøer. 

 

Det mest sentrale vil allikevel være å ikke begrense seg til unge potensielle scale ups, men i 

langt større grad enn tidligere arbeide med de mer modne oppskaleringskandidatene. 

Ved å være et koblingspunkt til programmer og tjenester som bedriftene kan anvende i sin 

hverdag, vil man også få tilgang på ny kunnskap som kan føres tilbake til analyse- og 

policyarbeidet.  

 

Samspillet mellom de ulike aktørene kan framstilles slik, med ScaleUp Norge som bindeledd 

og «forsterker» i midten: 

 

 
 

Gjennom MIT REAP-arbeidet og rapporten “Gründerskap i klynger” er triple helix modellen 

blitt videreutviklet av Torger Reve til å inkludere entreprenører og risikokapital. Vi vil derfor 

argumentere for at prosjektet også kan sees på som en realisering og operasjonalisering av 

MIT REAP-metodikken. 
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4. Organisering 

Prosjekteier: NHO  

NHO skal bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. 96% de 31 400 medlemsbedriftene, 

hvorav 1750 på Agder, har under 100 ansatte. De spenner fra små familieeide bedrifter til 

multinasjonale selskaper i de fleste bransjer, og representerer over 616 000 årsverk.  

 

Med dette utgangspunktet er NHO i en unik posisjon for å eie prosjektet. Ikke bare kjenner 

NHO norsk næringsliv på pulsen 24/7/365, og vet hvor utfordrende – og avgjørende – riktig 

vekst på riktig tidspunkt er for en norsk SMB. Prosjektet får dessuten en «flying start» ved å 

koble seg på NHOs nasjonale organisering, deres nettverk, politiske posisjon og andre 

initiativ. En rekke partnere vil støtte prosjektet og bidra til å løfte frem gode scale up 

kandidater. 

 

En annen gevinst ved å organisere prosjektet gjennom NHO, er at man ikke introduserer en 

helt ny aktør i økosystemet med én gang ved å etablere en egen juridisk enhet nå. Gjennom 

forprosjekt og hovedprosjekt vil spørsmålet om den optimale strukturen for ScaleUp Norge 

bli behandlet på en inngående måte, i tett dialog med virkemiddelapparat, andre 

økosystemaktører, samt kommuner og fylkeskommuner. Det kan også være positivt at NHO 

oppfattes som en nøytral part som i tillegg ikke har et kommersielt fokus selv. 

 

Prosjektmodell 

 

 
 

Styringskomite: 

- NHO-Agder regiondirektør 

- Leder Næringsforeningen i Kristiansandsregionen 

- Leder Kompetansefond 

- 2 fristilte aktører (eks. næringsliv/forskningsmiljø/analyseinstitutt) 

 

Andre aktører: 

- Næringsforeninger nasjonalt 

- Klynger 

- Investormiljøer 
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Prosjektpartnere  

- Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NiKR) er en medlemseid og partipolitisk 

nøytral organisasjon som aktivt jobber for å fremme næringslivets interesser. Gjennom å 

skape gode møteplasser for kompetanse- og nettverksutvikling, samt drive aktivt politisk 

påvirkningsarbeid, skal vi bidra til at Agder blir en enda mer attraktiv bo- og næringsregion. 

NIKR har 1150 medlemmer i regionen, og er en av landets største næringsforeninger. 

 

Målet er å knytte næringslivet i regionen tettere sammen, og sikre at relevant informasjon 

når ut. Avtalepartene er enige om å inngå et forsterket og inkluderende samarbeid mellom 

næringsforeninger og næringshager i regionen, med spesiell vekt på samarbeid om felles 

regionale næringspolitiske saker, styrking av merkevaren Agder/Sørlandet samt 

erfaringsutveksling/kunnskapsdeling. 

 

Trond Backer, administrerende direktør NIKR sier følgende om bakgrunnen for å bidra i 

prosjektet: «Næringsforeningen og Næringsalliansen deltar i prosjektet fordi vi mener dette 

er viktig for regionens konkurransekraft, og for å bidra til vekst og nye arbeidsplasser. Vår 

visjon er: Norges mest attraktive bo- og næringsregion. Dette prosjektet vil bidra til å 

realisere denne visjonen, ikke minst som et godt virkemiddel i omstillingen rundt det grønne 

skiftet.» 

 

5. Prosjektaktiviteter 

1. Konseptutvikling for aktiviteter i hovedprosjektet 

For å være en relevant aktør for bedrifter og næringsliv, er det sentralt at man identifiserer 

hvilke tjenester, aktiviteter og arrangementer som er relevante. Det er videre viktig å unngå 

overlapp med andre aktører i økosystemet. Aktuelle fokusområder: 

- Analyse av tjenestebehov 

- Markedsføring og videreutvikling av vekst.global plattformen inkl. tjenester 

- Økosystemforståelse (private, offentlige, kapital) 

 

Internasjonalt Vekstsamarbeid – videreutvikles til «Scale Up Radar NORWAY» 

www.vekst.global er en operativ plattform for matching av personer med internasjonal 

erfaring og nettverk, til vekstselskapers konkrete behov. Vekstselskapene (startups, 

scaleups og SMB) kan oppsøke internasjonal salgskompetanse og nettverk for en spesifikk 

bransje og geografisk område. Målgruppen for verktøyet er vekstbedrifter med 

internasjonale ambisjoner. Hovedideen er som nevnt å gjøre lite tilgjengelige internasjonale 

nettverkskompetanser tilgjengelig og sikre at mangfoldet av vekstbedrifter kan øke sin 

konkurranseevne og få vekst- og verdiøkning. Vekstbedriftene representerer en diversifisert 

målgruppe av tematiske områder. 

2. Scaleups og kapitaltilgang 

Første temaområde som påbegynnes i 2023. Her vil vi ta kontakt med relevante investorer 

og kapitalmiljøer regionalt og nasjonalt for å undersøke hvordan vi kan utvikle mekanismer 

og strukturer for bedre kapitaltilgang for scaleups, og hva dette vil kreve av scaleup-casene. 

 

3. Strategiske partnerskap og nettverksbygging 
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Etablere strategiske partnerskap med regionale aktører. Prosjektet har innleder dialog med 

aktører som DIGIN og Skagerak Capital. Disse vil inviteres inn til å ha en aktiv rolle i 

ScaleUp Norge, enten som premissleverandører, kunnskapsleverandører eller som 

representanter for industri, næringer eller investorer. En av hovedoppgavene for i 

hovedprosjektet vil være å utvide partnerskapene til et nasjonalt nettverk innen 2024.     

 

4. Finansiering og eierskap i prosjektperioden  

En sentral del av arbeidet i år 2 – 2023 vil være å bygge et konsortium av prosjektpartnere 

som deltar med finansiering og/eller egeninnsats og andre leveranser i prosjektet. 

 

5. Prosjektbeskrivelser, presentasjoner, finansieringssøknader til relevante parter 

Utarbeide nye prosjektbeskrivelser, presentasjoner og søknader i forlengelsen av forrige 

aktivitet. 

 

6. Scaleup-konferansen 

Prosjektet skal høsten 2023 arrangere Norges første konferanse spesifikt knyttet til 

scaleups. Programmet vil ha nasjonal relevans og vi vil også trekke inn internasjonale 

kapasiteter på feltet. 

 

 

6. Budsjett og finansiering 2023 

Utgifter 

Prosjektleder/ 100% (inkl. sosiale kostnader)    1 300 000 

Forskningsprosjekt i samarbeid med ett eller flere forskningsmiljøer              650 000  

Adm utgifter               250 000 

Tjeneste- og programutvikling (eksterne tjenester)          300 000 

Partner- og nettverksaktiviteter            400 000 

Kommunikasjon og markedsføring            250 000 

Reiser, deltakelse på arrangementer etc        150 000 

ScaleUp-konferansen 2023             300 000 

Totalt            3 600 000 

 

Finansiering    

Buffer fra 2022 (innvilget støtte fra AAUKF og Agder fylkeskommune)    950 000 

Agder fylkeskommune          500 000 

Sørlandets Kompetansefond       1 000 000 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond        500 000 

Partnerbidrag            650 000 

Totalt          3 600 000 

Forklaring til budsjettet 

Prosjektleder: Målet er at prosjektleder begynner i Q1. Totalsummen for året kan derfor bli 

noe justert basert på oppstartstidspunktet.     

Forskningsprosjekt: Et større, gjerne flerårig prosjekt, i samarbeid med relevante 

forskningsmiljøer. Her vil man så langt det er mulig også søke egne forskningsmidler, 

eksempelvis fra RFF i første omgang. 
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Adm utgifter: Alle utgifter knyttet til drift og administrasjon av prosjektet. 

Tjeneste- og programutvikling: Innkjøp av ekstern ekspertise. 

Partner- og nettverksaktiviteter: Fellessamlinger og  arrangementer for eksisterende og 

potensielle partnere. 

Kommunikasjon og markedsføring: Utvikling av materiell og distribusjon av dette.  

ScaleUp-konferansen 2023: Her vil det utarbeides et eget budsjett for arrangementet, med 

egne avtaler og partnere etter behov. 

 

 

 

 

 

 

Kristiansand, 30. oktober 2022, 

 

 

 

Høye G. Høyesen 

NHO 
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Anmodning om utbetaling 

 

Viser til "Tilsagnsbrev NHO Agder – ScaleUp Nordic" signert av dere den 22.09.21   

Prosjektet er nå etablert i NHO. Vi har igangsatt en del oppstarts aktiviteter hos oss samt at vi har 

engasjert Moment Holding AS til å bistå oss med flere av oppstartsaktivitetene.  Vi har også engasjert 

rekrutteringsselskapet Active People som har gjennomført rekrutteringen av ny fulltidsansatt 

prosjektleder. Vi har også brukt mye tid på å diskutere scaleup satsingen med det regionale 

virkemiddelapparatet. Det har påløpt en god del kostnader frem til nå og ytterligere kostnader vil 

komme så snart prosjektlederen er om bord i 1. kvartal 23. Vi anmoder derfor om at 50% av 

tilsagnsbeløpet kr. 450.000 overføres vår konto 6039.05.50378.  

Siden prosjektet er noe bak opprinnelig plan så anmoder vi om at de siste 50% av tilsagnsbeløpet 

overføres til neste år.  

Innbetalingen merkes med prosjektnr. 99057 ScaleUp Nordic.  Vi ser frem mot et godt samarbeid med 

dere.   

 

 

Med vennlig hilsen  

Høye G. Høyesen  

Regiondirektør, NHO-Agder 

  

Til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Fra NHO Agder 

Kopi [Kopimottakere] 

Dato 23. november 2022 

Sak ScaleUp Norge, Saksnr.  49/21 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-8 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til NORCE/UiA 

sitt prosjekt Kompetansesenter for forskningssøknader for 2023 med NOK 
500.000,-.  
 

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
 
 
Vedlegg 
Renew_2022_final_AAUKF_Søknad_Kompetansesenter for forskningssøknader 
Vedlegg 1 Key result areas cluster groups 
Vedlegg 2 Clustergruppene 
Vedlegg 3 Tjenstester KOMPFORSK 
Vedlegg 4 Oversikt over tilslag og tilslagsrater 
Vedlegg 5 Relevant Courses 
Vedlegg 6 Handlingsplan + Beskrivelse 
Vedlegg 7 Handlingsplan + Budsjett 
Vedlegg 8 Handlingsplan + Regnskap 
Vedlegg 9_21-08-25 SKF_Søknad_Kompetansesenter for forskningssøknader_sendt 
 
 
Saksopplysninger 
 
Styret innvilget i sak 62/21 NOK 600.000,- i støtte til Norce/UiA prosjektet 
«Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder.»  
 
 
 
Det ble samtidig gitt signal om videre støtte fremover forutsatt at prosjektet har 
tilfredsstillende fremdrift mv. Søknaden nå omfatter år to av dette prosjektet og søknaden 
er på NOK 577.000,-. De signaler som er gitt tidligere er at man kunne påregne støtte med 
inntil NOK 500.000,-  
 
En grundig gjennomgang av prosjektet fremgår av saksfremlegget i sak 62/21 til styremøte 
15. oktober 2021, som er tilgjengelig på nettsiden https://www.aaukf.no/wp-
content/uploads/2021/12/21_01514-26-komplett-innkalling_-aust-agder-utviklings-og-
kompetansefond-15.10.21.pdf 
 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-8
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022

NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023
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1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til NORCE/UiA
sitt prosjekt Kompetansesenter for forskningssøknader for 2023 med NOK
500.000,-.

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.
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Saksopplysninger

Styret innvilget i sak 62/21 NOK 600.000,- i støtte til Norce/UiA prosjektet
«Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder.»

Det ble samtidig gitt signal om videre støtte fremover forutsatt at prosjektet har
tilfredsstillende fremdrift mv. Søknaden nå omfatter år to av dette prosjektet og søknaden
er på NOK 577.000,-. De signaler som er gitt tidligere er at man kunne påregne støtte med
inntil NOK 500.000,-

En grundig gjennomgang av prosjektet fremgår av saksfremlegget i sak 62/21 til styremøte
15. oktober 2021, som er tilgjengelig på nettsiden https://www.aaukf.no/wp-
content/uploads/2021/12/21 01514-26-komplett-innkalling -aust-agder-utviklings-og-
kompetansefond-15.10.21.pdf
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Prosjektmål 
 
Målet er å etablere et kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger, 
som et samarbeid mellom NORCE og UiA. Dette skal bidra til utvikling av 
konkurransedyktige regionale forskningsmiljøer som både gjensidig forsterker hverandre, 
styrker kunnskapsmiljøene og bidrar til utvikling av regionen gjennom internasjonalt 
samarbeid. 
 
Hovedmål: 
Etablere og drive et virtuelt kompetansesenter for store forsknings- og innovasjons- 
satsinger i Agder, med UiA og NORCE i spissen, med mål om å drastisk øke regional 
innflytelse og suksessrate ved søking av nasjonale og europeiske forsknings- og 
innovasjonsmidler. 
 
Delmål: 

1. Synliggjøre og posisjonere Agders forskningsmiljøer, ved UiA og NORCE, for økt  
gjennomslagskraft i europeiske programmer gjennom sentrale roller i relevante EU-
nettverk, plattformer og tematiske forskningsklynger. 

2. Utvikle metodikk (metoder og prosesser) som kan utløse EU-midler og større 
nasjonale forskningsmidler. 

 
3. Bidra til å øke suksessraten på EU-søknader fra UiA, NORCE og andre aktører i 

Agder. 
 
Som det fremgikk av opprinnelig søknad består prosjektet av fire arbeidspakker. Tabellen 
nedenfor synliggjør status og veien videre i de ulike arbeidspakkene. 
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klynge[@O@ls@og st.•n u s for lmpl@m@nterlng. I
Vedl,gg 1 vi.sos også manoat tii cluster-
l@dels.@n@_
Oppsett for proslektetsnettslde er klar.og Innholdet I nertslden ble utviklet lia første
lmpl@m@nt.@rlng er b@!illlt og I gang. prosjek.tår. Netts.Iden er planl.igt å V;!!J@onlln@I

løp@t a\l 'Virit.eren når dustu-gruppen@s.
Atb@ld med kiiH1:leggJng og velkartene er kartlegglng er ferdlgstllt.
begynt. Her legges vekt på å bygge robuste
mll]Ø@r på tv@fs av organls.asjoner. Arb@[d@t
vinter 2022 og vår 20:iJ vii gl ovorsllct 0 , . , do 12023 og 2024 skal volkorteno bidra tii å:
relevante EU-arenaer for U I for hver cluster-
gruppe,
I tillegg er det gj,ennomf\!rt ta piloter støttet av
KOMFORSK:
l} Deltake/,e pd W RoboticsForum
{Rorr.,rdarn).
!Presentasjon av rele·v.u1te regionale
forsknlngsmlljøer, reglonale alctør..- og
r@Clori@n.

2) Batt<>fl EUwoæsnoo mellom UIA og NORCE
mod lolws I l l p;årolevante EU-calls (UIA,
Campus Grimstad).

Albelo rundt kartlegging og volkal1.meo
regloealt perspolctlv vii starte opp I 20B når
AFK/HSN or klar.

l(oordlnere arbeid I arbeld.sp.akken og sørge-for
lnformasJonsdeling tii regionen og mellom
organlsasjonene..

• utvi.kle-attr11ktll1@fa rskrdnsmllJøer og •
lafrastruktur I regionen

• str:it!!!glsk bygge ne t tw r l cmot
forsknl ngsmll]øer I EU

• systematlsk få utvidet Innflytelsen I de
Identifiserte FoUl•arenaene..

TJenl!Steutvlkllng:

Sentrale a.ktl"vlteter I c!luster-grnppene støttesvia
KOMPFORSK o vil synliggjøre.sI tjer,estetllbuæt
på nettsldan, SoVttJJ,gg 3 Tjenest,r
KOMPFORSK.
Det vii opprettes.en regional ressursgruppe-' I
prosessen m@id utvlkllng ,111et r@glonalt EU-
Vl!lkart.

Metodisk.utvikll111g @retabl@n som @nidel a'I!' Metoiden@som lllt.vlk:l@:s I brnk:@_s tii i\ kartl@gg@,
alle aktl\lltoter <em stØtt1><av KOMPrnSK. Iago volkart, utvikl pro,jektor, bygg• nott""rk
!Denne a.klh1itelen \Ill fl!lgesopp a. ag Innflytelse I EU. M•tooene vii kontlnuerlig
støtteapparatet tmforskerne og IHS'.N. dokl.llmenteres.
ID@t e r opprett@t @nt@amsområde d@r wtvlklet
m@toidlck og v@rktøy-s.am[e-:s k.ontlnuerlig.
Under utvlkllngsfaset1vii denne metodl:kk• og
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Organisering 
 
Det er etablert en prosjektorganisasjon som vist i tabellen under.  
 

 
 
Det er tanken at kompetansesenteret skal samarbeide og komplementere nettverket 
Horizon South Norway som vist i tabellen inntatt i søknaden. Inntil videre er aktiviteten og 
fremdriften i HSN nettverket noe begrenset som følge av bytte av prosjektledelse i dette 
prosjektet. HSN er forutsatt å være en bidragsyter inn i kompetansesenteret og vil også 
være en link mot kompetansesenteret for både bedrifter og offentlig sektor.  
 
 
Økonomi 
 
Prosjektet har hatt noe senere fremdrift enn opprinnelig planlagt og midler budsjettert for 
2022 er følgelig heller ikke fullt ut benyttet. Det fremgår av søknaden at dette ønskes 
overført til 2023/2024 som skissert under.  
 

AP 3

1<0mpe1aru:II!!•
bV!llll•g pl
s4tkmadsutformlng

,erktøkassen være lilgjengellg for forskerne I
KOM?FORSK.

KOM?FORSK har arraegor;t flere grails EU-kurs Det or satt •v midler tii kompotansehovleg på
(I regl a, Forskningsrådet) I regioner,. Oversikt Horizon Europe søknadsutforming,
over kurs som har blitt arraogert tii nå vises I prosjektutvikling og konsortleb'ygglng.
Vedlegg 5 Relevant Coorses. Disse har v-ært Forskerne I clu,ter-gruppeee vii f.I støtte av EU-
åpne for o@llakere fro h<>le reglanon. rådgl,ere fra NORCE og UIA.1tilleggvii det bii

Under Batteri EU-workshop bl<>d<>t bygd
kompetanse på å vurdere og posisjonere seg
mot reEe"Warite liltlysnh,g:er.

Det planlegges en erfarlngsdag I januar 1023
der forsker@mad 1:U•@rfärln.gd@-IH slne
erf•rlnger mod •l ie forskere I KOMPFORSK
cluster-ledel;one og med EU-rå.dglvern• I
organisasjonene. I t,lllegg vii det presenteres
metodikk for å Iago gode volkart mot økt
delt..1lælse I Morlsont Europa.

Vedlegg 4 Oversikt over tl/,log og t/Js/asmte
per september 2022 I Horizon Europe
sarnmenllgnet msd l-lori:zon 2020 og mle :ne
som ble satt I t'lovedsøtnad@n.

mulig å leie Inn ek.stern@konsulenter etter
behov.
Dermed vii forskerne få tllbwd om god
opplæring, samt at det blir on naturlig
erfaringsutveksling og kompetansebvgglng
mellom rådgiverne.

Dot generolle kurstilbudet v11opprettholdes, og I
t l l l g gvii dot bll arrangert skredd•rsdde kurs for
cluster..gruppane.

V d J g ! R , I J t COUJ"SltSgir @nOVMSlkt over
r@l@-Vant@kurs,ld@ntlfls@n. tii nå.

Det regionale velkartel vii bl.a. fokusere på
hvon:f'.in @nreglenal EU-støtte he-s.t k 1 1re,111s@ns
I reg[on@n fr@mover.

Organisering

Det er etablert en prosjektorganisasjon som vist i tabellen under.

!lla1111 TllhØrlgl'tet Rolle Stilling
SfYiRINGSGRUPPE
Thor Ame Håwrst.id NOROE Styrn,fed@r t::onserndlrektør
Ann Camma Schulze-Krogh UiA Nestfeder ForS:knll'lf;!•· og

fnnO'i/asjond[rektør
srsel Strickert Agder fylke:skommu r,e Styremedlem Avdellngleder
llamln'lqu@llurand NOROE O!m,rv,nør med tal@rett Straægfk EU,rådglv@r
Tnr B.Hansen Forskningsrådet Obervatør med talerett Fnrsk11hng,rådet Ag.der

IOER!IIEGRUPPE og sekretarla
Nora SW!¥ NOROE Prosjektleder og Forsknlngsleder

admlnlstratlv koordinater
F'etter Zahl Markl UiA EU-rådghl@r
Sisse-I Strickert• Agder fylke:skom mu ne Koordinator mot HSN Avdelingsleder
Christl ne 5var!ila.d UiA EU-r.id'glv@r
Andreas. V11ne Eillefsen UiA rn-rådghl@r
Stf:gManhlnsen NOROE Strategfk EU,rådglv@r
Sfren M. Neset NOROE Fnrretnlngsul\likller og

Regionansvarlig I Agder
SHan, Reiersen Agder fylkeskom mu ne Dall111g leder Reglor.ale

forskil lngsfond Agder
Tor B. HanS!!II Forskningsrådet ForS:k11l11gsrådet Agder
R!EURSGRUPPE••
Kompetansesenteret vil llern,n@seg av U-nettverket, r,essursgruppe som bl.a. består av:
EU-rådgivere I k!ynge11e; l.sallelle-1.oule Aabel (GCE NODE, cg Christophe Pinck (NCEEYDE)
lmemasjonal rådgiver l Krlstlansand kommune; Ø'(Vlnd L. l.ad@rud
lntemasjonal rådgiver I l\gder fylkeskommune; LarsHolmer-Holl't'n
Obsli'rwrtøre,: T o r - Hansen (Forsknfngsrådetl cg Edel Bertlne Dirdal [Innovasjon,Norge, EU-rådgi'il@f)

Det er tanken at kompetansesenteret skal samarbeide og komplementere nettverket
Horizon South Norway som vist i tabellen inntatt i søknaden. Inntil videre er aktiviteten og
fremdriften i HSN nettverket noe begrenset som følge av bytte av prosjektledelse i dette
prosjektet. HSN er forutsatt å være en bidragsyter inn i kompetansesenteret og vil også
være en link mot kompetansesenteret for både bedrifter og offentlig sektor.

Økonomi

Prosjektet har hatt noe senere fremdrift enn opprinnelig planlagt og midler budsjettert for
2022 er følgelig heller ikke fullt ut benyttet. Det fremgår av søknaden at dette ønskes
overført til 2023/2024 som skissert under.
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Søkers oppsummering 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

P.1n11er flnanslerlnt: 1011 i.udsJett:W l , Rqnsbp" 102:2 hst2022 lhtdsjett 2.02311:udsjett 202• SIUM
NOROE cash 39 781 591 189 1142 8&6 2828

ln-!kind 52 230 146 84 293 1917 772
I.JiA cash 331 119 212 735 '607 :l!.672

ln-!kind 235 109 126 290 20.3 728
Agder FK cash - - - -

ln-!kind 100 49 51 120 so 300
Totalmsn 39 1111 710 401 1 8 7 7 1473 4500
Total in•kimi 52 565 304 261 703 480 1800
TOTAL 91 1.6716 i 014 662 2 5 8 ( 1 1953 1 6 : 3 0 0

Finan$erimg SKF 750 1300 950 3000
AAUKF 400 577 523 1500

Utbetaling SKF 500 500
lPer08-2021 MUKF 300 300

Søkers oppsummering

OPPSUMMERING
Etablering og implementering av senteret og forankring i organisasjonen har tatt en del tid grunnet
ressursutfordringer hos alle organisasjonene. Det tar tiid å bygge en samarbeidsrelasjon mellom både
admlnlstrataæressurser og forskere. Prosjektledelsen er nå på plass, og progresjonen er god. IClet er
skapt en felle,s plattform mellom UiA, NORCE og Agder ke,skommtme fur diskusjoner og utveksling
av planer og strategier mot EU.

Informasjonsdeling i styidngsgruppen har vært god, og o1uster-gruppene er etahler]. IFler,e av o1uster-
gmppene har begynt med å

• bli bedre kjent på tvers av organisasjoner
• ta i bruk tjenester fm KOM PFORSK
• kartlegge Immpetansen og infrastruktur i forskerrniljøene i du ster -gruppene i et H l -

pe,rspektiv

I høst/Viinter vil aktiiViitetene være sentr,ert rundt å
• få forskersamarbeid mellom UiA og NORCE i alle duster -gruppene
• utvide og samkjør,e !kartlegging i en fellesstrektur som kan presenterespå nettsiden
• etaMere og fylle neUsiden med innhold
• utarbeide metodiklkier og verktøy parallelt med tjenestetilbudet.

Aktiviteter i 2023 og 2024:

• Utarbeide velkart fur alle duster-gruppene og for regionen

• V,eilkartene og KOMPF,ORSKs tjenestør skal bidra til å:
a uruiikle attraktive forskiningsmiljøer og -infrastruktur i regiionen
a strategisk bygge nettverk med forskningsmiljøer i EU
a systematislkutViide innfilyl:elsen på de ident1ifiserte FolJIH:11renaene

• Metodikk utvikles for å profesjonalisere det helhetlige arbeidet
• !.Jevere tiilpasse,de,tjene,ster for kompe tansebyng til forskerne i KOMPIFORSKs duster-

grupper
• irilby et godt kompetansetilbud [kuts mm) innen utvalgt ELJl-temat1iklkmr,elevante aktør,er i

regionen.
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Vurderinger 
 
Søknaden omfatter en videreføring av et prosjekt godkjent for støtte i 2021. Styret gav den 
gang signal om vilje til videre støtte forutsatt tilfredsstillende fremdrift. Videre ble det uttrykt 
et ønske om at man satte seg klarere mål for hvor stor økning i innvilgede søknader man 
ser for seg at prosjektet skal kunne bidra til. Man har så langt ikke kommet noe nærmere 
en konkretisering av mål mht. økning av innvilgede søknader. Daglig leder kan imidlertid 
ikke se at det skal være avgjørende for om man skal innvilge videre støtte til prosjektet.  
 
Prosjektet fremstår for øvrig å være i rute og i samsvar med den opprinnelige plan for 
prosjektet. Det foreligger heller ingen andre forhold som tilsier at kompetansefondet bør 
endre holdning til prosjektet. 
 
Slik daglig leder vurderer dette er prosjektet minst like relevant i dag som da dette ble 
startet opp. Agder som region har svært mange prosjekter på gang som vil generer mye 
forskning og som kan være svært relevant for søknader om støtte både nasjonalt og 
internasjonalt, og da særlig innenfor mange ulike EU program. I et slikt perspektiv er det 
viktig at man i regionen har kompetanse og verktøy til å imøtekomme dette behovet. 
Prosjektet vil også kunne bli et suplement inn mot og få synergier med en eventuell utvidet 
EU satning i regionen.  
 
Daglig leder har vært i dialog med daglig leder i SKF og begge anbefaler at søknaden 
godkjennes, men innenfor de rammer som opprinnelig var fastsatt.  
 
 
Konklusjon 
 
Det anbefales at støtte til prosjektet innvilges med NOK 500.000,- for 2023.  
 
 
 

Vurderinger

Søknaden omfatter en videreføring av et prosjekt godkjent for støtte i 2021. Styret gav den
gang signal om vilje til videre støtte forutsatt tilfredsstillende fremdrift. Videre ble det uttrykt
et ønske om at man satte seg klarere mål for hvor stor økning i innvilgede søknader man
ser for seg at prosjektet skal kunne bidra til. Man har så langt ikke kommet noe nærmere
en konkretisering av mål mht. økning av innvilgede søknader. Daglig leder kan imidlertid
ikke se at det skal være avgjørende for om man skal innvilge videre støtte til prosjektet.

Prosjektet fremstår for øvrig å være i rute og i samsvar med den opprinnelige plan for
prosjektet. Det foreligger heller ingen andre forhold som tilsier at kompetansefondet bør
endre holdning til prosjektet.

Slik daglig leder vurderer dette er prosjektet minst like relevant i dag som da dette ble
startet opp. Agder som region har svært mange prosjekter på gang som vil generer mye
forskning og som kan være svært relevant for søknader om støtte både nasjonalt og
internasjonalt, og da særlig innenfor mange ulike EU program. I et slikt perspektiv er det
viktig at man i regionen har kompetanse og verktøy til å imøtekomme dette behovet.
Prosjektet vil også kunne bli et suplement inn mot og få synergier med en eventuell utvidet
EU satning i regionen.

Daglig leder har vært i dialog med daglig leder i SKF og begge anbefaler at søknaden
godkjennes, men innenfor de rammer som opprinnelig var fastsatt.

Konklusjon

Det anbefales at støtte til prosjektet innvilges med NOK 500.000,- for 2023.
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Søknad til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond om 
prosjektvidereføring for flerårig prosjekt, år 2  

Tematisk emne for prosjektsøknaden innen utlysingen: 
«Etablering av et kompetansesenter for forskningssøknader i Agder» 
 

Prosjekttittel 
«Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i Agder». 

 

Prosjektsøkere: 
NORCE Norwegian Research Centre AS (Prosjekteier) 
Universitetsveien 19 
4630 Kristiansand 
 
Universitetet i Agder 
Universitetsveien 25 
4630 Kristiansand 

Prosjektleder:  

Nora Stray, Forskningsleder, nost@norceresearch.no, tlf: 40324165 
NORCE Norwegian Research Centre AS  

Ansvarlig person (UiA):  
Ann Camilla Schulze-Krogh, Forsknings- og innovasjonsdirektør, ann.c.schulze-krogh@uia.no,  
tlf: 970 78 592, Universitet i Agder 

Samarbeidspartner: 
Agder fylkeskommune 
Tordenskjolds gate 65 
4614 Kristiansand 

Kontaktperson: 
Sissel Strickert, Avdelingsleder Samskaping og internasjonalisering, sissel.strickert@agderfk.no, tlf: 
992 97 689 
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Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i 
Agder  
 

Prosjektmål 
Et Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger, som et samarbeid mellom NORCE 
og UiA, vil bidra til utvikling av konkurransedyktige regionale forskningsmiljøer som både gjensidig 
forsterker hverandre, styrker kunnskapsmiljøene og bidrar til utvikling av regionen gjennom 
internasjonalt samarbeid.  

 

Hovedmål:  
Etablere og drive et virtuelt kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i Agder, 
med UiA og NORCE i spissen, med mål om å drastisk øke regional innflytelse og suksessrate ved søking 
av nasjonale og europeiske forsknings- og innovasjonsmidler. 

 

Delmål: 

1. Synliggjøre og posisjonere Agders forskningsmiljøer, ved UiA og NORCE, for økt 
gjennomslagskraft i europeiske programmer gjennom sentrale roller i relevante EU-nettverk, 
plattformer og tematiske forskningsklynger. 

2. Utvikle metodikk (metoder og prosesser) som kan utløse EU-midler og større nasjonale 
forskningsmidler. 

3. Bidra til å øke suksessraten på EU-søknader fra UiA, NORCE og andre aktører i Agder. 

 

KPI’er: 
Prosjektmål og delmål er uendret, og tilhørende overordnende KPI’er for prosjektet har blitt satt: 

1. Antall sentrale roller i prioriterte nasjonale nettverk, EU-nettverk, plattformer og tematiske 
forskningsklynger er økt.1 

2. Metodikk/verktøykasse utarbeidet i KOMPFORSK er implementert i organisasjonenes EU-
prosesser. 

3. Alle søknader skal være støtteverdig (over threshold), og suksessraten i EU er økt med 10 
prosentpoeng i Horizon Europe-perioden.  

“Key result areas” for cluster-gruppene: 

Cluster-gruppene har definert «key result areas», se Vedlegg 1 Key result areas cluster-groups. 
Tilhørende KPI’er for hver cluster-gruppe vil defineres i forbindelse med utarbeidelse av veikartet for 
cluster-gruppene. 

 
 

 

 

 

 
1 Mer konkret antall og definisjon på prioriterte nettverk kommer når kartlegging er gjennomført og veikartene 
for clustergruppene er utarbeidet. 
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Innledning 

Etablering og implementering av senteret og forankring i organisasjonen har tatt en del tid grunnet 
ressursutfordringer hos alle organisasjonene. Det tar tid å bygge en samarbeidsrelasjon mellom både 
administrative ressurser og forskere. Prosjektledelsen er nå på plass, og progresjonen er god. Det er 
skapt en felles plattform mellom UiA, NORCE og Agder fylkeskommune for diskusjoner og utveksling 
av planer og strategier mot EU.  

Gjennomføring: status og veien videre  

Prosjektet er delt opp i fire arbeidspakker. Tabell 1 under viser kort status på alle arbeidspakker og 
veien videre. 

Tabell 1: Kort status arbeidspakker og veien videre. 

Arbeidspakke (AP) Status  Veien videre 

AP 0 

Etablering av 
kompetanse-
senteret 
 

Senteret ble formelt etablert 01.03.2022 ved 
signering av samarbeidsavtalen.2 

Alle aktiviteter som er listet i søknad 2021 er 
startet og følges opp med konkrete aktiviteter. 

Handlingsplan er klar.3 

Cluster-gruppene: 
I Vedlegg 2 Cluster-gruppene vises 
KOMPFORSK cluster-gruppene samt info om 
klyngeledelse og status for implementering. I 
Vedlegg 2 vises også mandat til cluster-
ledelsene. 

Koordinere arbeid i arbeidspakken og sørge for 
informasjonsdeling til regionen og mellom 
organisasjonene. 

 

AP 1 

Posisjonering, 
lobbyvirksomhet 
og 
nettverksbygging 

Oppsett for prosjektets nettside er klar, og 
implementering er bestilt og i gang.  
 
Arbeid med kartlegging og veikartene er 
begynt. Her legges vekt på å bygge robuste 
miljøer på tvers av organisasjoner. Arbeidet 
vinter 2022 og vår 2023 vil gi oversikt over de 
relevante EU-arenaer for FoUI for hver cluster-
gruppe.  

I tillegg er det gjennomført to piloter støttet av 
KOMPFORSK: 
1) Deltakelse på EU Robotics Forum 
(Rotterdam). 
Presentasjon av relevante regionale 
forskningsmiljøer, regionale aktører og 
regionen. 

2) Batteri EU workshop mellom UiA og NORCE 
med fokus til på relevante EU-calls (UiA, 
Campus Grimstad). 

Arbeid rundt kartlegging og veikart med 
regionalt perspektiv vil starte opp i 2023 når 
AFK/HSN er klar. 

Innholdet i nettsiden ble utviklet ila første 
prosjektår. Nettsiden er planlagt å være online i 
løpet av vinteren når cluster-gruppenes 
kartlegging er ferdigstilt. 
 

I 2023 og 2024 skal veikartene bidra til å: 

• utvikle attraktive forskningsmiljøer og -
infrastruktur i regionen 

• strategisk bygge nettverk mot 
forskningsmiljøer i EU 

• systematisk få utvidet innflytelsen i de 
identifiserte FoUI-arenaene. 
 

Tjenesteutvikling: 

Sentrale aktiviteter i cluster-gruppene støttes via 
KOMPFORSK og vil synliggjøres i tjenestetilbudet 
på nettsiden. Se Vedlegg 3 Tjenester 
KOMPFORSK. 
Det vil opprettes en regional ressursgruppe4 i 
prosessen med utvikling av et regionalt EU-
veikart. 

AP 2 

Utvikle metodikk 
(metode og 
prosess) 

Metodisk utvikling er etablert som en del av 
alle aktiviteter som støttes av KOMPFORSK. 
Denne aktiviteten vil følges opp av 
støtteapparatet til forskerne og HSN. 
Det er opprettet en teamsområde der utviklet 
metodikk og verktøy samles kontinuerlig. 
Under utviklingsfasen vil denne metodikk- og 

Metodene som utvikles vil brukes til å kartlegge, 
lage veikart, utvikle prosjekter, bygge nettverk 
og innflytelse i EU. Metodene vil kontinuerlig 
dokumenteres. 

 
 

 
2 Omtalt i nyhetssaken om signering av bilateral samarbeidsavtale mellom UiA og NORCE; 

https://www.uia.no/nyheter/norce-og-uia-styrker-samarbeidet. 
3 Handlingsplan beskrives lenger nede i søknaden. 
4 Ref. figur 1 i opprinnelig søknad (Vedlegg 9). 
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verktøykassen være tilgjengelig for forskerne i 
KOMPFORSK. 

