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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 23/06117-1 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023 

 
   

Godkjennelse av protokoll fra styremøte 2. desember 2022 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2. desember 2022 
godkjennes.  
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 
 
 
 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

23/06117-1
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 17.02.2023

Godkjennelse av protokoll fra styremøte 2. desember 2022

Administrasjonens forslag til vedtak
Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2. desember 2022
godkjennes.

Vedlegg
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022

Dokumentnr.: 23/06117-1 side 1 av 1
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Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
Dato: 02.12.2022  
Tid 16:00 
Sted: Strand hotell, Grimstad  
 
 
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.  

M U r

Dato:
Tid
Sted:

Møteprotokoll

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

02.12.2022
16:00
Strand hotell, Grimstad

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.
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Saker til behandling 

 
 
67/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-1 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 67/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21. oktober 2022 
godkjennes.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21. oktober 2022 
godkjennes.  
 
[Lagre]  
 
 
 
 
68/22 Avkastning på fondets kapital pr. 30. oktober 2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 68/22 

 

Saker til behandling

67/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 21. oktober 2022

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

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
67/22

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

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

[Lagre]

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

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

Behandlet av
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
68/22
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Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
69/22 Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. desember 2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-14 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
14 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 69/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken om tildelte tilskudd til 
etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

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

[Lagre]

69/22 Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. desember 2022

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-14
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
14 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
69/22

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
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Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken om tildelte tilskudd til 
etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
70/22 Kapitalforvaltningsstrategi 2023 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-12 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 70/22 

 
 
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. 
 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
Jan Erik Tønnesen møtte og redegjorde for status rundt flytting av porteføljen og 
forslaget til ny kapitalforvaltningsstrategi. Nivået på NOK vs USD før en avvikler 
valutasikring ble diskutert. Det er vanskelig å «spå» utviklingen fremover og styret 
valgte etter diskusjon å opprettholde administrasjonens forslag. Videre ble det 
diskutert om utdelingsbeløpet måtte inngå i strategien for kapitalforvaltning og om 
beløpet måtte låses. Espegren foreslå å fjerne fremtidig låsing av beløp for utdeling. 
Setningen  «Utdelingsbeløp skal revideres hvert 4. år, neste gang i forbindelse med 
kapitalforvaltningsstrategien for 2025.» må i tilfelle tas ut.  
 
Votering 
Administrasjonens innstilling, med justering foreslått av Espegren, ble enstemmig 
vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

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

[Lagre]

70/22 Kapitalforvaltningsstrategi 2023

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-12
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
12 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
70/22

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.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling
Jan Erik Tønnesen møtte og redegjorde for status rundt flytting av porteføljen og
forslaget til ny kapitalforvaltningsstrategi. Nivået på NOK vs USD før en avvikler
valutasikring ble diskutert. Det er vanskelig å «spå» utviklingen fremover og styret
valgte etter diskusjon å opprettholde administrasjonens forslag. Videre ble det
diskutert om utdelingsbeløpet måtte inngå i strategien for kapitalforvaltning og om
beløpet måtte låses. Espegren foreslå å fjerne fremtidig låsing av beløp for utdeling.
Setningen «Utdelingsbeløp skal revideres hvert 4. år, neste gang i forbindelse med
kapitalforvaltningsstrategien for 2025.» må i tilfelle tas ut.

Votering
Administrasjonens innstilling, med justering foreslått av Espegren, ble enstemmig
vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
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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, dog slik at setningen under «Årlige utdelinger»: 
«Utdelingsbeløp skal revideres hvert 4. år, neste gang i forbindelse med 
kapitalforvaltningsstrategien for 2025.» strykes. 
 

Administrasjonen gis fullmakt til å implementere ny strategi. 
[Lagre]  
 
 
 
 
71/22 MIL AS - AI:HUB - Utbetaling av siste del av støtte for 2021 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 71/22 

 
 
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. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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. 
 
[Lagre]  
 
 
 

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, dog slik at setningen under «Årlige utdelinger»:
«Utdelingsbeløp skal revideres hvert 4. år, neste gang i forbindelse med
kapitalforvaltningsstrategien for 2025.» strykes.

Administrasjonen gis fullmakt til å implementere ny strategi.
[Lagre]

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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-3
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
71/22

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 Al:HUB.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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 Al:HUB.

[Lagre]
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72/22 UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor 
e-helse - utbetaling for 2019-2021, og søknad for 2023 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 72/22 

 
 
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. 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
Styret ser et behov for mer informasjon rundt dette prosjektet før man treffer vedtak 
knyttet til søknad for 2023. Styret ber administrasjonen invitere søker til neste 
styremøte for å presentere prosjektet, endringene og planene for 2023. 
 
Styret godkjenner utbetaling av støtte for perioden 2019-2021 i samsvar med 
administrasjonens innstilling, men uten referanse til søknad for 2023.  
 

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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-4
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
72/22

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.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling
Styret ser et behov for mer informasjon rundt dette prosjektet før man treffer vedtak
knyttet til søknad for 2023. Styret ber administrasjonen invitere søker til neste
styremøte for å presentere prosjektet, endringene og planene for 2023.

Styret godkjenner utbetaling av støtte for perioden 2019-2021 i samsvar med
administrasjonens innstilling, men uten referanse til søknad for 2023.
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Votering 
Et enstemmig styre ønsket å få mer informasjon før søknad for 2023 ble behandlet.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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,-. Overskytende andel av innvilget støtte for perioden 
2019-2021, trekkes inn som ubenyttet, dog slik at inntil NOK 2 millioner av 
dette kan bli aktuelt å overføre som støtte for 2023 dersom dette innvilges ved 
behandling i neste styremøte. 

2. Behandling av søknad for 2023 utsettes. Styret ønsker at administrasjonen 
tilbyr søker å komme og redegjøre for status i prosjektet, endringene foretatt 
fra oppstart, og planene for 2023, før søknaden for 2023 behandles.   

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
73/22 Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 73/22 

 
 
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. 

Votering
Et enstemmig styre ønsket å få mer informasjon før søknad for 2023 ble behandlet.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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,-. Overskytende andel av innvilget støtte for perioden
2019-2021, trekkes inn som ubenyttet, dog slik at inntil NOK 2 millioner av
dette kan bli aktuelt å overføre som støtte for 2023 dersom dette innvilges ved
behandling i neste styremøte.

2. Behandling av søknad for 2023 utsettes. Styret ønsker at administrasjonen
tilbyr søker å komme og redegjøre for status i prosjektet, endringene foretatt
fra oppstart, og planene for 2023, før søknaden for 2023 behandles.

[Lagre]

73/22 Søknad - UiA - Profesjonsstudium i psykologi

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-5
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
73/22

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.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
74/22 UiA - Battery Coast 2023 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-6 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 74/22 

 
 
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,-. 

 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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.

[Lagre]

74/22 UiA - Battery Coast 2023

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-6
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
74/22

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,-.
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2. Øvrige forutsetninger og vilkår følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
75/22 NHO - ScaleUp Norge 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 75/22 

 
 
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. 

 
 

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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.

[Lagre]

75/22 NHO - ScaleUp Norge

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-7
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
75/22

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.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 
76/22 NORCE/UiA - Kompetansesenter for forskningssøknader - 
2023 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-8 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 76/22 

 
 
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,-.  

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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.

[Lagre]

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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-8
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
76/22

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,-.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling
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Punkt 2 om at Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om 
støtte, var falt ut, og inntas. 
 
Flere styremedlemmer foreslo at støtten skulle innvilges med NOK 577.000,-. 
 
Votering 
Administrasjonens forslag, med korrigert for forslag om justering av beløpet til NOK 
577.000,- ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til 
NORCE/UiA sitt prosjekt Kompetansesenter for forskningssøknader for 2023 
med NOK 577.000,-.  
 

2. Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
77/22 UiA - Godt begynt - søknad 2023 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-9 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 77/22 

 
 
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.  

 

Punkt 2 om at Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om
støtte, var falt ut, og inntas.

Flere styremedlemmer foreslo at støtten skulle innvilges med NOK 577.000,-.

Votering
Administrasjonens forslag, med korrigert for forslag om justering av beløpet til NOK
577.000,- ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til

NORCE/UiA sitt prosjekt Kompetansesenter for forskningssøknader for 2023
med NOK 577.000,-.

2. Øvrige vilkår og betingelser fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte.

[Lagre]

77/22 UiA - Godt begynt - søknad 2023

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-9
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
77/22

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.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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.  

 
[Lagre]  
 
 
 
 
78/22 KS Agder - Grimstad - Inn i jobb 2023 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-10 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 78/22 

 
 
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. 
 

 
 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 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.

[Lagre]

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

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-10
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
78/22

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.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte KS 
Agder sitt prosjekt Inn i jobb i 2023. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
79/22 UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og 
implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-11 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 79/22 

 
 
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. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
 
Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte KS
Agder sitt prosjekt Inn i jobb i 2023.

[Lagre]

79/22 UiA - Senter for omsorgsforskning - Videreutvikling og
implementering av Kommuneforskningsprogram (Kfp) i Agder øst

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-11
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
79/22

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.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling

Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
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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. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
80/22 Strategi for utdelinger 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-13 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
13 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 80/22 

 
 
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. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
Oddvar Espegren foreslo at ordet «fastsettes» i punkt 2 byttes ut med «anslås». 
 
Bodil Slettebø foreslo at det inntatt at midler som inndras gjennom året kan overføres 
og tillegges rammen for det aktuelle år de inndras. 
 
Votering 
Administrasjonens forslag, med de to tillegg/justeringene som ble foreslått, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å videreføre strategi 
for utdelinger vedtatt 26. november 2021 også for 2023.  

 

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.

[Lagre]

80/22 Strategi for utdelinger

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-13
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
13 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
80/22

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.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling
Oddvar Espegren foreslo at ordet «fastsettes» i punkt 2 byttes ut med «anslås».

Bodil Slettebø foreslo at det inntatt at midler som inndras gjennom året kan overføres
og tillegges rammen for det aktuelle år de inndras.

Votering
Administrasjonens forslag, med de to tillegg/justeringene som ble foreslått, ble
enstemmig vedtatt.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å videreføre strategi

for utdelinger vedtatt 26. november 2021 også for 2023.
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2. Vedtatt ramme for utdelinger for 2023 med NOK 12 millioner opprettholdes, 
dog slik at midler som inndras gjennom året kan overføres til dette året og 
tillegges rammen. Ramme for utdelinger for 2024 anslås til NOK 12 millioner. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 
81/22 orienteringssaker og eventuelt 
 
 
Arkivsak-dok. 22/22027-15 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
15 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022 81/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringssakene til 
orientering. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022: 
 
Møtebehandling 
Daglig leder gikk gjennom saker under eventuelt: 
 

- Saker foreslått silt 
- Ad krav om revisorgodkjent regnskap  

o Styret ønsket fortsatt å opprettholde kravet, men terskel for 
revisjonsrapport innenfor UiA gjelder kun for prosjekter som totalt er på 
NOK 500.000,- eller mer.  

 
- Felles møte/styretur 

 
- Div info 

 
 
Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringssakene til 
orientering. 

2. Vedtatt ramme for utdelinger for 2023 med NOK 12 millioner opprettholdes,
dog slik at midler som inndras gjennom året kan overføres til dette året og
tillegges rammen. Ramme for utdelinger for 2024 anslås til NOK 12 millioner.

[Lagre]

81/22 orienteringssaker og eventuelt

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-15
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
15 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
02.12.2022

Saknr
81/22

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringssakene til

orientering.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 02.12.2022:

Møtebehandling
Daglig leder gikk gjennom saker under eventuelt:

- Saker foreslått silt
- Ad krav om revisorgodkjent regnskap

o Styret ønsket fortsatt å opprettholde kravet, men terskel for
revisjonsrapport innenfor UiA gjelder kun for prosjekter som totalt er på
NOK 500.000,- eller mer.

- Felles møte/styretur

- Div info

Votering

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar orienteringssakene til
orientering.
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[Lagre]  
 
 
 
 

[Lagre]
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 23/06117-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023 

 
   

Avkastning på fondets kapital pr. 31. januar 2023 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.  
 
 
Vedlegg 
Porteføljerapport 31.12.22 
Porteføljerapport 31.01.23 
 
Saksopplysninger 
 
Fondets forvaltning ble overtatt av Jan Erik Tønnessen (Sørlandets 
Kompetansefond/Cultiva) i en 20%-stilling fra og med 1. november 2022. I perioden 
frem til årsskiftet ble størsteparten av porteføljen flyttet over i indeksprodukter. Hele 
obligasjonsporteføljen er flyttet, mens 5 av 8 aksjefond er solgt og satt i indeksnære 
fond. 1 av de 3 gjenværende aksjefondene ble solgt i januar 2023 (Lansdowne), slik 
at vi i skrivende stund har 2 gjenværende aksjefond i Gabler (Generation og TCI). 
Årsaken er at exit-betingelsene i disse to fondene er lite fordelaktige for AAUKF, og at 
vi i en periode heller forsøker å overdra fondsandelene til andre Gabler-kunder uten 
samme exit-kostnad.  
 
Status per 31.12.2022 
Året 2022 ble preget av svak avkastning i forhold til indeks. Porteføljerapporten for 
2022 viser en avkastning på NOK -93,6 mill (-16,0%), og en porteføljestørrelse på 
NOK 482 mill. Bufferkapitalen var på NOK 85 mill (17,6%). Relevant indeksavkastning 
var ca 11%. Det presiseres at porteføljerapporten er et estimat og at den ikke er 
basert på reviderte tall. I tillegg er det byttet forvalter i slutten av året, og dette gjør 
at tallmaterialet er mer usikkert enn under normale omstendigheter.  
 
Status per 31.01.2023 
Januar måned ga en positiv avkastning på NOK 27 mill (5,6%). Porteføljeverdien er 
NOK 508 mill og aksjeandelen er 61%. Valutasikrede aksjefond står fortsatt for 50% 
av aksjeplasseringene ettersom det foreløpig ikke har vært aktuelt å konvertere 
basert på USD/NOK. Fondets bufferkapital er NOK 110 mill (21,6%), basert på den 
konjunkturjusterte stresstesten som styret godkjente i kapitalforvaltningsstrategien 
for 2023. Gabler-fondet Lansdowne ble solgt i januar for NOK 28,2 mill og midlene ble 
reinvestert i KLP Global Indeks valutasikret (NOK 25 mill) og resten til bankkonto for 
planlagte utdelinger (NOK 3,2 mill).  
 
Januar-avkastningen var 0,7% foran indeks. Årsaken var de to gjenværende 
aksjefondene hos Gabler som ga bedre avkastning enn indeks, samt at vår 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

23/06117-2
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 17.02.2023

Avkastning på fondets kapital pr. 31. januar 2023

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

Vedlegg
Porteføljerapport 31.12.22
Porteføljerapport 31.01.23

Saksopplysninger

Fondets forvaltning ble overtatt av Jan Erik Tønnessen (Sørlandets
Kompetansefond/Cultiva) i en 20%-stilling fra og med 1. november 2022. I perioden
frem til årsskiftet ble størsteparten av porteføljen flyttet over i indeksprodukter. Hele
obligasjonsporteføljen er flyttet, mens 5 av 8 aksjefond er solgt og satt i indeksnære
fond. 1 av de 3 gjenværende aksjefondene ble solgt i januar 2023 (Lansdowne), slik
at vi i skrivende stund har 2 gjenværende aksjefond i Gabler (Generation og TCI).
Årsaken er at exit-betingelsene i disse to fondene er lite fordelaktige for AAUKF, og at
vi i en periode heller forsøker å overdra fondsandelene til andre Gabler-kunder uten
samme exit-kostnad.

Status per 31.12.2022
Året 2022 ble preget av svak avkastning i forhold til indeks. Porteføljerapporten for
2022 viser en avkastning på NOK -93,6 mill (-16,0%), og en porteføljestørrelse på
NOK 482 mill. Bufferkapitalen var på NOK 85 mill (17,6%). Relevant indeksavkastning
var ca 11%. Det presiseres at porteføljerapporten er et estimat og at den ikke er
basert på reviderte tall. I tillegg er det byttet forvalter i slutten av året, og dette gjør
at tallmaterialet er mer usikkert enn under normale omstendigheter.

Status per 31.01.2023
Januar måned ga en positiv avkastning på NOK 27 mill (5,6%). Porteføljeverdien er
NOK 508 mill og aksjeandelen er 61%. Valutasikrede aksjefond står fortsatt for 50%
av aksjeplasseringene ettersom det foreløpig ikke har vært aktuelt å konvertere
basert på USD/NOK. Fondets bufferkapital er NOK 110 mill (21,6%), basert på den
konjunkturjusterte stresstesten som styret godkjente i kapitalforvaltningsstrategien
for 2023. Gabler-fondet Lansdowne ble solgt i januar for NOK 28,2 mill og midlene ble
reinvestert i KLP Global Indeks valutasikret (NOK 25 mill) og resten til bankkonto for
planlagte utdelinger (NOK 3,2 mill).

Januar-avkastningen var 0,7% foran indeks. Årsaken var de to gjenværende
aksjefondene hos Gabler som ga bedre avkastning enn indeks, samt at vår
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obligasjonsportefølje har noe kortere rentedurasjon enn indeksen samt en noe lavere 
andel statspapirer enn indeks. Administrasjonens langsiktige mål er å levere resultater 
på linje med den beregnede indeksavkastningen.  
 
For ordens skyld presiseres det at administrasjonen beregner avvik fra indeks på en 
annen måte enn totalavkastningsberegningen. Dette gjør at det ikke alltid vil være 
100% samsvar mellom den rapporterte avkastning (5,6%) på aggregert basis og den 
beregnede produktbaserte avkastning (6,0%) i indekssammenligningen (se vedlagte 
porteføljerapport 31.01.23)  
 
Tabellen under viser allokering og allokeringsrammer per 31.01.23. Fondets portefølje 
er innenfor den vedtatte kapitalforvaltningsstrategi.  
 

Aktivaklasse Ramme 
2022 

Status 
31.01.23 

Ramme  
2023 

 

Min Maks Referanse  
indeks 

Langsikti
g  

mål 
        
Bank/Pengemarked     1 % 1 %  1 %  1 % 2% ST1X 1 % 
Norske statsobligasjoner* 9 % 5 % 7 % 5 % 10 % ST4X 8 % 
Nordiske obligasjoner** 0 % 6 % 5 % 3 % 7 % NORM 123D3 6 % 
Globale obligasjoner 15 %    12 %  12 % 10 % 20 % BBGAgg(NOK) 15 % 
Sum renteplasseringer     25 % 24 %  25 %   BBGAgg (NOK) 30 % 
        
Globale aksjer (usikret)    30% 32 % 30 % 26 % 64 % MSCI AC 60 % 
Globale aksjer (Valutasikret) 30% 29 % 30 % 0 % 34 % MSCI AC (NOK) 0 % 
Sum aksjeplasseringer     60 % 61 %   60 % 56 % 64 % MSCI AC 60 % 
        
Eiendom Norge og Norden       15% 14 %     14 % 5 % 16 % ST4X + 1 % 10 % 
Formålstj. investeringer 1 % 1 %  1 %  0 % 5 % Faktisk avkastn. 0 % 
Sum andre aktivaklasser     16 % 15 %   15 %    10 % 
        
Sum   100 % 100 %  100 %    100 % 
 
 
 
 
 

obligasjonsportefølje har noe kortere rentedurasjon enn indeksen samt en noe lavere
andel statspapirer enn indeks. Administrasjonens langsiktige mål er å levere resultater
på linje med den beregnede indeksavkastningen.