AP 3 

Kompetanse-
bygging på 
søknadsutforming 
 

KOMPFORSK har arrangert flere gratis EU-kurs 
(i regi av Forskningsrådet) i regionen. Oversikt 
over kurs som har blitt arrangert til nå vises i 
Vedlegg 5 Relevant Courses. Disse har vært 
åpne for deltakere fra hele regionen. 

Under Batteri EU-workshop ble det bygd 
kompetanse på å vurdere og posisjonere seg 
mot relevante utlysninger. 

Det planlegges en erfaringsdag i januar 2023 
der forskere med EU-erfaring deler sine 
erfaringer med alle forskere i KOMPFORSK 
cluster-ledelsene og med EU-rådgiverne i 
organisasjonene. I tillegg vil det presenteres 
metodikk for å lage gode veikart mot økt 
deltakelse i Horisont Europa. 

Vedlegg 4 Oversikt over tilslag og tilslagsrate 
per september 2022 i Horizon Europe 
sammenlignet med Horizon 2020 og målene 
som ble satt i hovedsøknaden.  

Det er satt av midler til kompetanseheving på 
Horizon Europe søknadsutforming, 
prosjektutvikling og konsortiebygging. 
Forskerne i cluster-gruppene vil få støtte av EU-
rådgivere fra NORCE og UiA. I tillegg vil det bli 
mulig å leie inn eksterne konsulenter etter 
behov. 
Dermed vil forskerne få tilbud om god 
opplæring, samt at det blir en naturlig 
erfaringsutveksling og kompetansebygging 
mellom rådgiverne. 

Det generelle kurstilbudet vil opprettholdes, og i 
tillegg vil det bli arrangert skreddersydde kurs for 
cluster-gruppene.  

Vedlegg 5 Relevant Courses gir en oversikt over 
relevante kurs identifisert til nå.  

Det regionale veikartet vil bl.a. fokusere på 
hvordan en regional EU-støtte best kan realiseres 
i regionen fremover. 

Organisering  

Prosjektorganiseringen har, av ulike årsaker, endret seg flere ganger i løpet av 2022. Ny organisering 
vises i Tabell 2.  

Tabell 2: Prosjektorganisering. 

Navn Tilhørighet  Rolle Stilling 

STYRINGSGRUPPE 

Thor Arne Håverstad NORCE Styreleder Konserndirektør 

Ann Camilla Schulze-Krogh UiA Nestleder Forsknings- og 
innovasjonsdirektør 

Sissel Strickert Agder fylkeskommune Styremedlem Avdelingsleder 

Dominique Durand NORCE Observatør med talerett Strategisk EU-rådgiver 

Tor B. Hansen Forskningsrådet Observatør med talerett Forskningsrådet Agder 

KJERNEGRUPPE og sekretariat 

Nora Stray NORCE Prosjektleder og 
administrativ koordinator  

Forskningsleder 

Petter Zahl Marki UiA  EU-rådgiver 

Sissel Strickert* Agder fylkeskommune Koordinator mot HSN Avdelingsleder 

Christine Svarstad UiA  EU-rådgiver 

Andreas Vatne Ellefsen UiA  EU-rådgiver 

Stig Marthinsen NORCE  Strategisk EU-rådgiver 

Siren M. Neset NORCE  Forretningsutvikler og 
Regionansvarlig i Agder 

Stian Reiersen Agder fylkeskommune  Daglig leder Regionale 
forskningsfond Agder 

Tor B. Hansen Forskningsrådet  Forskningsrådet Agder 

RESSURSGRUPPE** 
Kompetansesenteret vil benytte seg av EU-nettverkets ressursgruppe som bl.a. består av: 

EU-rådgivere i klyngene; Isabelle-Louise Aabel (GCE NODE) og Christophe Pinck (NCE EYDE) 

Internasjonal rådgiver i Kristiansand kommune; Øyvind L. Laderud 

Internasjonal rådgiver i Agder fylkeskommune; Lars Holmer-Hoven 

Observatører: Tor B. Hansen (Forskningsrådet) og Edel Bertine Dirdal (Innovasjon Norge, EU-rådgiver) 

*Sissel Strickert ivaretar AFKs rolle i prosjektteamet inntil ny prosjektleder for HSN-nettverket er på plass. 
** Ressursgruppen vil etableres under arbeid med det regionale EU-veikartet.  



76/22 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 - 22/22027-8 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 : Renew_2022_final_AAUKF_Søknad_Kompetansesenter for forskningssøknader

Page 5 av 9 
 

KOMPFORSK-sekretariat deltar som observatører med talerett/informanter på styringsgruppemøtene. 
De finansierende kompetansefondene stiller med hver sin observatør i styringsgruppemøtene 2 ganger 
årlig. Andre observatører kan tilkalles i styregruppemøtene etter behov. Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond ønsker i tillegg et halvårlig statusmøte. NORCE vil invitere til dette ila 2. kvartal 2023. 

Erfaringen fra prosjektets første år tilsier at det kan være behov for noe utskifting av ressurser fra 
organisasjonene. Slike endringer avklares i styringsgruppen. 

Ved behov vil også andre interne ressurser med kompetanse innen for eksempel budsjettering og 
kommunikasjon bli inkludert. Videre vil vi også aktivt involvere eksterne konsulenter og 
Forskningsrådets og Innovasjon Norges støtteapparat. UiA vil bygge videre på samarbeidet og 
kunnskapen etablert i forbindelse med en workshop-serie arrangert av Forskningsrådet og 
konsulentselskapet PNO Consultants våren 2021. 

Grenseflater, utnyttelse og samarbeid med andre virkemidler 
Figur 2 (fra opprinnelig søknad) skisserer grenseflatene og viser hvordan kompetansesenteret og EU-

nettverket Horizon South Norway (HSN) er tenkt å komplettere hverandre.  Det regionale EU-

nettverket HSN har ikke aktiv prosjektledelse i påvente av utlysning av EU-rådgiver i Agder 

fylkeskommune. Avdelingsleder Sissel Strickert ivaretar prosjektledelsen i HSN-nettverket inntil 

ansettelse er foretatt. Rådgiver Stian Reiersen deltar i KOMPFORSK kjernegruppen. HSN prosjektleder 

vil være en viktig ressurs inn i KOMPFORSK sekretariatet og vil kunne bidra til å koordinere eventuell 

sammenfallende interesser og aktiviteter. Videre vil HSN involvere bedrifter/offentlig sektor i 

KOMFORSK aktiviteter der det er behov og har en aktiv rolle i utarbeidelse av det regionale veikartet 

for EU-støtte i regionen i samarbeid med EU-rådgivere fra UiA og NORCE.  

 

 

 

Figur 2 Grenseflater mellom kompetansesenteret og EU-nettverket HSN. 

Forskningsrådet tilbyr ulike støtteordninger for å stimulere norske aktører til å ta del i EUs store 
forsknings- og innovasjonsprogram.  Forskningsorganisasjonene har spisskompetanse på hvilke 
ordninger som kan benyttes til ulike formål og vil utnytte disse ordningene når dette er relevant. 
Kompetansesenteret vil etterspørre og fasilitere kurstilbud fra Forskningsrådet slik at disse kursene 
regelmessig blir avholdt i Agder. Forskningsrådets ulike støtteordninger omtalt i opprinnelig søknad 
(figur 3, vedlegg 9) knyttet til mobilisering av norske aktører til deltakelse i Horisont Europa har endret 
seg det siste året. Forskningsrådets Posisjoneringsstøtteordningen (POS) videreføres ikke, og 
prosjektetableringsstøtteordning (PES) skal videreføres, men rammen er noe usikker. Disse endringene 
vil medføre at midler tildelt KOMFORSK i større grad vil måtte brukes på mobiliseringsaktiviteter som 
før delvis ble støttet av posisjonerings- og prosjektetableringsordningen. 
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I begynnelsen av oktober forslo regjeringen en Retur-EU ramme på 500 millioner. Fra 2023 blir Retur-
EU utbetalt i årlige rater, noe som gjør at rammen i det korte løp er stor nok til at fagmiljøene kan satse 
med samme styrke som før. 

Regjeringen vil komme tilbake til bevilgningsbehovet for den økte rammen for Retur-EU i forbindelse 
med statsbudsjettet for 2025, som er året da helårseffekten av økt aktivitet slår inn i Retur-EU. 

Handlingsplan og budsjett  

Handlingsplan, oppdatert budsjett og forbruk per 31.08.2022 

Prosjektet fikk bevilgning sent i 2021. Oppstart av prosjektaktiviteten ble derfor noe forskjøvet, og 
ubrukte midler fra 2021 ble overført til 2022. Senteret ble etablert våren 2022, men implementering 
og forankring i organisasjonen har tatt noe lenger tid enn planlagt.  

Erfaringsdagen mellom cluster-gruppens lederteamene er planlagt arrangert i januar 2023. Dette er 
startpunkt for metodisk utvikling av veikartene, og aktiviteter tilknyttet veikart er derfor flyttet til 2023. 
Dette medfører at også budsjett avsatt til nettverksaktiviteter og flere piloter forskyves fra 2022 til 
2023 og 2024. Videre er aktiviteter knyttet til utarbeidelse av det regionale veikart flyttet til 2023 for 
å gjør samarbeid med HSN mulig. 

Kartlegging av cluster-gruppene for presentasjon på nettsiden planlegges fremdeles gjennomført i 
2022. I tillegg er det holdt igjen penger for å bevilge en pilot til i 2022 hvis det kommer et godt forslag 
fra cluster-gruppene. 

Oppdatert budsjettering per arbeidspakke vises i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Budsjett fordelt på arbeidspakker og organisasjon. 

 

 

Utfyllende informasjon finnes i følgende vedlegg: 

• Handlingsplan med beskrivelser av aktivitetene vises i Vedlegg 6 Handlingsplan + Beskrivelse.  

• Gjennomføringstidspunkt og budsjett for aktivitetene i arbeidspakker vises i Vedlegg 7 
Handlingsplan + Budsjett.  

 

Tabell 4 viser økonomirapport per arbeidspakke for perioden 2021 – August 2022. Tallene er 
oppdatert per 2. tertial 2022 for NORCE og UiA og 1. tertial 2022 for AFK.  
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 Tabell 4 Økonomirapport per arbeidspakke.  

 
Acc. = accumulated/brukt; rem.= remaining = ikke brukt 

 

Regnskap og forbruk per aktivitet og organisasjon vises i Vedlegg 8 Handlingsplan + Regnskap. Tallene 
er oppdatert per 2. tertial 2022 for NORCE og UiA og 1. tertial 2022 for AFK 

Nytt prosjektbudsjett i henhold til oppdatert handlingsplan inkl. regnskap per 31.08.2022 per 
organisasjon vises i Tabell 5. Her vises også utbetalt støtte fra SKF og AAUKF per 31.08.2022 og planlagt 
støtteutbetalingstidspunkt i henhold til oppdatert budsjett. 

 

 

Tabell 5 Økonomirapport per organisasjon per 2. tertial 2022 for NORCE og UiA og 1. tertial 2022 for AFK.  

 

 

 

 

Kostnads- og finansieringsplan:  

Alle samarbeidspartnerne vil bidra med egeninnsats: 

• UiA: en 30% stilling med utgangspunkt i oppstart 1. januar 2022. 

• NORCE: administrative ressurser (administrativ koordinator/EU-rådgiver og styreleder), inntil 
20% stilling. 

• Agder fylkeskommune: 100 timer pr år gjennom deltakelse i styringsgruppe, kjernegruppe og 
arrangementer. 

• Ressursgruppen bidrar med egeninnsats i form av timer medgått til møtevirksomhet. 
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Tabell 6 Kostnads- og finansieringsplan (opprinnelig søknad) 

Kostnadsplan (kNOK) 

Prosjektperiode 2021 2022 2023 2024 Total 

NORCE 300 1200 1200 900 3600 

UiA 100 800 800 700 2400 

Agder fylkeskommune/EU-nettverket 20 100 100 80 300 

Total 420 2100 2100 1680 6300 

 
Finansieringsplan (kNOK) 

Prosjektperiode 2021 2022 2023 2024 Total 

Egenfinansiering 120 600 600 480 1800 

Aust-Agder Utviklings- og Kompetanse Fond 100 500 500 400 1500 

Annen finansering (SKF) 200 1000 1000 800 3000 

Total 420 2100 2100 1680 6300 

 
 
Initiativtakerne søker om videreføring av støtte fra Sørlandets kompetansefond i 2023 i henhold til 
opprinnelig finansieringsplan (Tabell 6).  
Tidspunkt for utbetaling av støtten ønskes i mellomtiden å forskyves noe mot 2023 og 2024. 
Prosjektet fikk bevilgning sent i 2021. Oppstart av prosjektaktiviteten ble derfor noe forskjøvet, og 
ubrukte midler fra 2021 ble overført til 2022. Senteret ble etablert våren 2022, men implementering 
og forankring i organisasjonen har tatt noe lenger tid enn planlagt. Vi søker derfor om å overføre noen 
midler fra 2022 til 2023 og 2024 i tråd med aktivitetene i handlingsplanen (Vedlegg 7 Handlingsplan + 
Budsjett) og tilpasset oppdatert prosjektbudsjett (Tabell 5).  
 
KOMPFORSK er en langsiktig satsing med intensjon om å vare hele perioden til Horisont Europa (2021-
2027).  

OPPSUMMERING 
Etablering og implementering av senteret og forankring i organisasjonen har tatt en del tid grunnet 
ressursutfordringer hos alle organisasjonene. Det tar tid å bygge en samarbeidsrelasjon mellom både 
administrative ressurser og forskere. Prosjektledelsen er nå på plass, og progresjonen er god. Det er 
skapt en felles plattform mellom UiA, NORCE og Agder fylkeskommune for diskusjoner og utveksling 
av planer og strategier mot EU.  

Informasjonsdeling i styringsgruppen har vært god, og cluster-gruppene er etablert. Flere av cluster-
gruppene har begynt med å: 

• bli bedre kjent på tvers av organisasjoner 

• ta i bruk tjenester fra KOMPFORSK 

• kartlegge kompetansen og infrastruktur i forskermiljøene i cluster-gruppene i et EU-
perspektiv 

I høst/vinter vil aktivitetene være sentrert rundt å: 

• få forskersamarbeid mellom UiA og NORCE i alle cluster-gruppene 

• utvide og samkjøre kartlegging i en felles struktur som kan presenteres på nettsiden  

• etablere og fylle nettsiden med innhold 

• utarbeide metodikker og verktøy parallelt med tjenestetilbudet. 

Aktiviteter i 2023 og 2024: 

• Utarbeide veikart for alle cluster-gruppene og for regionen 
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• Veikartene og KOMPFORSKs tjenester skal bidra til å: 
o utvikle attraktive forskningsmiljøer og -infrastruktur i regionen 
o strategisk bygge nettverk med forskningsmiljøer i EU 
o systematisk utvide innflytelsen på de identifiserte FoUI-arenaene 

• Metodikk utvikles for å profesjonalisere det helhetlige arbeidet 

• Levere tilpassede tjenester for kompetansebygging til forskerne i KOMPFORSKs cluster-
grupper 

• Tilby et godt kompetansetilbud (kurs mm) innen utvalgt EU-tematikk til relevante aktører i 
regionen. 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1  Key result areas cluster groups  
Vedlegg 2  Clustergruppene 
Vedlegg 3  Tjenester KOMPFORSK 
Vedlegg 4  Oversikt over tilslag og tilslagsrate 
Vedlegg 5  Relevant Courses 
Vedlegg 6  Handlingsplan + Beskrivelse  
Vedlegg 7  Handlingsplan + Budsjett 
Vedlegg 8  Handlingsplan + Regnskap 
Vedlegg 9  Opprinnelig søknad sendt Sørlandets kompetansefond 25.8.2021. 
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Vedlegg 1: Key result areas for cluster groups 
 

 

 

 

 

Key result area Examples - possible KPIer Means of verification 

Proposals x submitted proposals in Cluster # 
as beneficiary 

Proposals successfully submitted 

Projects Beneficiary in 1 successfully funded 
project 

Project invited for funding 

Recruitment 1 MSCA PF and 1 MSCA DN 
proposal submitted  
Recruitment in the research field … 

Project invited for funding/ 
Successful employment of high 
qualified researcher 

Increased 
collaboration and 
networking between 
UiA and NORCE 

Joint effort towards strategic 
missions. 
Joint proposals for big 
projects/centres → New SFI, FME, 
INFRA … 

Cooperative work towards big 
centres 
Project invited for funding 

EU-Competence All group members registered as 
experts in EU database 

All are register and X% are 
invited to evaluate proposals 

Policy impact Providing input to draft work 
programmes and relevant policy 
documents 

Feedback is submitted  

Networking Active participation in relevant 
European Partnership 

UiA/NORCE has joined the 
Partnership 

Research 
infrastructure 

Test facilities for …  
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Vedlegg 2: Etablererte Cluster-grupper 
 

Cluster/Området Cluster-ledelse* Status 
Cluster 1 – Helse  

Katarina Grujic 
(NORCE) 

Cluster-leder med helsesatsing mangler. Må 
etableres på nytt på grunn av frafall. 
Dette jobbes det med vinter 2022/våren 2023. 

Cluster 2 – Culture, Creativity and 
Inclusive Society 

Abit Hoxha (UiA) & 
Planlagt involvering: 
Timo Szczepanska 
(NORCE) 

Cluster-ledelse på plass.  
Høst/vinter 2022 skal det jobbes med utvidelse 
for å inkludere forskere fra NORCE.  
Våren 2023: Fokus på kartlegging av Cluster-
gruppen utvikling av et felles veikart og 
presentasjon av kompetansen. 

Cluster 3 – Civil Security for Society Nadja Saad Noori (UiA) 
&  
Mulig involvering: 
NORCE: Timo S./ LeRon 
Shults (NORCE) 
NOROFF 

Høsten 2022: Det jobbes med utvidelse for å 
inkludere forskere fra NORCE eller skape 
kobling mot NOROFF.  
Våren 2023: Fokus på kartlegging av Cluster-
gruppen og utvikling av et felles veikart og 
presentasjon av kompetansen. 

Cluster 4 – Digital, Industry and 
Space  
→ Fokusområde: autonomi/robotikk 

Nabil Belbachir 
(NORCE) & 
Fillippo Sanfillippo 
(UiA) 

Klyngeleder er allerede etablert i relevante 
nettverk, har posisjonert seg i viktig fora og økt 
tilslag på EU-prosjekter. Samarbeid i Cluster--
gruppen er godt i gang med bl.a. felles 
representasjon/stand på EU Robotics forum i 
Rotterdam i juni.  
Vinter 2022/Våren 2023: Fokus på kartlegging 
og presentasjon og utvikling av et felles veikart. 

Cluster 5 – Climate, Energy and 
Mobility 
→ Fokusområde: Havvind/vannkraft 

Zhiyu Jiang (UiA) & 
Rune Schlanbusch 
(NORCE) & Ellen 
Nordgård-Hansen 
(NORCE) 

I gang med etablering i sentrale EU-fora og godt 
samarbeid på tvers mot større nasjonale 
satsinger.  
Vinter 2022/Våren 2023: Fokus på kartlegging 
og presentasjon og utvikling av et felles veikart. 

Cluster 5 – Climate, Energy and 
Mobility 
→ Fokusområde: Batteri og 
hydrogen 

Reyn O’Born (UiA) & 
Nora Stray (NORCE) 

Cluster-leder er involvert EU batteri prosjekt 
om brukte batteri verdikjeder (BATMAN 
prosjekt) og har ambisjoner om å koordinere et 
EU søknad i nær fremtid.  
Høsten 2022: Ble det gjennomført en EU-
workshop (pilot) for å koble forskere på tvers 
av organisasjoner og fag for å rette fokus mot 
felles muligheter innen EU.  
I vinter 2022/våren 2023: 

• vil fokus være på kartlegging av Cluster-
gruppens kompetanse og infrastruktur 
innen batteri og hydrogen. 

•  I tillegg vil felles muligheter innen 
hydrogen bli tematisert i cluster-team. 
NORCE har kommet langt her nasjonalt og i 
EU. Planen er å utnytte ringvirkninger og 
nettverkene fra disse prosjektene for å 
posisjonere forskningsmiljøene i Agder 
sterkere. 

• Starte arbeid med å utvikle felles veikart 
for cluster gruppen og presentasjon av 
kompetansen. 

 

* Cluster-leder= driver vises i fet skrift. 
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Mandat for Cluster-ledelse (driver og koordinator) 
 
1) Cluster-leder har koordinerende ansvar i cluster-gruppen. 
2) Kartlegging og utarbeidelse av veikart for cluster-gruppen. Leder har koordinerende ansvar. 
3) Deltakelse i EU-fora relevante for cluster-gruppene basert på veikart. 
4) Forberede, lede og være ansvarlig for gjennomføring av piloter.  

• En søkbar, intern pengepott stilles til disposisjon for cluster-gruppene til ulike piloter. 
KOMPFORSK prosjektledelse tildeler støtte etter dialog i kjernegruppen og basert på Cluster-
gruppens veikart og behov for metodeutvikling. 

5) Representere hele cluster-gruppen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.   
6) Videreformidle viktig informasjon og kontakter internt i cluster-gruppen og i KOMPFORSK.  

• Her har prosjektledelsen og organisasjonenes EU-rådgiver et overordnet ansvar. 
7) Bidrar i utvikling og testing av metodologien 

• Her har prosjektledelsen og organisasjonenes EU-rådgivere et overordnet ansvar. 
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Vedlegg 3: Tjenester KOMPFORSK 
 

Støtte til piloter - eksempler: (hel- eller delfinansiert) 

• Workshop for å komme i gang med felles EU-samarbeid (UiA, NORCE) 
o Bedrifter/offentlig sektor involveres etter behov i samarbeid med EU-nettverket 

Horizon South Norway (HSN) 

• Regionalt og tverrorganisatorisk presentasjon i forbindelse med møter i relevante EU-fora 

• Opphold i Brüssel for å bygge nettverk 

• Deltakelse på spissede kurs  

Nettverk: 

• Informasjon om relevante EU-arrangementer [lokale, nasjonal og internasjonal] (via 
kalender) 

• Støtte til deltakelse i EU-nettverksaktiviteter (R&I plattforms, COST actions o.l) 

Profilering: 

• Profilering av kompetanse hos forskningsorganisasjonene (cluster-gruppene) og innvilgede 
EU-prosjekter via KOMPFORSK sin nettside 

• Promotering gjennom brusselkontorer tilknyttet Fylkeskommune/NORCE/UiA 

Kompetanse: 

• Lokalt tilbud av EU-kurs 

• Guidelines/støtte til kartlegging og utforming av veikart for cluster-gruppene og regionalt 
veikart 

• Erfaringsutveksling mellom forskere i Cluster-grupper og mellom EU-rådgivere hos 
NORCE/UiA/HSN 

• Mentoring - Prosjektutvikling (learning by doing):  
o Rådgivning i fellesskap fra EU-rådgiver fra UiA, NORCE og HSN + mulig ekstern 

konsulent → Nyttig erfaringsutveksling mellom EU-rådgiverne + best mulig 
støtte/opplæring av forskerne 

Metodologi 

• Samling av verktøy for prosjektutvikling 

• Utvikle metodologi for veikart inkl. kartlegging av kompetanse, «excellence» og nettverk 

• Utvikle/Iverksette metodologi for prosjektutvikling 
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Vedlegg 4: Oversikt over tilslag og tilslagsrate for Horizon 2020 og for 

Horizon Europe per september 2022 
 

Program # tilslag/tilslagsrate  

Horizon Europe  NORCE: 24/27%; UiA: 7/20%; 

Horizon 2020 NORCE: 52/39%; UiA: 9/6,6% 
 

Tabellen gir oversikt over søknader og tilslag per prosjekttype for Horizon 2020 og Horisont Europa per 

september 2022 samt organisasjonenes mål for Horizon Europe.  

Type Horizon 2020  Horizon Europe per 09/22 Mål Horizon Europe 

RIA/IA koordinator 
(NORCE + UiA) 

 NORCE: 5; UiA: 1 NORCE: 6 UiA: 0  2-4 

RIA/IA partner 
(NORCE + UiA) 

NORCE: 43; UiA: 5 NORCE: 16; UiA: 6 6-10 

EIC Pathfinder 
prosjekter til NORCE 
+UiA 

NORCE: 0; UiA: 0 NORCE: 0; UiA: 0 1-2 

EIC Accelerator 
prosjekter med 
NORCE-deltakelse 

  5-10 

MSCA Postdoctoral 
Fellowships til UiA, 
med hospitering hos 
NORCE og andre 
regionale aktører 

NORCE: 3 NORCE: 0 5-10 

ERC prosjekter  
til UiA + NORCE  

NORCE: 1 NORCE: 0 1-2 
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Vedlegg 5: Courses and workshops offers 

 

Through KOMPFORSK general EU courses in the Agder region are organised and promoted 

These Courses are open for everyone, participation is not funded by KOMPFORSK 

1. In collaboration with the RCN, we will host relevant courses and seminars in 
Kristiansand/Grimstad aimed at improving proposal quality. Annual courses 

a. Proposal writing for experts 
b. EU R&I Proposal Writing for beginners (for new team members) 
c. Impact courses 
d. EU project management 
e. Research administration, including legal & IPR 

 
2. Promote relevant courses and webinars held elsewhere to researchers and other potential 

stakeholders 
 

3. Project management course (once per year) 
 
 

4. EU courses 
a. Introduction to EU policy (general) 
b. Subject matter courses - once per year per group 
c. EU information retrieval course 

 

5. Sustainability & circular economy course 

 
 

Courses arranged by September 2022: 

Horizon Europe Proposal Development – 20 April 2022 (31 registered participants) 

ERC Beyond – 23 June 2022 (33 registered participants) 

ERC Reading Day – 9 September 2022 (24 registered participants) 

Grant Week  

- B.1 EU R&I Proposal Writing: the first steps – 26 September (30 registered participants) 
- C.1 Research and Innovation Project Management: the first steps – 27 September (31 

registered participants) 

- D.1 Basic Finance and Budgeting in Horizon Europe – 28 September (26 registered 
participants) 
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WP# Activity name Activity content Activity description
Year

AP0 Establishing and servicing the competence centre

A0.1 steering group meetings 

A0.2 Core group and PM and  secretariat coordination services

*Start-up project and organisation                   
* Mapping of researchers to join KOMPFORSK                                                     
*Generate activity plan                                
 *Clarify what services the center will offer 
*Define mandat for clusterleaders

A0.3 Start-up

*Anchor KOMPFORSK in the organizations 
*Kick off WS for “drivers”/key researchers and 
coordinators from UiA and NORCE 
*Generate groups and priorities

6 working groups; 
cluster 1 : Health
cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society: Abit & Timo 
cluster 3: Civil Security for Society:  Nadja & Timo 
cluster 4: Autonomi/robotics: Nabil&Filippo,        
cluster 5-1: Havvind: Zhiyu& Rune/Ellen                       
cluster 5-2: Battery/Hydrogen Reyn&Nora, 

    Vedlegg 6: Handlingsplan og aktivitetsbeskrivelse
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AP1 Positioning, lobbying and networking

Webpage (design and maintanance)

*Establish and maintain the website                  
*All information available in English           
*Group domain having own presence on the web 
*Key researcher profiles linked to group, allowing for easy identification 
and profiling           
*Results & achievements space (showcase) 
*Regional ecosystems & assets

mapping (background and capability), 
generate material for external promotion 
generate roadmaps 
Selection EU R&I platforms and networks 
and/or Cost actions for each working group

A1.2a
Become and be an EU evaluater and appley and 
participate in EU R&I platforms/nettworks/Cost 
actions

A1.2b Pilots

3-4 each year. See attachment 3 "Tjenester KOMPFORSK"
2022:
1)EU Batteriy workshop UiA-NORCE 24.08            
2) regional and UiA and NORCE material presented at the EU Robotics 
forum

A1.3
Regional/national stakeholder group & engagement for 
impact & scale-up

Coordination and cooperation with HSN 
*Regional roadmap and events  

*Competance exchange                                     
*Establish a list of relevant activities and partners in Agder that have 
potential and interest for involvement in the EU.                                                             
*Priorities the list based on uniqueness and relevance towards existing EU 
programmes.                         
 *Involve the Agder clusters and also individual organization in a 
workshop to consolidate the list and priorities as well defining the process 
of operations and expected outcomes.

A1.1a
Horizon Europe Mapping & Promotional Brochure (digital)/ 

webpage  

*International Networking: Connect with organizations, 
network and clusters in the EU/EEA based on Kompforsk’s 
R&D interests
*International and regional networking towards EU in pilots



76/22 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 - 22/22027-8 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 : Vedlegg 6 Handlingsplan + Beskrivelse

AP2 Develop methodology (method and process)
Develop the methodology for background and capability Guidlines/Checklist for mapping and roadmap;

Repository with tool-kits for project development
Toolbox ekstracted from pilots, project 
development 

Develop roadmap methodology including mapping 
competencies, excellence, and networks

Toolox extracted from mapping/ roadmap 
activity

AP3 Competence building 

A3.1 Courses and workshops tilbud

*KOMPFORSK organises and promotes general 
EU courses in the Agder region
*Courses er åpen for everyone, paticipation is 
not funded by KOMPFORSK 

See attachment 5 "Relevant Courses"

Erfaringsdag (2022) 
Experenced researchers chair their experence 
Guidance on how to map and make a god an robust roadmap (HSN and 
secretary)

Proposal development

Each group targets relevant calls                  
Kompforsk core team supports + possible external consultant                                              
Peer-review 
15 hours per proposal per orgainsation. Maks 8 proposals in 2023/24

A3.3 Mentoring - Project development (learning by doing)

A2 HSN/Sec. NORCE/UiA responcable for extraction. 
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WP# Activity name Activity content Cost

Year 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2204 2021 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

AP0 Establishing and servicing the competence centre 1 270         39    313  110     84    55    -   -   52    170  85    47    145  40    20    70    20    20    

A0.1 steering group meetings 203            6       50    50    27    20    10    10    10    10    10    

A0.2
Core group and PM and  secretariat coordination 
services

*Start-up project and organisation   
...
*Help towards WP1.1b and WP1.2 for 
researchers

958            39    247  110     84    6       52    120  35    20    125  30    10    60    10    10    

A0.3 Start-up

*Anchor KOMPFORSK in the organizations 
*Kick off WS for key researchers and 
coordinators from UiA and NORCE 
*Generate groups and priorities

109            60    49    

AP1 Positioning, lobbying and networking 3 805         -   467  822     692  271  552  484  -   28    88    50    10    120  60    20    90    50    

A1.1a Webpage (design and maintanance) 508            125  49       26    150  20    20    28    10    40    40    

A1.1b

mapping (background and capability), 
generate material for external promotion 
(webpage regarding) areas, generate 
roadmaps & Selection EU R&I platforms 
and networks and/or Cost actions for each 
working group

900            152  204     174  85    135  100  20    20    10    

A1.2a
Become and be an EU evaluater and apply 
and participate in EU R&I 
platforms/nettworks/Cost actions

591            200     200  11    90    90    

A1.2b Pilots 1 457         190  369     292  25    307  274  

A1.3
Regional/national stakeholder group & engagement for 
impact & scale-up

Coordination and cooperation with HSN
 *Regional roadmap and events  

348            88    50    80    20    70    40    

AP2 Develop methodology (method and process) 342            -   -   -      -   -   -   -   -   32    60    40    60    60    60    10    10    10    
Develop the methodology for background and capability Guidlines/Checklist for mapping and roadmap;

Repository with tool-kits for project development
Toolbox ekstracted from pilots, project 
development 

Develop roadmap methodology including mapping 
competencies, excellence, and networks

Toolox extracted from mapping/ roadmap 
activity

AP3 Competence building 883            -   -   210     90    4       183  123  -   -   60    60    20    70    63    -   -   -   

A3.1 Courses and workshops tilbud

*KOMPFORSK organises and promotes 
general EU courses in the Agder region
*Courses er åpen for everyone, 
paticipation is not funded by KOMPFORSK 

140            4       28    28    20    30    30    

Erfaringsdag (2022) 100            60       -   30    -   10    
Proposal development 643            150     90    -   125  95    60    60    30    33    

Total cost 6 300         39    780  1 142  866  330  735  607  52    230  293  197  235  290  203  100  120  80    

ACM 
(inkind)

UiA
 (Hours + direct cost)

Horizon Europe Mapping & Promotional Brochure 
(digital)/ webpage  (incl. Mapping and roadmap)

UIA
 (inkind) 

A3.3

International Networking: Connect with organizations, 
network and clusters in the EU/EEA based on 
Kompforsk’s R&D interests
*International and regional networking towards EU in 
pilots

NORCE
 (Hours + direct cost)

NORCE 
(inkind) 

Mentoring - Project development (learning by doing)

32    60    40    342            60    

    Vedlegg 7: Handlingsplan og budsjett

A2 60    60    10    10    10    
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4 500         39    780  1 142  866  330  735  607  
Kontroll 2 828         -   356  (192)    (163) 295  (185) (110) -   43    (43)   -   40    (40)   -   20    (20)   -   

1 672         164     110  

1 676 
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WP# Activity name Activity content  acc. 
2022 

 rem. 
2022 

Year 2021 2022
acc 

2022
rem 
2022 2022

acc 
2022

rem 
2022 2021 2022

acc 
2022

rem 
2022 2022

acc 
2022

rem 
2022 2022

acc 
2022

rem 
2022

AP0 Establishing and servicing the competence centre 544  209  39    313  229  85   55      49      6        52     170  117  53     145  100   45     70     49     21     
A0.1 steering group meetings 24    62    -   6      6     -     -    -   50     24     26     20     20     10     10     

A0.2
Core group and PM and  secretariat coordination 
services

*Start-up project and organisation   
...
*Help towards WP1.1b and WP1.2 for 
researchers 411  147  39    247  168  79   6        6        52     120  93 27     125  100   25     60     49     11     

Start-up

*Anchor KOMPFORSK in the organizations 
*Kick off WS for key researchers and 
coordinators from UiA and NORCE 
*Generate groups and priorities 109  -   -   60    60     -  49      49      -   -   -   -   

AP1 Positioning, lobbying and networking 456  340  -   467  362  104 271    65      206   -   28     28     -   10     -    10     20     -   20     
A1.1a Webpage (design and maintanance) 123  190  -   125  95     30   150    150   -   28     28     -   10     10     -   -   

A1.1b

mapping (background and capability), 
generate material for external promotion 
(webpage regarding) areas, generate 
roadmaps & Selection EU R&I platforms 
and networks and/or Cost actions for each 
working group

106  150  -   152  77     74   85      29      56      -   -   -   -   -   20     20     

A1.2a
Become and be an EU evaluater and apply 
and participate in EU R&I 
platforms/nettworks/Cost actions

11    -   -   -   -  11      11      -    -   -   -   -   -   -   -   

A1.2b Pilots 215  -   -   190  190  -  25      25      -    -   -   -   -   -   -   -   

A1.3
Regional/national stakeholder group & engagement 
for impact & scale-up

Coordination and cooperation with HSN
 *Regional roadmap and events  

-  -   -   -   -  -     -    -   -   -   -   -   -   -   -   

AP2 Develop methodology (method and process) -  102  -   -   -   -  -     -     -    -   32     -   32     60     -    60     10     -   10     
Develop the methodology for background and capabilityGuidlines/Checklist for mapping and roadmap;

Repository with tool-kits for project development
Toolbox ekstracted from pilots, project 
development 

Develop roadmap methodology including mapping 
competencies, excellence, and networks

Toolox extracted from mapping/ roadmap 
activity

AP3 Competence building 14    11    -   -   -   -  4        4        -    -   -   -   -   20     9        11     -   -   -   

A3.1 Courses and workshops tilbud

*KOMPFORSK organises and promotes 
general EU courses in the Agder region
*Courses er åpen for everyone, 
paticipation is not funded by KOMPFORSK 

14    11    -   -   -  4        4        -    -   -   -   20     9        11     

Erfaringsdag (2022) -  -   -   -   -     -   -   -   
Proposal development -  -   -   -   -   -  -     -     -    -   -   -   -   -   

Total cost 1 014  662  39    780  591  189 330    119    212   52     230  146  85     235  109   126  100  49     51     

per 08/2022 per 04/2022
UIA

 (inkind) 
ACM 

(inkind)

per 08/2022per 08/2022 per 08/2022

Horizon Europe Mapping & Promotional Brochure 
(digital)/ webpage  (incl. Mapping and roadmap)

International Networking: Connect with 
organizations, network and clusters in the EU/EEA 
based on Kompforsk’s R&D interests
*International and regional networking towards EU 
in pilots

NORCE
 (Hours + direct cost)

UiA
 (Hours + direct cost)

NORCE 
(inkind) 

    Vedlegg 8: Handlingsplan og regnskap

-  -     -    

A3.3 Mentoring - Project development (learning by doing)

A2 -   -   -  102  -   32     32     10     10     60     60     
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Prosjektsøknad til Sørlandets Kompetansefonds ekstrautlysning 

sommeren 2021 

Tematisk emne for prosjektsøknaden innen utlysingen: 
«Etablering av et kompetansesenter for forskningssøknader i Agder» 
 

Prosjekttittel 
«Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i Agder». 