For ordens skyld presiseres det at administrasjonen beregner avvik fra indeks på en
annen måte enn totalavkastningsberegningen. Dette gjør at det ikke alltid vil være
100% samsvar mellom den rapporterte avkastning (5,6%) på aggregert basis og den
beregnede produktbaserte avkastning (6,0%) i indekssammenligningen (se vedlagte
porteføljerapport 31.01.23)

Tabellen under viser allokering og allokeringsrammer per 31.01.23. Fondets portefølje
er innenfor den vedtatte kapitalforvaltningsstrategi.

Aktivaklasse Ramme Status Ramme Min Maks Referanse Langsikti
2022 31.01.23 2023 indeks g

mål

Bank/Penqemarked 1% 1% 1% 1% 2% S T l X 1%
Norske statsobllcastoner= 9% 5% 7% 5% 10 % ST4X 8%
Nordiske obucastoner=> 0% 6% 5% 3% 7% NORM 123D3 6%
Globale obllqastoner 15 % 12 % 12 % 10 % 20 % BBGAqq(NOK) 15 %
Sum renteplasseringer 25 % 2 4 % 2 5 % BBGAgg (NOK) 3 0 %

Globale aksjer (usikret) 30% 32 % 30 % 26 % 64 % MSCI AC 60 %
Globale aksjer (Valutasikret) 30% 29 % 30 % 0% 34 % MSCI AC (NOK) 0%
Sum aksjeplasseringer 6 0 % 61 % 6 0 % 5 6 % 6 4 % MSCI AC 6 0 %

Eiendom Norqe oc Norden 15% 14 % 14 % 5% 16 % ST4X + l % 10 %
Formålsti. investerinqer 1% 1% 1% 0% 5% Faktisk avkastn. 0%
Sum andre aktivaklasser 1 6 % 15 % 1 5 % 1 0 %

Sum 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 23/06117-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023 

 
   

Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. 31.01.2023 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken vedrørende handlingsrom og 
gjenstående utbetalinger til etterretning.  
 
 
Vedlegg 
Handlingsrom pr. 31. januar 2023 
Oversikt gjenstående utbetalinger 15. februar 2023 
 
 
 
 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

23/06117-3
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 17.02.2023

Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. 31.01.2023

Sekretariatets forslag til vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar saken vedrørende handlingsrom og
gjenstående utbetalinger til etterretning.

Vedlegg
Handlingsrom pr. 31. januar 2023
Oversikt gjenstående utbetalinger 15. februar 2023
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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 2,298,000 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 4,298,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000

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 1,000,000 509,000 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. 600,000 577,000 500,000 400,000
UiA Master i rettsvitenskap 500,000 0 500,000 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 7,883,000 6,874,000 6,777,000 4,500,000 1,300,000

Sum totalt 5,373,000 10,377,500 11,883,000 8,874,000 6,777,000 4,500,000 1,300,000

2 000 000 er overført fra 2019 og satt av til mulig utdeling i 2023
491 000 er ubenyttet og overført til 2022

Organisasjon Prosjektnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

!Langsiktige satsinger
Senter for e-helse Agder som mønsterregion innen e-he 2,298,000 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 4,298,000 4,000,000 4,000,000 2,000,000

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 1,000,000 509,000 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. 600,000 577,000 500,000 400,000
UiA Master i rettsvitenskap 500,000 0 500,000 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 7,883,000 6,874,000 6,777,000 4,500,000 1,300,000

Sum totalt 5,373,000 10,377,500 11,883,000 8,874,000 6,777,000 4,500,000 1,300,000

2 000 000 er overført fra 2019 og satt av til mulig utdeling i 2023
491 000 er uben et overført til 2022 . ; ; . . . . , - - - - - - - -



3/23 Handlingsrom og gjenstående utbetalinger pr. 31.01.2023

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. 10. februar 2023

Tilsagn i 2019

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 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 -1,000,000 2,000,000 2 000 000 er overført til mulig disponering i 2023
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 - -4,000,000 3,000,000

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 -2,298,000 -702,000 -
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 -2,298,000 112,500 -4,727,487 1,092,771

Tilsagn i 2021

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2021 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2021/8 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 -2,000,000 -1,000,000 -
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
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 Gjelder 2022 1,500,000 (gjelder 2022)
2021/75 Østre Agder regionråd Helseklynge - Videreføring (siste år) 750,000 750,000

Sum 11,077,500 - - -2,144,179 -2,320,000 - -1,208,321 5,405,000

Tilsagn i 2022

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2022 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 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
UiA Agder Batteries - Kompetanse 1,500,000 Gjelder 2023 1,500,000 gjelder 2023
UIA Psykologi 509,000 509,000
Norce AS / UiA Kompetansesenter for store forskningss. 577,000 577,000
UiA Godt begynt 374,000 Gjelder 2023 374,000 gjelder 2023
NHO ScaleUp Norge 500,000 Gjelder 2023 500,000 gjelder 2023
Sum 12,757,000 -825,000 11,932,000

Tilsagn i 2023

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2023 Utbetalt 2023 Utbetalt 2024 Utbetalt 2023 Utbetalt 2025 Inndratt Rest Kommentar

Sum

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. 10. februar 2023

Tilsagn i 2019

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 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 -1,000,000 2,000,000 2 000 000 er ov
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 -4,000,000 3,000,000

ertørt til mulig disponering i 2023

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 -2,298,000 -702,000
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 sarnfunnsuttordrinc 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 -2,298,000 112,500 -4,727,487 1,092,771

utbet. bev. 2019

Tilsagn i 2021

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2021 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 Sparebanken Inndratt Rest Kommentar
2021/8 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3,000,000 -2,000,000 -1,000,000
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
2021/19 MILAS Al:Hub 640,000 -320,000 -320,000
2021/29 Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500,000 500,000 Overt. 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 Gjelder 2022 1,500,000 (gjelder 2022)
2021/75 Østre Agder regionråd Helseklynge - Videreføring (siste år) 750,000 750,000

Sum 11,077,500 -2,144,179 -2,320,000 -1,208,321 5,405,000

Tilsagn i 2022

lTilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2022 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 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 saml. (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
UiA Agder Batteries - Kompetanse 1,500,000 Gjelder 2023 1,500,000 gjelder 2023
UIA Psykologi 509,000 509,000
Norce AS / UiA Kompetansesenter for store forskningss. 577,000 577,000
UiA Godt begynt 374,000 Gjelder 2023 374,000 gjelder 2023
NHO ScaleUp Norge 500,000 Gielder 2023 500,000 gjelder 2023
Sum 12,757,000 -825,000 11,932,000

Tilsagn i 2023

ITilsaøn Søker/orøanisasion Prosjektnavn Tilsagn 2023 Utbetalt 2023 Utbetalt 2024 Utbetalt 2023 Utbetalt 2025 Inndratt Rest Kommentar

Sum
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 23/06117-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023 

 
   

UiA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - 
Søknad for 2023 - fornyet behandling 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner søknad for 2023  
med et beløp på NOK 2.000.000,-. Midlene overføres fra ubenyttede midler 
innvilget i 2019. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026.  
 
Det er en forutsetning for støtten og senere utbetaling av denne at man i løpet av 
2023 klarer å fulle visningsarenaen med innhold og aktivitet og at dette kan 
dokumenteres i en sluttrapport for prosjektet.  

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

 
 
Vedlegg 
UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - utbetaling for 2019-
2021, og søknad for 2023 
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 
 
Saksopplysninger 
 
I styremøtet 2. desember 2022 besluttet styre å utsette behandlingen av søknaden for 
2023 inntil man hadde fått en ytterligere presentasjon/redegjørelse av prosjektets siste år 
fra søker.  
 
I etterkant av dette har daglig leder avtalt med søker at de holder en presentasjon i 
styremøtet 17. februar 2023 som også avholdes hos søker/på UiA.  
 
Daglig leder har valgt å legge frem samme forslag til vedtak som sist, men legger til grunn 
at styret vil få et langt bedre grunnlag for å vurdere søknaden etter presentasjonen fra 
søker, og er ut fra dette åpen på at styret kan ønske å fatte et annet vedtak enn det som 
fremgår av innstillingen. Det er imidlertid vanskelig for daglig leder, før presentasjonen er 
holdt, å komme med en annen innstilling.  
 
Utbetaling av støtte for 2019-2021 med NOK 4.298.000,- har funnet sted som vedtatt i 
desember møtet. Dette er følgelig ikke del av saksbehandlingen videre.   
 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

23/06117-4
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 17.02.2023

UiA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse -
Søknad for 2023 - fornyet behandling

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner søknad for 2023

med et beløp på NOK 2.000.000,-. Midlene overføres fra ubenyttede midler
innvilget i 2019. Tilsagnet er gyldig til 31. desember 2026.

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

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

Vedlegg
UIA - Senter for e-helse - Agder som mønsterregion innenfor e-helse - utbetaling for 2019-
2021, og søknad for 2023
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

Saksopplysninger

I styremøtet 2. desember 2022 besluttet styre å utsette behandlingen av søknaden for
2023 inntil man hadde fått en ytterligere presentasjon/redegjørelse av prosjektets siste år
fra søker.

I etterkant av dette har daglig leder avtalt med søker at de holder en presentasjon i
styremøtet 17. februar 2023 som også avholdes hos søker/på UiA.

Daglig leder har valgt å legge frem samme forslag til vedtak som sist, men legger til grunn
at styret vil få et langt bedre grunnlag for å vurdere søknaden etter presentasjonen fra
søker, og er ut fra dette åpen på at styret kan ønske å fatte et annet vedtak enn det som
fremgår av innstillingen. Det er imidlertid vanskelig for daglig leder, før presentasjonen er
holdt, å komme med en annen innstilling.

Utbetaling av støtte for 2019-2021 med NOK 4.298.000,- har funnet sted som vedtatt i
desember møtet. Dette er følgelig ikke del av saksbehandlingen videre.
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For øvrig vedlegges saksdokumentene slik de forelå til møtet i desember.  
 
For øvrig vedlegges saksdokumentene slik de forelå til møtet i desember.
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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 
 
 
  

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

22/22027-4
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 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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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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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 23/06117-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  

           
 

   

Impact HUB - Welcome HUB - Sluttutbetaling støtte 2022 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling av 
innvilget støtte for 2022 med NOK 375.000,- til Impact HUB knyttet til prosjektet 
Welcome HUB.  

 
 
Vedlegg 
Welcome HUB Agder - Signert prosjektregnskap samt revisors erklæring 
Oppsummering WHA 2022 
 
Saksopplysninger 
 
Styret innvilget støtte til Welcome HUB i 2022. Selskapet bak initativet, Impact HUB Agder 
AS, er del av et internasjonalt nettverk av sosiale entreprenører som søker å legge til rette 
for oppnåelse av FNs bærekraftsmål. En del av konseptet er etablering av bærekraftshus. 
I tillegg til det allerede etablerte bærekraftshuset i Arendal er det etablert tilsvarende hus i 
mer enn 100 byer i over 50 land. Etableringen i Arendal er den første etableringen i Norge. 
Selskapet arbeider med de tre bærekraftsdimensjonene økonomi, miljø og sosiale forhold. 
Selskapet arbeider tett med frivillige, myndigheter og næringslivet. 
  
I tilknytning til Morrows etablering i Arendal, og et økende behov også for annet næringsliv  
i regionen (Gard, Norce mv.) til å hente arbeidskraft til regionen ble selskapet forespurt av 
Arendal kommune og Arendal Næringsforening om man også kunne påta seg ansvaret for 
å etablere Welcome HUB Agder.  
 
Selskapet har brukt prosjektåret til å implementere programmet som dannet grunnlag for 
søknaden, og som omfattet følgende områder:  
 
Business assistance 
Tilby bedrifter hjelp til å ta imot nye ansatte på en god måte og få hjelp til alle  
praktiske sider av det å flytte til et nytt land. 
 
Work, culture and skills development 
Program for familiemedlemmer, jobb til ektefeller, kurs om kultur, språk,  
arbeidslivsregler, andre regler mv. Samt faste samlinger 
 
Agder – a place to belong 
Utvikling av ambassadørnettverk, digitale plattformer, drop-in service både  

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

23/06117-5
Ole Magnus Heimvik

Utvalg Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Impact HUB - Welcome HUB - Sluttutbetaling støtte 2022

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

innvilget støtte for 2022 med NOK 375.000,- til Impact HUB knyttet til prosjektet
Welcome HUB.

Vedlegg
Welcome HUB Agder - Signert prosjektregnskap samt revisors erklæring
Oppsummering WHA 2022

Saksopplysninger

Styret innvilget støtte til Welcome HUB i 2022. Selskapet bak initativet, Impact HUB Agder
AS, er del av et internasjonalt nettverk av sosiale entreprenører som søker å legge til rette
for oppnåelse av FNs bærekraftsmål. En del av konseptet er etablering av bærekraftshus.
I tillegg til det allerede etablerte bærekraftshuset i Arendal er det etablert tilsvarende hus i
mer enn 100 byer i over 50 land. Etableringen i Arendal er den første etableringen i Norge.
Selskapet arbeider med de tre bærekraftsdimensjonene økonomi, miljø og sosiale forhold.
Selskapet arbeider tett med frivillige, myndigheter og næringslivet.

I tilknytning til Morrows etablering i Arendal, og et økende behov også for annet næringsliv
i regionen (Gard, Norce mv.) til å hente arbeidskraft til regionen ble selskapet forespurt av
Arendal kommune og Arendal Næringsforening om man også kunne påta seg ansvaret for
å etablere Welcome HUB Agder.

Selskapet har brukt prosjektåret til å implementere programmet som dannet grunnlag for
søknaden, og som omfattet følgende områder:

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

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

Agder - a place to belong
Utvikling av ambassadørnettverk, digitale plattformer, drop-in service både
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for hjelp og som en sosial møteplass, get involved program, språkopplæring  
Talent attraction 
En utvidelse av programmet ved å tilby potensielle arbeidsgivere å få tak i  
talenter og nødvendig kompetent arbeidskraft. 
 
En kort redegjørelse knyttet til gjennomføring av første prosjektår, samt regnskap, følger 
også vedlagt.  
 
 
Vurderinger 
 
Daglig leder har besøkt Welcome HUB underveis, og har også hatt dialog med flere andre 
aktører som har arbeidet opp mot senteret. 
 
Inntrykket hos daglig leder er at tilbudet som er etablert via Welcome HUB er blitt svært 
godt mottatt i regionen, og aktiviteten ved «senteret» har virkelig skutt fart i løpet av 2022. 
Slik det fremstår drives det en svært utadrettet virksomhet som ikke bare passivt venter på 
at relevante aktører skal ta kontakt, men som aktivt søker relevante miljøer og etablerer 
tilbud som både er etterspurt og som fullstendig har manglet i regionen hittil. Dette 
omfatter alt fra sosiale møteplasser til kurs innenfor språk (norsk), kultur, bistand med 
bosettning mv. og all mulig annen oppfølning og rådgivning som kan være relevant for 
nytilflyttede og fremmedspråklige.  
 
Daglig leders intrykk samsvarer også med de tilbakemeldinger daglig leder har fått fra 
andre som har arbeidet opp mot Impact HUB AS knyttet til dette prosjektet. Lokalene i 
Torvgata og aktiviteten som springer ut fra prosjektet har blitt svært viktig for mange 
nytilflyttede i regionen og også for mennesker som har bodd i regionen en periode, men 
som har utenlandsk bakgrunn. 
 
Det er også verdt å merke seg at prosjektet nylig fikk Arendal bystyrets hederlige omtale 
for 2022. 
 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet fremstår som svært vellykket og har gitt grunnlag for en aktivitet langt ut over 
det man kunne forvente. Daglig leder har fått et svært godt inntrykk av prosjektet og måten 
dette gjennomføres på. Det er allerede bebudet at man vil få en oppfølgningssøknad for 
2023. Daglig leder vil komme tilbake til denne når den foreligger.  
 
Det foreslås at sluttutbetaling godkjennes som omsøkt.  
 

for hjelp og som en sosial møteplass, get involved program, språkopplæring
Talent attraction
En utvidelse av programmet ved å tilby potensielle arbeidsgivere å få tak i
talenter og nødvendig kompetent arbeidskraft.

En kort redegjørelse knyttet til gjennomføring av første prosjektår, samt regnskap, følger
også vedlagt.

Vurderinger

Daglig leder har besøkt Welcome HUB underveis, og har også hatt dialog med flere andre
aktører som har arbeidet opp mot senteret.

Inntrykket hos daglig leder er at tilbudet som er etablert via Welcome HUB er blitt svært
godt mottatt i regionen, og aktiviteten ved «senteret» har virkelig skutt fart i løpet av 2022.
Slik det fremstår drives det en svært utadrettet virksomhet som ikke bare passivt venter på
at relevante aktører skal ta kontakt, men som aktivt søker relevante miljøer og etablerer
tilbud som både er etterspurt og som fullstendig har manglet i regionen hittil. Dette
omfatter alt fra sosiale møteplasser til kurs innenfor språk (norsk), kultur, bistand med
bosettning mv. og all mulig annen oppfølning og rådgivning som kan være relevant for
nytilflyttede og fremmedspråklige.

Daglig leders intrykk samsvarer også med de tilbakemeldinger daglig leder har fått fra
andre som har arbeidet opp mot Impact HUB AS knyttet til dette prosjektet. Lokalene i
Torvgata og aktiviteten som springer ut fra prosjektet har blitt svært viktig for mange
nytilflyttede i regionen og også for mennesker som har bodd i regionen en periode, men
som har utenlandsk bakgrunn.

Det er også verdt å merke seg at prosjektet nylig fikk Arendal bystyrets hederlige omtale
for 2022.

Konklusjon

Prosjektet fremstår som svært vellykket og har gitt grunnlag for en aktivitet langt ut over
det man kunne forvente. Daglig leder har fått et svært godt inntrykk av prosjektet og måten
dette gjennomføres på. Det er allerede bebudet at man vil få en oppfølgningssøknad for
2023. Daglig leder vil komme tilbake til denne når den foreligger.

Det foreslås at sluttutbetaling godkjennes som omsøkt.
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Oppsummering av Welcome Hub Agder 2022

Impact Hub Agder AS fikk i 2022 750.000 kroner i støtte fra AAUKF til oppstart av programmet Welcome
Hub Agder. Støtten fra AAUKF har hatt avgjørende betydning for utviklingen av programmet, og vi har
jobbet hardt for at støtten skal komme flest mulig til gode. Status etter første år med aktiviteter:

Business assistance/Private sector pilot - Første fase av WHA, hvor vi skulle bistå Arendal kommune
med å hjelpe Morrow sine ansatte med å bli godt etablert, er gjennomført som planlagt. Vi anser
piloteringen av denne tjenesten for ferdig, og vi har utviklet en tjenestepakke vi tilbyr bedrifter. Morrow
Batteries har budsjettert inn våre tjenester for 2023, og vi er i prosess med å signere kontrakt med dem. I
tillegg jobber vi nå for å lage avtaler med andre regionale bedrifter med mange internasjonale ansatte.