 

Prosjektsøkere: 
NORCE Norwegian Research Centre AS (Prosjekteier) 

Universitetsveien 19 

4630 Kristiansand 

 

Universitetet i Agder 

Universitetsveien 25 

4630 Kristiansand 

Prosjektleder:  

Nabil Belbachir, Forskningsleder, nabe@norceresearch.no, tlf: 401 08 137 

NORCE Norwegian Research Centre AS  

Ansvarlig person (UiA):  
Ann Camilla Schulze-Krogh, Forsknings- og innovasjonsdirektør, ann.c.schulze-krogh@uia.no, tlf: 970 

78 592  

Samarbeidspartner: 
Agder fylkeskommune 

Tordenskjolds gate 65 

4614 Kristiansand 

Kontaktperson: 
Sissel Strickert, Avdelingsleder Samskaping og internasjonalisering, sissel.strickert@agderfk.no, tlf: 

992 97 689 

 

  

  

 

Vedlegg 9
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Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i 

Agder  

Prosjektmål 
Et Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger, som et samarbeid mellom 

NORCE og UiA, vil bidra til utvikling av konkurransedyktige regionale forskningsmiljøer som både 

gjensidig forsterker hverandre, styrker kunnskapsmiljøene og bidrar til utvikling av regionen gjennom 

internasjonalt samarbeid.  

Hovedmål:  
Etablere og drive et virtuelt kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i Agder, 

med UiA og NORCE i spissen, med mål om å drastisk øke regional innflytelse og suksessrate ved 

søking av nasjonale og europeiske forsknings- og innovasjonsmidler. 

Delmål: 

1. Synliggjøre og posisjonere Agders forskningsmiljøer, ved UiA og NORCE, for økt 
gjennomslagskraft i europeiske programmer gjennom sentrale roller i relevante EU-nettverk, 
plattformer og tematiske forskningsklynger. 

2. Utvikle metodikk (metoder og prosesser) som kan utløse EU-midler og større nasjonale 
forskningsmidler. 

3. Bidra til å øke suksessraten på EU-søknader fra UiA, NORCE og andre aktører i Agder. 

Prosjektbeskrivelse 
Universitetet i Agder (UiA) og NORCE, med tilknyttede regionale økosystemer, har tydelige og høye 

ambisjoner om å øke tilslag på eksterne konkurransearenaer for forskningsfinansiering. Dessverre 

har måloppnåelsen de seneste årene vært begrenset, både i form av antall innvilgete prosjekter og 

den finansielle suksessraten. Et tverrfaglig og tverr-institusjonelt (UiA og NORCE) kompetansesenter 

skal bidra til å nå regionens høye ambisjoner og målsetting om å utvikle Agder til en miljømessig, 

sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår 

(Regionplan Agder 2030). Et kompetansesenter skal også bidra til å styrke og re-investere praktisk 

kompetanse, erfaring, kvalitet og relevans av forskningssøknader i forskningsmiljøene og hos 

relevante offentlige og private aktører i Agder. 

I Horisont 2020 (H2020) lykkes regionale aktører med 51 prosjektsøknader til et budsjett på €21,34 

mill. Suksessraten var 12,69% av totalt 402 søknader (nasjonalt var suksessraten på 15,32%). I tillegg 

var det 55 søknader som ikke passerte kvalifikasjonskravene. Næringslivet stod bak 73,7% av 

deltakelsene og har hentet ut størst returandel gjennom 32 av de 51 vellykkede deltakelser. UiA 

sendte inn 137 søknader og fikk 9 innvilgelser (6,6%), noe som utgjorde en finansiell suksessrate på 

3,6 % (€3,1 mill.). Gjennomsnittlig suksessrate for de norske universitetene var 15,1%. De ni andre 

universitetene har hatt en suksessrate på over 12,3%. NORCE sendte inn 117 søknader i perioden 

okt. 2018 – jan. 2021 (etter sammenslåingen) og har 46 prosjekter i sin H2020-portefølje (7 som 

koordinator), med en suksessrate på ca. 18% og en omsetning på ca. €29 mill. Forskningsgruppene 

tilknyttet NORCE i Agder stod imidlertid bak kun 5 av de 46 søknadene. Agder har således et 

uutnyttet potensial i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa (HEU).  

Horisont Europa vil bli en meget viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid til et bærekraftig, 
herunder ressurseffektivt og konkurransedyktig, samfunn og industri – i samhandling med ledende 
internasjonale kompetansemiljøer. Det er strategisk viktig å utnytte EU-arenaene og EU-programmene 
for å utvikle forskningsmiljøene, samt få anerkjennelse, demonstrere og oppskalere områder med 
fremragende forskning og innovasjon. I samarbeid med de internasjonalt beste forskningsmiljøene vil 



76/22 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 - 22/22027-8 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 : Vedlegg 9_21-08-25 SKF_Søknad_Kompetansesenter for forskningssøknader_sendt

Page 3 av 8 
 

forskerne trekke med seg regionale aktører i felles kunnskapsbygging for en mer robust og bærekraftig 
region. Dette gjelder både innen grunnforskning, anvendt forskning- og utvikling og innovasjon. 

I vår bevilget Forskningsrådet midler til EU-nettverket Horizon South Norway 2021-27 ledet av 

Sørlandets Europakontor/Agder fylkeskommune. Dette nettverkets hovedfokus er mobilisering av 

regionale aktører til økt deltakelse i HEU. De regionale forskningsinstituttene NORCE, NIBIO, NIVA og 

UiA deltar også i dette nettverket. EU-nettverket vil spesielt jobbe med å 1) få bedre forståelse av 

hvordan man kan bruke EUs programmer til regional utvikling og satsinger, 2) øke den praktiske 

kompetansen, kvaliteten og relevansen av søknader, og 3) utforske mulighetsrommet for å utvikle 

deltakelser i internasjonale FoUoI-allianser og plattformer for å sikre større gjennomslag for FoUoI-

satsinger i Europa. Kompetansesenteret vil samarbeide med EU-nettverket på disse områdene og i 

tillegg jobbe for å 1) identifisere og tydeliggjøre regionale prioritering mot EU (regionale «missions») 

sammen med økosystemene regionalt og nasjonalt, 2) påvirke fremtidige utlysninger gjennom 

deltakelse i utvalgte påvirkningsarenaer, 3) etablere langvarige relasjoner med internasjonale 

nettverk i Europa og 4) utvikle metodikk for fremtidige konkurransedyktige forskningssøknader mot 

utvalgte EU-program i Horisont Europa.  

Gjennomføring  
Prosjektet er delt opp i fire arbeidspakker.  

Arbeidspakke 0: Etablering av kompetansesenteret 
Prosjektgruppen vil i samarbeid med EU-nettverket og Agder fylkeskommune bruke høsten 2021 til å 

etablere kompetansesenteret, de nødvendige strukturene og starte kartleggingsarbeidet internt i 

forskningsmiljøene. 

Aktiviteter: 
1. Utarbeide en handlingsplan for det første året. 

2. Identifisere forskningsmiljøer i NORCE og UiA som er WAR (willing - able- ready). 

• Identifisere finansieringsmuligheter som er av høy relevans for WAR-miljøene og promotere 

aktuelle utlysninger hos disse forskningsmiljøene. 

3. Identifisere forskere med relevant kompetanse for deltakelse i organisasjoner, nettverk, styrer 
og utvalg. 

• Lage en opptrappingsplan for forskere i ulike «modningsfaser». 

4. Starte kartlegging av (lobby)organisasjoner/styrer/klynger relevante for forskningsmiljøene og 

Agder. 

5. Etablere en nettside for kompetansesenteret. 

6. Tydeliggjøre hvilke tjenester kompetansesenteret skal levere til ulike målgrupper.  

Ønskede resultater og effekter: 

• Kompetansesenteret for store forsknings- og innovasjonssatsinger er etablert og i drift fra 

1.1.2022. 

Arbeidspakke 1: Posisjonering, lobbyvirksomhet og nettverksbygging 
Aktører fra Agder er lite synlige på EUs FoUoI-arenaer. Dette bør det jobbes med på flere plan. 

Gjennom dette prosjektet ønsker forskningspartnerne å spesielt fremme viktige regionale FoUoI-

satsinger på EUs arenaer. Effekten av økt synlighet av forskningsmiljøene med koblede regionale og 

nasjonale økosystemer, vil kunne øke attraktiviteten for samarbeid med andre aktører i Agder.  

Aktiviteter: 
1. Relasjonsbygging og påvirkning på EUs FoUoI-arenaer 

• Synliggjøre regionen, aktørene og deres kompetanser og forskningsinfrastrukturer gjennom 

deltakelse i styrer, arbeidsgrupper, og/eller organisasjoner. Dette er spesielt aktuelt innenfor 
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temaer som helse, kultur, samfunnssikkerhet, digitalisering, bærekraftig industri, fornybar 

energi, naturressurser med mer.  

2. Kartlegge organisasjoner, nettverk og klynger i EU som er relevante for Agder og arbeide aktivt 
for deltakelse fra Agder i disse. 

3. Strategisk rekruttering av forskere (og næringslivsrepresentanter) til å delta som eksperter for 
EU-kommisjonen. 

Ønskede resultater og effekter: 

• Regionale forskningsmiljøer er etablert som attraktive samarbeidspartnere gjennom synliggjøring 
av regionens sterke sider og posisjonering i riktige EU-organisasjoner, nettverk og styrer. 

• Viktige allianser er etablert med de beste forskningsmiljøene i Europa. 

• Forskere ved UiA og NORCE er invitert inn som eksperter i styringsgrupper og fagpanel. 

• Forskere/forskningsmiljøene er attraktive som partnere i forskningssøknader som et resultat av 

økt synlighet på de «riktige» arenaene.  

• Forskningsmiljøene er blitt attraktive for rekruttering av de beste internasjonale «hodene». 

• Agders forskningsinfrastrukturer anerkjennes som ledende infrastrukturer og anses relevante for 
europeiske FoUoI-satsinger og tiltrekker seg forsknings- og innovasjonsprosjekter.  

Arbeidspakke 2: Utvikle metodikk (metode og prosess) 
Prosjektdeltakerne ønsker i fellesskap å utvikle metodikk (metode og prosesser) for å 

profesjonalisere det helhetlige arbeidet med å sikre at regionen når hovedmålet om å katalysere 

fremragende forskning og innovasjon som sikrer tilførsel av eksterne FoUoI-midler over 

landsgjennomsnittet. Dette inkluderer blant annet profesjonalisering av søknadsarbeidet i alle ledd, 

fra tidlig fase (posisjonering), søknadsfasen og post grant-fasen. Metodikken kan overføres til 

søknadsutforming mot nasjonale forskningsmidler. Målet er at denne metodikken vil gjøre 

forskningsmiljøene bedre rustet til å utløse store nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter 

slik som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), Senter for fremragende forskning (SFF), 

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), Kapasitetsløft og Grønn Plattform. Slike store 

forskningsprosjekt vil også bidra til å løfte regionen slik SFI Offshore Mechatronics har bidratt til ved 

å styrke forsknings- og innovasjonsaktiviteten i bedriftene innen offshore leverandørindustrien. 

 

Figur 1 Skisse over metodikk (metode og prosess) som skal operasjonaliseres i kompetansesenteret. 

Ønskede resultater og effekter: 

• Felles regional metodikk for koordinert EU-innsats i forskningsmiljøene og mellom 
samarbeidspartnerne. 

• Større forståelse av konteksten til nasjonale og europeiske utlysninger. 
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• Etablering av en underskog av prosjekter som kan danne grunnlag for etablering av større 
sentersatsinger ved UiA eller NORCE eller i samarbeid mellom forskningsinstitusjonene. 

• Lære av andre og erfaringsoverføring fra vellykkede regioner og institusjoner. 

• Grunnlag for sentersatsinger ved neste utlysninger av SFI (2024), SFF (2025) etc.  

Arbeidspakke 3: Kompetansebygging på søknadsutforming 
Grundig gjennomgang av evalueringsbrev for søknader innsendt til EU og Forskningsrådet fra UiA i 

2019-2020 peker på en rekke vanlige feil og svakheter med våre søknader. Dette inkluderer blant 

annet uklare målsettinger, mangelfull metodebeskrivelse og potensiale for å flytte forskningsfronten, 

mangelfull beskrivelse av risikoer og risikohåndtering, for å nevne noen. Tettere samarbeid mellom 

forskningsorganisasjonene og oppfølging fra profesjonelle konsulentselskaper som har spesialisert 

seg på EUs rammeprogrammer vil kunne være et meget effektivt og målrettet tiltak for å løfte 

søknadskvaliteten. Foreløpige erfaringer ved UiA er gode, med en demonstrerbar forbedring i 

tilbakemeldingene på søknadene.  

NORCE har stor ekspertise på EU-søknadsskriving og jobber systematisk med å dele ekspertisen 

internt i organisasjonen og øke kvaliteten av søknadsprosessen, fra identifisering av utlysninger til 

innlevering av søknader. Det er stort fokus på analysen av utlysninger i den EU-politiske konteksten 

og på utformingen av det beste søknadsinnhold og konsortium. I oppstarten av EUs nye 

rammeprogram for FoUoI (Horisont Europa), blir det viktig å ta lærdom fra evalueringen av de første 

søknader som sendes inn. Erfaringsmessig er det avgjørende å ha eksperter som stiller som evaluator 

for Europakommisjonen for å lære om evalueringsprosess og tilpasse søknadene til 

evalueringskriterier. NORCE sin ekspertise vil også bringes inn i dette kompetansesenteret for å 

bygge kapasitet i Agder-regionens forskningsmiljøer. NORCE i Agder har enkeltforskere som utmerker 

seg på den internasjonale konkurransearenaen, men det er en målsetting at flere forskere og 

forskningsgrupper skal etablere seg på et høyt internasjonalt nivå. Dette kan oppnås gjennom 

kapasitetsbygging i dette kompetansesenteret. 

Aktiviteter: 
1. Være kontaktpunktet i Agder for støtte til forskere og regionale aktører (i samarbeid med EU-

nettverket): 

• Organisere spesialiserte workshops i samarbeid med Forskningsrådet eller andre relevante 
aktører for deling av spisset informasjon om relevante finansieringsmuligheter og 
utlysninger. 

• Fasilitere kontakt med relevante europeiske aktører og ha oversikt over aktuelle lobby-
organisasjoner. 

2. Oppfølging og veiledning i søknadsprosesser.  

 
Eksempler på konsulentselskaper med ekspertise på relevante finansieringsinstrumenter: 

Konsulentfirma Aktuelle program i Horisont 
Europa 

Erfaring med bruk av konsulentselskapene 

PNO Consultants Global Challenges (Pilar 2) UiA: Har i samarbeid med Forskningsrådet ledet og gjennomført 
en rekke workshops rettet mot UiAs ledelse, samt bistått i 
søknadsutvikling ved en rekke fakultet 
NORCE: PNO har vært brukt spesielt for å løse 
kapasitetsutfordringer med EU-ekspertise, eller for å få tilgang 
til industripartner i EU (store bedrifter eller SMBer) 

Innovayt Marie Sklodowska-Curie 
Actions (Pilar 1) 

UiA: Bistår med evaluering av søknader til MSCA Postdoctoral 
Fellowships 

Yellow Research European Research Council 
(Pilar 1) 

UiA: Bistått med evaluering av søknader til blant annet ERC og 
SFF 

Trend 2000 Global Challenges, European 
Innovation Council (Pilar 2 og 3) 

UiA: Bistår med kurs og evaluering av søknader til blant annet 
Forskerprosjekt, SFF, EIC Pathfinder 

Tabell 1 Aktuelle konsulentselskaper.  
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Konsulentene vil bli engasjert til å holde spissede kurs for forskere, forskningsrådgivere og 

forskningsintensive bedrifter og offentlige aktører. Disse kursene vil supplere kursene som 

Forskningsrådet tilbyr. 

Ønskede resultater og effekter: 

• Øke antall innvilgede HEU-prosjekter til regionen, derav: 
o 2-4 Research and Innovation Actions/Innovation Actions-prosjekter koordinert av NORCE-

Agder/UiA  
o 6-10 Research and Innovation Actions/Innovation Actions prosjekter med NORCE/UiA som 

partner 
o 1-2 EIC Pathfinder prosjekter til UiA/NORCE 
o 5-10 EIC Accelerator prosjekter med NORCE-deltakelse 
o 5-10 MSCA Postdoctoral Fellowships til UiA, med hospitering hos NORCE og andre regionale 

aktører 
o 1-2 ERC prosjekter til UiA/NORCE 

• Demonstrerbar forbedring i tilbakemeldinger på søknader sendt til HEU, kontra H2020 

• Etablert varig og godt samarbeid mellom regionale aktører, samt med eksterne 
konsulentselskaper 

• Kompetansebygging hos forskerne og i forskningsorganisasjonene og hos utvalgte aktører i Agder 
på hvordan utforme EU-søknader innen utvalgte EU-programmer 

• Etablert hospiteringsordning i Brüssel for forskere og EU-rådgivere 

• Flere forskere fra Agder deltar som eksperter for EU-kommisjonen 

• Økt innvilgelsesrate og antall innvilgede prosjekter hos Forskningsrådet – herunder 
Forskerprosjekt, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt og andre større prosjekter. 

Organisering 
Kompetansesenteret vil være et virtuelt senter med NORCE som prosjektansvarlig og en 

kjernegruppe bestående av representanter fra UiA v/forsknings- og innovasjonsavdelingen, NORCE i 

Agder, NORCE’s EU-eksperter og Agder fylkeskommune (EU-nettverket). Representanter fra NORCE 

og UiA vil utgjøre kompetansesenterets sekretariat under ledelse av NORCE (tabell 2).  

Navn Tilhørighet Rolle Stilling 

STYRINGSGRUPPE 

Thor Arne Håverstad NORCE Styreleder Konserndirektør 

Ann Camilla Schulze-Krogh UiA Nestleder Forsknings- og 
innovasjonsdirektør 

Sissel Strickert Agder fylkeskommune  Avdelingsleder 

Dominique Durand NORCE  Strategisk rådgiver 

Petter Zahl Marki UiA  EU-rådgiver 

    

KJERNEGRUPPE og sekretariat 

Nabil Belbachir NORCE Prosjektleder Forskningsleder 

Siren M. Neset NORCE Administrativ 
koordinator 

Forretningsutvikler 

Christine Svarstad UiA  EU-rådgiver 

Lola Rodríguez  NORCE  Strategisk rådgiver - EU 

Stian Reiersen Agder fylkeskommune  Daglig leder Regionale 
forskningsfond Agder 

Stig Marthinsen Agder fylkeskommune/ 
Sørlandets Europakontor 

 Prosjektleder EU-nettverket 

    

RESSURSGRUPPE  
Kompetansesenteret vil benytte seg av EU-nettverkets ressursgruppe som bl.a. består av: 

EU-rådgivere i klyngene; Isabelle-Louise Aabel (GCE NODE) og Christophe Pinck (NCE EYDE) 

Internasjonal rådgiver i Kristiansand kommune; Øyvind L. Laderud 

Internasjonal rådgiver i Agder fylkeskommune; Lars Holmer-Hoven 

Observatører: Tor B. Hansen (Forskningsrådet) og Ida J. Hetland (Innovasjon Norge, EU-rådgiver) 

Tabell 2 Prosjektorganisering. 



76/22 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 - 22/22027-8 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 2023 : Vedlegg 9_21-08-25 SKF_Søknad_Kompetansesenter for forskningssøknader_sendt

Page 7 av 8 
 

Personer i prosjektorganisasjonen vil etter hvert bli skiftet ut, og andre fagpersoner fra begge 

forskningsorganisasjoner og forskningsintensive regionale aktører vil bli invitert inn. 

Ved behov vil det trekkes på en rekke interne ressurser med kompetanse innen budsjettering og 

kommunikasjon. Videre vil vi også aktivt involvere eksterne konsulenter og Forskningsrådets og 

Innovasjon Norges støtteapparat. UiA vil i tillegg bygge videre på samarbeidet og kunnskapen 

etablert i forbindelse med en workshop-serie arrangert av Forskningsrådet og konsulentselskapet 

PNO Consultants våren 2021. 

Grenseflater, utnyttelse og samarbeid med andre virkemidler 
Figur 2 skisserer grenseflatene og viser hvordan kompetansesenteret og EU-nettverket kompletterer 

hverandre. Kompetansesenterets målgruppe er først og fremst forskningsmiljøene ved UiA og 

NORCE. Forskere har behov for en mer spisset oppfølging enn det EU-nettverket vil tilby den 

regionale målgruppen av bedrifter og offentlige aktører i Agder. Prosjektleder for EU-nettverket vil 

være en viktig ressurs i kompetansesenterets kjernegruppe og vil kunne bidra til å koordinere 

eventuelle sammenfallende interesser og aktiviteter. 

 

 

Figur 2 Grenseflater mellom kompetansesenteret og EU-nettverket. 

 

Forskningsrådet tilbyr ulike støtteordninger for å stimulere norske aktører til å ta del i EUs store 

forsknings- og innovasjonsprogram.  Forskningsorganisasjonene har spisskompetanse på hvilke 

ordninger som kan benyttes til ulike formål og vil utnytte disse ordningene når dette er relevant. 

Kompetansesenteret vil etterspørre og fasilitere kurstilbud fra Forskningsrådet slik at disse kursene 

regelmessig blir avholdt i Agder. Figur 3 nedenfor viser samspillet og grenseflatene mellom 

kompetansesenteret, Forskningsrådets støtteordninger, det regionale EU-nettverket og klyngenes 

EU-rådgivere. 
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Figur 3 Samspill og grenseflater mot andre virkemidler og EU-nettverk. 

Budsjett 
Initiativtakerne søker om 1 MNOK pr år i et 3-års-periode fra Sørlandets kompetansefond. Dette er 

en langsiktig satsing med intensjon om å vare hele perioden til Horisont Europa (2021-2027). Aust-

Agder Utviklings- og kompetansefond er også kontaktet, og fondet stiller seg positivt til å bidra med 

inntil 500 kNOK i støtte pr år.  

Høsten 2021 vil brukes til å utarbeide en handlingsplan for det første året med mer detaljerte 

aktiviteter og tilhørende budsjett.  

Alle samarbeidspartnerne vil bidra med egeninnsats: 

• UiA: en 30% stilling med utgangspunkt i oppstart 1. januar 2022. 

• NORCE: administrative ressurser (administrativ koordinator og styreleder), inntil 20% stilling. 

• Agder fylkeskommune: 100 timer pr år gjennom deltakelse i styringsgruppe, kjernegruppe og 
arrangementer 

• Ressursgruppen bidrar med egeninnsats i form av timer medgått til møtevirksomhet. 

Kostnads- og finansieringsplan:  

Kostnadsplan (kNOK) 

Prosjektperiode 2021 2022 2023 2024 Total 

NORCE 300 1200 1200 900 3600 

UiA 100 800 800 700 2400 

Agder fylkeskommune/EU-nettverket 20 100 100 80 300 

Total 420 2100 2100 1680 6300 

 
Finansieringsplan (kNOK) 

Prosjektperiode 2021 2022 2023 2024 Total 

Egenfinansiering 120 600 600 480 1800 

Annen finansiering (AAUKF) 100 500 500 400 1500 

Sørlandets kompetansefond 200 1000 1000 800 3000 

Total 420 2100 2100 1680 6300 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-9 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

UiA - Godt begynt - søknad 2023 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til UiA – 
prosjektet Godt begynt for 2023 med NOK 374.000,-. 
 

2. Det er en forutsetning for utbetaling av støtten for 2023 at prosjektet går videre som 
opprinnelig forutsatt, og derved også at man finner en løsning knyttet til inndekning 
av skissert overforbruk i 2022 som ikke går ut over prosjektets gjennomføring i 
samsvar med opprinnelig plan. Kompetansefondet vil imidlertid ikke motsette seg at 
det foretas omprioriteringer og omfordeling som angitt i Vedlegg 2 til 
konsekvensbeskrivelse for ulike løsningsforslag mottatt 23. november 2022. 
 

3. Øvrige vilkår og forutsetninger fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som 
forutsettes signert av søker før støtte kan utbetales.  

 
 
Vedlegg 
Søknad_rapport_Fremdrifts_handlingsplan okt 2022 
Regnskap 2022 Godt begynt (estimert pr okt) 
SV  Fremdriftsrapport Godt begynt for 2022 og søknad for 2023 til SKF og AAUKF 
Konsekvensbeskrivelser for ulike løsningsforslag Godt begynt 23.11.2022_med 
styringsgruppens tilslutning 
Vedlegg 1_231122 REFERAT MØTE I STYRINGSGRUPPEN GODT BEGYNT 
Vedlegg 2_kopi av budsjettendringer foreslått for å dekke overforbruk arbeidspakke 1 
Vedlegg 3a_Søknad Statsforvalteren_Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn og familier 
Vedlegg 3b_Skjønnsmidler- søknad Statsforvalteren 2023 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Godt begynt er et flerårig prosjekt i regi av UiA. Kompetansefondet har støtte prosjektet i 
årene 2020-2022. Styret behandlet søknaden for 2022 i møte 9. september 2022 sak 
53/22. Det er nå mottatt søknad for 2023.  
 
Fra opprinnelig behandling hitsettes:  
 
Universitetet i Agder (UiA) søker Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets kompetansefond 
om støtte til å videreutvikle prosjektet «Godt begynt» som er et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt.  

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-9
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Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022
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Sekretariatets forslag til vedtak
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prosjektet Godt begynt for 2023 med NOK 374.000,-.
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opprinnelig forutsatt, og derved også at man finner en løsning knyttet til inndekning
av skissert overforbruk i 2022 som ikke går ut over prosjektets gjennomføring i
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konsekvensbeskrivelse for ulike løsningsforslag mottatt 23. november 2022.
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forutsettes signert av søker før støtte kan utbetales.
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Konsekvensbeskrivelser for ulike løsningsforslag Godt begynt 23.11.2022_med
styringsgruppens tilslutning
Vedlegg 1_231122 REFERAT MØTE I STYRINGSGRUPPEN GODT BEGYNT
Vedlegg 2_kopi av budsjettendringer foreslått for å dekke overforbruk arbeidspakke 1
Vedlegg 3a_Søknad Statsforvalteren_Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn og familier
Vedlegg 3b_Skjønnsmidler- søknad Statsforvalteren 2023

Saksopplysninger

Godt begynt er et flerårig prosjekt i regi av UiA. Kompetansefondet har støtte prosjektet i
årene 2020-2022. Styret behandlet søknaden for 2022 i møte 9. september 2022 sak
53/22. Det er nå mottatt søknad for 2023.

Fra opprinnelig behandling hitsettes:

Universitetet i Agder (UiA) søker Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets kompetansefond
om støtte til å videreutvikle prosjektet «Godt begynt» som er et forskningsstøttet innovasjonsprosjekt.
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Hovedmålet i Godt begynt er å bidra til tidlig innsats for bedre helse og levekår gjennom å identifisere risiko 
så tidlig som mulig gjennomhelsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette skal skje ved at foreldre, barn og 
barnehagelærere/lærere svarer digitalt på spørsmål knyttet til barnets utvikling, psykiske helse og livskvalitet. 
Denne typesystematisk kartlegging av helse vil i større grad kunne identifisere problemområder og ressurser 
som gjør det mulig å sette inn tiltak mens utfordringene er små. 
 
Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet i kommunene basert på deres uttrykte behov. Det 
finnes allerede en rekke kartleggingsverktøy som kan gi viktiginformasjon om barn og unges utvikling, men 
det er behov for å videreutvikle digitale løsninger som kan gjøre slike kartleggingsverktøy tilgjengelig som 
beslutningsstøtte i tjenestene. Samtidig kan slike data gi oversikt over barn og unges helse og livskvalitet til 
bruk i forskning og kvalitetsarbeid. Denne oversikten skal bidra til å gi tilstrekkeligkunnskapsgrunnlag for å 
sette inn riktige tiltak og evaluere effekten av disse over tid og i relasjon til levekår, utdanning og 
arbeidstilknytning.  
 
UiA søker støtte for å videreutvikle den teknologiske løsningen som Godt begynt benytter i dag, og for å 
styrke bærekraftig implementering, brukermedvirkning, kompetanseheving og forskning innenfor feltet. Den 
største utfordringen i implementeringen av Godt begynt er mangel på teknisk integrasjon mellom 
journalsystemene i tjenestene og den tekniske løsningen.  
 
I søknaden vises det til at utfordringsbildet på levekårsområdet i mange kommuner er knyttet til bl.a. lav 
sysselsetting, høy deltidsandel, lave inntekter og høy avhengighet av sosiale ytelser. Rapporten «Et liv jeg 
ikke valgte – Om unge uføre i fire fylker» visersammenhenger mellom en vanskelig oppvekst og problemer 
knyttet til yrkesdeltakelse og uføretrygd. Foreldres utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige 
støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er også vist tydelige sammenhenger mellom 
økonomiske ressurser i familien og ungdoms helse og livskvalitet. Ungdataundersøkelsene viser en klar 
sammenheng mellom opplevelse av dårlig råd i familien og rusmiddelbruk, kriminalitet, mobbing og vold, 
samt lavere deltakelse på organiserte fritidsaktiviteter. Helsepersonell som arbeider med sårbare barn 
etterlyser kunnskapsbasertbeslutningsstøtte, og folkehelseloven forutsetter at kommunene har oversikt 
overbefolkningens helse. Med bakgrunn i manglende støtte for strukturert innhenting og lagring av 
helseinformasjon om barn knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenestens fagsystemer mangler dette i dag. 
 
Sammen med Agders deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunene, er dette bakgrunnen for at 
prosjektet «Godt begynt – barn og unge i Agder» ble initiert og støttet fra Regionalt forskningsfond Agder 
(RFFA) i perioden 2019-2021.  
 
Prosjektet ledes av Kristiansand kommune, og har inngått forpliktende samarbeid med Vennesla, Birkenes, 
Vegårshei, Arendal, Lyngdal, Lindesnes og Lillesand kommuner hvor helsestasjons- og 
skolehelsetjenestene enten er i gang med, eller planlegger å ta prosjektets løsninger i bruk. Det er også 
initiert dialog med Bykle, Valle, Iveland, Åmli, Gjerstad, Risør og Tvedestrand kommuner som har gitt 
positive signaler til deltakelse. Alle kommuner på Agder er velkommen videre i prosjektet.  
 
Innovasjonen i Godt begynt består i å etablere digitaliserte løsninger for over tid å samleinformasjon om barn 
og unges helse og livskvalitet ved hjelp av validertundersøkelsesmetodikk som  

- kan være til nytte som veiledning i direkte møte mellom tjenesteutøver og foreldre/barn/ungdom 
(dialogverktøy)  

- gjøre det mulig for kommunene å få oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for barne- og 
ungdomsbefolkningen i tråd med intensjonene i folkehelseloven  

- eksporteres til bruk i helseforskning og helseregistre 
 
Tidlig identifisert hjelpebehov skal bidra til bedret tjenesteforløp og på sikt bedrede levekår og helse i 
regionen. Det oppgis i søknaden at det uten Godt begynt ikke eksisterer helse og livskvalitetsdata for 
barnebefolkningen i Agder som kan følges over tid og kobles til levekårsstatistikk. Ungdata-undersøkelsene 
kan gi et godt øyeblikksbilde i gitte aldersgrupper (14- 19 år), men er ikke egnet til systematisk oppfølging av 
individer ellerevaluering av tiltak. Det eksisterer en rekke systematiske og kunnskapsbaserte verktøy for å 
undersøke barn og ungdoms helse, og for å tidlig identifisere symptomer, utviklingsforstyrrelser og 
helseutfordringer knyttet til sykdom, omsorgssvikt og traumer. Slike verktøy anbefales anvendt i 
helsestasjonstjenesten av norske helsemyndigheter og statlige regionale kompetansesentre, og omhandler 
informasjon som ofte håndteres usystematisk i tjenestene. En utfordring for bruk av systematiske verktøy 
synes å være mangel på digitalisering med tunge arbeidsprosesser for å skåre, beregne, fortolke og 
rapportereinformasjonen. Systematiske verktøy blir derfor anvendt i mindre grad enn ønskelig, og på et mer 
tilfeldig grunnlag. 
 
Godt begynt er utviklet i samarbeid med Kristiansand kommune, programvareselskapet CheckWare AS, og 
spesialisthelsetjenesten ved barne- og ungdomsavdelingen og avdeling for barn og unges psykiske helse 
(ABUP) ved Sørlandet sykehus HF (SSHF).Løsningen til CheckWare er web-basert og har høyeste klarerte 
sikkerhetsnivå for håndtering av personsensitive helsedata.  

Hovedmålet i Godt begynt er å bidra til tidlig innsats for bedre helse og levekår gjennom å identifisere risiko
så tidlig som mulig gjennomhelsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette skal skje ved at foreldre, barn og
barnehagelærere/lærere svarer digitalt på spørsmål knyttet til barnets utvikling, psykiske helse og livskvalitet.
Denne typesystematisk kartlegging av helse vil i større grad kunne identifisere problemområder og ressurser
som gjør det mulig å sette inn tiltak mens utfordringene er små.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med praksisfeltet i kommunene basert på deres uttrykte behov. Det
finnes allerede en rekke kartleggingsverktøy som kan gi viktiginformasjon om barn og unges utvikling, men
det er behov for å videreutvikle digitale løsninger som kan gjøre slike kartleggingsverktøy tilgjengelig som
beslutningsstøtte i tjenestene. Samtidig kan slike data gi oversikt over barn og unges helse og livskvalitet til
bruk i forskning og kvalitetsarbeid. Denne oversikten skal bidra til å gi ti/strekkeligkunnskapsgrunn/ag for å
sette inn riktige tiltak og evaluere effekten av disse over tid og i relasjon til levekår, utdanning og
arbeidstilknytning.

UiA søker støtte for å videreutvikle den teknologiske løsningen som Godt begynt benytter i dag, og for å
styrke bærekraftig implementering, brukermedvirkning, kompetanseheving og forskning innenfor feltet. Den
største utfordringen i implementeringen av Godt begynt er mangel på teknisk integrasjon mellom
journalsystemene i tjenestene og den tekniske løsningen.

I søknaden vises det til at utfordringsbildet på levekårsområdet i mange kommuner er knyttet til bl.a. lav
sysselsetting, høy deltidsandel, lave inntekter og høy avhengighet av sosiale ytelser. Rapporten «Et liv jeg
ikke valgte - Om unge uføre i fire fylker» visersammenhenger mellom en vanskelig oppvekst og problemer
knyttet til yrkesdeltakelse og uføretrygd. Foreldres utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige
støtteordninger overføres mellom generasjoner. Det er også vist tydelige sammenhenger mellom
økonomiske ressurser i familien og ungdoms helse og livskvalitet. Ungdataundersøke/sene viser en klar
sammenheng mellom opplevelse av dårlig råd i familien og rusmiddelbruk, kriminalitet, mobbing og vold,
samt lavere deltakelse på organiserte fritidsaktiviteter. Helsepersonell som arbeider med sårbare barn
etterlyser kunnskapsbasertbes/utningsstøtte, og folkehelse/oven forutsetter at kommunene har oversikt
overbefolkningens helse. Med bakgrunn i manglende støtte for strukturert innhenting og lagring av
helseinformasjon om barn knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenestens fagsystemer mangler dette i dag.

Sammen med Agders deltakelse i Program for folkehelsearbeid i kommunene, er dette bakgrunnen for at
prosjektet «Godt begynt- barn og unge i Agder» ble initiert og støttet fra Regionalt forskningsfond Agder
(RFFA) i perioden 2019-2021.

Prosjektet ledes av Kristiansand kommune, og har inngått forpliktende samarbeid med Vennesla, Birkenes,
Vegårshei, Arendal, Lyngdal, Lindesnes og Lillesand kommuner hvor helsestasjons- og
skolehelsetjenestene enten er i gang med, eller planlegger å ta prosjektets løsninger i bruk. Det er også
initiert dialog med Bykle, Valle, Iveland, Amii, Gjerstad, Risør og Tvedestrand kommuner som har gitt
positive signaler til deltakelse. AIie kommuner på Agder er velkommen videre i prosjektet.

Innovasjonen i Godt begynt består i å etablere digitaliserte løsninger for over tid å samleinformasjon om barn
og unges helse og livskvalitet ved hjelp av validertundersøkelsesmetodikk som

kan være til nytte som veiledning i direkte møte mellom tjenesteutøver og foreldre/barn/ungdom
(dialogverktøy)
gjøre det mulig for kommunene å få oversikt over he/seti/stand og påvirkningsfaktorer for barne- og
ungdomsbefolkningen i tråd med intensjonene i folkehelse/oven
eksporteres til bruk i helseforskning og helseregistre

Tidlig identifisert hjelpebehov skal bidra til bedret tjenesteforløp og på sikt bedrede levekår og helse i
regionen. Det oppgis i søknaden at det uten Godt begynt ikke eksisterer helse og livskvalitetsdata for
barnebefolkningen i Agder som kan følges over tid og kobles til /evekårsstatistikk. Ungdata-undersøkelsene
kan gi et godt øyeblikksbilde i gitte aldersgrupper (14- 19 år), men er ikke egnet til systematisk oppfølging av
individer ellerevaluering av tiltak. Det eksisterer en rekke systematiske og kunnskapsbaserte verktøy for å
undersøke barn og ungdoms helse, og for å tidlig identifisere symptomer, utviklingsforstyrrelser og
helseutfordringer knyttet til sykdom, omsorgssvikt og traumer. Slike verktøy anbefales anvendt i
helsestasjonstjenesten av norske helsemyndigheter og statlige regionale kompetansesentre, og omhandler
informasjon som ofte håndteres usystematisk i tjenestene. En utfordring for bruk av systematiske verktøy
synes å være mangel på digitalisering med tunge arbeidsprosesser for å skåre, beregne, fortolke og
rapportereinformasjonen. Systematiske verktøy blir derfor anvendt i mindre grad enn ønskelig, og på et mer
tilfeldig grunnlag.