Work, culture and skills development - Denne delen av programmet er i stadig utvikling, og i 2022 har
vi lansert en rekke arrangementer. Hver uke arrangeres det flere ukentlige arrangementer, og vi ser at
interessen for å delta er økende. Mange uttrykker at de regelmessige eventene hos oss har vært
avgjørende for å snu en negativ trend hvor de har følt seg ensomme etter at de flyttet til regionen.
Månedlig har vi både faglige arrangementer med fokus på jobb/karriere, og ulike temaer som er nyttige
for nyankomne. I tillegg har vi sosiale møteplasser hvor folk kan bli kjent med andre internasjonale og
lokalbefolkningen. Vi fortsetter å utvikle nye eventer fortløpende ettersom vi ser behov for informasjon hos
målgruppen for programmet. I samarbeid med Agder Fylkeskommune holder vi på med kurset Start-Up
Agder, et etablererprogram på engelsk for nye entreprenører. Vi er i sluttfasen av utviklingen av Job Start
- karriereprogrammet for ektefeller/partnere av internasjonale som har flyttet til Agder på grunn av jobb,
og andre. Dette kurset er utviklet i samarbeid med Karriere Agder, og vil bli arrangert to ganger i året,
med oppstart våren 2023.

Agder - a place to belong - Den digitale plattformen er oppe og går, og blir fortløpende oppdatert med
informasjon ettersom vi ser behovet hos målgruppen. Drop -in service er et tilbud hver torsdag, og vi
arrangerer i samarbeid med Arendal Voksenopplæring norskkurs på kveldstid hver uke. Vi har koblet en
rekke av de internasjonale som frivillige hos ulike organisasjoner, men vi ser behov for å gjøre det på en
mer effektiv måte, og jobber videre med å organisere et program for frivillige.

Talent attraction - Vi har sammen med Relocation Agder og NAV Agder blitt invitert med på et initiativ i
regi av Agder fylkeskommune hvor målet er å komme opp med en felles plan for hvordan vi skal gå frem
for å tiltrekke oss arbeidskompetanse til regionen. Vi opplever at vi har mye kunnskap å bidra med på
dette feltet og kommer til å delta aktivt i dette arbeidet i 2023.

Med bakgrunn i støtten fra AAUKF og programmets suksess så langt, har Arendal kommune gått inn med
500.000 i året ut 2025. Vi samarbeider tett med og har skrevet en samarbeidsavtale med Relocation
Agder, og ser sammen med dem på muligheten for å starte Welcome Hub i tidligere Vest-Agder. Vi har i
samarbeid med NORCE begynt planlegging av et forskningsprosjekt som skal forsøke å utarbeide en
modell for velkomsttjenester. WHA har også innledet et samarbeid med Rana kommune og Oslo
Regionen, som er interesserte i å lære av det arbeidet som er gjort med Welcome Hub Agder. I oktober
var kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik på besøk hos oss, og i desember leverte regjeringens
arbeidsinnvandrerutvalg en NOU, hvor de spesifikt nevner Welcome Hub Agder som et positivt initiativ. I
januar fikk vi Arendal bystyres Hederlige omtale for vårt arbeid med WHA.

Vi er veldig takknemlige for støtten, og håper på videre samarbeid i 2023.
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Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023 

 
   

Green Waves AS - Sluttrapport og forespørsel om sluttutbetaling 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til 
Green Waves AS sitt prosjekt «Pilotering av ny løsning for elektrisk persontransport 
på sjøen» med NOK 300.000,- som omsøkt.  

 
 
Vedlegg 
2023 01 20 Sluttrapport AAUFK 
Bekreftelse AAUKF 
Prosjektregnskap Green Waves 
2023 01 20 Rapport forprosjekt Persontransport på vannveien 
 
Saksopplysninger og vurdering 
 
Det vises til vedlagte rapport og regnskap.  
 
Daglig leder har sammenholdt rapport og regnskap med opprinnelig søknad. Etter det 
daglig leder kan se synes prosjektet gjennomført i samsvar med den beskrivelse som 
fulgte av prosjektet, jfr. også den redegjørelse som fremgår av sluttrapporten.  
 
Selve sluttrapporten er lite utfyllende, og selv om forprosjektet konkluderer med at det bør 
ligge til rette for et hovedprosjekt så er konklusjonen og føringene rundt veien videre mer 
uklar og diffus enn det man kunne håpe på.  
 
Daglig leder ser imidlertid ikke grunnlag for å gjøre noen endringer fra tidligere og 
anbefaler at styret godkjenner sluttutbetaling som omsøkt. Dog kan man stille spørsmål 
ved om denne type prosjekter i fremtiden ikke bør være øverst på prioriteringslisten. 
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Green Waves AS - Sluttrapport og forespørsel om sluttutbetaling

Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til

Green Waves AS sitt prosjekt «Pilotering av ny løsning for elektrisk persontransport
på sjøen» med NOK 300.000,- som omsøkt.

Vedlegg
2023 01 20 Sluttrapport AAUFK
Bekreftelse AAUKF
Prosjektregnskap Green Waves
2023 01 20 Rapport forprosjekt Persontransport på vannveien

Saksopplysninger og vurdering

Det vises til vedlagte rapport og regnskap.

Daglig leder har sammenholdt rapport og regnskap med opprinnelig søknad. Etter det
daglig leder kan se synes prosjektet gjennomført i samsvar med den beskrivelse som
fulgte av prosjektet, jfr. også den redegjørelse som fremgår av sluttrapporten.

Selve sluttrapporten er lite utfyllende, og selv om forprosjektet konkluderer med at det bør
ligge til rette for et hovedprosjekt så er konklusjonen og føringene rundt veien videre mer
uklar og diffus enn det man kunne håpe på.

Daglig leder ser imidlertid ikke grunnlag for å gjøre noen endringer fra tidligere og
anbefaler at styret godkjenner sluttutbetaling som omsøkt. Dog kan man stille spørsmål
ved om denne type prosjekter i fremtiden ikke bør være øverst på prioriteringslisten.
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Gjerstad, 20.01.2023 

Sluttrapportering for forprosjekt «Pilotering av ny løsning for elektrisk persontransport på 

sjøen», saksnummer 54/22.  

  

Prosjekteier/søker: Green Waves AS, org.nr. 818479042 

Kontaktperson: Ida Salomonsen, daglig leder 

 

Sammendrag av prosjektets gjennomføring, sammenholdt med opprinnelig søknad og 

tildelingsvedtaket 

Prosjektet er gjennomført som et forprosjekt for å avklare om det formålstjenlig å gå 

videre til et hovedprosjekt med utvikling og etablering av en pilotløsning for person- 

og godstransport på vannet. Prosjektet har resultert i et internt 

arbeidsdokument/rapport som beskriver dagens situasjon for båttransport i Agder, 

hvilke tilbud som finnes og markedet generelt, samt forventet utvikling fremover. Det 

er jobbet med hvilke muligheter som ligger i markedet, og hvilke krav som er der i 

dag og hvilke som vil komme i nær fremtid. Det har vært samtaler og intervju med 

potensielle kunder, offentlige aktører og potensielle samarbeidspartnere, og det er 

flere interesserte aktører med inn mot et hovedprosjekt. Erfaringen vi har gjort oss 

gjennom forprosjektet gir positive signaler til å jobbe mot et hovedprosjekt med 

pilotløsning, og vi mener at det er grunnlag for å etablere dette hos en av aktørene i 

Agder. Det må gjøres flere vurderinger sammen med aktørene for å avklare ansvar 

og rettigheter som skal tillegges den enkelte aktøren i neste prosjektfase, og deretter 

bestemme de riktige samarbeidspartnerne for å etablere et konsortium til det videre 

arbeidet.  

  

Prosjekteiers vurdering av prosjektets gjennomføring og måloppnåelse, målt opp mot 

opprinnelig søknad og kompetansefondets strategi for utdelinger, samt tildelingsvedtaket 

 Prosjektet har tatt noe lenger tid enn først planlagt, ca. seks uker mer enn oppsatt i 

tidsplanen.  

Målet med forprosjektet var å avklare om det er hensiktsmessig å gå videre til et 

hovedprosjekt, samt å avklare hvilke finansieringsmuligheter som kan være aktuelle for det 

videre arbeidet.  

Vi har gjennom forprosjektet kartlagt og avklart nok til å ha et beslutningsgrunnlag for videre 

arbeid. Vi anbefaler å gå videre til et hovedprosjekt, og vil legge frem rapport og ha 

gjennomgang av denne og arbeidet som er gjort for styret for en endelig beslutning om 

videre satsning.  

Vi har gjennom kartlegging og samtaler avklart dagens behov og tanker om fremtidige 

muligheter for andre ruter og løsninger. Vi har fått kunnskap om markedet de opererer i og 

deres tanker og innspill på viktige faktorer inn mot elektrifisering av transportsektoren på 

vannet.  
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Vi har kartlagt finansieringsmuligheter som finnes, men det er ikke utarbeidet søknader. For 

å komme videre til søknadsprosessen må det innhentes estimerte pristilbud ut ifra en 

grovskisse på hvordan en pilotløsning vil se ut og hva som skal inngå i løsningen. Dette 

gjenstår å gjøre etter nærmere avklaringer med samarbeidspartnere.    

  

Relevant informasjon om prosjektets betydning, prosjekteiers erfaringer etter å ha 

gjennomført prosjektet etc.  

Prosjektet har vært viktig for å kartlegge markedet, innhente informasjon, bygge kunnskap og 

ikke minst bygge gode og relevante relasjoner for det videre arbeidet. Det foregår i dag mye 

innenfor dette segmentet, både fra regjeringen og fra fylkeskommunalt hold og fra andre 

elbåtaktører. Vi er i riktig tid for å jobbe videre mot en pilotløsning, og kunne være klar i 

markedet til kommende krav stilles i offentlige anbud som står for tur i nær fremtid. Det vil 

også møte eksisterende og kommende krav om nullutslipp i havner, kanaler og innsjøer. 

Målene for reduksjon av klimagassutslipp som skal nås innen 2030 nærmer seg fort, og skal 

de nås må flere på banen og jobben sammen for å finne innovative og gode 

nullutslippsløsninger på vannet.  
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Til Green Waves AS 

 

 

Rapport om faktisk funn 
Det vises til tilsagn om tilskudd til prosjekt 54/22 gitt til Green Waves AS fra Aust-Agder Utviklings- og 

Kompetansefond (AAUKF). Vi har gjennomført de handlinger som er avtalt med Green Waves AS. Kontroller og 

resultatet av disse er listet opp nedenfor. Vårt oppdrag ble utført i samsvar med ISRS 4400 «Avtalte 

kontrollhandlinger». Handlingene ble utført kun for å gi en uttalelse i forbindelse med deres anmodning om 

sluttutbetaling av innvilget støtte, og oppsummeres som følger: 

1. Kontroll av prosjektførte kjøp av tjenester og varer mot underliggende dokumentasjon, og at disse 
samsvarer med bokførte kostnader i selskapets regnskapssystem 

2. Kontroll av at timelister er signert 
3. Kontrollert at bokført kostnad i prosjektregnskapet stemmer med førte timelister på prosjektet 

multiplisert med timesatser som selskapet har avtalt med AAUKF og at timer som inngår i 
prosjektregnskapet er lønnsinnberettet. 

4. Kontroll korrekt behandling av merverdiavgift på prosjektkostnader 
5. Kontroll av at postene i prosjektregnskapet stemmer med tilsvarende poster bokført i virksomhetens 

regnskapssystem iht. regnskapslovgivningen 
 

Vi rapporterer våre funn nedenfor: 

a. Med hensyn til punkt 1 har vi funnet at prosjektførte kostnader av varer og tjenester samsvarer med 
underliggende dokumentasjon, og at disse tilsvarer hva som er bokført i selskapets regnskapssystem. 
Totalt innkjøp beløper seg til kr. 418 285 etter fradrag for mva. 

b. Med hensyn til punkt 2 har vi funnet at samtlige timelister er attestert  
c. Med hensyn til punkt 3 har vi kontrollert at ansatte som har arbeidet på prosjektet har mottatt lønn, 

og lønn er innberettet, for de måneder det er skrevet timer på prosjektet. 
d. Med hensyn til punkt 4 har vi funnet at samtlige kostnader er korrekt behandlet ift. merverdiavgift. 
e. Med hensyn til punkt 5 har vi funnet at antall timer ført på prosjektet stemmer med 

prosjektrapporten. Multiplisert med benyttet timesats beløper dette seg til kr. 224 260.  
f. Med hensyn til punkt 7 har vi funnet samsvar mellom postene i prosjektregnskapet og tilsvarende 

poster i virksomhetens regnskapssystem. 
 

Totale prosjektkostnader som fremkommer av den kontrollerte prosjektrapporten beløper seg til  

Kr. 642 545.  
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Siden de ovenstående kontrollhandlingene hverken utgjør revisjon eller forenklet revisorkontroll i samsvar 

med revisjonsstandardene, gir vi ikke uttrykk for noen sikkerhet for at prosjektkostnadene pr. 20.01.23 ikke 

inneholder vesentlige feil. 

Dersom vi hadde utført tilleggshandlinger eller hadde gjennomført revisjon eller forenklet revisorkontroll i 

samsvar med revisjonsstandardene, kunne andre forhold ha kommet til vår kunnskap og blitt rapport til dere. 

Vår rapport er utelukkende utarbeidet for det formål som er beskrevet i første avsnitt i denne rapporten og til 

deres informasjon, og skal ikke brukes til noe annet formål.  

 

 

Arendal, 20. januar 2023 

Agder-Team Revisjon AS 

 

 

_________________________ 

Kenneth Sandvik Holst 

Statsautorisert revisor 
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Prosjektledelse 126 000 126 350
Kartlegging av behov 150 500 152 681
Markedsanalyser 126 000 127 332
Kartlegging finansiering og aktører til hovedprosjekt 101 500 101 782
Kartlegging ladeløsninger og infrastruktur 63 000 63 650
Reisekostnader 70 000 70 750
Sum 637 000 642 545
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Januar 2023 Forprosjekt – internt arbeidsdokument 

  

[Denne rapporten oppsummerer arbeidet som er gjort i 

forbindelse med forprosjektet. Den ender ut i en anbefaling 

om videre arbeid og beskrivelse av hovedprosjekt.]   
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1. Innledning 
Både i Norge og internasjonalt legges det stor vekt på at man skal jobbe mot å bli 

nullutslippssamfunn. I den maritime sektoren gir dette noen muligheter for å skape både 

arbeidsplasser og økonomiske gevinster. Det er lagt fokus på et grønt skifte i skipsfarten, og vi 

ønsker gjennom dette prosjektet å belyse hvilke muligheter som ligger i å tilby nullutslippsløsninger 

for person- og varetransport på vannet.  

For å begrense omfanget har vi i forprosjektet valgt å ta utgangspunkt i Agder og se nærmere på de 

kommunene langs kysten som tilbyr båttransport i dag. Langs kystlinjen i Agder finner vi flere 

aktuelle aktører innenfor person- og godstransport som driver på ulike nivåer. Vi ønsker å se 

nærmere på områdene hvor det går båter i rutetrafikk og som har helårsdrift. Vi anser det også som 

viktig at vi ved videreføring til et hovedprosjekt har nærhet til pilotløsningen og er tett på med tanke 

på tilgjengelighet og oppfølging.  

Vi mener at vi med bakgrunn i Agder kan ta beslutninger som er overførbare til andre kommuner, 

både i Norge og i Europa. Ved helårsdrift får man her både utfordringene med is om vinteren og med 

varme om sommeren. Begge deler er ting som må tas med i betraktningen ved valg av båtskrog og 

teknologi i hovedprosjektet, og er viktige faktorer for erfaringene vi tar med oss fra et eventuelt 

pilotprosjekt.  

 

1.1 Bakgrunn 
Norge har en kystlinje som er 100 000 km lang og den har et yrende båtliv. Samtidig har vi forpliktet 
oss til å halvere CO2-utslipp i transportsektoren innen 2030. Skal vi klare dette, må det komme 
løsninger som setter miljøet i fokus – og de må komme i nær fremtid. Vi mener fremtiden er 
elektrisk, også for person- og varetransport på sjøen.   
  
Vi ser allerede i det internasjonale markedet at det er flere byer som setter krav om utslippsfrie 
havner, i Norge ser vi det samme i en del innlandsvann. Vi ser samtidig at det nå kommer krav om 
nullutslippsløsninger i nye offentlige anbud som legges ut for kontrakter om offentlig transport. Vi 
antar vi kan forvente at disse kravene vil øke i tiden fremover.   
  
Vi ønsker å tilby en prisgunstig båt som dekker behov for passasjertransport i kystnære farvann, på 
innsjøer, elver og i bysentre. Ved å sette fokus på dette nå vil vi være i forkant av kravene og ha 
løsningene klare for å skape bedre og mer miljøtilpassede alternativer også innenfor 
transportsegmentet.   
 

Forprosjektet skal bidra til å: 

• Kunne ta en beslutning om å sette i gang hovedprosjekt med pilotløsning 

• Kartlegge finansieringskilder for et eventuelt hovedprosjekt 

• Kartlegge potensielle kunder og samarbeidspartnere for hovedprosjektet 

 

 

1.2 Green Waves sine mål 
Green Waves ble etablert i 2017 med en visjon om å gjøre verdens hav grønnere. Dette skulle gjøres 

gjennom å elektrifisere den maritime sektoren med bærekraftige løsninger, og målet er å 

tilgjengeliggjøre nullutslippsløsninger på vannet for flest mulig. For å oppnå mål og visjoner må det 

fokuseres på hvordan man skal nå massene, og hvilke kundesegmenter som gir størst volum.  
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1.3 Nasjonale mål og satsningsområder for nullutslippsløsninger på vannet 
I Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart fremgår det at regjeringens ambisjoner er å halvere 

utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, samt å stimulere til utvikling av null- og 

lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier. Norge er langt fremme på grønn omstilling i skipsfarten, 

men omstillingstakten må økes for å innfri ambisjonene. 

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt en ambisjon om å halvere utslippene fra internasjonal 

skipsfart innen 2050, sammenlignet med 2008.  

Regjeringen vil i samarbeid med kommuner og havnemyndigheter ha som mål å ha utslippsfrie 

havner der det ligger til rette for det innen 2030.  

I det nasjonale utslippsregnskapet er utslippene fra innenriks sjøfart og fiske estimert til 2,95 

millioner tonn Co2-ekvivalenter i 2017. I tillegg er klimagassutslippene fra fritidsbåter estimert til 

rundt 530 000 tonn CO2-ekvivalenter. Samlet tilsvarer klimagassutslippene fra innenriks sjøfart, fiske 

og fritidsbåter om lag 22 % av utslippene i transportsektoren.  Utslipp fra innenriks skipsfart 

beregnes kun ut ifra salg av drivstoff i Norge, som er registrert til bruk i innenriks skipsfart, dette gir 

en betydelig usikkerhet knyttet til hva som er det reelle klimagassutslippet fra innenriks skipsfart og 

fiske. DNV GL har kartlagt skipstrafikken langs norskekysten ved hjelp av aktivitetsdata (AIS) og 

koblet dette med fartøysdatabaser som inneholder spesifikk informasjon om hvert fartøy, dette gjør 

det mulig å beregne utslipp fra skipstrafikken langs norskekysten. Denne beregningsmåten gir et 

estimert utslipp på 4,8 millioner tonn, altså rundt 1,8 millioner høyere enn estimatet i det nasjonale 

utslippsregnskapet. Utslippsestimatene basert på AIS-data indikerer at utslippene har økt noe de 

siste årene, mens tallene i den nasjonale utslippsstatistikken indikerer at det er synkende utslipp fra 

2012-2017.  

 

Figur 1: IMOs klimaambisjon. Stiplet linje er forventet utslippsutvikling i et scenario hvor ting fortsetter som før. Heltrukken 

linje er en utslippsbane i tråd med IMOs ambisjoner.  

 

For å nå IMOs klimaambisjoner forventes det innstramninger av kravene til energieffektiv design av 

nye skip, samt krav til energieffektiv operasjon av alle skip.  

Et hjemmemarked som er tidlig utviklet gir erfaring og kompetanse som kan bidra til at norske verft, 

tjeneste- og utstyrsleverandører er godt posisjonert til å gripe vekstmuligheter i internasjonale 

markeder.  
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Maritim næring er et prioritert næringspolitisk satsningsområde for regjeringen, og de har lagt til 

rette for stabile rammebetingelser for næringen. Grønn skipsfart er ett av åtte satsningsområder i 

regjeringens maritime strategi fra 2015. Tilgang til kompetanse er avgjørende for å utvikle og 

vedlikeholde konkurranse- og verdiskapingsevnen i næringen.  

Et utdrag av hva regjeringen vil: 

• Ha en ambisjon om å halvere klimagassutslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.  

• Stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.  

• Stimulere til ytterligere grønn vekst og konkurransekraft i norsk maritim næring, og legge til 

rette for økt eksport av lav- og nullutslippsteknologi i maritim sektor. 

 

1.4 Regionale mål for klimagassutslipp fra transport 
I Regionplan Agder 2030 fremgår det at hovedmålet er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region i 2030 – det skal være et attraktivt lavutslippssamfunn med gode 

levekår. I dette inngår det at man skal redusere klimagassutslippene på Agder med minst 45 % innen 

2030, og ett av dem fem hovedsatsningsområdene frem mot 2030 er transport og kommunikasjon.  

Det er i planen satt mål om at det innen 2030 er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt 

utformete mobilitetsløsninger, og nødvendig infrastruktur for et lavutslippssamfunn er bygd ut. 

Dette skal de nå blant annet gjennom å sikre regional og statlig finansiering av infrastruktur for 

miljøvennlig transport og innfasing av fremtidsrettede løsninger, ved å definere og etablere 

sammenhengende transportkorridorer for hele Agder, med effektive knutepunkter for person- og 

godstrafikk, ved å bygge ut en stabil og robust kraftinfrastruktur for klimavennlig mobilitet og 

iverksette tiltak for at transportsektoren blir utslippsfri.  

Ordningen Klimasats i Miljødirektoratet for å støtte fylkeskommuner som ønsker å satse på 

klimavennlige hurtigbåter.  

 

1.5 Regler og krav - nå og fremover 
Krav i offentlige anbud, i kombinasjon med støtte fra blant annet Enova og NOx-fondet til 

teknologiutvikling og infrastruktur for lading er med å drive frem en raskere innfasing av ferger med 

elektrisk fremdrift. Regjeringen vil ifølge Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart bidra til at 

det kan stilles krav om null- og lavutslipp i kommende anbudsrunder på ferger og hurtigbåter.  

Sjøfartsdirektoratet forvalter regelverket for skipssikkerhet og miljø på skip. De deltar i utviklingen 

av, og godkjenner og sertifiserer nye, grønne teknologier og skip. Direktoratet leder arbeidet med å 

få regler for nye miljøvennlige drivstoff inn i internasjonalt regelverk i IMO. 

Kystverket har ansvaret for sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning i norske kyst- og 

havneområder. Kystverket eier, drifter og utvikler statlig maritim infrastruktur, samt lostjenesten og 

trafikkovervåkning som bidrar til økt fremkommelighet for sjøtransporten. Kystverket har også 

myndighet overfor havnene, som er sentrale aktører i det grønne skiftet i skipsfarten 

Regjeringen vil legge til rette for at Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har god kompetanse og 

kapasitet på ny klimavennlig teknologi i skipsfarten. Det vil være avgjørende for at godkjenning av 

nye skip og utvikling av regelverk ikke skal bli en flaskehals i omstillingen.  

 



6/23 Green Waves AS - Sluttrapport og forespørsel om sluttutbetaling - 23/06117-6 Green Waves AS - Sluttrapport og forespørsel om sluttutbetaling : 2023 01 20 Rapport forprosjekt Persontransport på vannveien

 

 

Aktuelle lover og forskrifter, med utdrag av punkter å merke seg: 

• Forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer 

o Forskriften gjelder ikke for fartøy som brukes til lege- og ambulansetjeneste eller 

organisert skoleskyss og som skal ha passasjersertifikat. 

o For fartøy uten overbygning som gir beskyttelse mot været for alle passasjerer 

foreligger det operasjonsbegrensninger under §7.  

o Rederiet skal kunne dokumentere at fartøyet er CE-merket som fritidsfartøy, jf. 

Forskrift 15. januar 2016 nr. 35, eller konstruert etter en standard som tilsvarer 

regelverket for CE-merking av fritidsfartøy. 

o Det skal være faste sitte- eller ståplasser med mulighet for å holde seg fast til alle 

om bord. 

o Fartøy skal ha redningsflåte om bord som oppfyller ISO 9650-1 med kapasitet til alle 

om bord.  

• Ved nybygg av passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre skal man i god tid før bygging 

igangsettes sende inn følgende skjema: 

o KS-0125 Anmeldelse av nybygg 

o KS-0115 Begjæring om tilsyn 

• Ved ombygging eller endring av passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre skal rederiet gi 

Sjøfartsdirektoratet melding når det er inngått avtale om ombygging av et skip.  

o KS-0123 Melding om ombygging/endring 

Forskriften finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-01-14-63.  

Oversikt over alle lover og forskrifter for passasjerskip i fartsområde 2 eller mindre: 

https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/passasjerskip/passasjerskip-i-fartsomrade-2-eller-

mindre2/passasjerskip-i-fartsomrade-2-eller-mindre/.  

Oversikt over alle lover og forskrifter for hurtiggående passasjerskip med lengde under 24 meter: 

https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/passasjerskip/hurtiggaende-passasjerskip--under-

24-meter2/hurtiggaende-passasjerskip--under-24-meter/.  

Oversikt over alle lover og forskrifter for passasjerskip (med største lengde) under 15 meter: 

https://www.sdir.no/sjofart/fartoy/fartoystyper/passasjerskip/passasjerskip-med-storste-lengde-

under-15-meter/lover-og-forskrifter-for-passasjerskip-med-storste-lengde-under-15-meter/.  
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2. Dagens situasjon 
Norge er et av få høykostnadsland som fortsatt bygger skip. De som fortsatt bygges er svært 

høyteknologiske og avanserte, noe som gir verftene et viktig konkurransefortrinn. Verftene har 

omstilt seg fra i hovedsak å bygge offshoreskip for noen år siden, til i dag å bygge varierte skipstyper 

som brønnbåter, fiskeri-/havbruksfartøy og passasjer-/cruiseskip.  

 

Figur 2: Skipstyper i ordre ved norske verft i 2015 og 2018.  

 

2.1 Tilgjengelige null- og lavutslippsløsninger 
 

Definisjon av lav- og nullutslippsfartøy: 

DNV GL har definert lavutslippsfartøy som fartøy som har redusert utslipp av klimagasser med minst 

40 % sammenlignet med konvensjonell teknologi. Dette kan oppnås med hybride 

fremdriftssystemer, og det kan være mulig å gjennom en kombinasjon av tekniske og operasjonelle 

tiltak.  

Nullutslippsfartøy er definert som et fartøy som har redusert utslipp av klimagasser med minst 95 % 

sammenlignet med konvensjonell teknologi. Det er ikke gjennomførbart med bruk av fossile 

drivstoff. Eksempler er bruk av batterier og hydrogen på brenselsceller.  

 

2.1.1 Batterielektrisk fremdrift 
Med dagens batteriteknologi egner fullelektrifiseringer seg til relativt korte overfarter med mulighet 

for å lade ofte. Batteri er godt egnet for ferger og elektrifisering av ferger i Norge er godt i gang. 

Elektrisk drift vil også medføre lavere energiforbruk, på grunn av økt virkningsgrad i forhold til 

konvensjonell dieselmotor.  

2.1.2 Delelektrisk (hybridløsninger med batteri) 
Hybridløsninger kan gi betydelige utslippskutt innenfor de fleste fartøyskategoriene. Denne 

løsningen er aktuell for større passasjerferger. Her benyttes hovedsakelig gass i kombinasjon med 

batterier.  

2.1.3 Hydrogen 
Hydrogen kan på sikt erstatte fossile drivstoff i skipsfarten, særlig der det er vanskelig eller lite 

hensiktsmessig å elektrifisere med batterier. Dette gjelder fartøy med stort energibehov, lang 

distanse mellom havner eller hvor vekt og mulighet for energilagring er en begrensning. På kort sikt 
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er ferger, hurtigbåter og andre fartøy som går i faste ruter mellom få havner godt egnet for å teste 

bruk av hydrogen.  

Sjøfartsdirektoratet må godkjenne fartøy under norsk flagg før de settes i drift. For å kunne 

kommersialisere hygrogenløsninger må det på plass en effektiv godkjenningsprosess. Utvikling av 

nødvendig regelverk må skje i takt med teknologiutvikling- og utprøving. Foreløpig er det store 

tilleggskostnader ved å velge hydrogen fremfor konvensjonelle løsninger, dette er den største 

utfordringen for å få implementert hydrogen som drivstoff i maritime fartøy.  

2.1.4 Ammoniakk 
Ammoniakk er et drivstoff som potensielt kan brukes i maritim sektor, per i dag er det dog et 

umodent drivstoff i denne sammenheng, og utbredt bruk ligger frem i tid. Ammoniakk er som 

hydrogen, karbonfritt og vil gi nullutslipp om bord, utslippsreduksjonen avhenger av livsløpet for 

hvordan drivstoffet produseres. En fordel med ammoniakk er at det er lettere å gjøre flytende og har 

betydelig høyere energitetthet enn hydrogen. Det er utfordringer knyttet til sikker og effektiv 

implementering av maritime ammoniakkløsninger, blant annet fordi ammoniakk er giftig og har 

utfordringer knyttet til forbrenningsegenskaper og korrosjon. Det må også på plass et regelverk som 

dekker bruk av ammoniakk om bord på skip.  

2.1.5 Flytende naturgass (LNG)  
Flytende naturgass gir betydelig reduksjon av NOx, SOx og partikler i maritim transport, i tillegg kan 

man oppnå reduksjon av CO2-utslipp sammenlignet med dieseldrift. Forskjellige typer LNG-motorer 

gjør dog at den reelle reduksjonen av klimagassutslipp kan bli betydelig lavere på grunn av utslipp av 

uforbrent metan i eksosgassen. For de fleste LNG-skipene i norske farvann i dag er reduksjonen av 

klimagassutslipp svært liten. DNV GL antar at den forventede teknologiutviklingen vil gi 12 % 

reduksjon frem mot 2040. I kombinasjon med batteri kan klimagassutslippene antas å reduseres 

med om lag 20 %.  

LNG kan være mest aktuelt i fartøyskategorier hvor det er stort energibehov og lang distanse mellom 

havner.  

2.1.6 Biodiesel og biogass 
Biodrivstoff bør baseres på bærekraftig avansert råstoff, som biorester og avfall, for å sikre positiv 

global klima- og miljøeffekt. Biodiesel kan blandes i marin diesel og benyttes på eksisterende 

skipsmotorer opp til et visst nivå, avhengig av kvalitet og type biodiesel. Teknisk sett kan biodiesel i 

varierende grad gi negative langtidsvirkninger for skipsmotorer og utfordringer ved lagring og 

transport.  

Flytende biogass (LBG) kan direkte erstatte eller blandes med LNG med eksisterende infrastruktur og 

motorteknologi. Det vil bidra til å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning, men biogass har 

foreløpig betydelig barrierer knyttet til tilgang, infrastruktur og pris.  

Produksjon av biogass fra ulike typer våtorganisk avfall, inkludert avfall fra fiskeindustrien, 

representerer en verdifull ressurs som også kan løse et avfallsproblem.  
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2.2 Dagens båttransport i Agder 

 

2.2.1 Risør 

Dagens linjestruktur, kapasitet, avstander og hastighet 

Risør har i dag to ferjer som står for båttransporten i skjærgården: 

M/F Øisang, som er en bilferge i tre, tar 60 passasjerer og tre biler og går strekket Øysang-Risør 

mandag til fredag. Det er fire avganger fra hvert sted. I tillegg kan båten chartres til selskaper.  

Båten Agnes kjører mellom Risør og Stangholmen fra St. Hans til etter Trebåtfestivalen. Den går 

daglig fra kl. 12.00 og deretter hver hel og halv time. Det tar ca. 15 minutter én vei.  

R/S 30 - Risør II er også stasjonert i Risør. Denne er ikke i daglig drift, men kan leies med mannskap 

for dagsturer, fisketurer og weekendturer. Den har passasjersertifikat for inntil 12 personer, pluss 

mannskap på tre personer. Den kan ta inntil 20 personer, inkludert mannskap, hvis leier er aktivt 

med på seilingen.  

Infrastruktur på land 

Det er i dag ikke etablerte ladepunkter for båt i Risør kommune. I Ladeplan for elbåter fra 2022 

anbefales det at det etableres et ladepunkt i Risør sentrum, Strandgata 10. Det er her foreslått et 

punkt med en tiltenkt kapasitet på 800 kW, hvor det tilbys 10 stykk hurtigladere à 50 kW og 20 stykk 

normalladere à 22 kW.  

Status og utvikling i bo- og arbeidsmarkedet 

SSB forventer frem mot 2050 ingen vekst i befolkning i Risør, og det lokale arbeidsmarkedet har 

store utfordringer. Samtidig blir det gjort store investeringer i området rundt Risør, som det ikke tas 

høyde for i framskrivingen. I Tvedestrand er det gjort store investeringer med ny E-18 sørover, ny 

videregående skole og nye næringsområder, denne utviklingen er forventet å også kunne virke 

positivt på Risørs regionale bo- og arbeidsmarked.  

 

2.2.2 Tvedestrand 

Dagens linjestruktur, kapasitet, avstander og hastighet 

Tvedestrand har i dag i hovedsak en stor aktør innenfor person- og godstransport på vannet. 

Sørlandets Maritime håndterer rutetrafikk, taxikjøring og varetransport mellom øyene og fastlandet i 

kommunen. I tillegg er de en forlengende arm for nødetatene i skjærgården. De har per i dag tre 

båter i full drift.  

Dagens rutetilbud mellom Gjeving og Lyngør tar 10 minutter i 8 knop, og har en distanse på ca. 1 

nautisk mil ut til siste stopp, pluss retur. Det er i dag satt opp 8 ruter tur/retur gjennom dagen, med 

første rute 7.15 fra Lyngør og siste 21.45 fra Gjeving. Siste rute både fra Lyngør og Gjeving er 

bestillingsskyss og må bestilles minimum fire timer i forkant.  

Rutetilbudet mellom Hagefjorden og Sandøya tar 25 minutter med stopp i 7-8 knop. Her er distansen 

på ca. 2,5 nautiske mil, pluss retur. Også på denne distansen er det i dag satt opp åtte ruter 

tur/retur. Første rute har avgang fra Sandøya kl. 6.45 og siste kl. 21.10. Her er også de to siste rutene 

(én fra hver plass) bestillingsskyss som må bestilles minimum fire timer i forkant.  

De har ca. 40-45 000 passasjerer i året i rutetrafikk, inkludert skoletransport som står for ca. 9500 

påstigninger. Taxiturer og utrykninger for politi, AMK og brann kommer i tillegg.  
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Per i dag ser de ikke at det kan være noen andre ruter som er aktuelle å sette opp i dette området.  

I tillegg til rute- og taxibåtene hadde RAGG i 2022 en badebåt som gikk fra Tvedestrand sentrum til 

Furøya fra 1. juli til 1. august. Den gikk hver hele time fra Rådhuset, via Furuholmen til Furøya. Siste 

oppsatte båt gikk fra Furøya kl. 17.30.  

Infrastruktur på land 

Det er i dag ikke etablerte ladepunkter for båt i Tvedestrand kommune. I Ladeplan for elbåter fra 

2022 anbefales det at det etableres et ladepunkt i Tvedestrand sentrum, Fritz Smithsgate 2. Det er 

her foreslått et punkt med en tiltenkt kapasitet på 800 kW, hvor det tilbys 10 stykk hurtigladere à 50 

kW og 20 stykk normalladere à 22 kW. Det er i tillegg anbefalt et ladepunkt på Gjeving for at ikke 

gjennomreisende skal behøve å ta turen innom sentrum. Det er satt opp tre alternative ladepunkter 

til dette punket; på Lyngør, Borøya og Kilsund.  

Status og utvikling i bo- og arbeidsmarkedet 

Som nevnt over har det vært mye utvikling og det er gjort store investeringer i Tvedestrand de siste 

årene, dette er forventet å gi en positiv befolkningsvekst frem mot 2050 på 10,6 %. Det oppfordres 

fra kommunalt nivå til at man legger til rette for ytterligere vekst med tanke på store etableringer i 

nabokommunene, med Morrow som etablerer batterifabrikk i Arendal og Biozin som bygger fabrikk i 

Åmli.  

 

2.2.3 Arendal 

Dagens linjestruktur, kapasitet, avstander og hastighet 

I Arendal er det i dag to ferger som kjører hele året: 

- M/F Kolbjørn som kjører rute Kolbjørnsvik - APL – Tyholmen. 

- M/F Tromøy som kjører rute Skilsø (Tromøy) - Tyholmen.  

I sommermånedene utvides tilbudet med ytterligere tre ferger; M/S Nidelv som kjører rundt Hisøya 

og innom Merdø to ganger daglig i juli-august, Merdøferga som kjører fra Arendal sentrum-Merdø 

og M/S Hagbart Waage som kjører sightseeing fra Arendal-Gjeving og Arendal-Grimstad, tur/retur 

begge stedene hver dag gjennom sommeren. De kan alle tre bookes til private turer/arrangementer. 

M/F Kolbjørn har i dag 600 eiere med stor interesse for båten og historien. Båten som går i dag er en 

kopi av den forrige som gikk i rutetrafikk på samme plassen. Ruten den kjører er ca. 600 m lang og 

de kjører den i 4-5 knop.  

De har i dag ca. 100 000 passasjerer per år (i snitt 2 000 per uke). Enkelte arrangementer, som for 

eksempel Arendalsuka, kjører de med full kapasitet. Dagens rutetilbud krever 3,3 årsverk fordelt på 

fem kapteiner.  

Utfordring - få folk ut i nasjonalparken. Naturvern/kulturvern - hvordan kan vi løse dette? 

Infrastruktur på land 

På brygga i Kolbjørnsvik er det mulighet for å lade opp til 200 kW med tanke på strømtilgangen på 

brygga. Det er også god tilgang til strøm på Tyholmen. Det er i dag ikke ladestasjoner på noen av 

disse bryggene, men i ladeplanen er det anbefalt ladepunkt på Tyholmen (Rådhusgaten 8). 

Arendal kommune har en hurtiglader som er plassert i Pollen, denne er tilgjengelig fra 15. april til 15. 

november.  
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Status og utvikling i bo- og arbeidsmarkedet 

Det er mye utvikling i Arendal, og det er flere boligområder under etablering. Bryggebyen på 

Vindholmen er et av disse områdene. Her skal det etableres totalt 300 leiligheter helt på 

bryggekanten. De er i dag i byggetrinn 3, og hittil er det 161 leiligheter som er lagt ut, hvorav de 

fleste er solgt. Fra Bryggebyen til Pollen er det kun 5 minutter med båt, men det har en plassering 

som er godt inndekket av dagens etablerte busstilbud med 12 bussavganger i timen til og fra 

sentrum. 