Godt begynt er utviklet i samarbeid med Kristiansand kommune, programvareselskapet CheckWare AS, og
spesialisthelsetjenesten ved barne- og ungdomsavdelingen og avdeling for barn og unges psykiske helse
(ABUP) ved Sørlandet sykehus HF (SSHF).Løsningen til CheckWare er web-basert og har høyeste klarerte
sikkerhetsnivå for håndtering av personsensitive helsedata.
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I forbindelse med ordinær kontroll i helsestasjonen eller skolehelsetjenesten distribueres de aktuelle 
verktøyene til foreldrene, barnet selv, barnehagelærer eller kontaktlæreren til barnet gjennom en SMS og 
med pålogging via ID-porten eller en sikker skjemaløsning (for barn). Disse svarer på spørreskjema før 
fremmøte, slik at informasjonen er ferdig samlet og analysert når barnet møter til helsekontroll. Slik får 
helsestasjonen og skolehelsetjenesten kunnskapsbasert informasjon som understøtter egne kliniske 
beslutninger.  
 
Kunnskapsbasert beslutningsstøtte vil slik bidra til bedre kvalitet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 
Samtidig får kommunene oversikt over barne- og ungdomsbefolkningens helse og livskvalitet. Prosjektet har 
gått opp vegen med godkjenning for lagring og håndtering av data med hensyn til General Data Protection 
Regulation (GDPR).  
 
Det er planlagt 3 arbeidspakker i prosjektet:  
 
Arbeidspakke 1 innebærer å sikre integrering mellom dagens elektroniske pasientjournal løsninger og 
CheckWare, samt avlevering av data til kompetanseutvikling og forskning i standardformat som kan 
integreres med det kommunale pasient- og brukerregisteret.  
 
Arbeidspakke 2 innebærer brukerinvolvering fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten, samt 
kompetansestøtte for tjenesteutvikling.  
 
Arbeidspakke 3 innebærer forskning på barn og foreldres erfaringer, analyser av genererte helsedata og 
overordnet evaluering av prosjektet basert på samlet datatilgang. 
 
Nye opplysninger 
 
Det ser som det fremgår over kort tid siden styret behandlet søknaden for 2022. I denne 
forbindelse fremkom det ikke opplysninger som tilsa at prosjektet avvek fra opprinnelige 
plan verken i innhold eller i tilknytning til de økonomiske rammer.  
 
I tilknytning til søknad for 2023 har det imidlertid kommet vesentlige nye opplysninger 
knyttet til økonomien i prosjektet. Søker skriver blant annet følgende i den kombinerte 
statusrapporten og søknaden: 
 

 

I forbindelse med ordinær kontroll i helsestasjonen eller skolehelsetjenesten distribueres de aktuelle
verktøyene til foreldrene, barnet selv, barnehage/ærer eller kontaktlæreren til barnet gjennom en SMS og
med pålogging via ID-porten eller en sikker skjemaløsning (for barn). Disse svarer på spørreskjema før
fremmøte, slik at informasjonen er ferdig samlet og analysert når barnet møter til helsekontroll. Slik får
helsestasjonen og skolehelsetjenesten kunnskapsbasert informasjon som understøtter egne kliniske
beslutninger.

Kunnskapsbasert beslutningsstøtte vil slik bidra til bedre kvalitet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Samtidig får kommunene oversikt over barne- og ungdomsbefolkningens helse og livskvalitet. Prosjektet har
gått opp vegen med godkjenning for lagring og håndtering av data med hensyn til General Data Protection
Regulation (GDPR).

Det er planlagt 3 arbeidspakker i prosjektet:

Arbeidspakke 1 innebærer å sikre integrering mellom dagens elektroniske pasientjournal løsninger og
CheckWare, samt avlevering av data til kompetanseutvikling og forskning i standardformat som kan
integreres med det kommunale pasient- og brukerregisteret.

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

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

Nye opplysninger

Det ser som det fremgår over kort tid siden styret behandlet søknaden for 2022. I denne
forbindelse fremkom det ikke opplysninger som tilsa at prosjektet avvek fra opprinnelige
plan verken i innhold eller i tilknytning til de økonomiske rammer.

I tilknytning til søknad for 2023 har det imidlertid kommet vesentlige nye opplysninger
knyttet til økonomien i prosjektet. Søker skriver blant annet følgende i den kombinerte
statusrapporten og søknaden:
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Det er følgelig betydelige overskridelser i prosjektet (tilnærmet NOK 1 million), og da 
spesielt i tilknytning til arbeidspakke 2. Dette ble opprinnelig foreslått løst slik: 
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Det er følgelig betydelige overskridelser i prosjektet (tilnærmet NOK 1 million), og da
spesielt i tilknytning til arbeidspakke 2. Dette ble opprinnelig foreslått løst slik:

Prosjektet GtJtll begynt - wirlg f!.1ui.rb.rgfiN"Agtlf!.r se!k.euleim.ec:Iom følgende for 20123:

St&tle fra Sørlandets Støtte fra. Aust-Agde.r Samlet s.tølle (NOK)
kmnpelansefond utviklings- og
(NOK, 60%) kompetansefond

(NOK,40%)
Somopprinn.ig 560.400• 373.61!10 934.1!100
lmdsjen:ert for 2023
Økt bevilgning for 150.000• I00.0lllO 250•.lllOO
202:J
Økt bevilgning for 592.BH 395.2lll0 9;8.S_i)i)i),

ekswkos.tnader
i.rtJle-.rærende i:tr (2022)
Totalt l.J0.3.200 868.81!10 2_n2.ooo
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Som det fremgår er det ønskelig at kompetansefondet sammen med SKF tar en vesentlig 
del av overskridelsene ved å direkte dekke NOK 395.200,- i 2022 som en ekstra støtte, 
samt at støtten for 2023 økes med NOK 100.000,-. 
 
Daglig leder i kompetansefondet tok da kontakt med søker og informerte om at man neppe 
kunne påregne at kompetansefondet skulle gå inn med tilleggsbevilling og økt støtte for å 
«redde» prosjektet ved å dekke overskridelsene. Dette standpunktet er også kommunisert 
til SKF og de har etter det daglig leder kjenner til inntatt samme standpunkt.  
 
I etterkant har det vært muntlig dialog mellom prosjektleder og daglig leder, og det ble 
skissert at man vil se på andre løsninger for å dekke inn overskridelsene. Et slikt forslag 
ble mottatt 23. november i form av en konsekvensbeskrivelse og vedlegg i form av ulike 
løsningsforslag. Konkret er kompetansefondet bedt om å vurdere alle forslagene, men 
primært forslaget i Vedlegg 2. Dette innebærer en omfordeling innenfor eksisterende 
økonomiske rammer. 
 
 
Vurderinger 
 
På samme måte som ved behandlingen i møtet i september er det daglig leders 
standpunkt at dette er et godt prosjekt som kompetansefondet har signalisert at man vil 
være en langsiktig bidragsyter til. Bidragets omfang de enkelte år har vært fastsatt fra 
oppstart. Daglig leder viser til vurderingen fremlagt til møtet i september. 
 
I oktober fikk prosjektleder opplysninger som tilsa at Egde hadde et overforbruk i forhold til 
budsjett på nærmere NOK 1 million. Overforbruket kan godt ha sitt opphav i reelle behov, 
men selve overskridelsen synes å skyldes manglende kontroll eller manglende 
kommunikasjon av økonomiske rammer for ulike parters medvirkning i prosjektet. Videre 
ble det signalisert behov for økt forbruk av midler også i 2023.  
 
En vesentlig del av disse merkostnadene ble søkt lagt over på kompetansefondene. 
Daglig leder har gitt tydelige signaler om at man ikke kan påregne at kompetansefondet vil 
dekke disse merkostnadene.  
 
I etterfølgende telefonsamtale har daglig leder fått opplyst at dette ville bli søkt løst på 
annen måte. En beskrivelse av konsekvenser og ulike løsningsforslag ble mottatt 23. 
november. I oversendelses e-posten hetter det at kompetansefondet bes ta stilling til 
forslaget om omfordeling av midler i samsvar med løsningsforslaget i vedlegg 2. 
 
Daglig leder anbefaler følgelig at styret forholder seg til opprinnelig plan og budsjett, og at 
man innvilger støtte for 2023 i samsvar med opprinnelig plan med NOK 374.000,-, samt at 
man da forutsetter at prosjektet kan gjennomføres som forutsatt, dog slik at man 
aksepterer en omfordeling innenfor opprinnelige rammer, i samsvar med vedlegg 2.   
 
 
Konklusjon 
 
Daglig leder anbefaler videre støtte, men innenfor eksisterende rammer, og med aksept 
for omfordeling i samsvar med søkers beskrivelse i vedlegg 2. 
 
 

Som det fremgår er det ønskelig at kompetansefondet sammen med SKF tar en vesentlig
del av overskridelsene ved å direkte dekke NOK 395.200,- i 2022 som en ekstra støtte,
samt at støtten for 2023 økes med NOK 100.000,-.

Daglig leder i kompetansefondet tok da kontakt med søker og informerte om at man neppe
kunne påregne at kompetansefondet skulle gå inn med tilleggsbevilling og økt støtte for å
«redde» prosjektet ved å dekke overskridelsene. Dette standpunktet er også kommunisert
til SKF og de har etter det daglig leder kjenner til inntatt samme standpunkt.

I etterkant har det vært muntlig dialog mellom prosjektleder og daglig leder, og det ble
skissert at man vil se på andre løsninger for å dekke inn overskridelsene. Et slikt forslag
ble mottatt 23. november i form av en konsekvensbeskrivelse og vedlegg i form av ulike
løsningsforslag. Konkret er kompetansefondet bedt om å vurdere alle forslagene, men
primært forslaget i Vedlegg 2. Dette innebærer en omfordeling innenfor eksisterende
økonomiske rammer.

Vurderinger

På samme måte som ved behandlingen i møtet i september er det daglig leders
standpunkt at dette er et godt prosjekt som kompetansefondet har signalisert at man vil
være en langsiktig bidragsyter til. Bidragets omfang de enkelte år har vært fastsatt fra
oppstart. Daglig leder viser til vurderingen fremlagt til møtet i september.

I oktober fikk prosjektleder opplysninger som tilsa at Egde hadde et overforbruk i forhold til
budsjett på nærmere NOK 1 million. Overforbruket kan godt ha sitt opphav i reelle behov,
men selve overskridelsen synes å skyldes manglende kontroll eller manglende
kommunikasjon av økonomiske rammer for ulike parters medvirkning i prosjektet. Videre
ble det signalisert behov for økt forbruk av midler også i 2023.

En vesentlig del av disse merkostnadene ble søkt lagt over på kompetansefondene.
Daglig leder har gitt tydelige signaler om at man ikke kan påregne at kompetansefondet vil
dekke disse merkostnadene.

I etterfølgende telefonsamtale har daglig leder fått opplyst at dette ville bli søkt løst på
annen måte. En beskrivelse av konsekvenser og ulike løsningsforslag ble mottatt 23.
november. I oversendelses e-posten hetter det at kompetansefondet bes ta stilling til
forslaget om omfordeling av midler i samsvar med løsningsforslaget i vedlegg 2.

Daglig leder anbefaler følgelig at styret forholder seg til opprinnelig plan og budsjett, og at
man innvilger støtte for 2023 i samsvar med opprinnelig plan med NOK 374.000,-, samt at
man da forutsetter at prosjektet kan gjennomføres som forutsatt, dog slik at man
aksepterer en omfordeling innenfor opprinnelige rammer, i samsvar med vedlegg 2.

Konklusjon

Daglig leder anbefaler videre støtte, men innenfor eksisterende rammer, og med aksept
for omfordeling i samsvar med søkers beskrivelse i vedlegg 2.
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Rapportering for 2022 og søknad for 2023 for prosjektet Godt begynt – varig endring for Agder 

Godt begynt har i tredje prosjektår hatt størst fokus på å ferdigstille ny løsning for integrasjon mellom 

elektronisk pasientjournal og CheckWare sin løsning for å administrere spørreskjemaer og hente inn 

ferdig analyserte svar (arbeidspakke 1). 

Samtidig har vi arbeidet videre med kompetansestøtte og brukermedvirkning (arbeidspakke 2), 

kunnskapsutvikling (arbeidspakke 3) og forankring i regionen og kommunene. Vi har hatt tett dialog 

med mange aktører både for mest mulig kunnskapsbasert arbeid her og nå, og for utvikling og 

implementering av arbeidsmetode og løsninger på sikt. Vi har også vært aktive i samarbeid om 

etableringen av Senter for forskning på folkehelse og levekår, og prosjektet tar sikte på å fylle det nye 

senteret med innhold fra oppstarten. Farsund kommune har blitt inkludert i prosjektet inneværende år 

og begynt kartlegginger i skolehelsetjenesten, og vi forventer at flere vil bli med når 

integrasjonsløsningen er ferdig implementert i prosjektet. 

Godt begynt er i en fase hvor mye av grunndriften og det daglige arbeidet i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten i kommunene avhenger av stor innsats fra universitetet, og vi har derfor brukt 

midler på en prosjektmedarbeider i deltid til å håndtere dialogen med helsestasjonene og support av 

systemet CheckWare tilbyr. Likevel erfarer vi at det fra inneværende år og utover prosjektperioden 

som går til 2024 er nødvendig å redefinere roller og ansvar i samarbeidet om å bruke innovative 

digitale løsninger for mer kunnskapsbasert praksis. Universitetet er en kunnskapsorganisasjon, og vi 

bidrar til innovasjon, men skal først og fremst bidra til å spre kunnskap og myndiggjøre praksis med 

kunnskap, samt utvikle ny kunnskap. Prosjektets styringsgruppe har derfor arbeidet med ulike 

muligheter for nye prosjekter og/eller prosjektutvikling hvor kommunene sammen og i større grad tar 

eierskap for langsiktig drift av digitale løsninger for tjenesten, samt samarbeid med 

Folkehelseinstituttets (FHI Sørlandet) og Agder fylkeskommune om regionale folkehelseoversikter 

utover det universitetet kan rapportere innenfor sitt mandat. Det gjenstår fortsatt arbeid med dette, men 

det blir blant annet søkt friske midler fra Statsforvalteren for å øke innsatsen og arbeidet i kommunene 

med tanke på å ta validerte spørreskjemaer og den digitale løsningen i bruk i enda større omfang. 

Prosjektet «Helhetlig oppfølging», allerede finansiert av Statsforvalteren følger allerede Godt begynt 

parallelt, og bidrar til kunnskapsoverføring og samkjøring av ulike satsninger for å bedre barns helse 

og levekår. Dette har blant annet medført at arbeidet i prosjektet nå blir presentert på fagdager i regi av 

KORUS Sør i kommunene på Agder. Samtidig har vi gjennom året hatt tett dialog med Felles 

kommunal journal (FKJ) om å etablere løsningene i Godt begynt som et «proof-of-concept» for FKJ 

fra 2023. Dessverre er FKJ i en usikker situasjon knyttet til behandlingen av statsbudsjettet for 2023, 

men funksjonaliteten Godt begynt så langt har utviklet og sikter på å videreutvikle vil uansett være 

viktig for fremtidens løsninger innenfor primærhelsetjenesten generelt, og helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten spesielt. På dette feltet har Egde lagt ned en uvurderlig og innovativ innsats, og har 

også løpt en forholdsvis stor risiko i å utvikle løsninger det er behov for og som har potensiale langt 

videre enn hva som initialt var planlagt når prosjektet fikk bevilget midler i 2020. Under beskrivelsen 

av status i arbeidspakke 1 redegjør vi sammen med Egde mer for denne delen av prosjektet. 

I februar sendte vi, med UiA som prosjekteier, også søknad til Forskningsrådet om støtte til et 

forskningsprosjekt med fokus på å analysere og visualisere informasjonen og helsedataene i Godt 

begynt mer hensiktsmessig. Vi fikk veldig god skår på relevans, men dessverre heller ikke finansiering 

den gangen. Utlysningen for 2023mener vi treffer behovet enda bedre, og vi vil derfor utvikle 

søknaden og sende inn på ny i februar 2023. Parallelt med dette vil vi også søke midler til et nedskalert 

tilsvarende prosjekt fra Dam-stiftelsen. Går det som vi håper vil det også være mulig å få finansiert 

videre teknologisk innovasjon for bedre dataanalyse og tilgang i tråd med GDPR enten via FKJ og KS, 
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eller med prosjektfinansiering fra flere kilder. Vi ønsker derfor dialog også med Sørlandets 

kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond om hvordan Godt begynt i samarbeid 

med Senter for forskning på folkehelse og levekår og FHI Sørlandet best kan rigge en bærekraftig 

infrastruktur utover 2024 for kunnskapsbasert folkehelsearbeid med og i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. 

I arbeidspakke 1 har Egde basert på infrastrukturen fra FHIR Gatewayen (integrasjonsknutepunktet) 

utviklet et brukervennlig grensesnitt for helsesykepleierne. Dette har vært nødvendig for å omgå 

vanskelighetene med å få prioritet hos journalleverandørene (på tross av positiv dialog fra før 

prosjektstart), og også medført en løsning som i stor grad kan gjenbrukes som et infrastruktur for det 

FKJ ønsker å etablere. Gatewayen er nå mulig å integrere med alle nye og gamle journalsystem 

innenfor denne og andre kommunale tjenester, og også andre spørreskjemaplattformer innenfor 

helsetjenesten utover CheckWare, som Godt begynt så langt kjøper tjenester fra. Underforbruket de to 

første prosjektårene er dermed også brukt opp, og dessverre har det vært brukt betydelig større 

arbeidsinnsats fra Egde enn det var budsjettrammer for. I det foreløpige regnskapet er det lagt inn 

summer som tilsvarer budsjett, men Egde har fakturert slik de redegjør for i teksten nedenfor. 

Signalene fra Egde er at de ikke vil kunne fullføre potensialet og målene i prosjektet uten økt 

finansiering. 

Egde rapporterer følgende til prosjektet per oktober 2022 (i kursiv): 

I februar 2021 ble det gjennomført en risikoanalyse i prosjektet med tanke på Schrems II dommen. Gjeldende 

teknisk arkitektur på dette tidspunktet var oppsatt på en skyløsning i Azure av Microsoft, en såkalt offentlig 

skytjeneste. Sett i lyset av risikoanalysen og behovet for å sikre datalagring og prosessering i Europa og Norge 

måtte det eksisterende oppsettet i Azure forkastes. Dette var ikke et oppsett som kunne flyttes og gjenbrukes i 

den norske private skytilbyderen som Egde inngikk avtale med, V-hosting. Innsatsen som gikk med på å bygge 

opp skyarkitekturen i 2020 frem til februar 2021 ble ikke adressert som en endring av omfang som måtte 

gjennomføres på nytt i prosjektet. 

Som meldt i rapporten for 2021 har graden av prioritet for integrasjon med journalleverandørene vært 

krevende. Prosjektet har fra starten av hatt som mål å integrere to-veis mot hvert journalsystem. I dette ligger 

det at intensjonen har vært å få tilgang til pasienten fra journalsystemet og bruke dette i kartleggingen i 

CheckWare for så å føre dette tilbake til journalsystemet. Denne arkitekturen har vært utgangspunktet for 

prosjektet fra starten av. Vi har opplevd at det er vanskelig å få oppmerksomhet og aksept for dedikerte to-veis 

integrasjoner mot de store journalleverandører. Journalene har i liten grad åpne API som kan brukes og har 

heller ikke motivasjon til å skape dedikerte API i ens oppdrag for Godt begynt prosjektet. 

I første kvartal av 2022 foreslo Egde gjennom prosjektet å endre systemarkitekturen for å løse dette. Ved å søke 

medlemskap i Norsk Helsenett (NHN) ville Egde få mulighet til å hente de opplysningene som var tiltenkt hentet 

fra journalsystemene knyttet til kartlegginger i CheckWare. Spesifikt dreide dette seg om NHN Persontjenesten 

for å hente ut barn og deres foresatte samt NHN EDI meldingstjenesten som gir tilgang til journalføring i de 

fleste journalsystemer. For å kunne bruke tjenestene fra NHN foreslo Egde å lage en applikasjon hvor 

helsesykepleierne kunne starte og følge opp kartlegginger i CheckWare uten å måtte logge på CheckWare eller 

slå opp i journalsystemet. Kort fortalt ville Godt begynt applikasjonen gi helsesykepleierne et verktøy å forholde 

seg til og utføre sin jobb med kartlegginger i stedet for et journalsystem og CheckWare. Per oktober 2022 er 

Godt begynt applikasjonen i pilot-testing og Egde er godkjent tredjepartsleverandør i Norsk Helsenett. 

Helsesykepleiere skal nå teste ut løsningen i Lindesnes med videre utrulling på Agder. 

Med å introdusere en tilkobling til Norsk helsenett så har Godt begynt gjort seg uavhengig av 

journalleverandører og kan skaleres uten denne begrensningen. Løsningen kan altså integreres mot alle 

journaler som kan motta EDI-meldinger over helsenettet. I tillegg er løsningen fleksibel med tanke på 

kartleggingsverktøy om brukes ved at disse kan kobles på Godt begynt FHIR-gateway på lik linje med 
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CheckWare. For Egde er det likevel ikke en kommersiell oppside i gjenbruk av disse tjenestene i andre prosjekter 

eller kundesegmenter. 

I løpet av det siste året har prosjektet blitt dratt frem som et eksempel på hvordan integrasjoner og datadeling 

kan skape verdi i helsesektoren, blant annet på Helseteknologikonferansen og Arendalsuka. Egdes løsning med 

en FHIR-gateway som integrerer og styrer kommunikasjon mellom tjenestene fra NHN, CheckWare og 

journalsystemene, er tatt frem som et eksempel på mulighetene som kan realiseres i dette domenet. Prosjektet 

og løsningen til Egde er løftet inn som et eksempel på hvordan Felles Kommunal Journal kan fungere med 

meldingsutvekslinger og datadeling mellom journalsystemer, fagsystemer og tjenester i Norsk helsenett. 

Kostnader knyttet til endringer i prosjektet 

Endringen i prosjektet de siste to årene har gjort at Egde sine kostnader har gått ut over prosjektets ramme 

samtidig som planen er endret. Dette knyttes til arbeidet med å endre systemarkitekturen fra to-veis 

integrasjoner mot det enkelte journalsystemet til å søke om godkjenning som tredjepartsleverandør i Norsk 

Helsenett for å få tilgang til Persontjenesten og EDI meldingstjenesten. I tillegg kommer Godt begynt 

applikasjonen for helesykepleiere for administrering av kartlegginger som ikke var en del av opprinnelig 

prosjektomfang. I tillegg har Schrems II gjort at mange timer er gått tapt på bytte fra offentlig til privat norsk 

skyleveranse gjennom V-hosting. Den totale rammen for Egde i perioden 2020-2022 er 2.105.000 NOK. Per 

oktober 2022 har Egde gjennomført arbeid i prosjektet for 3.092.788 NOK. Dette gir et samlet overforbruk på 

987.788 NOK som kan relateres til endringer i omfang som forklart over. Se også vedlagt oppdatert budsjett for 

Egdes aktiviteter under. Her gir det oppdaterte estimatet et innblikk i hva som har vært utført av arbeid mot 

originalt estimat. I tillegg til overforbruket så langt i prosjektet estimerer Egde at rammen for 2023 må økes fra 

160.000 NOK til 410.000 NOK for aktiviteter knyttet til ferdigstillelse av Godt begynt applikasjonen og 

integrasjonen med TSD.  

Det søkes herved om å få dekket kostnadene til endringene som er utført så langt i prosjektet samt øke støtten 

til 410.000 NOK for 2023.  
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I arbeidspakke 2 har Sørlandet sykehus jevnlig kontakt med helsestasjonene for veiledning. I mai ble 

det arrangert felles fagdag på sykehuset åpen for alle deltakende kommuner og kommuner som ønsker 

å koble seg på når integrasjonsknutepunktet er satt i drift. Høstens fagdag var planlagt til 10.november, 

men er dessverre utsatt til 30.januar 2023 på grunn av kollisjoner med konkurrende kurs og 

arrangementer. Prosjektet har fortsatt jevnlige samarbeidsmøter med kommunene for å gjøre 

tilpasninger, og for å sammen prioritere de riktige og viktige spørsmålene i forskningen. Det 

foreløpige prosjektregnskapet tilsier kostnader som budsjettert, og eventuelt underforbruk for 

kompetansestøtte fra Sørlandet sykehus ved endelig regnskap for 2022 bes overført til 2023. 

I arbeidspakke 3 arbeider nå to stipendiater tilknyttet prosjektet. Det er lagt ned en stor innsats for å 

øke andelen data fra skolen hvor foresatte og elev samtykker til forskning, og det er gjennomført 

intervjuer med flere elever i 5. og 8.klasse om deres erfaringer med å svare på spørreskjemaer og 

samtalen med helsesykepleier i etterkant. Både helsesykepleiere og foresatte i helsestasjonene er også 

intervjuet, og det foregår nå analyser av data for å best mulig forstå hvordan Godt begynt påvirker 

praksis både fra tjenestenes og brukernes perspektiv. I løpet av året er det publisert en artikkel om 

helsesykepleieres erfaringer. En studie basert på foreldrerapportert data om 4- og 6-åringers psykiske 

helse er også til vurdering hos et vitenskapelig tidsskrift. Våre funn viser at foresatte i gjennomsnitt 

rapporterer dårligere helse for gutter enn for jenter innenfor alle domener, og at dataene vi får inn via 

helsestasjonene er betydelig mer representative enn hva som er vanlig i ordinære spørreundersøkelser. 

Alle inntekts- og utdanningsgrupper er godt representert, og datamaterialet inkluderer også både 1. og 

2.generasjons innvandrere, noe som ofte er utfordrende å få til i ordinære spørreundersøkelser.  

Oppsummering 

For arbeidspakke 2 og 3 er prosjektet både tids- og budsjettmessig i rute til å nå hovedmålene. Men 

som beskrevet ovenfor, og også i tidligere årsrapporter, er prosjektets arbeidspakke 1 både blitt 

forsinket og dyrere enn planlagt grunnet årsakene beskrevet ovenfor. Vi vil presisere at innovasjonene 

som er kommet ut av vanskelighetene kan gjøre det mulig å nå betydelig lengre i å løse de «gordiske 

knutene» på e-helsefeltet som kommunene lenge har etterspurt, og som en strever med også på 

Helseplattformen i Midt-Norge. Men innovasjonen innebærer så langt for stor risiko for Egde og vil 

være vanskelig å videreutvikle og drifte uten midler. Vi ber derfor om økte bevilgninger for 2023 slik 

beskrevet av Egde og i vedlagt budsjett ovenfor. 

Prosjektet Godt begynt – varig endring for Agder søker dermed om følgende for 2023: 

 Støtte fra Sørlandets 

kompetansefond 

(NOK, 60%) 

Støtte fra Aust-Agder 

utviklings- og 

kompetansefond 

(NOK, 40%) 

Samlet støtte (NOK) 

Som opprinnelig 

budsjettert for 2023 

560.400 373.600 934.000 

Økt bevilgning for 

2023 

150.000 100.000 250.000 

Økt bevilgning for 

ekstrakostnader 

inneværende år (2022) 

592.800 395.200 988.000 

Totalt 1.303.200 868.800 2.172.000 

 



77/22 UiA - Godt begynt - søknad 2023 - 22/22027-9 UiA - Godt begynt - søknad 2023 : Søknad_rapport_Fremdrifts_handlingsplan okt 2022

 

 

Vi inviterer kompetansefondene til dialog om å finne løsninger på situasjonen som dessverre er 

oppstått. Ved behov for omdisponering mellom partnerne i forhold til opprinnelig budsjett vil 

prosjektledelsen initiere dialog med hver av partnerne for å finne mest mulig konstruktive 

løsningsforslag, og alle partnere vil også bli invitert til å vurdere mulig økt egeninnsats i prosjektets to 

siste år. 

Med vennlig hilsen 

 

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

Milepæl 
/oppgave 

2.halvår 
2020 

1.halvår 
2021 

2.halvår 
2021 

1.halvår 
2022 

2.halvår 
2022 

1.halvår 
2023 

2.halvår 
2023 

1.halvår 
2022 

2.halvår 
2024 

Arbeidspakke 1          

Opprettelse av 
integrasjonsknutepunkt 

X Delvis 
byttet ut 
- fullført 

       

Fullført integrasjon TSD  X  X X X    

Tilpasninger/justeringer for TSD-
integrasjon 

  X X X     

Fullført integrasjon InfoDoc  X  X X (erstattet 
av NHN-

integrasjon) 

    

Tilpasninger/justeringer InfoDoc i 
kommuner 

  X  X X (erstattet 
av NHN-

integrasjon) 

    

Fullført integrasjon CGM   X X X (erstattet 
av NHN-

integrasjon) 

    

Tilpasninger/justeringer CGM i 
kommuner 

   X X (erstattet 
av NHN-

integrasjon) 

    

Fullført integrasjon Visma   X X X (erstattet 
av NHN-

integrasjon) 

    

Tilpasninger/justeringer Visma i 
kommuner 

   X X (erstattet 
av NHN-

integrasjon) 

    

Etablering av nødvendige FHIR-
standarder (open source) 

 X X X      

Datahåndtering TSD Fortløpende X X X X X X X X 

Support CW/integrert løsning Fortløpende X X X X X X X X 
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Arbeidspakke 2          

Løpende kompetansestøtte e/ behov Fortløpende X        

Etablering av kvalitetssikret plan for 
kompetansestøtte/brukermedvirkning 

X X X       

Implementering av 
kompetansestøtte/brukermedvirkning 

 X X       

Drift av 
kompetansestøtte/brukermedvirkning 
og kobling til data på kommunenivå 

   X X X X X X 

Prosjektsøknad forskningsrådet Fullført Fullført  Fullført  Planlegges 
15.febr 

   

Arbeidspakke 3          

Etiske godkjenninger, intervjuer 
barn/foreldre 

X Fullført        

Intervjuer barn/foreldre  X X X X     

Dataanalyse  X X X X X    

Skriving av vitenskapelig artikkel   X X      

Ansettelse av PhD-stipendiat Fullført         

Litteraturstudie; søk, analyse og 
skriving (PhD1) 

X X X       

Dataanalyse studie 2  X X       

Skriving av vitenskapelig artikkel (PhD 
2) 

  X X X     

Dataanalyse studie 3    X X X    

Skriving av vitenskapelig artikkel (PhD 
3) 

   X X X X   

Sammenstilling av PhD-arbeid     X X X X X 

Ansettelse av PhD-stipendiat nr 2  Fullført        

Studie om arbeidsprosesser i 
helsetasjonen (stipendiat nr 2) 

  X X X X    

Evalueringsrapport for 
prosjektet/anbefalinger for 

        X 
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integrering med Kommunalt pasient- 
og brukerregister samt nasjonale 
føringer for tjenesten 
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Aktivitet 2022 2022 2022
Arbeidspakke 1 (Knutepunkt) Regnskap Budsjett Avvik
CheckWare(UIA) 321 544               300 000      21 544          
Lagring TSD(UIA) 0 52 000         52 000-          
Eksport og lagring TSD (egenfinansiering UiA) 0
CheckWare support (UiA) 91 953                 91 953         -                 
Administrere helseregister (UiA) 91 897                 91 897         -                 
Etablere FHIR-knutepunkt og testmiljø (Egde) -                 
Integrere CheckWare til knutepunkt (Egde) -                 
Serverleie Azure (Egde) 60 000                 60 000         -                 
Sikker FHIR-server lisens (Egde) 100 000               100 000      -                 
Integrere Visma med knutepunkt (Egde) 220 000               220 000      -                 
Integrere CGM med knutepunkt (Egde) 229 212               229 212      -                 
Integrere Infodoc med knutepunkt (Egde) 220 000               220 000      -                 
Etablere automatisk eksport til TSD i FHIR format (Egde) -                 
Egenfinansiering Kristiansand kommune (timer) 95 952                 106 000      10 048-          
Egenfinansiering CGM kommune (timer) 50 133                 53 000         2 867-             
Egenfinansiering Infodoc kommune (timer) 26 000         26 000-          
Sum Arbeidspakke 1 1 480 692           1 550 062   69 370-          
Herav egenfinansiering 146 086               185 000      38 914-          
Støttebeløp 1 334 606           1 365 062   30 456-          

Arbeidspakke 2 (brukermedvirkning/kompetanseutvikling) 2022 regnskap 2022 budsjett2022 avvik
Kompetansestøtte og kommunebesøk (SSHF) 324 401               448 397      123 996-        
Diversekostnader (Reise, etc.)(UIA) 14 338                 18 797         4 459-             
Kristiansand kommune 60 000                 60 000         -                 
Vennesla kommune 30 000                 30 000         -                 
Birkenes kommune 22 809                 15 000         7 809             
Arendal kommune 15 000                 15 000         -                 
Vegårshei kommune 3 000                   3 000           -                 
Lyngdal kommune 9 548                   15 000         5 452-             
Lillesand kommune -                        15 000         15 000-          
Lindesnes kommune 160 196               15 000         145 196        
Nye kommuner 7 426                   15 000         7 574-             
Forskningsstøtte (UiA) 111 279               100 000      11 279          
Agder fylkeskommune 17 399                 44 000         26 601-          
Sum Arbeidspakke 2 775 396               794 194      18 798-          
Herav egenfinansiering 436 658               327 000      109 658        
Støttebeløp 338 738               467 194      128 456-        

Arbeidspakke 3 (Forskningsressurser) 2022 regnskap 2022 budsjett2022 avvik
Veiledning stipendiat(UIA) 95 608                 86 000         9 608             
Stipendiatstilling 4 år (UiA) 75 % 878 204               878 000      204                
Stipendiatstilling 3 år 30 % (UiA) nyansatt fra april 2021 347 810               341 100      6 710             
Post doc stilling 2 år 50%  (UiA) 175 715               177 000      1 285-             
Forskning UiA (timer) 84 115                 100 000      15 885-          
Folkehelseinstituttet 73 451                 60 000         13 451          
Sørlandet sykehus -                 
Kristiansand kommune 43 380                 60 000         16 620-          
Administrativ støtte (UiA) 46 000                 46 000          
Prosjekoordinering(UIA) 113 775               113 775      0                     
Sum Arbeidspakke 3 1 858 058           1 815 875   42 183          
Herav egenfinansiering 1 744 283           1 702 100   42 183          
Støttebeløp 113 775               113 775      0                     

* Poster hvor det er lagt inn egenfinansiering er markert med grått
Totale porsjektkostnader 2022 regnskap 2022 budsjett2022 avvik
Total kostnader 4 114 145           4 160 131   45 986-          
Støtte fra kompetansefondene 1 787 119           1 946 031   158 912-        
Total Egenfinansiering 2 327 026           2 214 100   112 926        

Timesatser inkl sos kostn og ind kost:
Eirin Mølland(ltr 75)

Totale prosjektkostnader pr prosjektpartner: 2022 regnskap 2022 budsjett2022 avvik
Universitet i Agder 2 372 238           2 350 522   21 716          
SSHF 324 401               448 397      123 996-        
Egde 829 212               829 212      -                 
Folkehelseinstistuttet 73 451                 60 000         13 451          
Agder fylkeskommune 17 399                 44 000         26 601-          
Kristiansand kommune 199 333               226 000      26 667-          
Vennesla kommune 30 000                 30 000         -                 
Birkenes kommune 22 809                 15 000         7 809             
Arendal kommune 15 000                 15 000         -                 
Vegårshei kommune 3 000                   3 000           -                 
Lyngdal kommune 9 548                   15 000         5 452-             
Lillesand kommune -                        15 000         15 000-          
Lindesnes kommune 160 196               15 000         145 196        
Nye/div kommuner 57 560                 94 000         36 440-          
Totale kostnader 4 114 145           4 160 131   45 986-          
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From:                                 "Heimvik, Ole Magnus"
Sent:                                  Fri, 11 Nov 2022 09:38:11 +0100
To:                                      "Per Christer Thomas Westergren" <thomas.westergren@uia.no>
Subject:                             SV: Fremdriftsrapport Godt begynt for 2022 og søknad for 2023 til SKF og AAUKF

Hei!
 
Jeg har lest gjennom dette, og også sett på omfanget av søknad for 2022/2023. Det er etter det 
jeg kan se lagt opp til en økning i form av etterfølgende søknad for 2022, på et betydelig beløp, 
og videre en økning av beløpet også for 2023.  
 
Jeg må forelegge dette for styret i møte 2. desember, men min foreløpige vurdering er at 
kompetansefondet ikke vil kunne gå inn og dekke en andel av den kostnadsoverskridelse som 
foreligger for 2022. Videre har vi i betydelig grad bundet opp tildelingene også for 2023, og det 
fremstår følgelig heller ikke som sannsynlig at man vil øke bevilgningen for 2023.  
 
Det er ønskelig med en tilbakemelding fra dere på hva som skjer med prosjektet forutsatt at man 
ikke får tilleggsbevilgninger som omsøkt. Fint med en skriftlig tilbakemelding på dette i løpet av 
kommende uke.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Magnus Heimvik 
Daglig leder 
 
 

 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
E-post:    Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no 
Telefon:  +47 99 79 64 14
 

Fra: Per Christer Thomas Westergren <thomas.westergren@uia.no> 
Sendt: mandag 31. oktober 2022 20:09
Til: Post - Kompetansefond <post@kompetansefond.no>; Heimvik, Ole Magnus 
<Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Trond Egil Åknes <trond.e.aknes@uia.no>; Veslemøy Rabe <veslemoy.rabe@uia.no>; Mariann 
Fossum <mariann.fossum@uia.no>
Emne: Fremdriftsrapport Godt begynt for 2022 og søknad for 2023 til SKF og AAUKF
 
Hei, 
 
Vedlagt rapport for 2022 og søknad for 2023 i prosjektet Godt begynt – varig endring for Agder. Som 
beskrevet i vedlegg er det behov for endringer i budsjettet, og vi ber derfor om snarlig dialog med dere. 

From:
Sent:
To:
Subject:

"Heimvik, Ole Magnus"
Fri, 11 Nov 2022 09:38:11 +0100
"Per Christer Thomas Westergren" <thomas.westergren@uia.no>
SV: Fremdriftsrapport Godt begynt for 2022 og søknad for 2023 ti l SKF og AAUKF

Hei!

Jeg har lest gjennom dette, og også sett på omfanget av søknad for 2022/2023. Det er etter det
jeg kan se lagt opp til en økning i form av etterfølgende søknad for 2022, på et betydelig beløp,
og videre en økning av beløpet også for 2023.

Jeg må forelegge dette for styret i møte 2. desember, men min foreløpige vurdering er at
kompetansefondet ikke vil kunne gå inn og dekke en andel av den kostnadsoverskridelse som
foreligger for 2022. Videre har vi i betydelig grad bundet opp tildelingene også for 2023, og det
fremstår følgelig heller ikke som sannsynlig at man vil øke bevilgningen for 2023.

Det er ønskelig med en tilbakemelding fra dere på hva som skjer med prosjektet forutsatt at man
ikke får tilleggsbevilgninger som omsøkt. Fint med en skriftlig tilbakemelding på dette i løpet av
kommende uke.

Med vennlig hilsen

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

M U r
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
E-post: Ol Magnus mv k@aaukf rio
Telefon: +47 99 79 64 14

Fra: Per Christer Thomas Westergren <thomas.westergren@uia.no>
Sendt: mandag 31. oktober 2022 20:09
Til: Post - Kompetansefond <post@kompetansefond.no>; Heimvik, Ole Magnus
<0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Trond Egil Åknes <trond.e.aknes@uia.no>; Veslemøy Rabe <veslemoy.rabe@uia.no>; Mariann
Fossum <mariann.fossum@uia.no>
Emne: Fremdriftsrapport Godt begynt for 2022 og søknad for 2023 ti l SKF og AAUKF

Hei,

Vedlagt rapport for 2022 og søknad for 2023 i prosjektet Godt begynt - varig endring for Agder. Som
beskrevet i vedlegg er det behov for endringer i budsjettet, og vi ber derfor om snarlig dialog med dere.
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Kopi til fakultetsdirektør, instituttleder og controller ved UiA. 
 
Med vennlig hilsen 
Thomas Westergren, RN, Professor 
Prosjektleder Godt begynt 
Institutt for helse- og sykepleievitenskap 
Universitetet i Agder 
Tlf 37 23 31 42 / 408 79 560 
 
 

Kopi t i l fakultetsdirektør, instituttleder og controller ved UiA.

Med vennlig hilsen
Thomas Westergren, RN, Professor
Prosjektleder Godt begynt
Institutt for helse- og sykepleievitenskap
Universitetet i Agder
Tlf 37 23 3 1 4 2 / 408 79 560
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Konsekvensbeskrivelser og alternativ for måloppnåelse i prosjektet Godt begynt – varig endring for 

Agder etter overskridelser og forsinkelser knyttet til arbeidspakke 1. 

Notatet er utarbeidet av prosjektleder i samråd med partnerne gjennom både prosjekt- og 

styringsgruppen. Partnerne har blitt bedt om, og har gitt sin tilslutning i styringsgruppevedtak den 

23.11.2022 om at prosjektleder ber Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond om følgende: 

1. Å bevilge støtte i tråd med alternativ #2 for 2023 samt tillatelse til å omdisponere midlene i 

tråd med dette forslaget innenfor de opprinnelige rammene for budsjettet fra 2020.  

2. Å be fondsstyrene om en ny mulighet for å vurdere innvilgelse av støtte i tråd med alternativ 

#3 for prosjektåret 2024 ut fra fremdrift og måloppnåelse per 31.okt 2023 (vedlegg 1, referat 

fra Styringsgruppen). 

Bakgrunn 

Det ble siste uke i oktober 2022 avdekket overskridelser knyttet til arbeidspakke 1 og utviklingen av 

en integrasjonsløsning i forhold til budsjett utarbeidet ved søknad i 2020. Ved framdriftsrapport og 

søknad til Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2023 sendt 

den 31.oktober 2022, ble det redegjort for bakgrunnen for overskridelsene, og søkt om økte 

bevilgninger på kr 988.000 for å dekke opparbeidet merforbruk, samt kr 250.000 for å dekke økte 

kostnader i 2023 til å ferdigstille løsningen. Hele rammen for overskridelser og søknaden er 

kostnader knyttet til Egde sin leveranse som partner i prosjektet. 

Administrasjonen i begge kompetansefondene ba om at prosjektleder sammen med partnerne 

utarbeidet en konsekvensbeskrivelse knyttet til ulike alternativer for å løse situasjonen, og for å 

belyse saken best mulig til fondsstyrenes beslutninger henholdsvis den 2. og 9.desember. 

Etter at alle partnerne er bedt om å fakturere alle kostnader knyttet til forbruk i 2022, har det 

foreløpige regnskapet blitt gått gjennom på ny, og det er utarbeidet forslag til midler som kan 

omfordeles. Det totale beløpet som er overfakturert i forhold til budsjett for Egde sin leveranse for 

årene 2020-22 er p.t. kr 1.177.788. 

Alternativ løsning #1: Prosjektet avslutter utviklingen av integrasjonsløsningen og justerer 

måloppnåelsen uten økte bevilgninger fra kompetansefondene 

Løsningsforslag #1 innebærer å beholde et hovedfokus på å oppfylle intensjonene i punkt a-e for 

hovedmål 1, samt deler av hovedmål 2. Den elektroniske løsningen levert av CheckWare beholdes 

som infrastruktur og grensesnitt for helsesykepleierne, og informasjon mellom CheckWare og 

elektronisk pasientjournaler i tjenestene gjennomføres kun med manuelle operasjoner. Databasen i 

TSD oppdateres fortsatt den 1. i hver måned ut fra kartlegginger som er gjennomført i CheckWare. 

Data fra CheckWare integreres ikke med et knutepunkt som har funksjonalitet til å avgi data til 

offentlige register via Norsk helsenett. 

Oppsiden med løsningsforslag #1 er å i sin helhet beholde prosjektaktivitetenes fokus på, og 

ressurser til, faglig integrering av data i tjenesteutførelse og -utvikling, samt brukermedvirkning og 

kompetanseutvikling (hovedsakelig arbeidspakke 2).  

Ulempene med forslaget vil være manglende gevinstrealisering av allerede utviklet teknologisk 

innovasjon, en etterlengtet og ønsket løsning fra helsesykepleierne som ikke blir en realitet, og et 

stort tap for Egde både med inneværende overskridelser og en lenger vei frem til en mulig 

kommersialiserbar løsning.  
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Risikoen vil være at motivasjonen til helsesykepleiere for videre å implementere bruk av strukturerte 

data om barns helse i tjenestene svekkes og at målene beskrevet ovenfor derfor innfris i langt mindre 

grad enn ønskelig, samt at aktiviteten helt stopper opp etter 2024. Prosjektet vurderer at denne 

risikoen er forholdsvis stor basert på forskning som så langt er gjennomført og publisert, samt 

foreløpige resultat fra PhD-kandidat Trine Holm. Prosjektgruppemedlemmene med kjennskap til 

aktiviteten og behovene i tjenestene stiller seg bak vurderingen av at dette kan være et avgjørende 

og alvorlig risikoelement. Prosjektgruppen vurderer likevel at utviklingen av kunnskap og erfaringer 

gjennom prosjektet vil ha flyttet feltet fremover, og at modenheten for å ta i bruk slike løsninger kan 

være til stede så lenge det finnes leverandører som på et tidspunkt i fremtiden kan levere 

kommunene funksjonalitet for dette til en for kommunene konkurransedyktig pris. 

Alternativ løsning #2: Prosjektet omdisponerer alle tilgjengelige midler fra totalbudsjettet 2020-24 

for å dekke merkostnaden til integrasjonsløsningen og Egde fører det gjenstående beløpet som 

tap/egeninnsats. Integrasjonsløsningen ferdigstilles på det minimumsnivå som kreves for 

implementering i tjenestene innen utgangen av 2022, og forbedres og supporteres av Egde ut 

prosjektperioden. Kompetansefondene øker ikke de totale bevilgningene til prosjektet, men godtar 

omdisponeringen som innebærer en nedprioritering av andre prosjektaktiviteter, især 

arbeidspakke 2. 

Løsningsforslag #2 innebærer at midler allokert til Sørlandet sykehus med innsats for 

kompetansestøtte halveres til kr 50.000 per år sammenlignet med budsjettet utviklet i 2020 (kr 

100.000 per år i 2023-24). Universitetets support i CheckWare settes til et minimum, og arbeid med å 

presentere oversikt over data fra databasen i TSD beholdes kun for prioritert forskningsaktivitet. 

Prosjektet administreres og ledes videre i sin helhet med egeninnsats fra universitetet. Gjennom slike 

omprioriteringer som også inkluderer et underforbruk ift budsjett til kompetansestøtte fra årene 

2020-22 vil prosjektet samlet kunne dekke kr 834.924 av merforbruket (overskridelser kr 1.177.788 + 

estimert økt ramme for 2023 på kr 150.000). Egde vil da måtte bære kr 486.864 som tap (alternativt 

investering) knyttet til utviklingen av integrasjonsløsningen. Regnestykket forutsetter at ferdigstillelse 

av den planlagte direkte integrasjonen med TSD utsettes til en besparelse på kr 100.000 

sammenlignet med estimert økt behov for 2023 i søknaden fra 31.okt 2022. Se oppdatert regnskap 

og budsjett for forslag #2 i vedlegg 2. 

Oppsiden med løsningsforslag #2 er at teknologi som er utviklet tas i bruk som forventet i tjenestene, 

og legger grunnlag for økt motivasjon til, og bruk av kartlegginger i tjenestene. Signalet fra flere 

kommuner er også at det er denne løsningen som skal til for å enten begynne med kartlegginger, 

eller utvide praksisen videre til flere alderstrinn. Mer omfattende kartleggingsaktivitet vil øke 

potensialet for måloppnåelse med større utbredelse knyttet til begge hovedmål, og knutepunktet vil 

ha funksjonalitet som kan kobles for eksport til nasjonale register (og TSD) når slik integrasjon er 

nødvendig (og finansiert). 

Ulempene med løsningsforslaget er at universitetet, Sørlandet sykehus og Egde alle tappes på 

ressurser og enten må justere ambisjonsnivå og/eller øke egeninnsatsen. For kommunene 

overordnet, og for helsesykepleierne i tjenesten vil dette kunne få konsekvenser for den faglige 

støtten og tilbakeføringen av kunnskap så lenge ikke andre partnere eller kommunene selv bidrar 

med å kompensere reduksjonen. 

En risiko med løsningsforslaget er at kommunene og helsesykepleierne med redusert støtte ikke til 

fulle kan nyttiggjøre seg den informasjon de får gjennom å gjennomføre kartlegginger blant barn og 

unge, og at motivasjonen for å bruke verktøyene og løsningen dermed svekkes. Prosjektgruppen 

vurderer risikoen til å være reell og mulig alvorlig basert på den forskningen som er gjennomført og 
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publisert og de midlertidige resultater som foreligger. Samtidig vurderer prosjektgruppen at den 

kompetanse som er utviklet og delt så langt i prosjektet bidrar til å redusere risikoen, og at det er 

tilstrekkelig med engasjerte og kompetente helsesykepleiere og ledere i deltakende kommuner til å 

unngå en slik situasjon. Prosjektet Helhetlig oppfølging, finansiert av Statsforvalteren, og som 

samordner prosjekter og innsats overfor barn og unge i regionen, samt et tett samarbeid med KORUS 

Sør, som tilbyr fagdager overfor kommunene, bidrar også til risikoreduksjon. Kompenserende innsats 

fra kommunenes administrative nivå med Kristiansand kommune i ledelsen, fra Agder 

fylkeskommune med folkehelse- og analyseavdelingene, samt fra Folkehelseinstituttet med FHI 

Agder i samarbeid med det nyetablerte Kompetansesenteret for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten i Levanger kan potensielt også bidra til å reduser denne risikoen. 

En annen risiko er at integrasjonsløsningen blir ytterligere forsinket og/eller fordyret på grunn av 

uforutsette hindringer. Egde vurderer selv denne risikoen som lav da løsningen nå er testet og 

fungerer med små håndterbare feil i testversjonen av CheckWare og med testdata fra 

Personregisteret. Funksjonaliteten for eksport av rapporter fra knutepunktet til elektronisk 

pasientjournal er enda ikke testet, men denne baseres på gammel og velprøvd teknologi. Egde 

bekrefter at de tar den fulle risiko for ytterligere økonomiske overskridelser, og at det vil være mulig 

å starte enkeltkartlegginger, ha oversikt over prosesser som kjører i CheckWare samt eksport til 

elektronisk pasientjournal, og å legge inn barns høyde, vekt og oppfølgingsgruppe i databasen på TSD 

via CheckWare sine skjema i produksjonsløsningen innen utgangen av 2022. 

Alternativ løsning #3: Prosjektet får økte bevilgninger fra kompetansefondene som dekker deler av 

merkostnaden. Integrasjonsløsningen ferdigstilles og implementeres med full funksjonalitet innen 

utgangen av 2022 og forbedres og supporteres ut prosjektperioden. Partnerne planlegger å 

sammen søke finansiering for videre innovasjon og utvikling basert på det prosjektets resultater så 

langt peker på, inkludert støtte spesifikt til dataanalyse og -visualiserings-funksjonalitet. Ut fra 

prosjektets resultater inkludert innvilget støtte fra andre kilder i 2023 ber prosjektet om mulighet 

for dialog om eventuell justering av finansieringen fra kompetansefondene for prosjektets siste år 

(2024). 

Løsningsforslag #3 innebærer hovedsakelig de samme elementene som løsningsforslag #2, men 

skiller seg med at budsjettet og innsatsen for kompetansestøtte fra Sørlandet sykehus til 

kommunene beholdes på det opprinnelige årlige nivå på kr 100.000 (+ kr 50.000 årlig sammenlignet 

med løsningsforslag #2), universitetet beholder en årlig sum på kr 100.000kr til 

prosjektadministrasjon, og det settes av kr 100.000kr til å fullføre integrasjon mellom knutepunktet 

og TSD i begynnelsen av 2023. I tillegg innebærer dette løsningsforslaget at prosjektet gjennom 2023 

arbeider med å finansiere et databaseoppsett og analysegrensesnitt tilkoblet knutepunktet til en 

estimert kostnad på kr 500.000, enten som en del av ny finansiering fra andre kilder, eller som en 

mulig utvidelse av prosjektets finansiering fra kompetansefondene i 2024. Et slikt oppsett og 

grensesnitt vil være basis for utvikling av visualiseringsmodeller for helseinformasjon fra Godt begynt 

sin database på individ- og gruppenivå, og gjøre veien for tilbakeføring av kunnskap til 

helsesykepleierne og kommunene kortere for fylkeskommunen og FHI Agder, og mer uavhengig av 

innsats fra universitetet. Samtidig vil det kunne bidra til mer forskning om hvordan strukturerte data 

kan bidra til å aktivt øke helsekompetanse både blant tjenestemottakere- og ytere. Samlet sett 

innebærer forslaget at prosjektet ber kompetansefondene om å øke støtten med kr 250.000 (TSD-

integrasjon, kompetansestøtte og prosjektadministrasjon) for 2023, og med kr 150.000 

(kompetansestøtte og prosjektadministrasjon) i 2024. Samtidig varsler prosjektet behov for 

ytterligere kr 500.000 (oppsett/grensesnitt for visualisering/analyse) for 2024 og som fortrinnsvis 

søkes finansiert fra andre kilder (se også avsluttende bemerkninger). 



77/22 UiA - Godt begynt - søknad 2023 - 22/22027-9 UiA - Godt begynt - søknad 2023 : Konsekvensbeskrivelser for ulike løsningsforslag Godt begynt 23.11.2022_med styringsgruppens tilslutning

Oppsiden med løsningsforslaget er at tilbakeføring av kunnskap til kommunene og til 

helsesykepleierne styrkes sammenlignet med løsningsforslag #2, og nytt grunnlag for videre 

innovasjon etableres. 

Ulempen er at kompetansefondene bidrar med utvidede rammer på tross av en anstrengt økonomisk 

situasjon relatert til børsutviklingen. 

Risikoen med løsningsforslag #3 vurderes til lavere enn for alternativ #1 og #2, men kan ikke helt 

utelukkes. En trinnvis, og for 2024, betinget økning av støtte vil legge til rette for å vurdere, og ev. 

redusere, risikoen på ny et år frem i tid. 

Avsluttende bemerkninger 

Partnerne står samlet om viktigheten av å fullføre prosjektet og dets betydning for hver enkelt 

partner, men aller mest for muligheten til å sette kunnskapsproduksjon i system til det beste for barn 

og unge.  

FHI inviterer prosjektet til samarbeid med kompetansemiljøet for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten i Levanger, og ønsker å se på mulige synergier mellom kompetansemiljøet og FHI 

Agder for Godt begynt. Ett av hovedmålene for kompetansemiljøet i Levanger vil nettopp være å 

bidra til et styrket datagrunnlag for tjenesten. 

Agder fylkeskommune inviterer prosjektet til å sende en søknad for politisk behandling om 

økonomiske midler til å styrke innsatsen for analyse av data og tilbakeføring av kunnskap og oversikt 

til kommunene og tjenestene.  

Universitetet i Agder planlegger å sende søknad på 16 millioner til Forskningsrådet sammen med 

partnerne med frist 15.februar med målsetting om å utvikle effektive og hensiktsmessige modeller 

for datavisualisering og -analyse til kunnskapsbasert praksis, ressursstyring og politikk.  

Egde planlegger å sammen med partnerne søke Forskningsrådet om midler til et Innovasjonsprosjekt 

i næringslivet om muliggjørende teknologier, alternativt Pilot Helse. 

Søknadene til Agder fylkeskommune og til Forskningsrådet fra henholdsvis Universitetet i Agder 

og/eller Egde kan alle inkludere finansiering av oppsett/grensesnitt for visualiserings- og 

analysefunksjonalitet.  

Kristiansand kommune har søkt Statsforvalteren om kr 890.000 til prosjektet «Helhetlig oppfølging» 

spesifikt øremerket brukerstøtte, implementering, etablering og skalering av Godt begynt i alle 

Agders kommuner i 2023 (se vedlegg 3 og 4). Midlene er p.t. søkt, og aktiviteten som skisseres 

forutsetter at det bevilges midler fra Statsforvalteren. Avgjørelse forventes i desember 2022. Dette 

vil kunne avhjelpe redusert finansiering til prosjektet ved UiA og SSHF som i løsningsforslag #2 og #3. 

Kristiansand kommune vil i tillegg gjennom sitt engasjement i Felles kommunal journal arbeide med å 

etablere funksjonaliteten og infrastrukturen i Godt begynt som et «proof-of-concept»-prosjekt, så 

fremt det blir ressurser til å videreføre Felles kommunal journal i den endelige behandlingen av 

statsbudsjettet. 
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  REFERAT MØTE I STYRINGSGRUPPEN GODT 
BEGYNT  

  

    
Møtedato: 23.november 2022  

  

       

  Til stede:   
Anders J.W.Andersen, UiA   
Knut Inge Klepp, FHI     
Svein Ove Ueland, Kristiansand kommune  

Thomas Westergren, UiA   
  

  

Referent:  
Veslemøy Rabe, UiA  
  

    
Forfall:   
 

Frode Gallefoss, SSHF     
Iris Anette Olsen, ABUP 
Vegard Nilsen, Agder fylkeskommune   
   

  

Dekan Anders J.W. Andersen overtar ledelsen av styringsgruppa etter Sveinung Berntsen Stølevik.  

 

Eneste sak i styremøtet var gjennomgang av søknad til kompetansefondene med beskrivelse av 

alternativene etter kostnadsoverskridelsene knyttet til arbeidet med integrasjonsløsningen og 

arbeidspakke 1.  

 

Utgangspunktet var notat utsendt fra Thomas Westergren med skisse av tre ulike alternativer. 

Notatet ble utarbeidet etter et møte med Sørlandet kompetansefondet den 14.11 der fondet gjorde 

det helt klart at det var uaktuelt å dekke hele kostnadsoverskridelsen. Tilsvarende dialog har vært per 

telefon med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  

 

Styringsgruppen ser med bekymring på at disse kostnadsoverskridelsene kom fram så seint. Økonomi 

må være eget punkt på alle framtidige styringsgruppemøter.  

 

Kristiansand kommune kommenterer at det er risiko knyttet til søknaden til Statsforvalteren fra 

kommunene. Hvordan det går med den søknaden har stor betydning for hvor mye kommunene kan 

gå inn med av støtte.  

 

SSHF var ikke til stede, men har godkjent de foreslåtte omdisponeringene knyttet til deres aktivitet. 

Agder fylkeskommune var ikke til stede, men har meldt at de stiller seg bak vedtaket via 

prosjektleder. 

 

Egde klargjorde at de tar risikoen og ansvaret for den videre utviklingen hvis det skulle bli behov for 

ytterligere midler ved alternativ 2.  

 

Det skisserte alternativ 2 vil innebære noe redusert aktivitet fra UiA.  

 

Styringsgruppa støtter at det søkes kompetansefondene i tråd med alternativ 2 som innebærer 

omfordeling i prosjektet.  Så signaliseres vi at det kan være aktuelt å søke mer framover hvis 
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situasjonen i prosjektet tilsier det. 

 

Neste styremøte holdes i januar, digitalt. Klokka 8. er et godt tidspunkt for at folk skal rekke å 

komme.  
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Vedlegg 2, omfordeling av midler i henhold til forslag #2 for 2022-24

Opprinnelig godkjent budsjett (fra 2020)

2020 2021 2022 2023 2024 SUM

EGDE (integrasjonsløsning) 644 058       631 730       829 212       160 000       160 000       2 425 000       

Nytt budsjett revisjon nov 2022

2020 2021 2022* 2023* 2024 SUM

EGDE (integrasjonsløsning) 644 058       631 730       2 001 000   310 000       160 000       3 746 788       

Overforbruk -               -               1 171 788   150 000       -               1 321 788       

Redusert andre partnere for å dekke inn 192924 285000 357000 834 924          

Rest manglende inndekning - dekkes av Egde 486 864          

*2022 er kostnader tom okt for EGDE. EGDE har ikke signalisert ytterligere kostnader for nov og des 2022. 2023 budsjett er redusert med 100.000kr til TSD integrasjon ift søknad 31.10.22. 

Besparelsene er foreslått tatt fra:

ÅR: 2022 2023 2024 SUM

Arbeidspakke 1:

CheckWare support(UIA) 28 000         96 000         124 000          

Administrere helseregister (UiA) 94 000         96 000         190 000          

Arbeidspakke 2: -                  

Kompetansestøtte og kommunebesøk (SSHF) 192 924       50 000         50 000         292 924          

Arbeidspakke 3: -                  

Prosjektkoordinering(UIA) 113 000       115 000       228 000          

-                  

Sum besparelser 192 924       285 000       357 000       834 924          
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Prosjektskjønn Søknad

Søker
Org. nr 820 852 982
Navn Kristiansand Kommune
Adresse Postboks 4

4685 Nodeland
Norge

Kontaktperson Kathrine Bakke-Pedersen
(kathrine.bakke-pedersen@kristiansand.kommune.no)

Prosjekt
Prosjektnummer 42-22-0052
Prosjektnavn Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn og familier
Søknadssum 3230000 kr
Fra dato 01.01.2021
Til dato 31.12.2023
Prioritet 1

Annen finansiering

Budsjett/kostnadsoverslag
Prosjektledelse: 890 000 kr Prosjektkoordinator samarbeidskommuner: 1000 000 kr
Kompetanseprogram og samhandlingsverktøy 200 000 kr Samlinger 250 000 kr Ressurs til brukerstøtte
Godt begynt(implementering og skalering) 890 000 Søknadssum: 3 230 000 kroner Egeninnsats: 380
000
Samarbeidspartnere
Navn Adresse Kontaktperson
Arendal(2020)
Agder

Arendal Kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
Norge

Elisabeth Nærestad
elisabeth.nærestad@arendal.kommune.no
959 94 366

Lyngdal(2020)
Agder

Lyngdal Kommune
Postboks 353
4577 Lyngdal
Norge

Marianne Aarhoug Salvesen
Marianne.Aarhoug.salvesen@lyngdal.kommune.no
90686482

Utfordringene det skal taes tak i:
Flere kommuner i Agder har iverksatt utviklingsarbeid for å
bedre innsatsen til risikoutsatte barn og unge, og deres
familier. Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av
utsatte barn og unge aktualiserer kommunens ansvar og
behovet for kunnskap og handling. Fafo-rapporten Trøbbel i
grenseflaten peker på utfordringer i samhandling. Bedre
tverrfaglig innsats (BTI) er et rammeverk som flere
kommuner har tatt i bruk, som kommunene fyller med
handlingsveileder og tiltaksvifter. Prosjekter som Godt
begynt og Nye mønstre er regionale satsinger som kan
inngå i fylle BTI modellen på henholdsvis nivå 0 (alle barn)

Styrke kommunen innen rollene:
•�Tjenesteprodusent
•�Samfunnsutvikler
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og nivå 3 (spesialisert koordinering). Prosjektet det søkes
om midler til har til hensikt å utvikle et helhetlig rammeverk
for identifisering og oppfølging av risikoutsatte barn og
unges og deres familier ved å koble BTI, Nye mønstre og
Godt begynt sammen med andre initiativ i regionen, og øke
kommunenes kompetanse og kapasitet til å sette inn rett
innsats til rett tid.

Mål og hvordan det skal gjennomføres:
Prosjektet jobber med å utvikle et felles rammeverk for
helthetlig oppfølging av risikoutsatte barn og familier ved å:
� Legge til rette for at alle kommuner i Agder har mulighet til
systematisk kartlegging av barn og unges utvikling, helse og
livskvalitet i ordinære tjenester (Godt begynt) � Sikre at
BTI-metodikken tas i bruk for barn og familier med behov for
ekstra oppfølging (BTI) � Ta i bruk etablerte felles tiltak og
pågående felles initiativ som innhold i handlingsveileder
(BTI) � Systematisere og kvalitetssikre tiltak som legges inn
i kommunenes lokale handlingsveileder, i samarbeid med
kompetansesentrene. � Videreutvikle modell for
koordinering av tjenester til familier med sammensatte
utfordringer (NM) til også å gjelde andre målgrupper enn
familier med lavinntekt � Utvikle og/eller anskaffe felles
programmer for kompetanseutvikling � Utvikle felles
samhandlingsverktøy (Stafettlogg, Familiens plan, IP, m.m.)

Sektorer prosjektet omfatter:
•�Oppvekst

•�Barnehage
•�Skole
•�Barnevern

•�Kommunehelse

Virkemidler som skal benyttes:
•�Interkommunale samarbeid
•�Opplæring, erfaringsdeling og diskusjon
•�Kommunikasjon og innbyggerretting
•�Organisatoriske
•�Innovasjon

Begrunnelse for valg av virkemiddel/virkemidler:
Prosjektet det søkes om midler til å realisere er forankret i Regional koordineringsgruppe (RKG) Levekår
og folkehelse, og inkluderer gjennom strukturen25 kommuner i Agder. Prosjektet er et interkommunalt
samarbeid som styrker arbeidet med implementering og utvikling av rammeverk og tiltak, også
kompetanseheving, som den enkelte kommune vil ha stor nytte av i lokalt arbeid. Målet er å legge til
rette for at alle kommunene i Agder har mulighet til systematisk kartlegging og oppfølging av barn og
unges utvikling, helse og livskvalitet i ordinære tjenester. Trolig vil kommunene ha store synergieffekter
av sammen å utvikle rammeverk og strukturer for å kvalitetssikre innhold, og heve kompetanse i
tjenestene. Sammen med kompetansesentrene er prosjektet i god gang med å utvikle strukturer for
kvalitetssikring av tiltaksviftene, som kan hjelpe den enkelte kommune i tiltaksprioriteringen.
Vedlegg:
�Skjønnsmidler- søknad 2023.pdf
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Prosjektbeskrivelse:  

Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn 
og familier 
 

Prosjektet har tilslutning fra og er forankret i RKG oppvekst, og inkluderer gjennom RKG-

strukturen 25 kommuner i Agder. 

 

Beskrivelse av utfordring 
Utsatte barn og unge blir ikke oppdaget tidlig nok, og det er behov for styrket systematisk 

arbeid med identifisering, oppdagelse og oppfølging av barn, unge og foresatte1. Fafo-

rapporten Trøbbel i grenseflaten2 peker på utfordringer i samhandling og helhetlig innsats for 

risikoutsatte barn og unge. Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for tidlig 

oppdagelse av utsatte barn og unge3 påpeker kommunenes ansvar for tidlig identifisering, og 

adresserer også behovet for kunnskap og handling hos ansatte som arbeider med barn og 

unge. Gjennom ny barnevernsreform og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 

inkluderende praksis er det økt fokus på å jobbe tverrfaglig med forebygging og tidlig 

innsats.  

 

Målsetting  
Prosjektet som her beskrives har som målsetting å utvikle et helhetlig rammeverk for 

identifisering og oppfølging av risikoutsatte barn og unge og deres familier. Prosjektet 

arbeider med å systematisere aktiviteter i ordinære, universelle tjenester og pågående 

initiativ for å sikre kvalitet og kompetanseutvikling i tidlig, helhetlig innsats for utsatte barn 

og unge. 

 

Bakgrunn 

Folkehelseprogrammet i Agder ble ferdigstilt ved utgangen av 2021. Programsatsingene 

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) og Nye mønstre-trygg oppvekst har begge utviklet 

samhandlingsverktøy for sikre helhetlig og koordinert oppfølging til risikoutsatte barn og 

unge. Begge satsingene inngår i anbefalte tiltak i Veikart for bedre levekår i Agder, forankret i 

Regionplan Agder 2030.  

 

 
1 Møller, G. (2018) : Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge. 

Helsedirektoratet. 
2 https://fafo.no/zoo-publikasjoner/fafo-rapporter/item/trobbel-i-grenseflatene 
3 https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge 
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BTI 

BTI er en struktur og samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og 

foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. BTI-modellen skal kvalitetssikre helhetlig 

og koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen eller uklar fordeling av 

oppfølgingsansvar. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning og medvirkning. 14 kommuner i 

Agder har igangsatt implementering av BTI metodikken gjennom Folkehelseprogrammet i 

Agder. Kristiansand kommune har også implementert metodikken, og samarbeider med BTI 

Agder. 

 

Nye mønstre - trygg oppvekst 

Gjennom Folkehelseprogrammet deltar 11 kommuner i Agder i satsingen Nye mønstre – 

trygg oppvekst, og prøver ut familiekoordinator og Familiens plan som metode for helhetlig 

og koordinert innsats til familier med komplekse utfordringer. Familiekoordinator er en 

spesialisert koordinator som koordinerer en tverrfaglig og tverrsektoriell innats til både 

voksne og barn i deltakerfamiliene. Den spesialiserte koordinator-kompetansen inngår i BTI-

metodikk når utfordringene er store og flere instanser er involvert.  

 

Godt begynt 

Prosjektet Godt begynt ble utviklet i forbindelse med at Agder ble programfylke i 

Folkehelseprogrammet. Godt begynt er en struktur for systematisk kartlegging av helse og 

utvikling til alle barn og unge. Løsningen legger til rette for kunnskapsbasert vurdering av 

barn og unges utvikling, helse og livskvalitet til bruk som beslutningsstøtte i tjenestene. Slik 

kan utsatte barn og unge lettere identifiseres, og man kan følge utviklingen på individnivå, 

og i så måte tilpasse tjenestene etter barnets behov. Vi får en mulighet til å se om tiltakene vi 

tilbyr i hjelpesystemet kommer det konkrete barn til gode, eller om det er behov for å sette 

inn andre hjelpetiltak. 8 kommuner i Agder deltar så langt, alle kommuner er invitert til å 

delta.  

 

Videreutvikling til helhetlig rammeverk  

Basert på erfaringene fra arbeidet med BTI og Nye mønstre kan samhandlingsmetodikkene 

videreutvikles slik at disse kan tas i bruk for andre aldersgrupper og problemstillinger enn det 

hittil er tatt i bruk for. I prosjektet jobbes det med å   videreutvikle metodikk for spesialiserte 

koordinator-tjenester til enkeltpersoner og familier som strever også på andre områder enn 

lavinntekt, med utgangspunkt i erfaringene fra Nye mønstre. BTI-metodikken kan 

videreutvikles og benyttes til stafett-løp også for ungdom og voksne som mottar tjenester fra 

ulike deler av tjenesteapparatet.  

 

For å nyttiggjøre disse innovasjonene i drift, og for å kunne realisere gevinstene fullt ut, bør 

disse satsingene ses i sammenheng og utvikles videre. Kommunene vil ha stor gevinst av å 

bygge disse satsingene til et helhetlig rammeverk for innsats til risikoutsatte barn og unge og 

deres familier. 

 

Arbeidspakker i prosjektet  
Prosjektet består av tre arbeidspakker: 
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1. Utvikle og implementere helhetlig rammeverk (se figur) for kommunene i regionen 

2. Utvikle strukturer for kvalitetssikring av tiltak som benyttes i rammeverket 

3. Utvikle felles kompetanseprogram for å imøtekomme kompetansebehov i tjenester 

som møter barn og familier  

 

Arbeidspakke 1: Utvikle og implementere helhetlig rammeverk 

For å kunne videreutvikle erfaringene fra satsingene Godt begynt, BTI og Nye mønstre til et 

helhetlig rammeverk for innsats for å tidlig identifisere og hjelpe risikoutsatte barn og deres 

familier, er det behov et systematisk arbeid over tid. I et slikt felles rammeverk for helhetlig 

innsats vil den enkelte kommunes tiltak innlemmes, og ordinære tilskuddsordninger kan 

være aktuelle for å prøve ut og etablere nye tiltak der hvor kommunene erfarer manglende 

tiltak eller utilstrekkelig kvalitet på tiltakene. Videreutvikling av samhandlingsverktøy som 

inkluderer dialog med innbyggere/brukere er sentralt i arbeidspakken. Prosjektet jobber i 

samarbeid med kompetansesentrene i Samarbeid sør (KORUS sør, RBup og RVTS sør) med å 

formidle kunnskap om satsingene, samt vise hvordan disse kan henge sammen i et helhetlig 

rammeverk. Dette arbeidet er organisert i fagdager som tilbys alle kommunene på Agder, 

hvor konteksten for fagdagen er barn og unges levekår, og i forlengelsen av dette, hvordan 

kommunene kan jobbe med å gi alle barn og unge en god og trygg oppvekst.   

 

Arbeidspakke 2: Utvikle strukturer for kvalitetssikring av tiltak  

Flere kommuner på Agder er nå godt i gang med arbeidet med å få en oversikt over hvilke 

tiltak som finnes i egen kommune, og hvordan disse kan organiseres i tiltaksvifter i egen 

kommune inn i rammeverket. Som hjelp til å kvalitetssikre eksiterende tiltak, og for å sikre 

kvalitet og sammenheng i nye tiltak som inkluderes, jobber vi i prosjektet sammen med 

kompetanse-sentrene i Samarbeid Sør; Rbup, RVTS og Korus4, med å utvikle strukturer for 

kvalitetssikring av tiltak. Tiltaksviften den enkelte kommune besitter og videreutvikler kan 

ikke være styrt av tilfeldigheter, men skal være kunnskapsbasert og dekke behovet 

kommunen har.  

 

Arbeidspakke 3: Utvikle og iverksette felles kompetanseprogram for kommunene i 

regionen 

0-punkts måling gjennomført som en del av BTI satsingen viser kompetansebehov i alle 

tjenester til barn og unge knyttet til følgende tema: rus, psykisk helse, konflikthåndtering, 

seksuelle overgrep, vold og økonomiske forhold. 