  
Figur 3: Plassering av Bryggebyen i forhold til Arendal sentrum. (Illustrasjon hentet fra bryggebyenvindholmen.no).  

 

Pusnes er et nytt område som er planlagt på Tromøya. Foreløpige planer anslår at det skal bygges ca. 

550 boenheter, fordelt på eneboliger av ulike størrelser, rekkehus og leiligheter. Det første 

byggetrinnet er etter planen på ca. 50 boenheter.  

Utbygger har et ønske om, og jobber mye med, å få etablert ny fergekai i bukta. Det har nærhet til 

dagens fergeleie, Skilsø, men de ser det som mer ideelt å få det plassert nærmere 

utbyggingsområdet.  

 

 
Figur 3: Pusnes sin plassering i forhold til Arendal sentrum. 

 

Fylket vil per i dag ikke dekke båttransport fra disse to nye feltene, da dette vil konkurrere mot buss 

som allerede er etablert.  
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Etableringen av Morrow Batteries vil ifølge analyse fra Menon Economics føre til 4 500 

arbeidsplasser i regionen. Analysen er gjort på oppdrag fra Arendal kommune og Agder 

fylkeskommune for å belyse ringvirkningene og samfunnseffektene av etableringen.  

Tall hentet fra Agder fylkeskommune viser at sysselsettingseffektene i Arendalsregionen fordeler seg 

på: 

− 2 500 ansatte i Morrow 

− 200 hos leverandører som leverer eksklusivt til Morrow 

− 300 hos leverandører som både leverer til Morrow og andre aktører i batteriverdikjeden 

− 530 hos andre leverandører og underleverandører 

− 530 ansatte som følge av konsumeffekter 

− 480 som følge av behov for offentlige tjenester 

Som følge av etableringen er det estimert at befolkningen i Arendalsregionen vil øke med 6 000 

personer, og Arendal vil frem mot 2030 ha den høyeste nettoinnflyttingen man har opplevd noen 

gang.  

 

2.2.4 Grimstad og Lillesand 
Grimstad har i dag kun tilbud om båttransport i sommermånedene. I juli går badebåten M/S Østerøy 

i skjærgården to ganger per dag onsdag, fredag og søndag. Den samme båten går i tillegg hver 

tirsdag og lørdag i juli og august med guidet turer i Raet Nasjonalpark (Valøyene). 

Grimstad Taxibåt, som tidligere hadde rute- og taxitilbud hele året, har lagt ned virksomheten fra 

høsten 2022. Selskapet ligger ute for salg.  

Også i Lillesand er det kun sommertilbud. Her kjører M/B Øya fra ca. 25. juni - 7. august fra Blindleia 

til Kristiansand. Denne har en kapasitet på 99 personer og går syv dager i uken gjennom sommeren. 

Selskapet har i tillegg to båter til som kan leies til chartervirksomhet; M/S Ågerøy og M/S Lillesand.  

Det er i ladeplanen anbefalt å etablere ett ladepunkt i Grimstad sentrum (Jernbanebrygga 1) og ett i 

Lillesand sentrum (Kokkenes 18).  

 

2.2.5 Kristiansand 

Dagens linjestruktur, kapasitet, avstander og hastighet 

Kristiansand har fire båter som går hele året: 

M/B Hannibal går i rute fra Høllen i Søgne til Ny-Hellesund, Skarpøya og Borøya i Søgne. I tillegg har 

de taxikjøring på bestilling. Båten er godkjent for 30 passasjerer og har en toppfart på 20 knop. De 

har tre daglige avganger i ukedager, og to daglige avganger i helgene.  

M/B Odd går i skolerute mellom Randøyane og Kongshavn, i tillegg til taxikjøring. Denne båten er 

godkjent for 17 passasjerer. Denne har tre daglige avganger på skoledager og en bestillingsrute på 

skolefridager fra Randøyane-Kongshavn, og fem daglige avganger på skoledager, samt fire 

bestillingsruter fra Kongshavn-Randøyane.  

M/B Kalven driver taxitransport, og kan maksimalt ta 12 passasjerer.  

Bragdøyabåten går i rute mellom Lumber, Vågsbygd og Bragdsøya hverdager hele året, samt 

søndager fra starten av mai til starten av september.  
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I sommermånedene har de i tillegg to båter som tilbyr turer; M/S Bragdøya (Badebåten) har to 

daglige ruter med øyhopping/sightseeing i Kristiansandsområdet fra ca. 25. juni - 7. August, og M/B 

Høllen som går i samme periode fra Kristiansand sentrum til Søgne fire dager i uken.  

Ut over dette er det to båter i området som driver med charterturer på bestilling.  

Infrastruktur på land 

I Kristiansand sentrum er det planlagt hurtiglading ved Strandpromenaden 14. I tillegg er det 

anbefalt ladepunkt i Høllen, mellom Kristiansand og Mandal, alternativt i Ny-Hellesund.  

Status og utvikling i bo- og arbeidsmarkedet 

Også i Kristiansand er det store planer for utvikling av nye boligområder. To av de største 

prosjektene er: 

Drangsvann, som ligger øst for Kristiansand sentrum og er et prosjekt med 2 000 boliger, skoler og 

barnehager.  

Lagmannsholmen, som ligger syd for Kvadraturen og inneholder i dag containerhavn, men planen er 

at denne skal gjøres om til en ny bydel med om lag 1 700 boliger og 3 800 arbeidsplasser.  

Det anses ikke som sannsynlig at disse utbyggingene vil påvirke behovet for båttransport.  

 

2.3 Dagens båttransport i et større perspektiv 
Per august 2021 var det rundt 135 ferjesamband i Norge. 16 av disse var riksveiferjesamband 

administrert av Statens Vegvesen, de resterende er fylkeskommunale og kommunale samband. I 

tillegg kommer ca. 100 fylkeskommunale hurtigbåtsamband, og omtrent tilsvarende antall 

kommunale ruter trafikkert med mindre båter. 
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3. Framtidig marked og tilbud for persontrafikkbåter med elektrisk 

fremdrift 
 

3.1 Befolkningsmønster og befolkningsutvikling 
Agder har de siste ti årene vært en landets raskes voksende regioner i folketall. Innvandring er den 

største årsaken til veksten. Veksten er størst i Kristiansandsområdet, mens det er en svak vekst i 

flere av innlandskommunene. Det er en trend at flere velger å bo sentralt, både i by- og 

bygdesentrum.  

 

3.2 Pendlingsstrømmer 
Flere av kommunene i Agder har et ensidig arbeidsmarked med få kompetansearbeidsplasser, og 

lang reisetid til steder med variert arbeidsmarked. Store avstander og til dels dårlige veier hindrer 

effektiv transport av folk, råvarer og produkter.  
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Figur x: Pendlerstrømmer inn og ut av regionen 2000-2019.  

 

84 % av alle reiser som ender i Arendal kommune starter også i Arendal kommune. 7 % starter i 

Grimstad og 5 % starter i Tvedestrand og Froland kommuner. 4 % av reisene som ender i Arendal 

kommune starter utenfor Arendalsregionen.  
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Figur x: Oversikt over hvor reisene som ender i Arendal kommune starter. Arendalsregionen. (Illustrasjon hentet fra RVU 

2019/2020) 

Det bør ses nærmere på hvor mange av reisene som gjøres internt i kommunen som kunne vært 

gjort med rutebåt.  

 

3.3 Reisevaner 
Reisevaneundersøkelsen 2021 viser at man i de store byene gikk mer enn før, men reiser med 

kollektiv transport sank ytterligere. Kollektivtransportreisene sank fra 12 % i 2019 til 8 % i 2020 og 7 

% i 2021. Vi har vært gjennom en pandemi, som antas å ha påvirket folks reisemønster, også i 2021. 

Bilførerandelen økte fra 54 % i 2020 til 55 % i 2021.  

I undersøkelsen vurderer 52 % at de vurderer tilgangen til kollektivtransport som god eller svært 

god, mens det er 35 % som mener den er dårlig eller svært dårlig. 12 % mener den er middels. De 

siste årene ser man en økning i ytterpunktene, antall personer som mener tilgangen er enten svært 

god eller svært dårlig.  

Tilgangen blir rangert fra 1) Svært god tilgang – minst 4 avganger per time og under 1 km til 

holdeplassen – til 5) Svært dårlig eller ikke noen tilgang til kollektivtransport – ikke noe 

kollektivtilbud innen 1,5 km fra boligen, eller avganger sjeldnere enn hver annen time og 1-1,5 km til 

holdeplassen.  

De fleste reisene som ble foretatt i 2021 var tilknyttet handel og service, med 33 %, etterfulgt av 

fritid, med 25 %, og jobb, med 18 %. 10 % hadde besøk som formål og 9 % var omsorgs-/følgereiser. 

Dette ligger omtrent på samme nivå som året før.  

Når vi ser på undersøkelsen for Arendalsregionen, er det 8 % av befolkningen i Arendal kommune 

som har svært god tilgang til kollektivtransport og 36 % har god tilgang, mens i regionen sett under 
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ett er det 39 % som har dårlig eller svært dårlig tilgang til kollektivtransport. Tvedestrand og Froland 

har dårligst tilgang, med 67 %. Det er en stor andel (22 %) i regionen som ikke vet hvor ofte det tilbys 

kollektivtransport.  

Som i de fleste kommuner, er det også i Arendal en lavere bilandel og en høyere andel som reiser 

med miljøvennlige transportmidler i sentrum av kommunene enn i kommunen for øvrig. I Arendal er 

bilførerandelen i sentrum 57 % mot 70 % utenfor sentrum. Undersøkelsen viser også at det i 

2019/2020 var klart flest biler med bensin eller diesel, dette utgjorde hele 86 % av bilene i 

Arendalsregionen. Det var 7 % el-biler og 6 % hybridbiler.  

Det er i undersøkelsen ikke sett spesifikt på bruk av båt. Under kollektiv transport inngår reiser med 

buss, båt, fly, tog, etc. 

 

3.4 Kapasitet på veinettet 
Ved utgangen av 2010 var det det registrert 2,3 millioner personbiler i Norge. I årene 1990-2013 har 

klimagassutslippene fra vegtrafikken økt med 30,1 %, og står for en økende andel av norske utslipp. I 

2013 sto veitrafikk og dieseldrevne motorredskaper for 45 % av klimagassutslippene i Agder. Når vi 

ser en økende urbanisering og befolkningsvekst, vil økt forurensing i byene og klimaendringer tvinge 

frem endringer i transportsektoren. At bilparken elektrifiseres er et effektivt grep, men som vi ser 

over er det fortsatt en vesentlig større andel som kjører fossildrevne biler. Enda bedre er det om vi 

kan få flere over på kollektiv transport med elektrisk fremdrift. Her kan både buss- og båtruter være 

grep som bør vurderes for å redusere klimautslipp fra vegtrafikk, og samtidig redusere trykket på 

enkelte veistrekninger.  

Kystveien er et eksempel på en veistrekning trenger å få redusert trykket. Denne går fra Langbryggen 

i Arendal sentrum og følger hovedveien østover til kommunegrensa mot Tvedestrand. Etter at det 

har kommet flere utbyggingsprosjekter langs denne veien har det blitt problemer med å holde unna 

trafikken, spesielt i rushtidene. Det kjører ca. 15 000 biler gjennom boligområdene langs Kystveien. 

Til sammenligning kjører det ca. 3 000 biler på tilførselsveien gjennom skogen fra Krøgenes til nye 

E18, og 11 000 biler på den nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand. Man trodde at tilførselsveien 

fra Krøgenes til E18 skulle avlaste Kystveien, men effekten har ikke stått til forventningene.  

 

3.5 Energiforbruk 
Transport står for mest klimagassutslipp i Agder, og for å gjennomføre utslippskutt for å oppfylle 

Parisavtalen er det her de største utslippskuttene må tas. Økt mobilitet er dog sentralt for å bedre 

levekår, skape et felles bo- og arbeidsmarked og tilrettelegge for verdiskaping.  

Agder har stor tilgang på regulerbar og fornybar kraft.  

I Regionplan Agder 2030 tegnes det et fremtidsbilde hvor Agder i 2030 er en foregangsregion for 

reduksjon av klimagassutslipp og forurensning gjennom elektrifisering av hele transportsektoren. 

Innen den tid skal nødvendig infrastruktur for å kunne ha et fullelektrisk samfunn være bygd ut. For 

å dempe veksten i personbiltrafikken skal nye fleksible mobilitetsløsninger være tatt i bruk i både 

byer og distrikter.  
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3.6 Betraktninger vedrørende fart, avstander, fartsområde og bemanning og 

kvalifikasjonskrav 
 

3.6.1 Fart, avstander og fartsområde 
Maksfart på rutene som kjøres i Tvedestrand og Arendal i dag er på ca. 8 knop. Et elektrisk 

fremdriftssystem må kunne ha dette som marsjfart i minimum 6 nautiske mil for å opprettholde 

dagens etterspørsel, i tillegg må det tas høyde for at båten skal kunne kjøre flere ruteavganger før 

den må lades og for at den skal kunne brukes til for eksempel charterturer og sightseeing i 

skjærgården. Det bør legges opp til at den kan gå i marsjfart i minimum 3-5 timer før den må lades. 

På sikt bør det legges opp til induktiv lading på flere brygger for å opprettholde høy sikkerhet og 

legge til rette for eventuelle endringer i ruteoppsett eller generell bruk av båten.  

 

3.6.2 Bemanning og kvalifikasjonskrav 
Båter med opptil 25 passasjerer kan bemannes av én person, og båter med opptil 50 passasjerer må 

bemannes av to personer. Drifter av båtene må ta høyde for eventuell ekstra bemanning etter 

behov.  

Båtene må CE-merkes etter gjeldene regelverk og godkjennes av Sjøfartsdirektoratet.  

Båten må være prosjektert, bygget og utrustet på en slik måte at det ut fra skipets formål og 

fartsområde gir betryggende sikkerhet for liv og helse, miljø og materielle verdier. 

I prosjekteringen må det tas hensyn til 

− Skrogstyrke og vanntett integritet 

− Stabilitet og flyteevne 

− Maskineri og elektriske installasjoner 

− Brannsikring 

− Navigasjonsutstyr 

− Kommunikasjonsutstyr  

− Redningsmidler  
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4. Infrastruktur på land – fremtidig behov og planer 
Bryggeanleggene må ha universell utforming, krever en viss størrelse og må tas hensyn til med tanke 

på plassering. Fergeleiene må bygges, det er et offentlig ansvar og må på plass for at man skal kunne 

ta i bruk elektriske båter for person- og godstransport. 

4.1 Bryggeanlegg 
Ut ifra arbeidet i forprosjektet ser vi at det vil være hensiktsmessig å se det totale behovet under ett, 

det vil si at vi bør se på utvikling av bryggeanlegg som en integrert del av den aktuelle løsningen for 

hvert enkelt område, og at man ser på å tilby en pakkeløsning med bryggeanlegg med universell 

utforming og lading, og båt.  

Bryggeanleggene og båtene bør tilrettelegges for induktiv lading.  

Vi ser at det kan komme en potensiell utfordring i forhold til at fylkeskommunen, som er ansvarlig 

for tilrettelegging for kollektiv transport, deler opp bygging av brygger og utlysning av 

persontransport på sjøen i to ulike anbud.  

 

4.2 Ladeinfrastruktur 
Større havner har som regel strøm tilgjengelig, men det er i dag beregnet for lavt uttak og er ikke 

tilpasset hurtiglading av større batterier. Arendal kommune har utarbeidet en rapport som ser på 

mulighetene for å gå over til elektriske fritidsbåter, i denne har de også tatt for seg tilgjengeligheten 

til strøm på bryggene i kommunen. Her bekrefter en representant fra Agder Energi at det fullt mulig 

å etablere hurtigladeanlegg ved de fleste større havnene i kommunen. Kostnaden for å etablere 

disse anleggene er betydelig, og kostnadene øker med effektbehovet, om det er behov for høyspent 

strøm, om det er behov for frekvensomformer, og om det skal legges til rette for bruk av flere typer 

tilkoblingsløsninger. Andre kostnader til investeringer i nettanlegg kan eventuelt også komme i 

tillegg.  

Kystverket kartla i august 2021 hvor mange dedikerte ladeanlegg for elektriske ferjer det er i Norge. 

Resultatet viser at det er anlagt 61 dedikert anlegg, fordelt på 27 ferjesamband. Sammenlignet med 

2019 er dette en økning med 46 ladeanlegg. De fleste av ferjesambandene med dedikerte 

ladestasjoner ligger på Vestlandet er tilknyttet fylkesvegnettet. Ifølge Kystverket er ytterligere 47 



6/23 Green Waves AS - Sluttrapport og forespørsel om sluttutbetaling - 23/06117-6 Green Waves AS - Sluttrapport og forespørsel om sluttutbetaling : 2023 01 20 Rapport forprosjekt Persontransport på vannveien

 

 

nye ladestasjoner planlagt innen utgangen av 2024.

 

Figur x: Oversikt over ladeanlegg for ferjer og landstrømsanlegg ved kai, august 2021. (Illustrasjon: SSB) 

 

Dette viser at det er et økende fokus på utbygging og tilrettelegging for elektriske løsninger. Dette 

gjenspeiler seg også i regjeringens mål og planer.  

Innfasing av elektrisk drevne ferjer og hurtigbåter er en sentral del av arbeidet med å nå 

Regjeringens mål om fossilfri kollektivtransport innen 2025 og halvering av utslippene fra innenriks 

sjøfart innen 2030. 

Følgende virkemidler er introdusert for å stimulere denne utviklingen: 

− Krav om lav- eller nullutslippsløsninger for ferje- og hurtigbåtsamband ved statlige og 

fylkeskommunale innkjøp av transporttjenester. 

− Offentlig støtte til utvikling av elektrisk drevne ferjer og hurtigbåter. 

− Støtte til etablering av dedikerte ladeanlegg i tilknytning til ferjesamband og båtruter. 
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5. Potensielle konkurrenter 

5.1 Konkurrenter, status og utfordringer 
Det begynner å bli mange større ferger som går på elektrisk fremdrift, men foreløpig er det få 

mindre båter (< 25 m) for passasjertransport i drift. Å begrense størrelsen på enhetene og heller øke 

frekvensen vil gi publikumstilstrømning.  

Potensielle konkurrenter innenfor mindre person- og godstransportbåter: 

− Hyke; baserer seg på elektriske og autonome ferger med et moderne uttrykk. Disse er tenkt 

å transportere personer og varer over gitte strekninger i urbane strøk. Denne type båt kan 

kun gå i fartsområde 1. De har maksfart på 15 knop og kapasitet til 50 personer/5,5 tonn. De 

leveres med motor fra 60 - 150 kW og batteripakke fra 95 - 285 kWt. De har integrert 

automatisk docking for lading.  

o I områdene vi ser på vil det ikke være tilstrekkelig å kun kunne operere i fartsområde 

1 – det må minimum opp på et nivå som kan kjøre i fartsområde 2.  

o Mange av områdene krever båter som tåler å gå i noe is og som er bygd for å tåle 

vinterføre på vannet.  