Gjennom Nye mønstre – trygg oppvekst er det identifisert et stort behov for å se tjenester til 

voksne og tjenester til barn i sammenheng, og ha et familieperspektiv i mye større grad enn 

hva som er ordinær praksis i dag. Det er behov for spesialisert koordineringskompetanse i 

kommunene for å kunne håndtere komplekse utfordringer. 

Utvikling av felles kompetanseprogrammer for tjenestene i kommunene er en sentral del av 

prosjektet, og en forutsetning for at tjenestene skal kunne identifisere behov og ta i bruk 

samhandlingsverktøyene. Samarbeidspartner i dette er kompetansesenter-nettverk 

Samarbeid Sør; Korus, Rbup og RVTS.  

 

 
4 https://www.r-bup.no/no/aktuelt/kvalitet-i-tjenestene---et-felles-ansvar  
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Prosjektet det søkes om midler til å realisere skal: 

• Legge til rette for at alle kommunene i Agder har mulighet til systematisk kartlegging 

av barn og unges utvikling, helse og livskvalitet i ordinære tjenester (prosjektene i 

Godt begynt) 

• Sikre at BTI-metodikken tas i bruk når det identifiseres barn og familier med behov for 

ekstra oppfølging (BTI) 

• Ta i bruk etablerte felles tiltak og pågående felles initiativ som innhold i 

handlingsveileder (BTI) 

• Systematisere og kvalitetssikre tiltak som legges inn i kommunenes lokale 

handlingsveileder, slik som ICDP, COS, Til rett tid, Friskus, Smart livsstil, Barn under 

radaren, Vanlig men vondt, programmer for mestring av angst, m.m. i samarbeid med 

kompetansesentrene og aktuelle spesialisttjenester  

• Videreutvikle modell for helhetlige og koordinerte tjenester til familier med 

sammensatte utfordringer (Nye mønstre) til også å gjelde andre målgrupper enn 

familier med lavinntekt 

• Utvikle og/eller anskaffe felles programmer for kompetanseutvikling/opplæring/e-

læring/webinar/simulering 

• Videreutvikle bruk av felles samhandlingsverktøy (Stafettlogg, Familiens plan, 

Individuell plan, m.m.) 

 

 

 

Illustrasjon: Utgangspunkt for utvikling av helhetlig rammeverk. 
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Illustrasjonen viser BTI modellen, hvor Godt begynt er en systematikk for identifisering av 

barn og unge med risikofaktorer på nivå 0 i modellen. Nye mønstre er et tiltak på nivå 3 i, 

med spesialisert koordinatorer for komplekse og sammensatte utfordringer. Nye mønstre-

modellen vil i dette prosjektet kunne videreutvikles til å gjelde flere målgrupper enn 

lavinntekt, for eksempel familier som opplever større utfordringer knyttet til helse (fysisk og 

psykisk), etter opphold på Stine Sofie-senteret, ved alvorlig sykdom hos foreldre m.m.  

 

Organisering  

Prosjektet er organisert etter samme modell som i Folkehelseprogrammet i Agder; med en 

kommune som ledende aktør og samarbeidskommuner. Gjennom forankring i RKG Oppvekst 

er prosjektet en satsing der alle kommunene er invitert med. Fylkeskommunen er en viktig 

samarbeidspartner gjennom sin funksjon i RKG og de regionale samhandlingsstrukturene 

som er under etablering, med overordnet ansvar for oppfølging av Regionplan Agder 2030. 

UiA og flere andre forskningsinstitusjoner (inkludert Folkehelseinstituttet) er allerede 

engasjert i arbeidet, og satsingen vil kunne forvente et tett samarbeid med det planlagte 

senteret for forskning på folkehelse og levekår ved UiA. Gjennom samarbeidsavtaler mellom 

deltakende kommuner tydeliggjøres ansvarsfordeling og partenes forpliktelser. Kristiansand 

kommune er prosjektleder, og Arendal kommune er sentral samarbeidskommune med særlig 

ansvar i arbeidspakkene.  

 

Prosjektet tar høyde for at kommunene har ulikt utgangspunkt i arbeidet med rammeverk og 

tiltak. Prosjektet vil bidra til å styrke arbeidet med implementering og utvikling av rammeverk 

og tiltak, også kompetanseheving, som den enkelte kommune vil ha stor nytte av i lokalt 

arbeid. Målet er å legge til rette for at alle kommunene i Agder har mulighet til systematisk 

kartlegging og oppfølging av barn og unges utvikling, helse og livskvalitet i ordinære 

tjenester. 

Hver samarbeidskommune har en egen prosjektkoordinator med ansvar for forankring av 

prosjektet i egen kommune. Prosjektkoordinators arbeidsoppgaver og ansvar innebærer en 

koordinerende rolle mellom prosjektet og kommunen. 

 

Tidsplan 
 2021 2022 2023 2024 

 Inngå 

samarbeidsavtaler 

mellom prosjekteier og 

samarbeidskommuner 

og samarbeidspartnere.  

  Sluttrapport 

Arbeidspakke 1: 

rammeverk 

Kartlegge 

implementeringsstatus 

satsinger (GB, BTI, NM). 

Kartlegge typer 

samhandlingsverktøy.  

Kartlegge potensialet 

for felles 

samhandlingsverktøy. 

 

 Avklare interesse og 

behov for felles 

anskaffelse av 

samhandlingsverktøy.  

Utvikle og ta i bruk felles 

samhandlingsverktøy og 

handlingsveiledere. 

 

Brukerstøtte 

implementering, etablering 

og skalering av Godt begynt 

Utvikle og ta i bruk 

felles 

samhandlingsverktøy 

og handlingsveiledere 
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Arbeidspakke 2: 

Kvalitetssikring 

Kartlegge tiltaksvifter 

og behov for nye tiltak.  

Utvikle struktur for 

kvalitetssikring.  

Implementere struktur for 

kvalitetssikring i 

kommunenes tiltaksvifter. 

Implementere struktur 

for kvalitetssikring i 

kommunenes 

tiltaksvifter. 

Arbeidspakke 3: 

kompetanseprogram 

Status kompetanse (0-

punktsmåling.  

 

Utvikle 

kompetansehevende 

programmer.  

Pilotere 

kompetansehevende 

program. 

Iverksette 

kompetansehevende 

programmer i regionen. 

Kartlegging av 

kompetanse, 

oppfølging av 0-

punktsmåling. 

 

 

 

 
 

 

Budsjett med hovedposter (herunder finansiering og egenandel)  
 

 September-

desember 

2021 

2022 2023 Januar-

august 

2024 

Prosjektledelse 850 000 870 000 890 000  

Prosjektkoordinatorer i 

samarbeidskommuner 

1 000 000 1 000 000 1 000 000  

Kompetanseprogrammer 

og samhandlingsverktøy 

20 000 200 000 200 000  

Samlinger 200 000 200 000 250 000  

Brukerstøtte Godt begynt 

(implementeringsstøtte 

og skalering) 

0 0 890 000  

Søknadssum 2 070 000 2 270 000 3 230 000  

Egeninnsats 300 000 340 000 350 000  

Grunnet sen oppstart i 2021, forskyves tidsplanen for aktivitet og økonomi. Men samlet sett 

vil prosjektet ha en varighet på 3 år. Store deler av summene som var budsjettert for 2021 vil 

derfor allokeres til 2024.  

 

Kommunenes egeninnsats i prosjektet er arbeidstid fra medarbeidere som involveres i de tre 

arbeidspakkene.  

Prosjektledelse tilsvarer 100% stilling til prosjektleder.  

Budsjettposten til prosjektkoordinering i samarbeidskommuner fordeles mellom 

kommunene, i tråd med rolle og ansvar den enkelte kommune forplikter seg til. Arendal 
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kommune vil ha en sentral rolle, 500 000 av midlene til samarbeidskommuner er tiltenkt 

Arendal kommune for prosjektmedarbeider. 

 

Søknadssum pr. år  

2021: kr 2 070 000 

2022: kr 2 270 000 

2023: kr 3 230 000 

Overføringsverdi til andre kommuner  
Fordi løsningen i stor grad baserer seg på systematisering av eksisterende ressurser og 

pågående tiltak vil et helhetlig rammeverk for innsats til risikoutsatte barn og unge og deres 

familier ha stor overføringsverdi til andre kommuner i Norge. Det samme gjelder for 

samarbeidet med kompetansesentrene om å utvikle strukturer for kvalitetssikring av 

tiltaksviftene kommunene benytter i praksisfeltet. Et kompetanseprogram utviklet i samarbeid 

med kompetansesentre og spesialisttjenestene vil ha relevans utover Agder-regionen.  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-10 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

KS Agder - Grimstad - Inn i jobb 2023 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte KS 
Agder sitt prosjekt Inn i jobb i 2023. 
 

 
Vedlegg 
Aust- Agder utviklings- og kompetansefond 2023 
 
 
Saksopplysninger 
 
Styret fattet følgende vedtak i sak 8/22: 
 

 
 
Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom KS Agder og Grimstad kommune, og var en 
parallell til tilsvarende prosjekter vest i Agder, støttet av SKF.  
 
Nærmere om prosjektet (fra opprinnelig søknad) 
 
Målet med prosjektet er å gi kommunene drahjelp i arbeidet med å redusere utenforskap blant unge, og 
samtidig få tilgang på tiltrengt arbeidskraft. Det er et pilotprosjekt hvor kommunene skal utforske mulighetene 
for å inkludere flere unge inn i kommunale jobber. I satsingen fokuserer vi på de som er mellom 16-30 år. 
Agder er et av tre fylker som blir med i prosjektet. De siste ti årene har andelen unge som mottar uføretrygd 
vært sterkt økende. De tre regionene Innlandet, Agder og Nordland har hatt en samlet vekst i andelen 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-10
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022

KS Agder - Grimstad - Inn i jobb 2023

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte KS
Agder sitt prosjekt Inn i jobb i 2023.

Vedlegg
Aust- Agder utviklings- og kompetansefond 2023

Saksopplysninger

Styret fattet følgende vedtak i sak 8/22:

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilqer NOK 400.000,- for 2022 til
KS Agder sitt prosjekt «Inn i jobb».

2. Eventuelle støtte viidere forutsetter ny søknad. Det gis ingen løfter om videre
støtte nå.

3. Tilskuddet er bevil,get basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 1.00Cl.000,-
for 2022. Ved avkortnlaq av prosjelktets endelige kostnader blir tilskuddet
tilsvarende avkortet,

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet
og avtale om støtte.

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom KS Agder og Grimstad kommune, og var en
parallell til tilsvarende prosjekter vest i Agder, støttet av SKF.

Nærmere om prosjektet (fra opprinnelig søknad)

Målet med prosjektet er å gi kommunene drahjelp i arbeidet med å redusere utenfarskap blant unge, og
samtidig få tilgang på tiltrengt arbeidskraft. Det er et pilotprosjekt hvor kommunene skal utforske mulighetene
for å inkludere flere unge inn i kommunale jobber. I satsingen fokuserer vi på de som er mellom 16-30 år.
Agder er et av tre fylker som blir med i prosjektet. De siste ti årene har andelen unge som mottar uføretrygd
vært sterkt økende. De tre regionene Innlandet, Agder og Nordland har hatt en samlet vekst i andelen
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Prosjektet har nå pågått i ett år, og det søkes om støtte for ytterligere ett år. personer i aldersgruppen 18-29 
som mottar uføretrygd på 150 prosent. De tre regionene ligger også på et høyere nivå sammenlignet med 
landet som helhet. 
 
Forskningsgrunnlag  
 
Proba samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet utarbeidet oppstartsanalysen Fra 
utenforskap til jobb i kommunen – FoU- rapport om inkludering av unge i kommunal sektor (2021) for 
prosjektet Inn i jobb. Fellesnevner for de deltakende kommuner vil være å inkludere flere unge innbyggere 
inn i ordinære kommunale jobber, gjerne gjennom kvalifisering. Her vil det være aktuelt med ulike 
kvalifiseringsløp, da i tett samarbeid med Agder fylkeskommune for alternative veier til 
fagbrev/delkompetanse. Veien til jobb er lang. Kvalifisering og kompetanse spiller en helt sentral rolle når 
ungdom skal inkluderes på kommunale arbeidsplasser. Inn i jobb vil få kommunale arbeidsgivere til å gjøre 
en fokusert innsats for å få kvalifisert og inkludert ungdommer som i dag står utenfor arbeid eller utdanning. 
Vi har bruk for alle arbeidskraftsressurser i kommunen og ungdommen har bruk for en jobb å gå til. Læring 
og overføringsverdi mellom kommunene, også de som ikke deltar direkte i prosjektet, vil stå sentralt i hele 
prosjektperioden. Hvordan kommunene vil kvalifisere og inkludere ungdommer velger de selv. 
 
Søkers beskrivelse av første prosjektår 
 
Prosjektkommunene i Agder har i ett år jobbet med «Inn i jobb»- prosjektet. Se mer om prosjektet på KS sin 
hjemmeside: Inn i jobb - KS 

Utgangspunktet var FoU prosjektet «Om inkludering av unge i kommunal sektor» gjennomført av PROBA og 
Oslo Met i samarbeid i 2020. Rapporten ga oss status på hvordan kommunene jobber med 
arbeidsinkludering av unge og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Eksemplene viste at vi er 
gode på praksis og lærlingeløp, men at det også er en rekke hindringer for å få unge ut i jobb i kommunal 
sektor.  

I rapporten står blant annet: Vårt inntrykk er at det i liten grad blir satset på arbeidsinkludering av unge rettet 
mot ordinært arbeid i kommunal sektor. Også for de mest utsatte/marginaliserte, er det offentlige 
søknadsprosesser og kvalifikasjonsprinsippet som legger premissene for ansettelser. NAVs ordninger som 
skal stimulere til inkludering i arbeidslivet, som for eksempel lønnstilskudd til arbeidsgivere, 
inkluderingstilskudd eller frikjøp av mentor på arbeidsplassen, fungerer i liten grad som et effektivt 
virkemiddel for ordinært arbeid i kommunal sektor.  

Flere aktører i NAV forteller at de opplever det som utfordrende å inkludere kandidater inn i varige 
kommunale jobber. En av respondentene i undersøkelsen til PROBA, hadde jobbet i NAV ungdomsteam i 10 
år og aldri fått et ungt menneske inn i lærlingeordningen eller jobb i sin kommune. NAV Jobbsentral i 
Grimstad er kjent i landet som blant de mest effektive til å få folk inn i arbeid. De sier at kommunen er den de 
samarbeider minst med. Dette ønsker vi og kommunene å gjøre noe med for å ivareta samfunnsansvaret. 

I et års tid har KS nasjonalt samarbeidet med 14 kommuner (landsbasis) som alle skulle teste ut hvordan 
man kan få unge inn i kvalifisering og arbeid i kommunen. Kommunene skal selv finne løsninger og KS har 
ikke lagt noen føringer på hvordan.  

Effekter og resultater så langt: Hva skjer i kommunene? 

I alle kommuner er man i gang med å jobbe med unge mennesker som skal inn i jobb. Det er en ny øvelse 
for mange og har krevet et godt forankringsarbeid.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet har engasjert PROBA Samfunnsanalyse til å følgeforske på «Inn i jobb»- 
arbeidet. De er i gang med å kartlegge hva som har skjedd til nå i prosjektene i kommunene. 
Egenevalueringen vil bli sammenfattet før årsskiftet 2022/2023. PROBA vil heretter følgeforske i en periode 
på ca. 1,5 år. 

Det har også vært en rekke nyhetssaker som involverer kommunene på Agder: 

Inn i jobb på Arendalsuka: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten - KS 

Kristiansand kommune - Kommuner på Agder sammen om å få flere i arbeid 

Inn i Jobb - det nytter! - KS 

Det lønner seg å investere i unge mennesker - YouTube 

Kristiansand kommune – Flere i arbeid – en samfunnssatsing - YouTube 

Prosjektet har nå pågått i ett år, og det søkes om støtte for ytterligere ett år. personer i aldersgruppen 18-29
som mottar uføretrygd på 150 prosent. De tre regionene ligger også på et høyere nivå sammenlignet med
landet som helhet.

Forskningsgrunnlag

Proba samfunnsanalyse og Arbeidsforskningsinstituttet (AF/) ved OsloMet utarbeidet oppstartsanalysen Fra
utenfarskap til jobb i kommunen - FoU- rapport om inkludering av unge i kommunal sektor (2021) for
prosjektet Inn i jobb. Fellesnevner for de de/takende kommuner vil være å inkludere flere unge innbyggere
inn i ordinære kommunale jobber, gjerne gjennom kvalifisering. Her vil det være aktuelt med ulike
kvalifiseringsløp, da i tett samarbeid med Agder fylkeskommune for alternative veier til
fagbrev/de/kompetanse. Veien til jobb er lang. Kvalifisering og kompetanse spiller en helt sentral rolle når
ungdom skal inkluderes på kommunale arbeidsplasser. Inn i jobb vil få kommunale arbeidsgivere til å gjøre
en fokusert innsats for å få kvalifisert og inkludert ungdommer som i dag står utenfor arbeid eller utdanning.
Vi har bruk for alle arbeidskraftsressurser i kommunen og ungdommen har bruk for en jobb å gå til. Læring
og overføringsverdi mellom kommunene, også de som ikke deltar direkte i prosjektet, vil stå sentralt i hele
prosjektperioden. Hvordan kommunene vil kvalifisere og inkludere ungdommer velger de selv.

Søkers beskrivelse av første prosjektår

Prosjektkommunene i Agder har i ett år jobbet med «Inn i jobb»- prosjektet. Se mer om prosjektet på KS sin
hjemmeside: Inn i iobb - KS

Utgangspunktet var FoU prosjektet «Om inkludering av unge i kommunal sektor» gjennomført av PROBA og
Oslo Met i samarbeid i 2020. Rapporten ga oss status på hvordan kommunene jobber med
arbeidsink/udering av unge og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Eksemplene viste at vi er
gode på praksis og /ærlinge/øp, men at det også er en rekke hindringer for å få unge ut i jobb i kommunal
sektor.

I rapporten står blant annet: Vårt inntrykk er at det i liten grad blir satset på arbeidsink/udering av unge rettet
mot ordinært arbeid i kommunal sektor. Også for de mest utsatte/marginaliserte, er det offentlige
søknadsprosesser og kvalifikasjonsprinsippet som legger premissene for ansettelser. NAVs ordninger som
skal stimulere til inkludering i arbeidslivet, som for eksempel lønnstilskudd til arbeidsgivere,
ink/uderingstilskudd eller frikjøp av mentor på arbeidsplassen, fungerer i liten grad som et effektivt
virkemiddel for ordinært arbeid i kommunal sektor.

Flere aktører i NA V fortel/er at de opplever det som utfordrende å inkludere kandidater inn i varige
kommunale jobber. En av respondentene i undersøkelsen til PROBA, hadde jobbet i NA V ungdomsteam i 10
år og aldri fått et ungt menneske inn i lærlingeordningen eller jobb i sin kommune. NA V Jobbsentral i
Grimstad er kjent i landet som blant de mest effektive til å få folk inn i arbeid. De sier at kommunen er den de
samarbeider minst med. Dette ønsker vi og kommunene å gjøre noe med for å ivareta samfunnsansvaret.

I et års tid har KS nasjonalt samarbeidet med 14 kommuner (landsbasis) som alle skulle teste ut hvordan
man kan få unge inn i kvalifisering og arbeid i kommunen. Kommunene skal selv finne løsninger og KS har
ikke lagt noen føringer på hvordan.

Effekter og resultater så langt: Hva skjer i kommunene?

I alle kommuner er man i gang med å jobbe med unge mennesker som skal inn i jobb. Det er en ny øvelse
for mange og har krevet et godt forankringsarbeid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har engasjert PROBA Samfunnsanalyse til å følgeforske på «Inn i jobb»-
arbeidet. De er i gang med å kartlegge hva som har skjedd til nå i prosjektene i kommunene.
Egenevalueringen vil bli sammenfattet før årsskiftet 2022/2023. PROBA vil heretter følgeforske i en periode
på ca. 1,5 år.

Det har også vært en rekke nyhetssaker som involverer kommunene på Agder:

Inn i iobb på Arendalsuka: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten - KS

Kristiansand kommune - Kommuner på Agder sammen om å få flere i arbeid

Inn i Jobb - det nytter! - KS

Det lønner seq å investere i unge mennesker - YouTube

Kristiansand kommune - Flere i arbeid - en samfunnssatsing - YouTube
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Dessuten vet vi at dette også har vært dekket av lokale medier i regionen. 

Nyvinning: Unntak til kvalifikasjonsprinsippet 

I oppstartsanalysen fra PROBA, ble kvalifikasjonsprinsippet identifisert som et av de viktigste hindrene for 
ordinær ansettelse i kommunale stillinger. Derfor har det vært viktig i arbeidet i «Inn i jobb» - nettverket å 
finne et større mulighetsrom for kvalifikasjonsprinsippet i kommunal sektor.  

Ved en fornyet gjennomgang av jussen vurderer KS at det kan være saklig unntak fra 
kvalifikasjonsprinsippet å begrense søkerkretsen til personer med nedsatt funksjonsevne og personer som 
står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Det vil si det blir mulig å målrette stillinger til de som står 
utenfor. Dette er et viktig resultat av «Inn i jobb» og en milepæl i arbeidet med inkludering i kommunal sektor 
sett fra KS sin side. Vi hører også fra NAV at dette gir nye muligheter. 

Se webinar om unntak til kvalifikasjonsprinsippet her: 
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/inkluderende-arbeidsliv-ia/inn-i-jobb/webinar-om-
kvalifikasjonsprinsippet-og-inkludering/ 

Økonomi 
 
Det søkes om NOK 400.000,- også for år 2. Tilskuddet skal gå til å dekke kostnadene for 
prosessdrivere i kommunen i prosjektets andre år. Prosjektet skal deretter integreres i 
kommunens ordinære drift.  
 
 
Vurderinger 
 
Prosjektet har sin bakgrunn i en utlysning og et sammarbeid mellom kommuner i vestre 
del av Agder, KS Agder og SKF. Kompetansefondet var positiv til å støtte prosjektet i et 
oppstartsår, og det ble derfor innvilget støtte med NOK 400.000,- for 2022.  
 
I vedtaket ble det samtidig gjort klart at man ikke lovet videre støtte.  
 
Det er veldig mange gode effekter dersom man lykkes med slike prosjekter. Det har svært 
stor betydning for enkeltindivider å komme i arbeid, ikke minst knyttet til levekår. Videre 
har det stor sammfunnsmessig betydning å få unge ut i arbeid i stedet for å være passive 
mottakere av offentlige ytelser.  
 
I omtalen av prosjektets første år fremkommer det svært lite konkret knyttet til prosjektets 
utvikling og hva man har oppnådd så langt. Videre er det begrenset med informasjon om 
hva prosjektstøtten videre vil gå til. Det som fremkommer er at tilskuddet skal gå til å 
dekke kostnader for prosessdrivere i kommunen, og at man deretter vil legge dette inn i 
kommunens ordinære drift.  
 
Slik daglig leder vurderer det har kompetansefondet gitt dette prosjektet starthjelp gjennom 
støtten som ble innvilget for 2022. Det er daglig leders vurdering at man ikke bør gi 
prosjektet ytterligere støtte nå. Dersom kommunen finner at prosjektet har ønsket effekt 
bør kommunen selv kunne inkludere prosjektet i sin drift allerede nå. Under enhver 
omstendighet er det allerede fra oppstart signalisert fra kompetansefondets side at man 
her ikke så for seg videre støtte. Kompetansefondet har videre svært mange større 
prosjekter på gang og det tilsier at man er tilbakeholdne med øvrige prosjekter nå for å 
holde seg innenfor de grenser for støtte som er vedtatt. 
 
 
Konklusjon 
 
Daglig leder anbefaler at man ikke gir tilsagn til videre støtte.  
 

Dessuten vet vi at dette også har vært dekket av lokale medier i regionen.

Nyvinning: Unntak til kvalifikasjonsprinsippet

I oppstartsanalysen fra PROBA, ble kvalifikasjonsprinsippet identifisert som et av de viktigste hindrene for
ordinær ansettelse i kommunale stillinger. Derfor har det vært viktig i arbeidet i «Inn i jobb» - nettverket å
finne et større mulighetsrom for kvalifikasjonsprinsippet i kommunal sektor.

Ved en fornyet gjennomgang av jussen vurderer KS at det kan være saklig unntak fra
kvalifikasjonsprinsippet å begrense søkerkretsen til personer med nedsatt funksjonsevne og personer som
står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Det vil si det blir mulig å målrette stillinger til de som står
utenfor. Dette er et viktig resultat av «Inn i jobb» og en milepæl i arbeidet med inkludering i kommunal sektor
sett fra KS sin side. Vi hører også fra NA V at dette gir nye muligheter.

Se webinar om unntak til kvalifikasjonsprinsippet her:
https:l/www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/inkluderende-arbeidsliv-ialinn-i-iobblwebinar-om-
kvalifikasjonsprinsippet-og-inkludering/

Økonomi

Det søkes om NOK 400.000,- også for år 2. Tilskuddet skal gå til å dekke kostnadene for
prosessdrivere i kommunen i prosjektets andre år. Prosjektet skal deretter integreres i
kommunens ordinære drift.

Vurderinger

Prosjektet har sin bakgrunn i en utlysning og et sammarbeid mellom kommuner i vestre
del av Agder, KS Agder og SKF. Kompetansefondet var positiv til å støtte prosjektet i et
oppstartsår, og det ble derfor innvilget støtte med NOK 400.000,- for 2022.

I vedtaket ble det samtidig gjort klart at man ikke lovet videre støtte.

Det er veldig mange gode effekter dersom man lykkes med slike prosjekter. Det har svært
stor betydning for enkeltindivider å komme i arbeid, ikke minst knyttet til levekår. Videre
har det stor sammfunnsmessig betydning å få unge ut i arbeid i stedet for å være passive
mottakere av offentlige ytelser.

I omtalen av prosjektets første år fremkommer det svært lite konkret knyttet til prosjektets
utvikling og hva man har oppnådd så langt. Videre er det begrenset med informasjon om
hva prosjektstøtten videre vil gå til. Det som fremkommer er at tilskuddet skal gå til å
dekke kostnader for prosessdrivere i kommunen, og at man deretter vil legge dette inn i
kommunens ordinære drift.

Slik daglig leder vurderer det har kompetansefondet gitt dette prosjektet starthjelp gjennom
støtten som ble innvilget for 2022. Det er daglig leders vurdering at man ikke bør gi
prosjektet ytterligere støtte nå. Dersom kommunen finner at prosjektet har ønsket effekt
bør kommunen selv kunne inkludere prosjektet i sin drift allerede nå. Under enhver
omstendighet er det allerede fra oppstart signalisert fra kompetansefondets side at man
her ikke så for seg videre støtte. Kompetansefondet har videre svært mange større
prosjekter på gang og det tilsier at man er tilbakeholdne med øvrige prosjekter nå for å
holde seg innenfor de grenser for støtte som er vedtatt.

Konklusjon

Daglig leder anbefaler at man ikke gir tilsagn til videre støtte.
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             Agder 
  
Fornyet søknad om støtte fra Aust- Agder Utviklings- og kompetansefond til 
prosjektet “Inn i jobb” 2023 
 
Vi viser til innvilget søknad til prosjektet «Inn i jobb» med saksnummer 08/22 (Tilsagnsbrev datert 
08. mars 2021) , og søker om midler til år 2 av prosjektperioden. 
  
Deltakerkommune fra tidligere Aust- Agder fylke er Grimstad kommune 

 
 

For kommuner som tilhører tidligere Vest-Agder fylke, søkes det om midler fra Sørlandets 
Kompetansefond.  Dette gjelder Lyngdal kommune, Kvinesdal kommune og Kristiansand kommune.   
  
Målsettinger for fondet 
Denne søknaden retter seg mot hovedmålsettingen Gode levekår for befolkningen, med videre 
prioriteringskriterium bidra til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid.  
   
 
Hva har skjedd i prosjektets første år? 
Prosjektkommunene i Agder har i ett år jobbet med «Inn i jobb»- prosjektet. Se mer om prosjektet på 
KS sin hjemmeside: Inn i jobb - KS 

Utgangspunktet var FoU prosjektet «Om inkludering av unge i kommunal sektor» gjennomført av 
PROBA og Oslo Met i samarbeid i 2020. Rapporten ga oss status på hvordan kommunene jobber med 
arbeidsinkludering av unge og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Eksemplene viste 
at vi er gode på praksis og lærlingeløp, men at det også er en rekke hindringer for å få unge ut i jobb i 
kommunal sektor.  

I rapporten står blant annet: Vårt inntrykk er at det i liten grad blir satset på arbeidsinkludering av 
unge rettet mot ordinært arbeid i kommunal sektor. Også for de mest utsatte/marginaliserte, er det 
offentlige søknadsprosesser og kvalifikasjonsprinsippet som legger premissene for ansettelser. NAVs 
ordninger som skal stimulere til inkludering i arbeidslivet, som for eksempel lønnstilskudd til 
arbeidsgivere, inkluderingstilskudd eller frikjøp av mentor på arbeidsplassen, fungerer i liten grad som 
et effektivt virkemiddel for ordinært arbeid i kommunal sektor.  

Flere aktører i NAV forteller at de opplever det som utfordrende å inkludere kandidater inn i varige 
kommunale jobber. En av respondentene i undersøkelsen til PROBA, hadde jobbet i NAV 
ungdomsteam i 10 år og aldri fått et ungt menneske inn i lærlingeordningen eller jobb i sin 
kommune. NAV Jobbsentral i Grimstad er kjent i landet som blant de mest effektive til å få folk inn i 
arbeid. De sier at kommunen er den de samarbeider minst med. Dette ønsker vi og kommunene å 
gjøre noe med for å ivareta samfunnsansvaret. 

0
Agder

Fornyet søknad om støtte fra Aust- Agder Utviklings- og kompetansefond til
prosjektet "Inn i jobb" 2023

Vi viser til innvilget søknad til prosjektet «Inn i jobb» med saksnummer 08/22 (Tilsagnsbrev datert
08. mars2021) , ogsøker om midler til år 2 avprosjektperioden.

Deltakerkommune fra tidligere Aust- Agder fylke er Grimstad kommune

For kommuner som tilhører tidligere Vest-Agder fylke, søkes det om midler fra Sørlandets
Kompetansefond. Dette gjelder Lyngdal kommune, Kvinesdal kommune og Kristiansand kommune.

Målsettinger for fondet
Denne søknaden retter seg mot hovedmålsettingen Gode levekår f o r befolkningen, med videre
prioriteringskriterium bidra ti l å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid.

Hva har skjedd i prosjektetsførste år?
Prosjektkommunene i Agder har i ett år jobbet med «Inn i jobb»- prosjektet. Se mer om prosjektet på
KSsin hjemmeside: Inn i jobb - KS

Utgangspunktet var FoU prosjektet «Om inkludering av unge i kommunal sektor» gjennomført av
PROBA og Oslo Met i samarbeid i 2020. Rapporten ga oss status på hvordan kommunene jobber med
arbeidsinkludering av unge og hvilke muligheter og begrensninger som eksisterer. Eksemplene viste
at vi er gode på praksis og lærlingeløp, men at det også er en rekke hindringer for å få unge ut i jobb i
kommunal sektor.

I rapporten står blant annet: Vårt inntrykk er at det i liten grad blir satset på arbeidsinkludering av
unge rettet mot ordinært arbeid i kommunal sektor. Også f o r de mest utsatte/marginaliserte, er det
offentlige søknadsprosesser og kvalifikasjonsprinsippet som legger premissenef o r ansettelser. NAVs
ordninger som skal stimulere ti l inkludering i arbeidslivet, som f o r eksempel lønnstilskudd til
arbeidsgivere, inkluderingstilskudd eller frikjøp av mentor på arbeidsplassen, fungerer i liten grad som
et effektivt virkemiddel f o r ordinært arbeid i kommunal sektor.

Flere aktører i NAV forteller at de opplever det som utfordrende å inkludere kandidater inn i varige
kommunale jobber. En av respondentene i undersøkelsen ti l PROBA, hadde jobbet i NAV
ungdomsteam i 10 år og aldri fått et ungt menneske inn i lærlingeordningen eller jobb i sin
kommune. NAV Jobbsentral i Grimstad er kjent i landet som blant de mest effektive ti l å få folk inn i
arbeid. De sier at kommunen er den de samarbeider minst med. Dette ønsker vi og kommunene å
gjøre noe med for å ivareta samfunnsansvaret.
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I et års tid har KS nasjonalt samarbeidet med 14 kommuner (landsbasis) som alle skulle teste ut 
hvordan man kan få unge inn i kvalifisering og arbeid i kommunen. Kommunene skal selv finne 
løsninger og KS har ikke lagt noen føringer på hvordan.  

Effekter og resultater så langt: Hva skjer i kommunene? 

I alle kommuner er man i gang med å jobbe med unge mennesker som skal inn i jobb. Det er en ny 
øvelse for mange og har krevet et godt forankringsarbeid.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet har engasjert PROBA Samfunnsanalyse til å følgeforske på «Inn i 
jobb»- arbeidet. De er i gang med å kartlegge hva som har skjedd til nå i prosjektene i kommunene. 
Egenevalueringen vil bli sammenfattet før årsskiftet 2022/2023. PROBA vil heretter følgeforske i en 
periode på ca. 1,5 år. 

Det har også vært en rekke nyhetssaker som involverer kommunene på Agder: 

Inn i jobb på Arendalsuka: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten - KS 

Kristiansand kommune - Kommuner på Agder sammen om å få flere i arbeid 

Inn i Jobb - det nytter! - KS 

Det lønner seg å investere i unge mennesker - YouTube 

Kristiansand kommune – Flere i arbeid – en samfunnssatsing - YouTube 

Dessuten vet vi at dette også har vært dekket av lokale medier i regionen. 

 

Nyvinning: Unntak til kvalifikasjonsprinsippet 

I oppstartsanalysen fra PROBA, ble kvalifikasjonsprinsippet identifisert som et av de viktigste 
hindrene for ordinær ansettelse i kommunale stillinger. Derfor har det vært viktig i arbeidet i «Inn i 
jobb» - nettverket å finne et større mulighetsrom for kvalifikasjonsprinsippet i kommunal sektor.  

Ved en fornyet gjennomgang av jussen vurderer KS at det kan være saklig unntak fra 
kvalifikasjonsprinsippet å begrense søkerkretsen til personer med nedsatt funksjonsevne og personer 
som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Det vil si det blir mulig å målrette stillinger til de 
som står utenfor. Dette er et viktig resultat av «Inn i jobb» og en milepæl i arbeidet med inkludering i 
kommunal sektor sett fra KS sin side. Vi hører også fra NAV at dette gir nye muligheter. 

Se webinar om unntak til kvalifikasjonsprinsippet her: 
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/inkluderende-arbeidsliv-ia/inn-i-jobb/webinar-
om-kvalifikasjonsprinsippet-og-inkludering/ 

   

Forankring i FNs bærekraftmål og Regionplan Agder 2030  

Bærekraftmålene er avhengig av regionalt og lokalt nivå for å nås.  I Agder er det etablert en 
samarbeidsstruktur gjennom #vårt Agder, samt at alle kommuner og fylkeskommunen har en felles 
målsetting, gjennom Regionplan Agder 2030. 

 

I et års tid har KSnasjonalt samarbeidet med 14 kommuner (landsbasis) som alle skulle teste ut
hvordan man kan få unge inn i kvalifisering og arbeid i kommunen. Kommunene skal selv finne
løsninger og KShar ikke lagt noen føringer på hvordan.

Effekter ogresultater sålangt: Hva skjer i kommunene?

I alle kommuner er man i gang med å jobbe med unge mennesker som skal inn i jobb. Det er en ny
øvelse for mange og har krevet et godt forankringsarbeid.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har engasjert PROBA Samfunnsanalyse ti l å følgeforske på «Inn i
jobb»- arbeidet. De er i gang med å kartlegge hva som har skjedd ti l nå i prosjektene i kommunene.
Egenevalueringen vil bli sammenfattet før årsskiftet 2022/2023. PROBA vil heretter følgeforske i en
periode på ca. 1,5 år.

Det har også vært en rekke nyhetssaker som involverer kommunene på Agder:

Inn i jobb på Arendalsuka: - Kommunal sektor bør ha samme ordninger som i staten - KS

Kristiansand kommune - Kommuner på Agder sammen om å få flere i arbeid

Inn i Jobb - det nytter! - KS

Det lønner seg å investere i unge mennesker - YouTube

Kristiansand kommune - Flere i arbeid - en samfunnssatsing - YouTube

Dessuten vet vi at dette også har vært dekket av lokale medier i regionen.

Nyvinning: Unntak til kvalifikasjonsprinsippet

I oppstartsanalysen fra PROBA, ble kvalifikasjonsprinsippet identifisert som et av de viktigste
hindrene for ordinær ansettelse i kommunale stillinger. Derfor har det vært viktig i arbeidet i «Inn i
jobb» - nettverket å finne et større mulighetsrom for kvalifikasjonsprinsippet i kommunal sektor.

Ved en fornyet gjennomgang av jussen vurderer KSat det kan være saklig unntak fra
kvalifikasjonsprinsippet å begrense søkerkretsen til personer med nedsatt funksjonsevne og personer
som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Det vil si det blir mulig å målrette stillinger ti l de
som står utenfor. Dette er et viktig resultat av «Inn i jobb» og en milepæl i arbeidet med inkludering i
kommunal sektor sett fra KSsin side. Vi hører også fra NAV at dette gir nye muligheter.

Se webinar om unntak ti l kvalifikasjonsprinsippet her:
https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/inkluderende-arbeidsliv-ia/inn-i-jobb/webinar-
om-kvalifikasjonsprinsippet-og-inkludering/

Forankring i FNsbærekraftmål ogRegionplan Agder 2030

Bærekraftmålene er avhengig av regionalt og lokalt nivå for å nås. I Agder er det etablert en
samarbeidsstruktur gjennom #vårt Agder, samt at alle kommuner og fylkeskommunen har en felles
målsetting, gjennom Regionplan Agder 2030.
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Ulike levekårsundersøkelser poengterer at arbeid (nasjonalt, regionalt og lokalt) med å motvirke 
utenforskap er viktig og at dette på lang sikt vil bidra til en positiv utvikling av levekårene på Agder.  

Målsettingene for arbeidet med «Inn i jobb» nettverket, har relevans for flere av bærekraftsmålene.  
Prosjektarbeidet kan bidra til både nummer 3 god helse og livskvalitet, nummer 4 god utdanning og 
nummer 10 mindre ulikhet. 

De målene der bidraget til FNs bærekraftmål kanskje vil være størst, er mål nummer 8 anstendig 
arbeid og økonomisk vekst, og nummer 17 samarbeid for å nå målene.  

Å få unge fra utenforskap og inn i kommunale jobber, hvor det er et økende behov for arbeidskraft, 
vil både gi trygt arbeid og redusere offentlige utgifter. Årsaker til ungt utenforskap er ofte svært 
sammensatt, og derfor er det avgjørende med tverretatlig og interkommunalt samarbeid for å lykkes 
med inkludering.  

I relasjon til Regionplan Agder 2030, vil prosjektet dekke opp under flere av målene i det etablerte 
handlingsprogrammet (spesifikt punkt 4) for perioden 2021-2024.  

Se lenke: handlingsprogram-regionplan-agder-2030-endelig.pdf (agderfk.no) 

Gjennom arbeidet med #vårt agder og samarbeidskonstellasjonene i denne modellen, vil 
prosjektkommunene overføre kompetanse til alle kommunene på Agder, men også bidra i det 
nasjonale arbeidet med arbeidsinkludering. Dette skjer gjennom fag- og temasamlinger i de ulike 
forum og nettverkene i strukturen.  

For mer om samarbeidskonstellasjonene i #vårtagder, se #vårtagder - Agder fylkeskommune 
(agderfk.no)    

  
  
Hva søkes det om?  
Som for prosjektets første år, søker vi også for 2023 om midler til prosessdriver og til videre arbeid 
med prosjektets andre år. En av løsningene vi håper å utvikle og teste ut i kommuner i Agder, er en 
pilot med arbeidstittel «Unge i jobb».  
 
Målet med piloten er å utvikle en fast modell for arbeidsinkludering av unge mellom 16 og 30 år i 
kommunale jobber, som alle kommuner kan bruke. Etter inspirasjon fra blant andre Lyngdal 
kommune, vil piloten bestå av alternative veier til fagbrev.   
 
Vi vil opplyse om at det også er søkt om skjønnsmidler fra Statsforvalter i Agder til felles 
fagsamlinger, historiefortelling (Omdømmearbeid for kommunesektoren) og arbeid med utvikling og 
etablering av piloten «Unge i jobb».   
  
Budsjett:   
Budsjettpost  Kostnad  Egen/annen 

finansiering  
Søknadsbeløp  
Pr år  

Grimstad kommune  
  
  

Tilskuddet skal gå til å 
dekke kostnadene for 
prosessdrivere i 
kommunen i prosjektets 
andre år. Kommunen 
skal etter 

Betydelig egeninnsats 
fra hver kommune i form 
av arbeidsressurser. Det 
er deltakere fra NAV-
kontor, HR-leder, 
virksomhetsledere, 

 400.000,-  for 2023 

Ulike levekårsundersøkelser poengterer at arbeid (nasjonalt, regionalt og lokalt) med å motvirke
utenfarskap er viktig og at dette på lang sikt vil bidra ti l en positiv utvikling av levekårene på Agder.

Målsettingene for arbeidet med «Inn i jobb» nettverket, har relevans for flere av bærekraftsmålene.
Prosjektarbeidet kan bidra ti l både nummer 3 god helse og livskvalitet, nummer 4 god utdanning og
nummer 10 mindre ulikhet.

De målene der bidraget t i l FNs bærekraftmål kanskje vil være størst, er mål nummer 8 anstendig
arbeid og økonomisk vekst, og nummer 17 samarbeid f o r å nå målene.

Å få unge fra utenfarskap og inn i kommunale jobber, hvor det er et økende behov for arbeidskraft,
vil både gi trygt arbeid og redusere offentlige utgifter. Årsaker ti l ungt utenforskap er ofte svært
sammensatt, og derfor er det avgjørende med tverretatlig og interkommunalt samarbeid for å lykkes
med inkludering.

I relasjon ti l Regionplan Agder 2030, vil prosjektet dekke opp under flere av målene i det etablerte
handlingsprogrammet (spesifikt punkt 4) for perioden 2021-2024.

Se lenke: handlingsprogram-regionplan-agder-2030-endelig.pdf (agderfk.no)

Gjennom arbeidet med #vårt agder og samarbeidskonstellasjonene i denne modellen, vil
prosjektkommunene overføre kompetanse ti l alle kommunene på Agder, men også bidra i det
nasjonale arbeidet med arbeidsinkludering. Dette skjer gjennom fag- og temasamlinger i de ulike
forum og nettverkene i strukturen.

For mer om samarbeidskonstellasjonene i #vårtagder, se #vårtagder - Agder fylkeskommune
(agderfk.no)

Hva søkesdet om?
Som for prosjektets første år, søker vi også for 2023 om midler t i l prosessdriver og til videre arbeid
med prosjektets andre år. En av løsningene vi håper å utvikle og teste ut i kommuner i Agder, er en
pilot med arbeidstittel «Unge i jobb».

Målet med piloten er å utvikle en fast modell for arbeidsinkludering av unge mellom 16 og 30 år i
kommunale jobber, som alle kommuner kan bruke. Etter inspirasjon fra blant andre Lyngdal
kommune, vil piloten bestå av alternative veier t i l fagbrev.

Vi vil opplyse om at det også er søkt om skjønnsmidler fra Statsforvalter i Agder ti l felles
fagsamlinger, historiefortelling (Omdømmearbeid for kommunesektoren) og arbeid med utvikling og
etablering av piloten «Unge i jobb».

Budsjett:
Budsjettpost Kostnad Egen/annen Søknadsbeløp

inansiering Prår
Grimstad kommune [filskuddet skal gå ti l å Betydelig egeninnsats 400.000,- for 2023

dekke kostnadene for r a hver kommune i form
prosessdrivere i av arbeidsressurser. Det
kommunen i prosjektets er deltakere fra NAV-
andre år. Kommunen kontor, HR-leder,
skal etter virksomhetsledere,

KONTORADRESSE
KS Agder
Postboks 788, Stoa
4809 Arendal

BESØKSADRESSE
Fylkeshuset
Tordenskjoldsgate 65
Kristiansand

TELEFON
+4747453614

E-POST
odd.ioar.svensson@ks.no
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KONTORADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON E-POST 
KS Agder Fylkeshuset +4747453614 odd.joar.svensson@ks.no 
Postboks 788, Stoa  Tordenskjoldsgate 65  
4809 Arendal Kristiansand 

prosjektperioden 
integrere arbeidet i 
ordinær drift.  
  

tillitsvalgte i hele 
prosjektperioden.   
  
Kommunen loggfører 
timer som blir brukt i 
prosjektet og som det 
rapporteres til, ved 
sluttrapport til 
utviklings- og 
kompetansefondet.  
  
Samarbeid mellom 
arbeidsgiversiden og 
arbeidstakersiden 
vektlegges.  
  

  
Sum søknad om midler for 2023      400.000,-  
  
Koordinerende kontakt  
KS Agder er koordinerende kontakt mellom Sørlandets Kompetansefond og de enkelte 
kommune, med tanke på søknad og rapportering.  
 
Spørsmål kan rettes til undertegnede på: odd.joar.svensson@ks.no eller telefon 47 45 36 14. 
 
Kristiansand 11. november 2022 
 
Vennlig hilsen 
 
Steinar Eilertsen      Odd Joar Svensson 
Regiondirektør      Seniorrådgiver 
(Sign.)        (Sign.) 
 
 

prosjektperioden il l i tsvalgte i hele
integrere arbeidet i prosjektperioden.
ordinær drift.

Kommunen loggfører
i m e r som blir brukt i
prosjektet og som det
rapporteres til, ved
sluttrapport t i l
utviklings- og
kompetansefondet.

Samarbeid mellom
arbeidsgiversiden og
arbeidstakersiden
vektlegges.

Sum søknad om midler for 2023 400.000,-

Koordinerende kontakt
KS Agder er koordinerende kontakt mellom Sørlandets Kompetansefond og de enkelte
kommune, med tanke på søknad og rapportering.

Spørsmål kan rettes til undertegnede på: odd.joar.svensson@ks.no eller telefon 47 45 36 14.

Kristiansand 11. november 2022

Vennlig hilsen

Steinar Eilertsen
Regiondirektør
(Sign.)

Odd Joar Svensson
Seniorrådgiver
(Sign.)
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/22027-11 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og implementering 
av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge 
støtte til UiA sitt prosjekt, Videreutvikling og implementering av 
Kommuneforskningsprogram i Agder øst. 

 
 
Vedlegg 
Kfp søknad til AAUKF 
 
Saksopplysninger 
 
Nærmere om prosjektet 
Søker skriver følgende i oversendelses e-posten:  
  
Vi, Senter for omsorgsforskning sør, UiA ønsker å sende inn vedlagt søknad om prosjektfinansiering for 
‘Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst’. Forslaget til det 
treårige prosjektet ble utviklet i samarbeid med Østre Agder-samarbeidet, SSHF, KS Agder, USHT Agder øst 
og UiA. Prosjektet er videre støttet av de åtte kommunene i Agder øst via helselederforum.  
  
Kfp-prosjektet handler om å utvikle et systematisk samarbeid rundt masteroppgaver mellom kommunal 
helse- og omsorgssektor i Agder øst og UiA (studenter, forskere og veiledere).  Målet med prosjektet er å 
styrke kapasitet og høy kvalitet innen praksisnær forskning med og i kommunene i Agder øst og ved UiA.  
  
Prosjektet er forankret både hos ledelsen ved UiA, helseledere i Agder øst og hos øvrige 
samarbeidspartnere.  Egeninnsats i prosjektet er også godkjent av UiA og samarbeidspartnere.  
  
Prosjektet har innvirkning for hele Agderregionen. Derfor er relevante aktører som kan sikre overføring av 
Kfp modellen til Agder vest, inkludert i prosjektet. Vår vurdering av prosjektet er at den styrker både AAUKF 
og UiA sin strategi, og at den er godt koblet til regionale satsinger.  
  
Vi håper at prosjektet vekker interesse hos Kompetansefondet. Dersom Kfp får finansiering vil vi gjerne 
starte opp allerede i januar 2023. Vi er tilgjengelige og svært interessert i å kunne diskutere prosjektet videre 
med Kompetansefondet.  
 
I selve søknaden beskrives prosjektet blant annet slik: 
 
Endret sykdomsbilde blant innbyggerne og demografiske endringer krever bedre ressursutnyttelse, høyere 
effektivitet samt nye og bedre tjenester i kommunene. Dette kan de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene best få til gjennom styrket samarbeid med forskningsmiljøer og 
undervisningsinstitusjoner.  
 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-11
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 02.12.2022

UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og implementering
av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge
støtte til UiA sitt prosjekt, Videreutvikling og implementering av
Kommuneforskningsprogram i Agder øst.

Vedlegg
Kfp søknad til AAUKF

Saksopplysninger

Nærmere om prosjektet
Søker skriver følgende i oversendelses e-posten:

Vi, Senter for omsorgsforskning sør, UiA ønsker å sende inn vedlagt søknad om prosjektfinansiering for
'Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst'. Forslaget til det
treårige prosjektet ble utviklet i samarbeid med Østre Agder-samarbeidet, SSHF, KS Agder, USHT Agder øst
og UiA. Prosjektet er videre støttet av de åtte kommunene i Agder øst via helse/ederforum.

Kfp-prosjektet handler om å utvikle et systematisk samarbeid rundt masteroppgaver mellom kommunal
helse- og omsorgssektor i Agder øst og UiA (studenter, forskere og veiledere). Målet med prosjektet er å
styrke kapasitet og høy kvalitet innen praksisnær forskning med og i kommunene i Agder øst og ved UiA.

Prosjektet er forankret både hos ledelsen ved UiA, helseledere i Agder øst og hos øvrige
samarbeidspartnere. Egeninnsats i prosjektet er også godkjent av UiA og samarbeidspartnere.

Prosjektet har innvirkning for hele Agderregionen. Derfor er relevante aktører som kan sikre overføring av
Kfp modellen til Agder vest, inkludert i prosjektet. Vår vurdering av prosjektet er at den styrker både AAUKF
og UiA sin strategi, og at den er godt koblet til regionale satsinger.

Vi håper at prosjektet vekker interesse hos Kompetansefondet. Dersom Kfp får finansiering vil vi gjerne
starte opp allerede i januar 2023. Vi er tilgjengelige og svært interessert i å kunne diskutere prosjektet videre
med Kompetansefondet.

I selve søknaden beskrives prosjektet blant annet slik:

Endret sykdomsbilde blant innbyggerne og demografiske endringer krever bedre ressursutnyttelse, høyere
effektivitet samt nye og bedre tjenester i kommunene. Dette kan de kommunale helse- og
omsorgstjenestene best få til gjennom styrket samarbeid med forskningsmiljøer og
undervisningsinstitusjoner.
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Et kunnskaps- og forskningsløft for kommunal sektor er nødvendig for å bidra til rett prioritering, fremme mer 
målrettet bruk av ressurser og sikre bedre kvalitet. Begrenset forskningsinnsats i kommunehelsetjenesten 
bidrar til at mange tiltak og piloter som iverksettes, ofte ikke blir gjenstand for systematisk og samordnet 
følgeforskning. Det er uheldig da det er et stort behov for følgeforskning og evaluering for å få kunnskap om 
iverksatte tiltak er effektive, om organisering av tjenestene er hensiktsmessig og om årsakene til uønskede 
variasjoner mellom kommunene.  
 
Samarbeid mellom kommuner og forskningsmiljø avhenger bl.a. av kommunenes evne til å føre dialog med, 
formulere og kommunisere sine forskningsbehov til forskere og forskningsmiljø. Senter for omsorgsforskning 
(SOF), sør, har i oppdrag å bidra til å styrke praksisnær helse og omsorgsforskning og utvikling, samt drive 
forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren. SOF skal også bistå med 
kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. SOF, sør mottar mange forsknings- og 
utviklingshenvendelser fra kommunene, samtidig som relevante masterprogram ved UiA ønsker å knytte 
sine masterstudenter til relevante og praksisnære problemstillinger.  
 
Dette er bakgrunnen for at SOF, sør ønsker å etablere et kommuneforskningsprogram (Kfp) for 
masterstudenter i samarbeid mellom UiA, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og 
kommunale partnere. Med Kfp vil SOF, sør og UiA etablere et program for systematisk samarbeid rundt 
masteroppgaveprosjekter. Kfp skal bringe studenter, Agder-kommunene og forskningsmiljø tettere sammen.  
 
Målet er å styrke forskningsaktiviteten hos kommunene, øke arbeidslivsrelevansen hos studentene, styrke 
praksisnær forskning ved UiA og fange opp temaer som kan videreutvikles til større prosjekter og 
forskningssøknader. 2 For at vi skal ha en bærekraftig helse- og omsorgstjenester i fremtiden, må 
kommunene selv ta mer ansvar for å definere relevante forskningsspørsmål og problemområder, samt 
tilrettelegge for mer forskning, medarbeiderdrevet innovasjon, tjenesteutvikling og forskningsbasert praksis 
(KSF sluttrapport, En innovativ offentlig sektor NOU). Kfp har i pilotåret 2021-2022 hatt seks studenter. Dette 
har gitt et godt grunnlag for å starte et mer systematisk prosjekt/program. Før og under pilotprosjektet ble 
behov hos de involverte kartlagt.  
 
Formål 
 
Hovedformål: Å etablere et kommunalt forskningsprogram for masterstudenter ved SOF, sør i samarbeid 
med USHT, øst og kommunene i Agder øst.  
 
Delmål 1: Styrke forskningsaktivitet hos USHT og kommunene  
 
Delmål 2: Styrke praksisnær forskning ved UiA  
 
Delmål 3: Legge til rette for at masterstudenter kan levere høy kvalitet på masterprosjektene og at 
prosjektene er relevante og kan påvirke praksis  
 
Delmål 4: Implementere, dokumentere, evaluere og formidle Kfp som en modell  
 
Målgruppe:  
 

• Prosjektledere, avdelingsledere og fagkoordinatorer i kommunale helse- og omsorgsektor i følgende 
kommuner: Grimstad, Froland, Arendal, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli.  

• USHT Agder øst. 
• Forskere knyttet til SOF-nettverket, UiA eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.  
• UiA masterstudenter 
• Agder vest for å sikre overføring av modell – USHT Agder vest, kommunale- ledere og 

prosjektledere, samt fagkoordinatorer i helse- og omsorgssektor i kommunene: Kristiansand, 
Mandal, Vennesla, Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Lindesnes, Marnardal, Sirdal, 
Audnedal, Hægebostad og Åseral.  

 
Organisering 
 

- Senter for omsorgsforskning, sør (UiA) eier prosjektet.  
 

- Overordnet prosjektleder er forskningsleder ved SOF, sør, Brooke Hollister.  
 

- Det vil bli lyst ut en 70 % stilling som prosjektkoordinator.  
 

- Ellen Dahl Gundersen (førstelektor, UiA) skal bidra i 20 % i utvikling av kurs/etter- 
og videreutdanning (EVU) i prosjektet.  

Et kunnskaps- og forsknings/øft for kommunal sektor er nødvendig for å bidra til rett prioritering, fremme mer
målrettet bruk av ressurser og sikre bedre kvalitet. Begrenset forskningsinnsats i kommunehelsetjenesten
bidrar til at mange tiltak og piloter som iverksettes, ofte ikke blir gjenstand for systematisk og samordnet
følgeforskning. Det er uheldig da det er et stort behov for følgeforskning og evaluering for å få kunnskap om
iverksatte tiltak er effektive, om organisering av tjenestene er hensiktsmessig og om årsakene til uønskede
variasjoner mellom kommunene.

Samarbeid mellom kommuner og forskningsmiljø avhenger bl.a. av kommunenes evne til å føre dialog med,
formulere og kommunisere sine forskningsbehov til forskere og forskningsmiljø. Senter for omsorgsforskning
(SOF), sør, har i oppdrag å bidra til å styrke praksisnær helse og omsorgsforskning og utvikling, samt drive
forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren. SOF skal også bistå med
kompetanseheving i kommunal helse- og omsorgstjeneste. SOF, sør mottar mange forsknings- og
utviklingshenvendelser fra kommunene, samtidig som relevante masterprogram ved UiA ønsker å knytte
sine masterstudenter til relevante og praksisnære problemstillinger.

Dette er bakgrunnen for at SOF, sør ønsker å etablere et kommuneforskningsprogram (Kfp) for
masterstudenter i samarbeid mellom UiA, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og
kommunale partnere. Med Kfp vil SOF, sør og UiA etablere et program for systematisk samarbeid rundt
masteroppgaveprosjekter. Kfp skal bringe studenter, Agder-kommunene og forskningsmiljø tettere sammen.

Målet er å styrke forskningsaktiviteten hos kommunene, øke arbeidslivsrelevansen hos studentene, styrke
praksisnær forskning ved UiA og fange opp temaer som kan videreutvikles til større prosjekter og
forskningssøknader. 2 For at vi skal ha en bærekraftig helse- og omsorgstjenester i fremtiden, må
kommunene selv ta mer ansvar for å definere relevante forskningsspørsmål og problemområder, samt
tilrette/egge for mer forskning, medarbeiderdrevet innovasjon, tjenesteutvikling og forskningsbasert praksis
(KSF sluttrapport, En innovativ offentlig sektor NOU). Kfp har i pilotåret 2021-2022 hatt seks studenter. Dette
har gitt et godt grunnlag for å starte et mer systematisk prosjekt/program. Før og under pilotprosjektet ble
behov hos de involverte kartlagt.

Formål

Hovedformål: Å etablere et kommunalt forskningsprogram for masterstudenter ved SOF, sør i samarbeid
med USHT, øst og kommunene i Agder øst.

Delmål 1: Styrke forskningsaktivitet hos USHT og kommunene

Delmål 2: Styrke praksisnær forskning ved UiA

Delmål 3: Legge til rette for at masterstudenter kan levere høy kvalitet på masterprosjektene og at
prosjektene er relevante og kan påvirke praksis

Delmål 4: Implementere, dokumentere, evaluere og formidle Kfp som en modell

Målgruppe:

• Prosjektledere, avdelingsledere og fagkoordinatorer i kommunale helse- og omsorgsektor i følgende
kommuner: Grimstad, Froland, Arendal, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli.

• USHT Agder øst.
• Forskere knyttet til SOF-nettverket, UiA eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.
• UiA masterstudenter
• Agder vest for å sikre overføring av modell - USHT Agder vest, kommunale- ledere og

prosjektledere, samt fagkoordinatorer i helse- og omsorgssektor i kommunene: Kristiansand,
Mandal, Vennesla, Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, Lindesnes, Marnardal, Sirdal,
Audnedal, Hægebostad og Åseral.

Organisering

Senter for omsorgsforskning, sør (UiA) eier prosjektet.

Overordnet prosjektleder er forskningsleder ved SOF, sør, Brooke Hollister.

Det vil bli lyst ut en 70 % stilling som prosjektkoordinator.

Ellen Dahl Gundersen (førstelektor, UiA) skal bidra i 20 % i utvikling av kursletter-
og videreutdanning (EVU) i prosjektet.
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- Hver Kfp student skal få en kommunekontakt som har ekspertise i tema og er 

ansvarlig for gjennomføring av prosjektet fra kommunenes side.  
 

- Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en 
referansegruppe 

 
Arbeidspakker og leveranser 
 
AP1: Samarbeid om å identifisere forskningsbehov hos kommunene i Agder øst AP1 har 
som mål å systematisk kartlegge/fange opp forskningsprosjekter og kategorisere dem 
under temaområder. Mulig forskningsprosjekter må treffe forskningsbehov hos kommunen, 
i tillegg til forskningsverdi i UH-sektoren og kompetanse hos UiA. Aktører som blir involvert 
i denne fasen er de 8 kommunene i Agder øst, SSHF, Østre Agder-samarbeidet, USHT 
Agder øst og forskere fra UiA. Samarbeidspartnerne skal i felleskap organisere aktiviteter 
for å møte målet med AP1.  
 

Aktiviteter:  
- Organisere og gjennomføre en årlig workshop (års1-2) for å kartlegge 

forskningsbehov i kommuner i Agder øst. Workshopen skal involvere forskere, og 
regionale myndigheter (Totalt 2 workshoper).  

- Analysere resultater og erfaringer fra workshopen (Totalt 2 analyserapporter).  
 
 
AP2: Utvikle kurs til Kfp studenter og kommunale partnere AP2 har som mål om å 
kartlegge behovet for kompetanseheving om forskningsmetoder i og med kommuner. 
Dette gjelder både hos studenter, kommunalt ansatte og helseledere.  
 

Aktiviteter:  
- Kartlegge kompetansebehovet hos samarbeidspartnere og studenter.  
- Kartlegge muligheten til å utvikle EVU (med eller uten studiepoeng).  
- Utvikle og gjennomføre workshop/kurs/EVU.  

 
AP3: Videreutvikling, implementering, og evaluering av Kfp AP3 har som mål å drifte, 
videreutvikle og evaluere Kfp.  
 

Aktiviteter:  
- Identifisere og teste kanaler for rekruttering av studenter (presentasjoner, sosiale 

medier, UiA kompetansetorget).  
- Rekruttere og følge opp 15 Kfp masterstudenter per Kfp-kull (totalt 30 studenter).  
- Utarbeide et system for innmelding av forskningsbehov fra kommuner til SOF, 

sør/UiA. 6  
- Organisere og gjennomføre årlig (år 2-3) en forskningsdag for kommunene (totalt 2 

forskningsdager).  
- Jobbe med å videreføre resultater av masterprosjektarbeidet til bestiller kommune 

(totalt 30 presentasjoner/gruppearbeid).  
- Lage alumni-system for Kfp-studenter.  
- Videreutvikle nettsiden om Kfp og kategorisere masterprosjekter innen prioriterte 

temaområder.  
- Markedsføring både internt ved UiA og eksternt i Agder øst og vest, SOF-nettverket 

og evt. konferanser for UH-sektoren (høyere utdanning).  
- Samarbeide med Agder vest, og se på muligheten i prosjektperioden til å søke 

ekstern finansiering for å overføre Kfp-modellen til Agder vest.  
- Planlegge og gjennomføre både prosessevaluering og evaluering av resultatene.  

 
 

- Hver Kfp student skal få en kommunekontakt som har ekspertise i tema og er
ansvarlig for gjennomføring av prosjektet fra kommunenes side.

- Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en
referansegruppe

Arbeidspakker og leveranser

AP1: Samarbeid om å identifisere forskningsbehov hos kommunene i Agder øst AP1 har
som mål å systematisk kartlegge/fange opp forskningsprosjekter og kategorisere dem
under temaområder. Mulig forskningsprosjekter må treffe forskningsbehov hos kommunen,
i tillegg til forskningsverdi i UH-sektoren og kompetanse hos UiA. Aktører som blir involvert
i denne fasen er de 8 kommunene i Agder øst, SSHF, Østre Agder-samarbeidet, USHT
Agder øst og forskere fra UiA. Samarbeidspartnerne skal i felleskap organisere aktiviteter
for å møte målet med AP1.

Aktiviteter:
- Organisere og gjennomføre en årlig workshop (års1-2) for å kartlegge

forskningsbehov i kommuner i Agder øst. Workshopen skal involvere forskere, og
regionale myndigheter (Totalt 2 workshoper).

- Analysere resultater og erfaringer fra workshopen (Totalt 2 analyserapporter).

AP2: Utvikle kurs til Kfp studenter og kommunale partnere AP2 har som mål om å
kartlegge behovet for kompetanseheving om forskningsmetoder i og med kommuner.
Dette gjelder både hos studenter, kommunalt ansatte og helseledere.

Aktiviteter:
- Kartlegge kompetansebehovet hos samarbeidspartnere og studenter.
- Kartlegge muligheten til å utvikle EVU (med eller uten studiepoeng).
- Utvikle og gjennomføre workshop/kurs/EVU.

AP3: Videreutvikling, implementering, og evaluering av Kfp AP3 har som mål å drifte,
videreutvikle og evaluere Kfp.

Aktiviteter:
- Identifisere og teste kanaler for rekruttering av studenter (presentasjoner, sosiale

medier, UiA kompetansetorget).
- Rekruttere og følge opp 15 Kfp masterstudenter per Kfp-kull (totalt 30 studenter).
- Utarbeide et system for innmelding av forskningsbehov fra kommuner til SOF,

sør/UiA. 6
- Organisere og gjennomføre årlig (år 2-3) en forskningsdag for kommunene (totalt 2

forskningsdager).
- Jobbe med å videreføre resultater av masterprosjektarbeidet til bestiller kommune

(totalt 30 presentasjoner/gruppearbeid).
- Lage alumni-system for Kfp-studenter.
- Videreutvikle nettsiden om Kfp og kategorisere masterprosjekter innen prioriterte

temaområder.
- Markedsføring både internt ved UiA og eksternt i Agder øst og vest, SOF-nettverket

og evt. konferanser for UH-sektoren (høyere utdanning).
- Samarbeide med Agder vest, og se på muligheten i prosjektperioden til å søke

ekstern finansiering for å overføre Kfp-modellen til Agder vest.
- Planlegge og gjennomføre både prosessevaluering og evaluering av resultatene.
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Leveranser 
 
Hovedprosjektleveranser er: 

- To workshop for å kartlegge forskningsbehovet hos partnere (8 kommuner, SSHF, 
KS Agder, USHT Agder øst og Østre Agder samarbeidet) (års 1-2)  

- To analyseoppsummeringer av resultatene fra workshop (år 1-2)  
- 30 ferdig masterprosjekter (15 per år)  
- To forskningsdager arrangert i samarbeid med partnere (år 2-3)   
- Utvikle og pilotere workshops/kurs  
- Sluttrapport inkludert: prosjektevalueringsrapport, forslag til videre drift av Kfp, 

overførbar Kfp-modell til andre interesserte (SOF eller andre høyere 
utdanningsinstitusjoner) 

 
Økonomi 
 

 
Som det fremgår er det lagt opp til støtte fra kompetansefondet over en periode på tre år, 
med  NOK 870.654,- i 2023 

NOK 896.774,- i 2024 og  
NOK 923.677,- i 2025.  

 
Totalt over tre år NOK 2.691.106,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leveranser

Hovedprosjektleveranser er:
To workshop for å kartlegge forskningsbehovet hos partnere (8 kommuner, SSHF,
KS Agder, USHT Agder øst og Østre Agder samarbeidet) (års 1-2)
To analyseoppsummeringer av resultatene fra workshop (år 1-2)
30 ferdig masterprosjekter (15 per år)
To forskningsdager arrangert i samarbeid med partnere (år 2-3)
Utvikle og pilotere workshops/kurs
Sluttrapport inkludert: prosjektevalueringsrapport, forslag til videre drift av Kfp,
overførbar Kfp-modell til andre interesserte (SOF eller andre høyere
utdanningsinstitusjoner)

Økonomi

Tabell l Uti'k.ast ·til budsjett

Komm11nefors!lur1ingsproKirarn (AAU.ICF) I
2Qll 2024 2,025 SUM mløle,AAVK#' ,ege'ninmab' I

L(llnnsl!:o$1inader I
Pn;iijektleder 2(l 'lii (Hol l ier ) 267 969 276•008 28112881 828 255 6 2 8 2 6 1
Prosleb ee,leder 70% 8'70654 896774 9'236771 2691106 2•691106 II
Kursumkler, AIP.leder 20 'lfi jGundersenj l617B2: 269!@15 277725 8{19 lQJ 400572 .w.lS72j
lstudientstlipe:nd {10 OOOkr:,:30 studenter) 1.50000 150•000 300000 150 000 15000QI
fellel!ed'!llns 175 timer K 30 udemer') 002 026 929 o-s7 18311:13 392185 14389211
Kammunelocmtakl: (1.0-tiimer x Ostudenter j 171675' 176&25 3118500 .:18 500 I
s1.1mi.nnkostnad 2624107 2 6 9 8 3 3 . G 1 4 8 5 6 9 •15808127 3'386 3,63 21121 7·54,

I II
ISamarbekbpartnere II
ØdM Aoidøi" 133984 138:00I! 1.42144 414132 4141311
KSAgder B3518 13800 1421-4 41413 41413!1
lssHi: 13398 13,800 1421 41413 4t4ni,I
USHi Aøders t 13a9e4 138004 1.4214< 41413:2 414B2!1I
lllarmmuner i Agd'er (10 OOOkn 30 studen.ter], 150•000 150 001'.Ji 300000 3ooooqll

lsu m:Samabeid:spartnere 294,766 453:ses 46171' 1 2 U O ' i l l 12:uooI
I II
lorif:tskostnad II
Forskningsdag (lokale, l'pld,ærwringo.sv} 50000 50000 100000 1000011
!verksted (lo'kale, ll(d, sarver1111£l, 0511} 30000 30•000 60000 60000 II
AelseYlrk!SOmhet/konferanse/formfdlln.ø: 110000 2il!OOO 20øod .50000 500011
Mark:edsfø•ing/gaver mooo '30•000 10000 50000 25000 15ooqll
Su m d riftslc.cstnader SCIOCIO UIO•OOO 80•000 J60000 85 IJOD, 1 7 5 1 1
il'ota!e kodn,ader 2968872 32S l !n l l 2 021140 8 27921.8 401113163 4 20J8S1I

Som det fremgår er det lagt opp til støtte fra kompetansefondet over en periode på tre år,
med NOK 870.654,- i 2023

NOK 896.774,- i 2024 og
NOK 923.677,- i 2025.

Totalt over tre år NOK 2.691.106,-.
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Vurderinger 
 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UiA og kommunene i regionen og KS. 
Hovedformålet er å få på plass et kommunalt forskningsprogram for masterstudenter ved   
Senter for omsorgsforskning. I tillegg vil man blant annet styrke forskningsaktiviteten ute i 
kommunene, få mer praksisnær forskning ved UiA, samt legge til rette for at man kan få 
høy kvalitet på masterprosjektene, herunder ved at de fremstår relevante og kan påvirke 
praksis.  
 
Prosjektet er primært knyttet opp mot formålene økt kompetanse og nyskapningsevne og 
bidra til å styrke og videreutvikle UiA.  
 
Prosjektet berører ikke statsstøtteproblematikken og faller innenfor de hovedrammene for 
støtte som fremgår av vedtektene og utdelingsstrategien.  
 
I utdelingsstrategien er det videre trukket frem hvilke prioriteringer som skal tas innenfor 
formålene. Prosjektet treffer delvis innenfor disse prioriteringene (herunder ved at det er er 
bredt sammarbeidsprosjekt og at tildelingen vil komme flere/mange aktører til gode.  
 
På den andre siden mottar kompetansefondet svært mange søknader for tiden og det er 
begrenset med midler til utdeling.  
 
Videre er UiA fra før svært tungt inne som mottaker av støtte. Dette må også hensyntas da 
kompetansefondet har flere formål å ivareta.   
 
Det er også slik at kompetansefondet nå arbeider med flere større prosjekter som kan 
komme til realisering i de neste årene og det må derfor prioriteres strengt blant øvrige 
prosjekter. Daglig leder kan i et slikt perspektiv ikke se at det er rom for et prosjekt som 
dette innenfor de prioriteringer som må foretas. 
 
 
Konklusjon 
 
Daglig leder anbefaler at søknaden avslås.  
 
 
 

Vurderinger

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UiA og kommunene i regionen og KS.
Hovedformålet er å få på plass et kommunalt forskningsprogram for masterstudenter ved
Senter for omsorgsforskning. I tillegg vil man blant annet styrke forskningsaktiviteten ute i
kommunene, få mer praksisnær forskning ved UiA, samt legge til rette for at man kan få
høy kvalitet på masterprosjektene, herunder ved at de fremstår relevante og kan påvirke
praksis.

Prosjektet er primært knyttet opp mot formålene økt kompetanse og nyskapningsevne og
bidra til å styrke og videreutvikle UiA.

Prosjektet berører ikke statsstøtteproblematikken og faller innenfor de hovedrammene for
støtte som fremgår av vedtektene og utdelingsstrategien.

I utdelingsstrategien er det videre trukket frem hvilke prioriteringer som skal tas innenfor
formålene. Prosjektet treffer delvis innenfor disse prioriteringene (herunder ved at det er er
bredt sammarbeidsprosjekt og at tildelingen vil komme flere/mange aktører til gode.

På den andre siden mottar kompetansefondet svært mange søknader for tiden og det er
begrenset med midler til utdeling.

Videre er UiA fra før svært tungt inne som mottaker av støtte. Dette må også hensyntas da
kompetansefondet har flere formål å ivareta.

Det er også slik at kompetansefondet nå arbeider med flere større prosjekter som kan
komme til realisering i de neste årene og det må derfor prioriteres strengt blant øvrige
prosjekter. Daglig leder kan i et slikt perspektiv ikke se at det er rom for et prosjekt som
dette innenfor de prioriteringer som må foretas.

Konklusjon

Daglig leder anbefaler at søknaden avslås.
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Prosjekttittel: Videreutvikling og 
implementering av 

Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst 
1. Søker 
Senter for omsorgsforskning, sør (SOF, sør) ved Universitetet i Agder (UiA) 
(Organisasjonsnummer: 970 546 200) og kontaktinformasjon:  
Samarbeidspartnere: Østre Agder-samarbeidet, KS Agder, SSHF, USHT Agder øst,  
Kommuner: Grimstad, Froland, Arendal, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Åmli  
Tidsramme for prosjektet: januar 2023 – januar 2026  
 
2. Prosjektet 

2.1.  Kort om prosjektet  
Endret sykdomsbilde blant innbyggerne og demografiske endringer krever bedre 
ressursutnyttelse, høyere effektivitet samt nye og bedre tjenester i kommunene. Dette kan de 
kommunale helse- og omsorgstjenestene best få til gjennom styrket samarbeid med 
forskningsmiljøer og undervisningsinstitusjoner. Et kunnskaps- og forskningsløft for 
kommunal sektor er nødvendig for å bidra til rett prioritering, fremme mer målrettet bruk av 
ressurser og sikre bedre kvalitet.  