− Candela; baserer seg på passasjerbåter som foiler. Båtene går opp til 30 knop og løftes over 

vannflaten ved hjelp av hydrofoilteknologi. De har to båter som går som vanntaxier, den ene 

på inntil 12 personer og den andre på inntil 30 personer. Den største har motor på 88 kW og 

en batteripakke på 180 kWt. Denne vil komme på vannet mot slutten av 2023, og vil bli en 

del av kollektivtransporten i Stockholm som et pilotforsøk fra 2024. 

o Også her vil det være et spørsmål om denne vil kunne gå i vann som er islag på.  

o Den trenger en viss fart for å kunne benytte teknologien, det vil i tilfeller hvor man 

ikke kan gå opp i nødvendig fart, gi lav utnyttelse av hydrofoilen. 

− SES-X; baserer seg på en helt ny, egenutviklet teknologi med luftstrømmer under båten. 

Prototypen ble lansert i 2022. De har gått ut med at de ønsker å tilby båter for 

persontransport, men det er foreløpig lite informasjon som har kommet ut i forhold til hva 

de konkret skal tilby.  

− Swede Ship Marine AB; har levert Go´vakker Elen til byfergene i Fredrikstad.  

− Privatbiler, der det er mulig å benytte egen bil er dette en stor konkurrent, da den er 

fleksibel, tilgjengelig, personlig og en del av folks vaner.  

− Busser, der det er etablert et rutetilbud. Båttransport kan også være en måte å avlaste 

veinettet i rushtiden, og man kan legge opp til korrespondanse med buss for videre 

transport der det er formålstjenlig.  
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6. Potensielle kunder og strategiske samarbeidspartnere 

 

6.1 Potensielle kunder 
Etter forprosjektet er det flere aktører som kan være potensielle kunder og som er interessert i å 

være med videre inn i et pilotprosjekt.  

Vi er i dialog om videre samarbeid med aktører i: 

− Tvedestrand 

− Arendal 

− Søgne 

− Kragerø (er utenfor scoopet i forprosjektet, men disse er også aktuelle i det videre arbeidet) 

 

6.2 Strategiske samarbeidspartnere  
Strategiske samarbeidspartnere (eventuelt inn i et konsortium) mot hovedprosjektet er: 

− Meyer Norschau Design 

− CFD Marine 

− Lindstøl Skip AS 

− Morrow Batteries 

− Universitetet i Agder 

− Leverandør av komponenter i Europa 

− Batterileverandør i Europa56ty 
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7. Anbefalinger til videre prosess 

 

7.1 Muligheter  
Mulighetene er: 

− Timing - nå er rette tiden å starte prosessen: 

o Det har nå startet å komme krav om elektrisk fremdrift i nye anbud som legges ut, 

og det ligger i plandokumentene fra regjeringen at dette vil komme i enda større 

grad i tiden fremover.  

o Noe må gjøres for at Norge skal nå klimamålene som er satt gjennom Parisavtalen 

og egne plandokumenter.  

o Det er få aktører innenfor dette segmentet i markedet per i dag.  

o Green Waves er godt etablert i markedet og har utviklet egen drivlinje med software 

som kan videreutvikles til større systemer.  

− Potensielle kunder som er interesserte og ser verdien av å være tidlig ute med å ha 

fremtidsrettede løsninger på plass.  

− Eksisterende teknologi kan videreutvikles og gjøre veien til markedet kortere. 

 

7.2 Utfordringer 
Utfordringene er: 

− Brygger og tilgang til ladepunkter må bygges ut for å sikre god og effektiv drift. Dette er i 

utgangspunktet en oppgave for den offentlige sektoren. Er viljen og ressursene til stede når 

det kommer til gjennomføring? 

− Sluttbrukere – vil det være nok passasjerer også i fremtiden til at man kan forsvare nye, 

store investeringer? 

− Teknologi – batteriteknologien må bli bedre for å kunne tilby et bredt utvalg av løsninger for 

ulike rutebehov langs kysten og sikre ferdsel også utenfor fartsområde 2.  

 

7.3 Veien videre 
Vi har nå et vindu med mulighet for å ta en posisjon i markedet for person- og godstransport på 

vannet. Green Waves har utviklet teknologi som kan videreutvikles til å passe til denne typen 

virksomhet og sitter på kompetansen som vil være avgjørende for å skape en helhetlig løsning 

tilrettelagt for vanskelig forhold.  

Gjennom mange års erfaring med elektriske fremdriftssystemer har Green Waves bygd opp en stor 

kjennskap til teknologien og hvilke løsninger som fungerer i dette miljøet.  

Det er allerede stor interesse fra potensielle kunder, og offentlige anbudskrav vil øke etterspørselen 

etter nullutslippsløsninger i tiden som kommer. Green Waves har alt en troverdighet i markedet og 

anses av aktørene vi har snakket med som en verdifull partner å samarbeide med for å finne gode 

løsninger for fremtiden. 

Det er en klar anbefaling å jobbe videre mot et hovedprosjekt, som også vil inkludere en helhetlig 

pilotløsning med skrog, elektrisk fremdriftssystem, batterier, ladestasjon og bryggefasiliteter. Det må 

jobbes videre med en fullstendig skissering av et hovedprosjekt, inkludert estimert kostnadsoversikt 

og finansiering.  
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8. Hovedprosjekt - pilotløsning 
 

8.1 Beskrivelse av hovedprosjekt og deloppgaver 
For å kunne redusere utslippene i skipsfarten er det viktig med ytterligere forbedring av skipets 

energieffektivitet. Det gjelder både skipets design og operasjon. Viktige energieffektiviseringstiltak 

kan for eksempel være minimering av skrogmotstand i vannet, økt energiutnyttelse av hoved- og 

hjelpemaskineri, optimalisering av propell og redusert fart. Effektiv logistikk forventes også å gi 

betydelige utslippskutt. 

Målet i hovedprosjektet vil være å etablere en fullskala pilotløsning med et optimalisert båtskrog, 

elektrisk fremdrift og tilhørende infrastruktur for å kunne operere minimum et av dagens rutetilbud.  

8.1.1 Båtdesign 
For å redusere risikoen er den viktigste tilnærmingen å velge en mest mulig moden løsning. Det 

anses som beste løsning å velge et katamaranskrog som optimaliseres for elektrisk fremdrift.  

Neste steg vil være å: 

− Utvikle båt med design og tilhørende GA-tegninger for båter tilpasset 12, 25 og 50 personer. 

− Gjennomføre CFD-analyser for de ulike skrogtypene. 

Etter det er inngått avtale om pilotløsning må det: 

− Gjennomføres styrkeberegning av skrog. 

− Utarbeides byggespesifikasjoner. 

− Utarbeides konstruksjonstegninger 

− Innhentes priser og leveringstider. 

− Inspiseres utvalgte verft og forhåndsgodkjenne disse. 

 

8.1.2 Fremdriftssystem og teknologi 
Fremdriftssystem, inkludert propell og batterier, må videreutvikles og optimaliseres for drift av 

denne typen skrog og til denne type bruk. I dette må vi også vurderes om det skal legges til rette for 

å utnytte vind- og solenergi, og sammen med kunden må vi se på hva som er det faktiske behovet 

for utstyr om bord (utstyr som benytter strøm). 

Neste steg her vil være å: 

− Videreutvikle softwaren til denne typen systemer og bruk. 

− Tilpasse hardwaren til større systemer. 

− Teste og optimalisere propeller. 

− Lage kalkyler og vurdere kost/nytte på bruk av vind- og/eller solenergi. 

Etter det er inngått avtale om pilotløsning må det: 

− Settes opp oversikt over hvilket utstyr det faktisk er behov for om bord. 

− Gås gjennom nødvendig og lovpålagt sikkerhets- og redningsutstyr som må være om bord, 

etter hvilket regelverk man kommer under jf. bruken.  

− Kartlegge hvilken størrelse det er behov for på batteripakken.  

− Utarbeide spesifikasjoner og innhenter priser og leveringstider.  
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8.2 Finansieringsmuligheter 
 

For finansiering av hovedprosjektet er potensielle muligheter for soft funding:  

− Pilot-E – finansieringstilbud som er etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. 

Målet med denne ordningen er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig 

energiteknologi skal bli raskere utviklet. Pilot-E følger opp prosjektet gjennom hele 

teknologiutviklingsløpet, fra idé til marked. Sluttkunden som skal ta i bruk løsningen vil 

kunne kvalifisere til investeringsstøtte fra Enova.  

− Grønn plattform – satsing som gir støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn 

omstilling i næringslivet, fra forskning og teknologiutvikling, frem til ferdige løsninger. 

Prosjektene skal ha et behov for et samlet offentlig tilskudd på mellom 30-80 millioner.  

− Horizon Europe 

− Innovasjon Norge 

− Forskningsrådet - har ulike utlysninger, aktuelle kan være 1) Innovasjonsprosjekt i 

næringslivet. Et innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og 

økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster 

ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 2) Demonstrasjonsprosjekt i 

næringslivet. Formålet med utlysningen er å stimulere bedrifter til større satsing på 

demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig 

verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. 

− NOx-fondet 

− SkatteFUNN 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 23/06117-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023 

 
   

SSHF - Campus sør - videreføring 2023 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til SSHF og UiO 
sitt prosjekt Campus Sør for 2023 med NOK 1.000.000,-. Videre godkjennes 
overføring av ubenyttet andel, NOK 500.000,-, fra 2022. 
 

2. Øvrige vilkår og betingelser følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
 
 
Vedlegg 
Søknad om støtte til Campus Sør fra AAUKF_2023 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Campus Sør prosjektet omfatter et prosjekt om å la medisinstudenter ved UiO ta deler av 
utdannelsen sin på Sørlandet. Målet nå er å ha totalt tre år av medisinutdannelsen på 
Sørlandet, og med lærekrefter mv. fra sykehusene på Agder, samt fra UiO. Det er også en 
intensjon å få på plass et samarbeid og en avtale med UiA. 
 
For UiO bidrar prosjektet til å sikre at man kan opprettholde og utvide et godt tilbud til 
medisinstudentene ved UiO. Målet er også at desentralisert utdanning skal bidra til at man 
kan utdanne flere av de legene Norge trenger her i landet.   
 
For regionen er tanken at dette kan være et skritt på veien for å sikre bedre legedekning i 
regionen, og på lengre sikt at dette kan legge til rette for medisinutdanning i regionen, 
enten helt eller i økende grad (mer enn det som ligger i dette prosjektet). Videre er det 
tanken at sykehus, institusjoner mv. i regionen kan dra nytte av at man har 
medisinstudenter i regionen. 
 
Søker beskriver følgende rundt prosjektets realisering av kompetansefondets formål og 
prioriteringer: 
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intensjon å få på plass et samarbeid og en avtale med UiA.
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medisinstudentene ved UiO. Målet er også at desentralisert utdanning skal bidra til at man
kan utdanne flere av de legene Norge trenger her i landet.

For regionen er tanken at dette kan være et skritt på veien for å sikre bedre legedekning i
regionen, og på lengre sikt at dette kan legge til rette for medisinutdanning i regionen,
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tanken at sykehus, institusjoner mv. i regionen kan dra nytte av at man har
medisinstudenter i regionen.

Søker beskriver følgende rundt prosjektets realisering av kompetansefondets formål og
prioriteringer:
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Økonomi 
 
Kostnader: 

 
Finansieringsplan:  

 
 
Vurderinger 
 
Det vises til vedlagte søknad og statusrapport. Prosjektet er som det fremgår litt forsinket, 
men går i all hovedsak som forutsatt. Fra høsten 2023 vil de første medisinstudentene 
være på plass på Sørlandet for å ta sin utdanning. I løpet av to år vil over 40 studenter 
være i gang med å ta minst tre år av sin medisinutdanning på Sørlandet. Dette er svært 
positivt og i samsvar med intensjonen da dette prosjektet ble startet opp.  
Som det fremgår av økonomioppstillingen legger søker opp til støtte også i 2024. Dette er 
ikke i samsvar med tidligere signaler fra kompetansefondet. Da prosjektet ble tatt inn var 

PROSJEKTET O,G AAUKFS STRATEGI

Pmsjektet søker å realisere AAUKIFs fire hovedmålsetninger ved å:

• Rek:riutt.ere kvalifiserte !ære-re med akademisk kompetanse t11regionen
• Øke·antall vitenskapelige tilsatte ved SSHFog .Agders kommuner
• Øke·den peda1gogiske kompetans.en til vitens.kapelige tilsatte
• Rekruttere fremtidig leger til regiio111en
·• Være den f,ørste regionen som etablere en eksterne medtstncampus i Helse sør-Øst

og ved UiO
• Samhandel orn undervlsnlng av hels.efagstudenter med UiA
• Utdanne seruorfastläatorer som kan utdanne lærere i medisinsk simulering, både ved

SSHF. UiA og .Agders kommuner
• Utrede muligheten for å etablere et felles fagmiljø for medisinsk simuler;ing i Agder

Økonomi

Kostnader:
utgifter 2022* 202.3 1014 SUM

Lønn og dnft 1,968,000 8,612,850 15,270,001
Forprosjekt siimulering 225,000 -
utdanning simulering 180,000 -
utdanning lærere 190,000 260,Ql)Qr
Invester,inger 436,000 250,000 -
SUM 2,404,000 9,457,850 15,53.0,001 27,3.91,851

Finansieringsplan:

Finansieringsplan 2023 2024
Overført forrige år SK!= 154,035 -
Sø1knaidslbell,øp SKF z.soo.oeo 4,500,000
Overført forrige år AAUKf 500,000, -
Sø1knaidslbel,øp AAUKIF 1,000.000, C1,000,00(1t

SUM 4,154,035 5,500,000

Egenfinansiering UiO 3,732,271 6,696,714
Egenfinansiering SSHF 1,171,544 3,133,277
Egenfinansiering kommuner 225,000 150,000
Egenfinansiering Ui.A 175,000, S0,000
SUM med egeninnsats SSHF 9,457,850 15,530,001

Vurderinger

Det vises til vedlagte søknad og statusrapport. Prosjektet er som det fremgår litt forsinket,
men går i all hovedsak som forutsatt. Fra høsten 2023 vil de første medisinstudentene
være på plass på Sørlandet for å ta sin utdanning. I løpet av to år vil over 40 studenter
være i gang med å ta minst tre år av sin medisinutdanning på Sørlandet. Dette er svært
positivt og i samsvar med intensjonen da dette prosjektet ble startet opp.
Som det fremgår av økonomioppstillingen legger søker opp til støtte også i 2024. Dette er
ikke i samsvar med tidligere signaler fra kompetansefondet. Da prosjektet ble tatt inn var
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det en forutsetning at prosjektstøtten ble halvert fra det som var skissert i den opprinnelige 
søknaden, og at støtteperioden var ut 2023. Daglig leder kan ikke se at det er dukket opp 
forhold som tilsier at dette bør endres fra styrets side nå. Dersom ikke dagens styre har et 
annet standpunkt bør man allerede nå gi et signal om at ytterligere støtte ikke kan 
påregnes.  
 
 
Konklusjon 
 
Daglig leder innstiller på at støtte gis i samsvar med tidligere signaler med NOK 1 million 
for 2023, samt at man tillater at NOK 500.000,- for 2022, forskyves til 2023. Daglig leder 
anbefaler for øvrig at det gis et signal i følgebrev e.l. om at ytterligere støtte ikke kan 
påregnes. 
 
 

det en forutsetning at prosjektstøtten ble halvert fra det som var skissert i den opprinnelige
søknaden, og at støtteperioden var ut 2023. Daglig leder kan ikke se at det er dukket opp
forhold som tilsier at dette bør endres fra styrets side nå. Dersom ikke dagens styre har et
annet standpunkt bør man allerede nå gi et signal om at ytterligere støtte ikke kan
påregnes.

Konklusjon

Daglig leder innstiller på at støtte gis i samsvar med tidligere signaler med NOK 1 million
for 2023, samt at man tillater at NOK 500.000,- for 2022, forskyves til 2023. Daglig leder
anbefaler for øvrig at det gis et signal i følgebrev e.I. om at ytterligere støtte ikke kan
påregnes.
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SØKNAD OM STØTTE TIL UiO CAMPUS SØR 

 

Desentralisert legeutdanning på Agder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.februar 2023 

(Oppfølging til søknad med saknr 07/22) 

 

På vegne av UiO Campus Sør 

Nina Mevold, Administrerende direktør SSHF 

Susanne Hernes, Fagdirektør SSHF  
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Søker 

Navn:                           Sørlandet sykehus HF 

Organisasjonsnr:        983 975 240 

Kontaktperson:          Øyvind Holme, Prosjektleder 

Adresse:                       Postboks 416 Lundsiden 

Postnr:                         4604  Kristiansand S 

E-post:                         oyvind.holme@sshf.no 

Telefon:                       47016433 

 

Prosjektnavn og søknadsbeløp 

Prosjektnavn:                          UiO Campus sør 

Søknadsbeløp dette år:        1 000 000 (samt overføring av 500 000 fra forrige år) 

Totalt søknadsbeløp:              3 000 000 

Prosjektets totalkostnad:      27 000 000 

Prosjektperiode:                      01.01.2022 til 31.12.2024 
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SAMMENDRAG 

UiO Campus sør er et stort samarbeidsprosjekt mellom UiO, SSHF, Agders kommuner og UiA. 

Høsten 2023 kommer de første 10 medisinstudentene til Agder, og våren 2025 har 

prosjektet som mål at antallet har økt til 40. Målet er at UiO Campus sør skal føre til økt 

rekruttering av leger til Agder og kompetanseheving i pasientbehandling og samhandling. Til 

sammen vil dette påvirke levekår på Agder i positiv retning. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) har tidligere bevilget midler (MNOK 1, 

saknr 29/21 og 07/22), og den aktuelle søknaden følger opp disse søknadene). 

Det økonomiske rammeverket for perioden (2022-2024) er nå avklart mellom SSHF og UiO, 

med en totalramme på ca MNOK 27. 

Søknaden beskriver framdrift hittil, de ulike aktørenes roller og bidrag, milepæler for 2023 

og budsjett og finansieringsplan for pilotperioden 2023-2024.  

Oppsummert har prosjektet god framdrift. Det er god involvering fra de ulike aktørene og 

rammene rundt hva som kan bli et attraktivt studium i Agder begynner å ta form. 

  

BAKGRUNN 

Norge har for lav utdanningskapasitet av leger. Grimstad-utvalgets (2019) rapport 

(Studieplasser i medisin i Norge) foreslår en betydelig økning av studieplassene for 

utdanning av leger i Norge og en desentralisert modell i studiets siste halvdel. Sørlandet 

sykehus (SSHF) og Agder er i rapporten pekt på som en naturlig og betydelig 

samarbeidspartner for utdanning. Rapporten er ikke endelig behandlet politisk, men det 

forventes at den nye regjeringen vil ta tak i dette. I revidert nasjonalbudsjett 2022, fikk 

planene positiv omtale, men det ble ikke foreslått å bevilge midler til desentralisert 

medisinutdanning i regi av UiO i regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. 

. 

PROSESS OG FRAMDRIFT 

Sørlandet sykehus inngikk i september 2020 en intensjonsavtale med Universitetet i Oslo om 

et pilotprosjekt med utdanning av minst 10 legestudenter i studiets 4. og 5. studieår (modul 

4-7). En endelig avtale om desentralisert medisinutdanning i Agder ble i juni 2022 behandlet 

og godkjent i SSHFs foretaksstyre og UiOs fakultetsstyre. De første studentene vil starte sin 

utdanning ved SSHF høsten 2023.  