Begrenset forskningsinnsats i kommunehelsetjenesten bidrar til at mange tiltak og piloter som 
iverksettes, ofte ikke blir gjenstand for systematisk og samordnet følgeforskning. Det er 
uheldig da det er et stort behov for følgeforskning og evaluering for å få kunnskap om 
iverksatte tiltak er effektive, om organisering av tjenestene er hensiktsmessig og om årsakene 
til uønskede variasjoner mellom kommunene. Samarbeid mellom kommuner og 
forskningsmiljø avhenger bl.a. av kommunenes evne til å føre dialog med, formulere og 
kommunisere sine forskningsbehov til forskere og forskningsmiljø. 

Senter for omsorgsforskning (SOF), sør, har i oppdrag å bidra til å styrke praksisnær helse- 
og omsorgsforskning og utvikling, samt drive forskningsformidling overfor kommunene og 
utdanningssektoren. SOF skal også bistå med kompetanseheving i kommunal helse- og 
omsorgstjeneste. SOF, sør mottar mange forsknings- og utviklingshenvendelser fra 
kommunene, samtidig som relevante masterprogram ved UiA ønsker å knytte sine 
masterstudenter til relevante og praksisnære problemstillinger. Dette er bakgrunnen for at 
SOF, sør ønsker å etablere et kommuneforskningsprogram (Kfp) for masterstudenter i 
samarbeid mellom UiA, utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og 
kommunale partnere. 

Med Kfp vil SOF, sør og UiA etablere et program for systematisk samarbeid rundt 
masteroppgaveprosjekter. Kfp skal bringe studenter, Agder-kommunene og forskningsmiljø 
tettere sammen. Målet er å styrke forskningsaktiviteten hos kommunene, øke 
arbeidslivsrelevansen hos studentene, styrke praksisnær forskning ved UiA og fange opp 
temaer som kan videreutvikles til større prosjekter og forskningssøknader.  



79/22 UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst - 22/22027-11 UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst : Kfp søknad til AAUKF

2 
 
 

For at vi skal ha en bærekraftig helse- og omsorgstjenester i fremtiden, må kommunene selv 
ta mer ansvar for å definere relevante forskningsspørsmål og problemområder, samt 
tilrettelegge for mer forskning, medarbeiderdrevet innovasjon, tjenesteutvikling og 
forskningsbasert praksis (KSF sluttrapport, En innovativ offentlig sektor NOU).  

Kfp har i pilotåret 2021-2022 hatt seks studenter. Dette har gitt et godt grunnlag for å starte et 
mer systematisk prosjekt/program. Før og under pilotprosjektet ble behov hos de involverte 
kartlagt. Disse er beskrevet nærmere under punkt 2.1. og 2.2. 

2.2.  Mål og målgruppe 
Hovedformål:  
Å etablere et kommunalt forskningsprogram for masterstudenter ved SOF, sør i samarbeid 
med USHT, øst og kommunene i Agder øst. 
 
Delmål 1: Styrke forskningsaktivitet hos USHT og kommunene  

1.1 Bedre fange opp relevante forskningsbehov i kommunal helse- og omsorgssektor.   
1.2 Gjennomføre behovsdrevet småskalaforskning i regionen i samarbeid mellom 

kommuner og masterstudenter. 
1.3 Kartlegge undervisningsbehov i kommunene for å drive kommuneinitiert 

samarbeidsforskning.  
1.4 Bidra til økt fokus og kunnskap om hvordan drive forskning i kommuner øst i 

Agder.  
Delmål 2: Styrke praksisnær forskning ved UiA 

2.1 Skape praktiske og relevante forskningsmuligheter for masterstudenter ved UiA.  
2.2 Styrke samarbeid mellom UiA og samarbeidspartnere (USHT, kommunene og 

SSHF).  
2.3 Stimulere til større forskningsprosjekter, PhD stillinger, og søknader om ekstern 

finansiering med samarbeidspartnere.  
2.4 Øke SOF sin kapasitet og mulighet for å møte forskningsbehovene i kommunal 

helse- og omsorgssektor.  
Delmål 3: Legge til rette for at masterstudenter kan levere høy kvalitet på 
masterprosjektene og at prosjektene er relevante og kan påvirke praksis 

3.1 Øke arbeidslivsrelevansen hos studentene, som igjen kan øke deres kompetanse i 
videre arbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester eller UH-sektoren.       

3.2 Etablere verdifulle læringsmuligheter for masterstudenter som setter dem i stand 
til å gjennomføre kommuneforskningsprosjekter. 

3.3 Støtte masterstudenter i utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringer, og presentere 
resultater til kommunene og andre relevante beslutningstakere. 

3.4 Bidra til at studentene, sammen med kommunene, kan oversette forskning til 
endring i politikk og praksis. 

Delmål 4: Implementere, dokumentere, evaluere og formidle Kfp som en modell 
4.1 Gjennomføre prosessevaluering av implementeringen av Kfp for å avdekke 

utfordringer og finne løsninger under prosjektperioden. 
4.2 Planlegge og gjennomføre evaluering av resultater av Kfp. Resultater vil f.eks 

være utgang og utfall - antall uteksaminerte studenter/gjennomførte prosjekter, 
gjennomsnittlig karakter, tilfredshet hos prosjektpartnere, 
systemendringsindikatorer. 
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4.3 Lage en overførbar modell for systematisk samarbeid rundt masteroppgaver 
mellom kommune og UH, samt formidle modellen for å fasilitere videre utvikling 
av modellen.  

4.4 Utforske muligheten til en større prosjektsøknad som sikrer drift av Kfp i Agder 
og overføring av modellen til andre SOF og deres samarbeidspartnere (USHT og 
kommuner). 

 
 Målgruppe: 

• Prosjektledere, avdelingsledere og fagkoordinatorer i kommunale helse- og 
omsorgsektor i følgende kommuner: Grimstad, Froland, Arendal, Risør, Tvedestrand, 
Gjerstad, Vegårshei, Åmli.  

• USHT Agder øst. 
• Forskere knyttet til SOF-nettverket, UiA eller andre høyere utdanningsinstitusjoner.  
• UiA masterstudenter, hovedsakelig fra følgende studieprogrammer:  

o Fakultet for helse og idrett: Avansert klinisk allmennsykepleie, 
Folkehelsevitenskap, Helseinformatikk, Psykososial helse, Sosiologi og sosialt 
arbeid.  

o Fakultet for humaniora og pedagogikk: Pedagogikk. 
o Fakultet for samfunnsvitenskap: Sosialt arbeid, Sosiologi, Statsvitenskap og 

ledelse. 
o Handelshøgskolen: Økonomi og administrasjon (siviløkonom), Innovasjon og 

kunnskapsutvikling, Shift entreprenørskap og innovasjon. 
• Agder vest for å sikre overføring av modell – USHT Agder vest, kommunale- ledere 

og prosjektledere, samt fagkoordinatorer i helse- og omsorgssektor i kommunene: 
Kristiansand, Mandal, Vennesla, Farsund, Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal, 
Lindesnes, Marnardal, Sirdal, Audnedal, Hægebostad og Åseral.  

 
2.3.  Forankring  

Forankring i nasjonale dokumenter og reformer som også har regional betydning:  
• Kompetanseløftet 2025  
• Omsorg 2020, Meld. St. 16 (2016- 2017)  
• Sluttrapport til HelseOmsorg21-rådet 
• Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 
• Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 
• Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Meld.St. 16, 2020–2021) 
• Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (Meld.St. 4, 2019-2028) 
• Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 2019-2023 
• Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (NOU 

2011:11)  
• En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse, Meld. St. 30 (2019–

2020) 
• Innovasjon i omsorg (NOU 2020: 15)  
• Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i 

distriktene og Meld. St. 15 (2017–2018)  
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• Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre, noe vi vil komme nærmere tilbake til i 
utredningen. 

• Bo trygt hjemme reformen 2023 (forlengelse av Leve hele livet reformen) 
 
Regional forankring: 
«Den kommunale forskningsinnsatsen har lav faglig prestisje, skjer i små miljøer og med for 

lite samspill mellom universiteter og kommunene» - (Østre Agder regionråd). 
 
For å møte disse utfordringene, har Agder regionen etablert flere samarbeidsstrukturer, som 
OSO, Helsefelleskapet i Agder (OSS) og Østre Agder samarbeidet for å styrke forskning, 
utvikling og innovasjon (FoUoI) aktivitet i regionen. Videreutvikling av Kfp i Agder øst 
forsterker initiativene i Agder øst om å stimulere og forplikte seg til mer forskning beskrevet 
i strategidokumenter (Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv, Regionplan Agder 2030, 
FoUoI Agder 2030). I tillegg støtter den opp om målene med OSS og OSO samarbeidet. Selv 
om det er mange gode initiativer regionalt blir fortsatt lite penger innvilget til forskning til 
kommunene nasjonalt (10% mens spesialisthelsetjenesten får 90% – NIFU, 2016).  
 
KfP krever støtte og engasjement fra flere sentrale aktører. Så langt har UiA, Østre Agder-
samarbeidet (møter: 19.08.2022, 06.09.2022, 11.10.2022), helseledere i Agder øst 
(Helselederforum: 21.10. 2022), Sørlandet sykehus (SSHF) (27.10.2022) og KS Agder (møte: 
22.09.2022) vært positive til samarbeid for å utarbeide denne søknaden til Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond (AAUKF). Kfp ble presentert på helselederforum i Agder øst 
(21.10.2022), og SOF, sør har mottatt et notat fra Østre Agder-samarbeidet om konkrete 
behov både om forskningstematikk og organisering av forskningsinitiativer. 
 
Videre kan Kfp kobles til strategier og initiativer som gjelder hele Agder-regionen blant 
annet: VINN-Agder, Verdiskaping og innovasjon Agder 2015-2030, #vårtagder, og Rapport 
skrøpelige eldre og multimorbiditet 2022 
 

2.4.  Organisering av prosjektet 
Senter for omsorgsforskning, sør (UiA) eier prosjektet. Overordnet prosjektleder er 
forskningsleder ved SOF, sør, Brooke Hollister. Det vil bli lyst ut en 70 % stilling som 
prosjektkoordinator. Ellen Dahl Gundersen (førstelektor, UiA) skal bidra i 20 % i utvikling 
av kurs/etter- og videreutdanning (EVU) i prosjektet. Hvert Kfp student skal få en 
kommunekontakt som har ekspertise i tema og er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet 
fra kommunenes side. Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og 
en referansegruppe. 
 
Styringsgruppen består av nøkkelpersoner i prosjektsamarbeidet som både har innsikt i 
prosjektet og har beslutningsmyndighet. Deltakere: Brooke Hollister (forskningsleder SOF, 
sør), prosjektkoordinator, Mariann Fossum (instituttleder, Institutt for helse- og 
sykepleievitenskap UiA), Anders Johan Wickstrøm Andersen (dekan, Fakultet for helse- og 
idrettsvitenskap UiA), Silje Bjerkås (leder USHT Agder øst), Olga Rugsland Espegren (leder 
USHT Agder vest), og Harry Svendsen (samhandlingskoordinator Østre Agder-samarbeidet). 
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Prosjektgruppen skal jobbe for å realisere målene, aktivitetene og leveransene i prosjektet. 
Deltakere: Brooke Hollister, Ellen Dahl Gundersen, Kristin Jeppestøl, prosjektkoordinator, 
Kfp studentrepresentant, UiA masteremneansvarlig fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, 
representant fra kommunene i Agder øst. 
 
Referansegruppen skal jevnlig holdes orientert om prosjektet og bes om innspill til aktuelle 
problemstillinger. Deltakere: Anna Charlotte Larsen (KS Agder), Statsforvalter i Agder, Eirik 
Abildsnes (forskningsdirektør, Kristiansand kommune), Elisabeth Holen-Rabbesvik (team 
leder Kristiansand kommune), Susanne Hernes (fagdirektør SSHF) og Mirjam Smedsrød 
(samhandlingssjef SSHF), Marit Kirkevold (Instituttleder, Institutt for sykepleie og 
helsefremmende arbeid ved OsloMet og leder for forskerskolen Muni-Health-Care) og en 
representant per kommune i Agder øst.   
 

2.5.  Aktiviteter organisert i arbeidspakker (AP) 
AP1: Samarbeid om å identifisere forskningsbehov hos kommunene i Agder øst 
AP1 har som mål å systematisk kartlegge/fange opp forskningsprosjekter og kategorisere 
dem under temaområder. Mulig forskningsprosjekter må treffe forskningsbehov hos 
kommunen, i tillegg til forskningsverdi i UH-sektoren og kompetanse hos UiA. Aktører som 
blir involvert i denne fasen er de 8 kommunene i Agder øst, SSHF, Østre Agder-samarbeidet, 
USHT Agder øst og forskere fra UiA. Samarbeidspartnerne skal i felleskap organisere 
aktiviteter for å møte målet med AP1. Aktiviteter:  

• Organisere og gjennomføre en årlig workshop (års1-2) for å kartlegge 
forskningsbehov i kommuner i Agder øst. Workshopen skal involvere forskere, og 
regionale myndigheter (Totalt 2 workshoper). 

• Analysere resultater og erfaringer fra workshopen (Totalt 2 analyserapporter). 
Organisering: Brooke Hollister og prosjektkoordinator skal lede AP1 med støtte fra Ellen 
Dahl Gundersen. 

 
AP2: Utvikle kurs til Kfp studenter og kommunale partnere  
AP2 har som mål om å kartlegge behovet for kompetanseheving om forskningsmetoder i og 
med kommuner. Dette gjelder både hos studenter, kommunalt ansatte og helseledere. 
Aktiviteter:  

• Kartlegge kompetansebehovet hos samarbeidspartnere og studenter.  
• Kartlegge muligheten til å utvikle EVU (med eller uten studiepoeng).  
• Utvikle og gjennomføre workshop/kurs/EVU. 

Organisering: AP2 skal være ledet av Brooke Hollister og Ellen Dahl Gundersen.  
 
AP3: Videreutvikling, implementering, og evaluering av Kfp 
AP3 har som mål å drifte, videreutvikle og evaluere Kfp. Aktiviteter:  

• Identifisere og teste kanaler for rekruttering av studenter (presentasjoner, sosiale 
medier, UiA kompetansetorget).  

• Rekruttere og følge opp 15 Kfp masterstudenter per Kfp-kull (totalt 30 studenter). 
• Utarbeide et system for innmelding av forskningsbehov fra kommuner til SOF, 

sør/UiA.  
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• Organisere og gjennomføre årlig (år 2-3) en forskningsdag for kommunene (totalt 2 
forskningsdager).  

• Jobbe med å videreføre resultater av masterprosjektarbeidet til bestiller kommune 
(totalt 30 presentasjoner/gruppearbeid).  

• Lage alumni-system for Kfp-studenter.  
• Videreutvikle nettsiden om Kfp og kategorisere masterprosjekter innen prioriterte 

temaområder.  
• Markedsføring både internt ved UiA og eksternt i Agder øst og vest, SOF-nettverket 

og evt. konferanser for UH-sektoren (høyere utdanning). 
• Samarbeide med Agder vest, og se på muligheten i prosjektperioden til å søke ekstern 

finansiering for å overføre Kfp-modellen til Agder vest. 
• Planlegge og gjennomføre både prosessevaluering og evaluering av resultatene.  

Organisering: AP3 skal være ledet av Brooke Hollister og prosjektkoordinator, med støtte fra 
alle samarbeidspartnerne. 
 

2.6. Leveranser   
Hovedprosjektleveranser er: 

• To workshop for å kartlegge forskningsbehovet hos partnere (8 kommuner, SSHF, KS 
Agder, USHT Agder øst og Østre Agder samarbeidet) (års 1-2) 

• To analyseoppsummeringer av resultatene fra workshop (år 1-2)  
• 30 ferdig masterprosjekter (15 per år) 
• To forskningsdager arrangert i samarbeid med partnere (år 2-3) 
• Utvikle og pilotere workshops/kurs 
• Sluttrapport inkludert: prosjektevalueringsrapport, forslag til videre drift av Kfp, 

overførbar Kfp-modell til andre interesserte (SOF eller andre høyere 
utdanningsinstitusjoner). 

 
3. Hvordan treffer prosjektet kompetansefondets strategi  
Kfp bidrar til styrke Kompetansefondets strategi. Spesifikt kan prosjektet knyttes til følgende 
to hovedmålsettinger: 
 
Bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i regionen  
Kfp har som mål å levere en innovativ modell for systematisk samarbeid og samskaping 
mellom partene til nytte for de involverte og hele regionen. Gjennom prosjektet styrkes 
samarbeidet mellom UiA, USHT, kommuner i Agder øst og Østre Agder-samarbeidet. Kfp 
ønsker å løfte kommunenes forskningskompetanse ved å tilby workshops/kurs i prosjektet og 
involvering i prosjektets aktiviteter. Kfp skal være en modell som blir utprøvd og testet i 
Agder øst med overføringsverdi til Agder vest. Viktige aktører som Kristiansand kommune 
(forskningsdirektør og team leder av kompetanse), SSHF og USHT Agder vest er involvert i 
prosjektet sin i referansegruppen. Dette sikrer at de er informert om prosjektet og at de kan 
bidra med innspill i Kfp-arbeidet.  
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Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder  
Kfp-prosjektet ønsker å utvikle en ‘mini forskerskole’ for UiA masterstudenter med mål om å 
styrke kompetansen til studentene i forskningsmetoder og helseledelse. Gjennom systematisk 
masteroppgavesamarbeidet med involverte samarbeidspartnere bidrar Kfp til å oppnå UiA 
sine strategiske mål og samfunnsoppdraget. Et mål i prosjektet er å utvikle kurs/EVU som 
både UiA-studenter og prosjektets samarbeidspartnere vil kunne dra nytte av. Et langsiktig 
mål er å utvikle en Phd.-spesialisering i kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre kan 
prosjektet føre til at flere UiA-forskere blir involvert i kommunale innovasjons-, utviklings- 
og forskningsprosjekter. Disse kan føre til små og store forskningsprosjekter med ekstern 
finansiering.  
 
4. FN’s bærekraftsmål  
Kfp prosjektet generelt kan særlig knyttes til god helse og livskvalitet (FN3), god utdanning 
(FN4), bærekraftige byer og lokalsamfunn (FN11), og samarbeid for å nå målene (FN17).  
Kfp masterprosjektene kan også støtte mange andre FN bærekraftsmål, spesielt god helse og 
livskvalitet (FN3). I tillegg, kan de valgte temaene støtte andre FN bærekraftsmål, f.eks: 
pedagogikk og kompetanse (FN3: god utdanning), arbeidskraft i helse- og omsorgstjenestene 
(F5, FN8, FN10, FN 11), organisering av helse- og omsorgstjenester (FN8, 9, 11, 17).  
 

 
 
5. Plan for involvering og informasjon til kompetansefondet  
Kompetansefondet blir invitert til styringsgruppemøtene (en gang per halvår), der 
Kompetansefondet frivillig kan delta og komme med innspill. Videre blir fondet informert 
om prosjektets fremgang i rapporteringene som tilhører kravene for tildelinger og 
melding/diskusjon om eventuelle endringer.  
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6. Budsjett  
Den totale kostnaden for treårig Kfp prosjekt er estimert til 8.279.218 millioner (Tabell 1), 
hvorav ønsket støttebeløp fra AAUKF er 4.071.363 og egeninnsats er 4.207.855. Egeninnsats 
er delt mellom Universitetet i Agder, Østre Agder-samarbeidet, KS Agder, SSHF, USHT 
Agder øst og de åtte kommuner i Agder øst.  

Tabell 1: Utkast til budsjett 

  
 
Budjettforklaring 
Forklaring over lønnskostnader finnes under organisering av prosjektet (2.4). 
Studentstipendene (totalt 20 000 per student) vil bli delt gjennom AAUKF (5 000), UiA 
(5 000) og kommuner i Agder som er tilknyttet til et KFP-prosjekt (10 000). Dersom flere 
kommuner er knyttet til et KFP-prosjekt, må egeninnsatsen deles mellom dem. 
Fellesveilendning består av de ca. 60 timene som kreves per student fra UiA, pluss 15 timer 
som dekkes av AAUKF for å støtte UiA-veiledere for det ekstra arbeidet som kreves for å 
jobbe tett med kommunekontakter. Østre Agder samarbeidet skal bidra med 163 timer per år i 
egeninnsats for deltakelse i styringsgruppen (Harry Svendsen) og prosjektgruppen (Kristin 
Jeppestøl) og øvrige møter. USHT Agder øst vil også bidra med 163 timer per år i 
egeninnsats for deltakelse i styringsgruppen (Silje Bjerkås) og for generell prosjektstøtte. KS 
Agder og SSHF bidrar med 16 timer hver for deltakelse i referansegruppen.  
  
7. Søkerens egen vurdering av søknaden vurdert opp mot 

statsstøtteregelverket  
UiA følger reglene for statsstøtteregelverket.  
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 

 
   

Strategi for utdelinger 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å videreføre strategi for 
utdelinger vedtatt 26. november 2021 også for 2023.  

 
2. Vedtatt ramme for utdelinger for 2023 med NOK 12 millioner opprettholdes. Ramme 

for utdelinger for 2024 fastsettes til NOK 12 millioner. 
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Saksopplysninger 
 
Styret vedtok en strategi for utdelinger den 26. november 2021. Denne strategien foreslås 
videreført.  
 
Kompetansefondets kapitalplasseringer har i løpet av 2022 blitt redusert i verdi som følge 
av utviklingen i markedene. Som det fremgår av kapitalforvaltningsstrategien er det lagt 
opp til, og ansett å være rom for å videreføre nåværende nivå på utdelinger på tross av 
fallet i verdien på fondets plasseringer. Daglig leder foreslår følgelig at man opprettholder 
en terskel på utdelinger for 2023 med NOK 12 millioner og at samme terskel fastsettes for 
2024. Årsaken til at terskel for 2024 ønskes fastsatt nå er at man i større grad skal ha 
forutberegnelighet der det gis signaler om videre støtte i årene etter 2023.  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger

Styret vedtok en strategi for utdelinger den 26. november 2021. Denne strategien foreslås
videreført.

Kompetansefondets kapitalplasseringer har i løpet av 2022 blitt redusert i verdi som følge
av utviklingen i markedene. Som det fremgår av kapitalforvaltningsstrategien er det lagt
opp til, og ansett å være rom for å videreføre nåværende nivå på utdelinger på tross av
fallet i verdien på fondets plasseringer. Daglig leder foreslår følgelig at man opprettholder
en terskel på utdelinger for 2023 med NOK 12 millioner og at samme terskel fastsettes for
2024. Årsaken til at terskel for 2024 ønskes fastsatt nå er at man i større grad skal ha
forutberegnelighet der det gis signaler om videre støtte i årene etter 2023.
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Saksopplysninger 
 

1. Orientering om saker/søknader som vurderes silt 
 

2. Forespørsel fra UiA vedrørende behov for revisorbekreftet regnskap 
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1. Orientering om saker/søknader som vurderes silt

2. Forespørsel fra UiA vedrørende behov for revisorbekreftet regnskap
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From:                                 "Kjetil Hellang" <kjetil.hellang@uia.no>
Sent:                                  Thu, 17 Nov 2022 22:45:41 +0100
To:                                      "Heimvik, Ole Magnus" <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Subject:                             SV: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21

Hei!
 
Jeg viser til tidligere dialog med vår controller på Handelshøyskolen, Lars Thortveit. Siden dette gjelder 
alle våre prosjekter med dere (for alle fakulteter), så ble jeg enig med ham at jeg som økonomi- og 
campusdirektør skulle følge denne saken videre.
 
 
Jeg ser av både deres tildelingsbrev og av epostkommunikasjonen, at dere har et krav om 
revisorbekreftelse før utbetaling. Dette er selvsagt noe som dere bestemmer. 
 
Men jeg ønsker å informere om at vi ovenfor de aller fleste andre bidragsytere ikke har dette kravet. Jeg 
har, for ikke lenge siden, vært i dialog med Sørlandet Kompetansefond, som bekrefter at vi ikke trenger å 
levere revisorbekreftelse. Også Cultiva, Norges forskningsråd, Regionalt forskningsfond Agder osv. har 
heller ikke krav om revisorbekreftelse.  
 
Som du har forstått blir vi revidert av Riksrevisjonen som ikke gir ut revisjonsbekreftelser på prosjekter. 
Dermed så må vi engasjere ekstern revisor til å gjennomføre disse revisjonene særskilt. Dette koster 
oss/prosjektene – etter vår mening – unødig mye. Som statlig aktør er vi underlagt strenge regler som 
også gjelder for eksterne prosjekter, og vi har grundige rutiner for både regnskapsføring og rapportering. 
De andre aktørene har dermed kommet frem til at vi ikke trenger å levere revisorbekreftelser. Etter meg 
bekjent har både Cultiva og SKF samme revisorselskap som dere - PwC. 
 
Vi har full forståelse at det er dere som bestemmer dette, men dersom det er mulig å se på andre 
løsninger – f.eks. bekreftelse/signatur fra økonomidirektør/universitetsdirektør – er vi mer enn villige til 
å finne andre løsninger sammen med dere. 
 
 
Ta gjerne kontakt hvis det er mer vi kan avklare, eller for en samtale – evt. sammen med deres revisor. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjetil 
-- 
 
Kjetil Hellang 
Økonomi- og campusdirektør 
Universitetet i Agder 
Tlf 91873616 
Epost kjetil.hellang@uia.no
 
 
 

From:
Sent:
To:
Subject:

"Kjetil Hellang" <kjetil.hellang@uia.no>
Thu, 17 Nov 2022 22:45:41 +0100
"Heimvik, Ole Magnus" <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
SV: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21

Hei!

Jeg viser ti l tidligere dialog med vår controller på Handelshøyskolen, Lars Thortveit. Siden dette gjelder
alle våre prosjekter med dere (for alle fakulteter), så ble jeg enig med ham at jeg som økonomi- og
campusdirektør skulle følge denne saken videre.

Jeg ser av både deres tildelingsbrev og av epostkommunikasjonen, at dere har et krav om
revisorbekreftelse før utbetaling. Dette er selvsagt noe som dere bestemmer.

Men jeg ønsker å informere om at vi ovenfor de aller fleste andre bidragsytere ikke har dette kravet. Jeg
har, for ikke lenge siden, vært i dialog med Sørlandet Kompetansefond, som bekrefter at vi ikke trenger å
levere revisorbekreftelse. Også Cultiva, Norges forskningsråd, Regionalt forskningsfond Agder osv. har
heller ikke krav om revisorbekreftelse.

Som du har forstått blir vi revidert av Riksrevisjonen som ikke gir ut revisjonsbekreftelser på prosjekter.
Dermed så må vi engasjere ekstern revisor ti l å gjennomføre disse revisjonene særskilt. Dette koster
oss/prosjektene - etter vår mening - unødig mye. Som statlig aktør er vi underlagt strenge regler som
også gjelder for eksterne prosjekter, og vi har grundige rutiner for både regnskapsføring og rapportering.
De andre aktørene har dermed kommet frem ti l at vi ikke trenger å levere revisorbekreftelser. Etter meg
bekjent har både Cultiva og SKF samme revisorselskap som dere - PwC.

Vi har full forståelse at det er dere som bestemmer dette, men dersom det er mulig å se på andre
løsninger - f.eks. bekreftelse/signatur fra økonomidirektør/universitetsdirektør - er vi mer enn villige ti l
å finne andre løsninger sammen med dere.

Ta gjerne kontakt hvis det er mer vi kan avklare, eller for en samtale - evt. sammen med deres revisor.

Med vennlig hilsen

Kjetil

Kjetil Hellang
Økonomi- og campusdirektør
Universitetet i Agder
Tlf 91873616
Epost kjetil.hellang@uia.no
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Fra: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no> 
Sendt: torsdag 17. november 2022 08:50
Til: Kristian Jørgensen <kristian.jorgensen@uia.no>; Kjetil Hellang <kjetil.hellang@uia.no>
Kopi: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Emne: VS: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21
 
 

Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no> 
Sendt: torsdag 17. november 2022 08:24
Til: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>
Emne: SV: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21
 
Hei 
 
Rapporten som fulgte er for så vidt dekkende for situasjonen i 2021, men det har jo skjedd en 
del etter den ble skrevet, herunder ved at man etter det jeg forstår har fått endelig avslag. Da 
rapporten vedlagt allerede innehold omtale om utviklingen i 2022, kunne det kanskje være 
hensiktsmessig at rapporten var oppdatert. 
 
Dere trenger ikke søke for kommende år for å be om utbetaling for 2021, men skal dere ha 
utbetalt hele støttebeløpet må vi ha en revisorbekreftelse. Dette gjelder uavhengig av om dere er 
underlagt Riksrevisjonen og er en ordning som er etablert basert på dialog med vår nye revisor – 
PWC. Vi krever det nå for alle prosjekter ved utbetaling av mer enn 50 % av innvilget støtte, og 
uavhengig av hvem som er mottaker.
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Magnus Heimvik 
Daglig leder 
 
 

 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
E-post:    Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no 
Telefon:  +47 99 79 64 14
 

Fra: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no> 
Sendt: onsdag 16. november 2022 14:18
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Emne: SV: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21
 

Fra: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>
Sendt: torsdag 17. november 2022 08:50
Til: Kristian Jørgensen <kristian.jorgensen@uia.no>; Kjetil Hellang <kjetil.hellang@uia.no>
Kopi: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Emne: VS: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21

Fra: Heimvik, Ole Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: torsdag 17. november 2022 08:24
Til: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>
Emne: SV: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21

Hei

Rapporten som fulgte er for så vidt dekkende for situasjonen i 2021, men det har jo skjedd en
del etter den ble skrevet, herunder ved at man etter det jeg forstår har fått endelig avslag. Da
rapporten vedlagt allerede innehold omtale om utviklingen i 2022, kunne det kanskje være
hensiktsmessig at rapporten var oppdatert.

Dere trenger ikke søke for kommende år for å be om utbetaling for 2021, men skal dere ha
utbetalt hele støttebeløpet må vi ha en revisorbekreftelse. Dette gjelder uavhengig av om dere er
underlagt Riksrevisjonen og er en ordning som er etablert basert på dialog med vår nye revisor -
PWC. Vi krever det nå for alle prosjekter ved utbetaling av mer enn 50 % av innvilget støtte, og
uavhengig av hvem som er mottaker.

Med vennlig hilsen

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
E-post: Ol Magnus mv k@aaukf rio
Telefon: +47 99 79 64 14

Fra: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>
Sendt: onsdag 16. november 2022 14:18
Til: Heimvik, Ole Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Emne: SV: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21
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Hei Ole Magnus, jeg forsøkt å ringe deg nå. Jeg ville bare få avklart hva som trengs ift en «oppdatert 
statusrapport» når det gjelder 2021. Vedlagt statusrapport, datert 8.sept, danner grunnlaget for 
anmodningen om utbetaling for 2021. Forstår jeg deg rett når dere sier at det må fremlegges en ny 
søknad før det blir aktuelt å utbetale tilskuddet for 2021?
  
Dere ber også om revidert regnskap, men det var min forståelse at UiA var unntatt kravet om ekstern 
revisjon siden vi er underlagt Riksrevisjonen? Vi har i alle fall ikke blitt avkrevd revisorgodkjenning ifm 
andre tildelinger fra dere, ei heller fra Sørlandets kompetansefond. En regnskapsoppstilling skal dere 
naturligvis få sammen med utbetalingsanmodningen. 
  
Jeg tar gjerne en prat hvis det er enklest, hører eventuelt fra deg per epost.
  
Vennlig hilsen Lars
_______________________ 
Lars Levinstein Thortveit 
Controller 
UiA School of Business and Law 
University of Agder 
Mob: +47 915 85 472 
www.uia.no 
 
 
 

Fra: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no> 
Sendt: onsdag 16. november 2022 13:16
Til: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>
Kopi: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Emne: SV: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21
  
Hei!
  
Dersom dere skal søke utbetaling av totalbeløpet for et år/en bevilgning må det foreligge en 
oppdatert statusrapport og et revidert regnskap. 
  
For denne saken er det også ønskelig å få avklart om det er aktuelt å søke videre, og hvordan 
man i tilfelle vil gå frem all den tid man har fått endelig avslag fra NOKUT. Hensett til hva som 
fremgikk av opprinnelig søknad, og som da dannet grunnlaget for den bevilgning som foreligger 
for 2021, må en eventuell ny søknad baseres på et nytt grunnlag og denne vil derved være 
gjenstand for en ny og selvstendig vurdering fra kompetansefondets side.
  
  
Med vennlig hilsen
  
  
Ole Magnus Heimvik
Daglig leder 
  
 

Hei Ole Magnus, jeg forsøkt å ringe deg nå. Jeg ville bare få avklart hva som trengs ift en «oppdatert
statusrapport» når det gjelder 2021. Vedlagt statusrapport, datert 8.sept, danner grunnlaget for
anmodningen om utbetaling for 2021. Forstår jeg deg rett når dere sier at det må fremlegges en ny
søknad før det blir aktuelt å utbetale tilskuddet for 2021?

Dere ber også om revidert regnskap, men det var min forståelse at UiA var unntatt kravet om ekstern
revisjon siden vi er underlagt Riksrevisjonen? Vi har i alle fall ikke blitt avkrevd revisorgodkjenning ifm
andre tildelinger fra dere, ei heller fra Sørlandets kompetansefond. En regnskapsoppstilling skal dere
naturligvis få sammen med utbetalingsanmodningen.

Jeg tar gjerne en prat hvis det er enklest, hører eventuelt fra deg per epost.

Vennlig hilsen Lars

Lars Levinstein Thortveit
Controller
UiA School of Business and Law
University of Agder
Mob: +47 915 85 472
www.uia.no

Fra: Heimvik, Ole Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Sendt: onsdag 16. november 2022 13:16
Til: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>
Kopi: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Emne: SV: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21

Hei!

Dersom dere skal søke utbetaling av totalbeløpet for et år/en bevilgning må det foreligge en
oppdatert statusrapport og et revidert regnskap.

For denne saken er det også ønskelig å få avklart om det er aktuelt å søke videre, og hvordan
man i tilfelle vil gå frem all den tid man har fått endelig avslag fra NOKUT. Hensett til hva som
fremgikk av opprinnelig søknad, og som da dannet grunnlaget for den bevilgning som foreligger
for 2021, må en eventuell ny søknad baseres på et nytt grunnlag og denne vil derved være
gjenstand for en ny og selvstendig vurdering fra kompetansefondets side.

Med vennlig hilsen

Ole Magnus Heimvik
Daglig leder



81/22 orienteringssaker og eventuelt - 22/22027-15 orienteringssaker og eventuelt : SV  Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap  UiA  Ref  73 21

  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
E-post:    Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no 
Telefon:  +47 99 79 64 14
  

Fra: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no> 
Sendt: onsdag 16. november 2022 13:04
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Emne: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21
  
Hei Ole Magnus. Er det slik at vi kan sende dere en utbetalingsanmodning for de 300.000 som vi gjorde 
rede for i vedlagt statusrapport?
  
Vennlig hilsen Lars
_______________________ 
Lars Levinstein Thortveit 
Controller 
UiA School of Business and Law 
University of Agder 
Mob: +47 915 85 472 
www.uia.no 
 
 
 

Fra: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no> 
Sendt: torsdag 8. september 2022 12:41
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Ole Dag Rike <ole.d.rike@uia.no>; Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>; Roger 
Henning Normann <roger.h.normann@uia.no>
Emne: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21
  
Hei Ole Magnus,
  
Takk for godt møte og nok en gang beklager at vi var litt sent ute med å kontakte dere.

Vedlagt finner du statusrapport pr. dags dato, både for fag og økonomi.  
Ta gjerne kontakt dersom dere har ytterligere informasjonsbehov. 
  
Ser frem til videre samarbeid
  
Vennlig hilsen,
  
Ingvild Gjone
Fakultetsdirektør (konstituert) 
Handelshøyskolen 

M U r
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
E-post: Ol Magnus _r:nv k@aaukf ' lO
Telefon: +47 99 79 64 14

Fra: Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>
Sendt: onsdag 16. november 2022 13:04
Til: Heimvik, Ole Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Emne: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21

Hei Ole Magnus. Er det slik at vi kan sende dere en utbetalingsanmodning for de 300.000 som vi gjorde
rede for i vedlagt statusrapport?

Vennlig hilsen Lars

Lars Levinstein Thortveit
Controller
UiA School of Business and Law
University of Agder
Mob: +47 915 85 472
www.uia.no

Fra: Ingvild Torjussen Gjone <ingvild.t.gjone@uia.no>
Sendt: torsdag 8. september 2022 12:41
Til: Heimvik, Ole Magnus <0le.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Kopi: Ole Dag Rike <ole.d.rike@uia.no>; Lars Levinstein Thortveit <lars.thortveit@uia.no>; Roger
Henning Normann <roger.h.normann@uia.no>
Emne: Statusoppdatering - søknad om rettsvitenskap, UiA. Ref: 73/21

Hei Ole Magnus,

Takk for godt møte og nok en gang beklager at vi var litt sent ute med å kontakte dere.

Vedlagt finner du statusrapport pr. dags dato, både for fag og økonomi.
Ta gjerne kontakt dersom dere har ytterligere informasjonsbehov.

Ser frem ti l videre samarbeid

Vennlig hilsen,

Ingvild Gjone
Fakultetsdirektør (konstituert)
Handelshøyskolen
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