Prosjektet er godt forankret hos de tre aktørene (SSHF, UiA og Agders kommuner) som 

deltar i den lokale prosjektgruppen med representanter. Prosjektet inngår også som et 

prioritert prosjekt i Overordnet Samarbeids Organ (OSO) som er forumet for samarbeid 

innen forskning, utdanning og innovasjon mellom kommunene, UiA og SSHF.  

Det har vært hyppige møter i de ulike prosjektgruppene, og fremdriften er god. Overordnet 

tidsplan er uendret fra de opprinnelige søknadene til AAUKF, men utlysninger av stillinger 
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har blitt utsatt da avtalen mellom SSHF og UiO ikke var ferdigforhandlet før i juni 2022. 

Opprinnelig plan var at den skulle være klar innen utgangen av 2021. Dette er også årsaken 

til at forbruk for regnskapsåret 2022 er mindre enn budsjettert og at derfor søker om å 

overføre midler fra 2022 til 2023.  

Detaljert milepælsplan for 2022 med kommentarer finnes i tabell 1. Detaljert milepælsplan 
for 2023 er beskrevet i tabell 2. 
 
Tabell 1: Milepælsplan for 2022 
 

Avklaringer Ansvarlig Status 

Avklare behovet for arealer, herunder tilgang til 

studentboliger. 

SSHF UIO UiA/SiA 
Fylkeskommunen 

Avklart 

Gjennomføre konkret arealplanlegging (lesesaler, 

undervisningsrom, grupperom, garderobe osv), inkludert 

finansieringsmodell 

SSHF UiO Avklart 

Modul 7 er faglig forankret i helsetjenesten utenfor 

universitetssykehusene, med praksis over 12 uker, hvorav 6 

uker praksis i allmennpraksis og 6 uker i lokalsykehus. Dette 

innebærer økt behov for praksisplasser i allmennpraksis og 

det må derfor etableres samarbeid med omkringliggende 

kommuner. 

SSHF UiO 
Fylkeskommunen 

Kommunene 

Pågående 
samtaler mellom 
UiO og utvalgte 
kommuner 

Avklaring av pedagogisk retning  SSHF UiO Avklart 

Samarbeid og integrert undervisning med UiA UiA UiO Pågående 

Utarbeide detaljert timeplan for modul 6 og 7 UiO SSHF 
kommuner 

Pågående. Ferdig 
innen 31.des 
2022 

Utlyse akademiske stillinger UiO SSHF 
kommuner 

Pågående. 4 
professorater og 
11 lektorater 
utlyses innen 
1.jan 2023 

Ansette studiekonsulent UiO SSHF Ikke utført. 
Utsatt til 2023 

Utlyse stilling som vitenskapelig leder for UiO Campus sør UiO SSHF Utlysning 
gjennomført. 
Ansettelse innen 
1.jan 2023 

 
 
 
 
 
 
Tabell 2: Milepælsplan for 2023 
 

Avklaringer Ansvarlig 
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Gjennomføre ansettelse av vitenskapelig personell modul 6 

og 7 

SSHF UiO  

Ansette studiekonsulent SSHF UiO 

Starte utlysningsprosess vitenskapelige ansatte modul 4 SSHF UiO 

Fullføre timeplan for modul 6 og 7 SSHF UiO kommuner 

Starte timeplanarbeid modul 4 og 5 SSHF UiO 

Samarbeidsavtale UiO - UiA UiO UiA 

Fullføre samarbeidsavtaler UiO-kommuner UiO kommuner 

Gjennomføre første modul 6  SSHF UiO kommuner 

 
 

SAMARBEID OG DE ULIKE AKTØRENES BIDRAG 

 
Agders kommuner 

I Agder er det et godt samhandlingsklima, og det eksisterer flere interkommunale 

samarbeidsorganer. Kommunenes overordnete strategiske samarbeidsorgan (KOSS) er en 

aktiv medspiller i UiO Campus sør. Fra høsten 2021 har KOSS fått representanter både i 

prosjektets styringsgruppe (Heidi Haven) og UiOs prosjektgruppe (Vegard Vige). Agders 

kommuner har gjort det klart at de ønsker en aktiv deltakelse i prosjektet med tilhørende 

ansvar og plikter. Høsten 2021 kom det derfor i gang bilaterale avtaler mellom det 

medisinske fakultet, UiO, og representant fra KOSS, med mål om å utarbeide en 

samarbeidsavtale. Høsten 2022 har det vært konkrete forhandlingsmøter mellom UiO og 

Kristiansand kommune, og en avtale har blitt signert. Det er planlagt samtaler mellom UiO 

og andre Agder-kommuner som å signere tilsvarende avtaler. 

Det er spesielt i modul 7 (2.semester, 5.studieår) at kommunene vil spille en aktiv rolle. I 

denne modulen undervises det i samfunnsmedisin og allmennmedisin. Ved UiO Campus sør 

ser vi for oss en aktiv undervisning og praksis som inkluderer mange læringsarenaer i 

kommunehelsetjenesten (f.eks legevakt, helsestasjon, sykehjem osv). En detaljert timeplan 

for modul 7 er utarbeidet ila 2022, men enkelte forhold er fortsatt uavklart, dog i prosess. 

Kommunenes utgifter for 2023 vil omfatte 20% stilling for prosjektledelse utført av frikjøpt 

lege i perioden januar-mai, som skal lede dette arbeidet i tillegg til egeninnsats i form av 

møtevirksomhet osv.  

Kommunene vil delta i et forprosjekt som utreder en mulig felles plattform for medisinsk 

simulering på Agder der UiO Campus sør blir en viktig del. 

 

UiA 

UiO Campus sør skal etableres som et campus under UiO. Prosjektet har hele tiden hatt som 

mål at UiA skal være en aktiv samarbeidspartner på flere områder, både innen undervisning 

av medisinstudentene, utdanning av lærere ved UiO Campus sør, tverrprofesjonell praksis, 

bruk av UiAs fasiliteter, samarbeid innen veldferdsteknologi osv. 
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For å få UiA som en aktiv samarbeidspartner i UiO Campus sør, er vi avhengig av en formell 

avtale mellom UiA og UiO. De to universitetene har startet samtaler i 2021. Når samtalene 

og ev forhandlinger er ferdige, er uvisst. Dette innebærer at UiAs rolle i prosjektet er uklar, 

og detaljering av UiAs bidrag er derfor satt på vent til en formell avtale foreligger. UiAs 

bidrag til den aktuelle søknaden vil derfor være begrenset til egeninnsats i form av 

prosjektdeltakelse i møter og utredninger. 

Høsten 2021 ble det gjennomført et pilotprosjekt på tverrprofesjonell simulering mellom 

medisinstudenter fra UiO og sykepleierstudenter fra UiA med meget gode tilbakemeldinger. 

UiA har sagt seg villige til å gjennomføre undervisning i pedagogiske metoder for lærere ved 

UiO campus sør, og kostnader ifm deltakelse og utvikling av dette kurset er inkludert i denne 

søknaden. 

Kommunene vil delta i et forprosjekt som utreder en mulig felles plattform for medisinsk 

simulering på Agder. 

 

SiA 

Studentsamskipnaden i Agder er en viktig samarbeidspartner for UiO Campus sør. SiA har 

styrebehandlet en henvendelse fra UiO Campus sør om våre studenter kan likebehandles 

med studenter fra UiA med positivt utfall. Dette innebærer at studenter ved UiO Campus sør 

kan søke på studentboliger, studentbarnehager og benytte fasiliteter som Spicheren 

treningssenter og studenthelsetjenesten på lik linje med UiA-studentene. Det må avklares 

hvorvidt semesteravgift fra UiO kan overføres SiA i den perioden studentene oppholder seg i 

Agder, eller om det kan være aktuelt med dobbel semesteravgift (både til SiO og SiA). 

Summen det dreier seg om er uansett liten og vil dekkes av UiO. 

 

SSHF 

SSHF har den lokale prosjektledelsen, og 3 av de 4 modulene er sykehusbaserte. SSHFs 

bidrag til prosjektet vil derfor være betydelig større enn for kommunene og UiA. I 2022 var 

det planer om å ansette merkantil støtte, men dette ble utsatt til 2023 etter ønske fra UiO. I 

tillegg har SSHF bidratt med frikjøp av klinisk personell som kan delta i prosjektarbeidet.  

SSHF vil lede et forprosjekt som utreder en mulig felles plattform for medisinsk simulering på 

Agder. 

 

Universitet i Oslo 

UiO Campus sør blir en satellitt under UiO der UiO står som garantist for studiets kvalitet. 

Det samarbeides godt om planene for undervisning fra høsten 2023. I pilotprosjektet (og i 

sannsynlig videre drift fra 2025) blir det utstrakt samarbeid mellom Campus Oslo og Campus 

sør om undervisning, praksisplasser for medisinstudentene, utvikling av felles 

eksamensoppgaver, gjennomføring av eksamen osv. UiO Campus Oslo har per i dag ikke 

frikjøpte ressurser til arbeidet med UiO Campus sør, men prosjektarbeidet utføres som en 

del av de ordinære stillingene ved UiO.  

 

UiO finansierer følgende akademiske ressurser ved UiO campus sør 

1 x 50% professor (campusleder) 
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8 x 20% professorater 

21 x 10% universitetslektor 

 

Høsten 2022 var det valg på nytt dekanat ved UiO, og det sittende dekanatet tapte valget. 

Dette innebærer at prosjektet får nye personer å forholde seg til ved UiO, men vi har stor tro 

på at det gode samarbeidet vil fortsette. 

 

Strategisk ressursgruppe 

UiO Campus sør har etablert en strategiske ressursgruppe, med deltakere fra kommunene, 

fylkeskommunen, Statsforvalteren, LO, NHO, UiA og SSHF og som ledes av fylkesordføreren, 

har jevnlige møter. Dette er en viktig arena for prosjektet for å oppdatere sentrale 

interessenter om status og fremdrift og der man kan diskutere hvordan man kan fasilitere 

prosessen rundt UiO Campus sør, spesielt politisk. Fra 2022 har SKF deltatt i den strategiske 

ressursgruppen. Den strategiske ressursgruppen har ila 2022 også inkludert arbeidet med 

etablering av psykologistudiet ved UiA og mulig etablering av en FHI-satellitt på Agder.  

 

ORGANISERING 

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og flere arbeidsutvalg, se 

figuren under. Agders kommuner er sammen med SSHF representert både i styringsgruppe 

og prosjektgruppe. UiA er ikke representert i styrings- eller prosjektgruppen da det ikke 

foreligger noen formell avtale mellom UiA og UiO. Målet på sikt er at UiA skal inkluderes i 

begge grupper. 
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PROSJEKTET OG AAUKFS STRATEGI  

Prosjektet søker å realisere AAUKFs fire hovedmålsetninger ved å: 

 Rekruttere kvalifiserte lærere med akademisk kompetanse til regionen 

 Øke antall vitenskapelige tilsatte ved SSHF og Agders kommuner 

 Øke den pedagogiske kompetansen til vitenskapelige tilsatte 

 Rekruttere fremtidig leger til regionen 

 Være den første regionen som etablere en eksterne medisincampus i Helse Sør-Øst 

og ved UiO 

 Samhandel om undervisning av helsefagstudenter med UiA 

 Utdanne seniorfasilitatorer som kan utdanne lærere i medisinsk simulering, både ved 

SSHF, UiA og Agders kommuner 

 Utrede muligheten for å etablere et felles fagmiljø for medisinsk simulering i Agder 

 

BUDSJETT  

Tabellen under viser utgifter ifm prosjektledelse, drift og investering i infrastruktur for 2022-

2024. 

Budsjettet for hele prosjektperioden (1.1 2022 – 31.12.2024) er på ca 27 MNOK. 

 *Regnskap 2022 

Utgifter 2022* 2023 2024 SUM 

Lønn og drift 1,968,000   8,612,850   15,270,001   

Forprosjekt simulering  225,000   -   

Utdanning simulering  180,000   -   

Utdanning lærere  190,000   260,000   

Investeringer 436,000   250,000   -   

SUM 2,404,000   9,457,850   15,530,001   27,391,851  

 

 

FINANSIERINGSPLAN 

Finansiering av UiO Campus sør skjer i et samarbeid mellom UiO, SSHF, kommunene i Agder, 

UiA og eksterne finansiører. UiAs andel i prosjektet er lite i påvente av en avtale mellom UiO 

og UiA. Overføringen fra 2022 fra Sørlandets Kompetansefond baserer seg på prognose for 

2022.  2023 vil være første året UiO bidrar økonomisk i prosjektet ut over egeninnsats.  

Vi søker om 1 mill kroner i midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og om å 

overføre 500 000 av ubrukte midler i 2022 til 2023.   
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Finansieringsplan 2023 2024 

Overført forrige år SKF 154,035   -  

Søknadsbeløp SKF   2,500,000   4,500,000  

Overført forrige år AAUKF 500,000   -  

Søknadsbeløp AAUKF   1,000,000   1,000,000  

SUM   4,154,035   5,500,000  

Egenfinansiering UiO 3,732,271   6,696,724  

Egenfinansiering SSHF 1,171,544   3,133,277  

Egenfinansiering kommuner 225,000   150,000  

Egenfinansiering UiA 175,000   50,000  

SUM med egeninnsats SSHF 9,457,850   15,530,001  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 23/06117-8 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2023 

 
   

Dialog med styret - potensielle søknader mv 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Intet forslag 
 
 
Vedlegg 
jobbkollektivet-kompetansefondet 
Et fremtidsbilde 
Original søknad læringsrik mat på SFO 
StrateGaia Norsk presentasjon, august 2022 
Market Survey - Summary Results 
Prosjektide 2023_ørret_AAKF 
Utvikle sjøørretfiske på Skagerrakkysten som ressurs 
230201 One-pager, prosjektstøtte Blå Coworks_sign 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
Norboat 
AAUKF en side med gode grunner til å støtte H2 House i deres hydrogensatsning (003) 
BRIDGES AGDER 
BRIDGES 5.0 Part A and Part B 
Teaching factory 
 
 
Saksopplysninger 
 
Kompetansefondet mottar en del søknader eller innspill om mulige søknader som det 
fremstår som til tider er vanskelig å sile. Det fremstår derfor som hensiktsmessig å drøfte 
en del av disse med styret før de eventuelt avvises eller behandles som fullverdige 
søknader. I det videre presenteres ulike potensielle prosjekter.  
 
Tanken er at man i styremøte kan drøfte hvorvidt styret ønsker noen av disse opp til full 
søknadsbehandling på neste styremøte. 
 
 

1. Jobbkollektivet 
 
Se egen presentasjon og «fremtidsbilde» vedlagt. Daglig leder har også hatt et møte med 
aktøren og kan gi utfyllende informasjon i møtet.  
 
Prosjektet omfatter etablering av et kontorfellesskap hvor mennesker med fysiske 
funksjonsutfordringer kan ha et fellesskap/kontorfellesskap og møteplass. Tanken er at 

M U r
Saksframlegg

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

23/06117-8
Ole Magnus Heimvik

Utval Møtedato
Aust-Agder utviklings- og kom etansefond 17.02.2023

Dialog med styret - potensielle søknader mv
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Original søknad læringsrik mat på SFO
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Prosjektide 2023_ørret_AAKF
Utvikle sjøørretfiske på Skagerrakkysten som ressurs
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Norboat
AAUKF en side med gode grunner til å støtte H2 House i deres hydrogensatsning (003)
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BRIDGES 5.0 Part A and Part B
Teaching factory

Saksopplysninger

Kompetansefondet mottar en del søknader eller innspill om mulige søknader som det
fremstår som til tider er vanskelig å sile. Det fremstår derfor som hensiktsmessig å drøfte
en del av disse med styret før de eventuelt avvises eller behandles som fullverdige
søknader. I det videre presenteres ulike potensielle prosjekter.

Tanken er at man i styremøte kan drøfte hvorvidt styret ønsker noen av disse opp til full
søknadsbehandling på neste styremøte.

1. Jobbkollektivet

Se egen presentasjon og «fremtidsbilde» vedlagt. Daglig leder har også hatt et møte med
aktøren og kan gi utfyllende informasjon i møtet.

Prosjektet omfatter etablering av et kontorfellesskap hvor mennesker med fysiske
funksjonsutfordringer kan ha et fellesskap/kontorfellesskap og møteplass. Tanken er at
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dette kan være et pilotprosjekt for etablering av et tilbud som ikke finnes i dag, og som vil 
dekke et viktig behov for mennesker med fysiske funksjonsutfordringer.  
 
Prosjektet har en tidsramme på fire år og en økonomisk ramme på NOK 2,2 mill.  
 
 

2. Geitmyra – Læringsrik mat på SFO 
 
Se vedlagte utkast til søknad og informasjon klippet inn under. Daglig leder har også hatt 
et møte med aktøren og kan gi utfyllende informasjon i møtet 
 
Geitmyra i Kristiansand har i dag et tilbud i vestre del av Agder hvor man bidrar til 
opplæring og implementering av sunn og bærekraftig mat på SFO. Tanken bak en 
eventuell søknad er å utvide dette prosjektet til også å omfatte østre Agder.  
Prosjektet i østre Agder er indikert å omfatte en søknad på NOK 300.000,- pr. år i tre år fra 
2023.   

Spørsmål  Svar 

Navn på søker/søkere med 
organisasjonsnummer og kontaktinformasjon 

Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn 
Orgnr: 920659691 
Avdelingsleder: Helene Isaksen, 48106669, 
helene@geitmyra.no 

En nærmere beskrivelse av prosjektet, 
herunder mål, målgruppe, organisering mv 

Se vedlagt prosjektbeskrivelse. 
 
Målet er at alle 7 000 barn på SFO i Agder 
spiser mat i tråd med kostholdsrådene hver dag, 
deltar i matlagingen, og at matlagingen er 
knyttet til læringsmål. 
 
Vi kurser og veileder ansatte. 
Vi jobber med å videreutvikle konseptet 
“Matagenter”. 
Vi jobber for at SFO-eierne skal sette krav og 
følge opp. 
UiA anayserer innkjøpsutvikling og intervjuer 
ansatte. 

Søkers egen vurdering av prosjektet målt opp 
mot kompetansefondets strategi for 
utdelinger. Vurderingen må synliggjøre 
prosjektets betydning knyttet opp til et eller 
flere av hovedformålene, og de prioriteringer 
som fremgår av strategidokumentet 

• Øker kompetanse om hva som skal til 
for å få til endringer i offentlige 
virksomheter 

• Gode levekår gjennom godt kosthold 
(dårlig kosthold, fedmeutvikling er en 
stor utfordring i dag. Det offentlige må 
vise vei. Og vi må starte tidlig - med 
barna) 

• Styrker UiA gjennom samarbeid om 
implementering av forskning i det 
virkelige liv (kompletterer prosjektet 
“Matnyttig”, som Arendal kommune tar 
del i ). Bidrar til å styrke et område der 
Agder har tyngde - forskning på 
ernæring og folkehelse. 

Søkers angivelse av prosjektets betydning 
knyttet til realisering av relevante deler av 
FNs bærekraftsmål 

Er særlig relevant for: 
Nr 3: God helse og livskvalitet 
Nr 4: God utdanning 
Nr 10: Mindre ulikhet 

dette kan være et pilotprosjekt for etablering av et tilbud som ikke finnes i dag, og som vil
dekke et viktig behov for mennesker med fysiske funksjonsutfordringer.

Prosjektet har en tidsramme på fire år og en økonomisk ramme på NOK 2,2 mill.

2. Geitmyra - Læringsrik mat på SFO

Se vedlagte utkast til søknad og informasjon klippet inn under. Daglig leder har også hatt
et møte med aktøren og kan gi utfyllende informasjon i møtet

Geitmyra i Kristiansand har i dag et tilbud i vestre del av Agder hvor man bidrar til
opplæring og implementering av sunn og bærekraftig mat på SFO. Tanken bak en
eventuell søknad er å utvide dette prosjektet til også å omfatte østre Agder.
Prosjektet i østre Agder er indikert å omfatte en søknad på NOK 300.000,- pr. år i tre år fra
2023.

Spørsmål Svar
Navn på søker/søkere med
organisasjonsnummer og kontaktinformasjon

Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn
Orgnr: 920659691
Avdelingsleder: Helene Isaksen, 48106669,
helene@geitmyra.no

En nærmere beskrivelse av prosjektet,
herunder mål, målgruppe, organisering mv

Se vedlagt prosjektbeskrivelse.

Målet er at alle 7 000 barn på SFO i Agder
spiser mat i tråd med kostholdsrådene hver dag,
deltar i matlagingen, og at matlagingen er
knyttet til læringsmål.

Vi kurser og veileder ansatte.
Vi jobber med å videreutvikle konseptet
"Matagenter".
Vi jobber for at SFO-eierne skal sette krav og
følge opp.
UiA anayserer innkjøpsutvikling og intervjuer
ansatte.

Søkers egen vurdering av prosjektet målt opp
mot kompetansefondets strategi for
utdelinger. Vurderingen må synliggjøre
prosjektets betydning knyttet opp til et eller
flere av hovedformålene, og de prioriteringer
som fremgår av strategidokumentet

• Øker kompetanse om hva som skal til
for å få til endringer i offentlige
virksomheter

• Gode levekår gjennom godt kosthold
(dårlig kosthold, fedmeutvikling er en
stor utfordring i dag. Det offentlige må
vise vei. Og vi må starte tidlig - med
barna)

• Styrker UiA gjennom samarbeid om
implementering av forskning i det
virkelige liv (kompletterer prosjektet
"Matnyttig", som Arendal kommune tar
del i ). Bidrar til å styrke et område der
Agder har tyngde - forskning på
ernæring og folkehelse.

Søkers angivelse av prosjektets betydning
knyttet til realisering av relevante deler av
FNs bærekraftsmål

Er særlig relevant for:
Nr 3: God helse og livskvalitet
Nr 4: God utdanning
Nr 10: Mindre ulikhet
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Nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

Plan for involvering og informasjon til 
kompetansefondet 

Løpende orientering om endringer og 
resultater.  
Årlig status rapportering (november) 

Et budsjett for prosjektet (kompetansefondets 
andel må ligge innenfor de rammer som 
følger av strategien). Dersom prosjektet er 
flerårig må det lages et budsjett som viser 
postene og beløpene de ulike år. Støtte fra 
andre aktører/søkt støtte hos andre skal 
fremgå (både private og offentlige) 

Se prosjektbeskrivelse for budsjett. 
Ca 7,6 mill fordelt over 4 år (2022 - 2025) 
Andre finansieringskilder. 
 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør (25 %) 
Sørlandets Kompetansefond (25 %) 
Agder Fylkeskommune (25 %) 
Egenandel kommuner (5-10 %) 
 
Vi ber om støtte til 15-20 % av 
prosjektkostnadene for perioden 2023-2025. 

Søkers egen vurdering av søknaden vurdert 
opp mot statsstøtteregelverket 

Vi kan støttes. 
Geitmyra Kristiansansand er en liten ideell 
virksomhet som jobber for at barn skal bli glad i 
mat som gjør dem godt.  
 
Vi har ca 5 årsverk, omsetning på ca 5 mill.  
Vi er eid av Stiftelsen Geitmyra. 
 
Vi ber om under 2 mill. 
 
Utløsende: Dersom vi skal utvide aktiviteten og 
forskningen til gamle Aust Agder er vi avhengig 
av støtte fra Aust Agder Utviklingsfond, da 
Kompetansefondet kun dekker gamle Vest 
Agder. 
 

Geitmyra Kristiansand mottar noe 
organisasjonsstøtte gjennom LMD og 
Kunnskapsdepartementet, samt løpende 
tilskudd fra Kristiansand kommune til 
gjennomføring av skoleundervisning. Ellers 
søker vi private og offentlige tilskuddsordninger 
til gjennomføring  av prosjekter.  
 
Herunder dette prosjektet, “Læringsrik mat på 
SFO - Agder”. Der vi implementerer og 
videreutvikler en gjennomføringsmodell 
utarbeidet ved Geitmyra i Oslo, samt bygger 
kompetanse på hva som skal til for å få til 
kostholdsendringer i samfunnet. 

 
 

3. Strategaia AS – Flurishing Business Canvas 
 
Prosjektet er presentert under og i to vedlegg til saken. Daglig leder har også hatt et møte 
med aktøren og kan gi utfyllende informasjon i møtet. Prosjektet omfatter utvikling av 
programvare og verktøy for å styrke kundenes konkurranseevne og evne til å overvåke og 
rapportere på ulike deler av virksomheten, for eksempel innenfor ESG.   
 

Nr 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Plan for involvering og informasjon til Løpende orientering om endringer og
kompetansefondet resultater.

Årlig status rapportering (november)

Et budsjett for prosjektet (kompetansefondets Se prosjektbeskrivelse for budsjett.
andel må ligge innenfor de rammer som Ca 7,6 mill fordelt over 4 år (2022 - 2025)
følger av strategien). Dersom prosjektet er Andre finansieringskilder.
flerårig må det lages et budsjett som viser
postene og beløpene de ulike år. Støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør (25 %)
andre aktører/søkt støtte hos andre skal Sørlandets Kompetansefond (25 %)
fremgå (både private og offentlige) Agder Fylkeskommune (25 %)

Egenandel kommuner (5-10 %)

Vi ber om støtte til 15-20 % av
prosjektkostnadene for perioden 2023-2025.

Søkers egen vurdering av søknaden vurdert Vi kan støttes.
opp mot statsstøtteregelverket Geitmyra Kristiansansand er en liten ideell

virksomhet som jobber for at barn skal bli glad i
mat som gjør dem godt.

Vi har ca 5 årsverk, omsetning på ca 5 mill.
Vi er eid av Stiftelsen Geitmyra.

Vi ber om under 2 mill.

Utløsende: Dersom vi skal utvide aktiviteten og
forskningen til gamle Aust Agder er vi avhengig
av støtte fra Aust Agder Utviklingsfond, da
Kompetansefondet kun dekker gamle Vest
Agder.

Geitmyra Kristiansand mottar noe
organisasjonsstøtte gjennom LMD og
Kunnskapsdepartementet, samt løpende
tilskudd fra Kristiansand kommune til
gjennomføring av skoleundervisning. Ellers
søker vi private og offentlige tilskuddsordninger
til gjennomføring av prosjekter.

Herunder dette prosjektet, "Læringsrik mat på
SFO - Agder". Der vi implementerer og
videreutvikler en gjennomføringsmodell
utarbeidet ved Geitmyra i Oslo, samt bygger
kompetanse på hva som skal til for å få til
kostholdsendringer i samfunnet.

3. Strategaia AS - Flurishing Business Canvas

Prosjektet er presentert under og i to vedlegg til saken. Daglig leder har også hatt et møte
med aktøren og kan gi utfyllende informasjon i møtet. Prosjektet omfatter utvikling av
programvare og verktøy for å styrke kundenes konkurranseevne og evne til å overvåke og
rapportere på ulike deler av virksomheten, for eksempel innenfor ESG.
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Det økonomiske omfang og prosjektets løpetid er ikke endelig avklart. Forespørselen nå 
går på hvorvidt dette er et prosjekt styret ønsker å få som en full søknad.  
 

 
 

 
 
 

Det økonomiske omfang og prosjektets løpetid er ikke endelig avklart. Forespørselen nå
går på hvorvidt dette er et prosjekt styret ønsker å få som en full søknad.

Navn på søker: StrateGaia ASorganisasjonsnummer 927 047 772

Hjemmeside: bttps·//wwwstrateraiacom/

Kontaktinformasjon: Egil Norman Olsen 900 20 902 E-post: egil.norman.olsen@strategaia.com
Adresse: Kystveien 2, Eureka-bygget, 4841 Arendal.

Dersom vi blir invitert til å søke om midler i fondet vil midlene gå til neste fase i utviklingen av en WEB
APP og omfatte spesifikasjon av database, funksjonalitet og algoritmer.

Sammendrag:
wbe.det med Flourishing Business Canvas (FBC)startet som et oppdrag for GCE NODE i 2017. GCE
NODE hadde behov for autvikle program og verktøy for å styrke konkurranseevnen til
medlemsbedriftene. Utviklingen frem til nå har gått gjennom flere faser og programmet til GCENODE
løper fortsatt.

Basert på erfaringen med bruken av FBC i Norge og internasjonalt harvi etablert et nytt aksjeselskap
kalt StrateGaia AS. StrateGaias første produkt er en WEB APP for forretningsmodellering og
simulering som også inneholder læringsverktøy.
Seen presentasjon av WEB APP her : https·//wwwstrategaiarnmltmsioess-modelline:-app/

Forretningsmodellerings verktøyet bygger på den "analoge" versjonen av FBC som har vært i bruk i
Norge i ca 5 år. Viktige anvendelser av FBCfinner vi hos Innovasjon Norge, i det Pan-EU klimatiltak
(EiC-Climate-Kle), Canadas største sosiale innovasjonssenter (Centre for Social Innovation) og hos
over 300 andre individer og organisasjoner.

Vår erfaring med FBC anvendt på 22 bedrifter i regionen har overbevist ossom at dette verktøyet vil
føre til bedre strategier og økt kompetanse hosbedriftene, og i mange tilfeller nyorientering.
Verktøyet er godt egnet for startups. FBCog StrateGaiasWEB APP vil ta med de sosiale og
miljømessige aspektene som er viktige for å skape gode levekar.
Det er en god kopling til UiA gjennom programmene til GCENODE. Allerede nå har flere startup
bedrifter som har vokst ut av UiA deltatt. Et eksempel er et nystartet firma ved UiA som anvender
kunstig intelligens i helsesektoren som nå deltar i programmet til GCENODE. I dette firmaet deltar
både akademikere og studenter ved UiA og lærer å anvende FBCfor deresvirksomhet.

StrateGaia adresserer en rekke av Bærekraftsmålene til FN. Det viktigste er 12 Ansvarlig forbruk og
produksjon, 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Historikk og kort beskrivelse.
Arbeidet med Flouri<hing sustoess Canvas (FBC) startet som et oppdrag for GCENODEi 2017. GCE
NODE hadde behov for å utvikle program og verktøy for å <tyrke konkurranseevnen ti l
medlemsbedriftene. Utviklingen frem til nåhar gått gjennom Here faser som vist i følgende tabell:

Beskrivelse ProsJekteler Bud•J•ti Finansis-ring

Utvikling av prog1ramrner for økt GCE NODE Se
konkurransekraft . Maturity Survey, t ! ! m § : / l m i n ! l : !nQfr;;:Q
Quick Wins. Deep Dive implementert rntence-centerl for Sørlandets
pa NODESlæringsportal ogutteslir,g del:aljer i Kompetansefo

Fase 1 på de første bedriftene progr.ammene. 2MiUkr. nd

Sørlandets
k.ompetansefo

Anvendelse av programmene på til nd, Innovasjon
nå 22 medlemsbedrifter bedrifter GCE NODE ca 1 Mill kr. Norge

Anvendelse av FBC i andre
sammenhenger

Fase2 Etablering av Datasenler Hønefoss Kommun.e 6 0 0 0 0kr. Norsk Energi

Bmnnøysundregislren Brønnøysundr
BioDigSirk e og :3depanementer. 200 000 kr. egistrene

Etablering av Stra.teGaia AS

Markedsundersøkelse om behovet
for en WEB APP basen på FBC.
Dver 20 regionale bedrifter ogmer
enn 300 lntemasjcnale anvelldere av

Fase 3 FBC har deltan i undersøkelsen. Regionatt
Und8rsøk81Sttn som k.onkluder8r med utvildingslond
at det er et stort behov for et slikt (50%) og
verkløy er vedlagt. SttateGaia AS 200000 kr. egeninnsats

Utvikling av brukergrensesnitt for
WEBAPP SttateGaia AS 200000 kr. StrateGaiaAS

Videre Planer:

Beskrivelse ProsJekteler Bud•J•tt Finansle-ring

Aust Agder
Utviklings- og

Spesifikasjon av database. kompetansefo
fuoksjooor og algorilmor i WEB APP SttateGaia AS 500 000 kr. nd?

Fase4 Utvikling av første salgbare versjon Økt
av WEB APP SttateGaia AS 2.5Mill aksjeka.p:ital

Utprøving i markedet SttateGaia AS-r 1 M_a_rk_•_ds_f0_r_in_g_og_sa_lg stt_a_<•_G_a_ia_A_S J
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4. CCR/HI-Flødevigen - Sjøørret 
 
Se vedlagte presentasjon mv.  
 
Dette er en sak styret har fått presentert tidligere, men som HI har avventet med å sende 
inn i påvente av behandlingen av søknaden knyttet til Arven etter Dannevig. Slik daglig 
leder har tolket dette har styret tidligere signalisert at man ikke vil kunne støtte begge 
prosjekt. Basert på dette luftes prosjektet også her. Daglig leder har også hatt et møte 
med aktøren og kan gi utfyllende informasjon i møtet. 
 
Tanken bak prosjektet er å legge til rette for og starte opp en kommersialisering av 
sportsfiske etter sjøørret etter mønster fra Danmark hvor dette skal utgjøre en svært stor 
næring (DKK 500 mill.) pr år bar på Fyn. I følge søker er forholdene for slikt fiske minst like 
gode på Sørlandet. Prosjektet omfatter både kultivering av bekker mv., utvikling av 
Sørlandet som sportsfiskedestinasjon og overvåkning av fiske/bestand. Omfanget på 
søknaden er skissert til NOK 2 mill. fra hvert kompetansefond hvert år i tre år. Altså totalt 
NOK 6 mill fra kompetansefondet. Næringsaktører (hotelleier mv) har vært i kontakt med 
daglig leder og informert om at de ønsker å bli med på prosjektet og evt være villig til å ta 
deler av kostnadene. Dette har daglig leder bedt om at konkretiseres i tilfelle.  
 
 

5. Innakva KLYNGE – Blått Coworks 
 
Se vedlagte presentasjon. Daglig leder har også hatt et møte med aktøren og kan gi 
utfyllende informasjon i møtet. Prosjektet omfatter styrket satsning på Blå næringer i 
Agder, og nå også østre Agder. Prosjektet «plukker vel reelt sett opp restene» etter Blått 
kompetansesenter og søker å stable på beina en ny satsning på bærekraftig blå vekst i 
regionen. BKA har innvilget NOK 200.000,- til prosjektet, og miljøene som før stod bak 
BKS (HI og fylkeskommunen) skal etter det opplyste være positive til dette prosjektet 
også. Omfang er ikke endelig avklart, men det kan trolig skisseres en søknad på ca NOK 
500.000,- pr. år i 3-4 år etter det daglig leder forstår.  
 
 
 

StrateGaias første produU er en WEB APP for forretningsmodellering og simulering som også
inneholder læringsverkløy. Seen presentasjon avWEB APP her :
https:ljwww.stt.itegaia.com/business-mode11ing-app/
Forretningsmodellerings verktøyet bygger påden
"analoge" versjonen av FBC som har vært i bruk i
Norge i C,! 5 år.
lnter'nasjönält har FBCn 10 år med praktisk og
akademisk validering:over hele verden.
Viktige anvendelser av FBC finner vi hos Innovasjon
Norge, i det Pan-EU klimatiltak (EiC-Climate-Kl(),
Canadas største sosiale innovasjonssenter (Centre
for Social Innovation) og hos over 300 andre
individer og organtsesloner.

Dersom vi blir invitert til å søke om midler i fondet
vil midlene gå til neste fase i utviklingen av en WEB
APP og omfatte spesifikasjon av database, funksjonalitet og algoritmer. Se fase 4 ovenfor.

vår erfaring med FBCanvendt på 22 bedrifter i regionen har overbevist oss om at dette verktøyet vil
før,e til bedre strategier og økt kompetanse hos bedriftene, og i mange tilfeller nyorientering.
verktøyet er godt egnet for startups og vil således gi nyetableringer og nye arbeidsplasser.
Andre tilsvarende verktøy fokuserer primært på de finansielle faktorene. FBC og S t r a t a i a s WEB APP
vil også ta med de sosiale og miljømessige aspektene som er viktige for å skape gode levekår.
Det er en god kopling ti l UiA gj,enMm programmene til GCENODE.Allerede nå har flere startup
bedrifter som har vokst ut av UiA deltatt. Et eksempel ,er et nystartet firma ved UiA som anvender
kunstig intelligens i helsesektoren som n/i deltar i pro,grammet til GCENODE. I dette firmaet delta.r
både akademikere og studenter ved UiA.

StrateGaia adresserer ien rekke av Bærekraftsmålene til FN. De viktigste er 11 Bærekraftige byer og
lokalsamfunn, 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, 8 Anstendig arbeid og ø[konomisk vekst, 9
Industriell innovasjon og infrastruktur, H Stoppe klimaendringen. 4 God utdanning. For ytterligere
detaljer viser vi til :styremedlem og medfmanslør av Strategala Antony Upward og
http:1/flourishingbusiness.org/.

4. CCR/Hl-Flødevigen - Sjøørret

Se vedlagte presentasjon mv.

Dette er en sak styret har fått presentert tidligere, men som HI har avventet med å sende
inn i påvente av behandlingen av søknaden knyttet til Arven etter Dannevig. Slik daglig
leder har tolket dette har styret tidligere signalisert at man ikke vil kunne støtte begge
prosjekt Basert på dette luftes prosjektet også her. Daglig leder har også hatt et møte
med aktøren og kan gi utfyllende informasjon i møtet

Tanken bak prosjektet er å legge til rette for og starte opp en kommersialisering av
sportsfiske etter sjøørret etter mønster fra Danmark hvor dette skal utgjøre en svært stor
næring (OKK 500 rnill.) pr år bar på Fyn. I følge søker er forholdene for slikt fiske minst like
gode på Sørlandet Prosjektet omfatter både kultivering av bekker rnv., utvikling av
Sørlandet som sportsfiskedestinasjon og overvåkning av fiske/bestand. Omfanget på
søknaden er skissert til NOK 2 mill. fra hvert kompetansefond hvert år i tre år. Altså totalt
NOK 6 mill fra kompetansefondet Næringsaktører (hotelleier mv) har vært i kontakt med
daglig leder og informert om at de ønsker å bli med på prosjektet og evt være villig til å ta
deler av kostnadene. Dette har daglig leder bedt om at konkretiseres i tilfelle.

5. lnnakva KLYNGE - Blått Coworks

Se vedlagte presentasjon. Daglig leder har også hatt et møte med aktøren og kan gi
utfyllende informasjon i møtet Prosjektet omfatter styrket satsning på Blå næringer i
Agder, og nå også østre Agder. Prosjektet «plukker vel reelt sett opp restene» etter Blått
kompetansesenter og søker å stable på beina en ny satsning på bærekraftig blå vekst i
regionen. BKA har innvilget NOK 200.000,- til prosjektet, og miljøene som før stod bak
BKS (HI og fylkeskommunen) skal etter det opplyste være positive til dette prosjektet
også. Omfang er ikke endelig avklart, men det kan trolig skisseres en søknad på ca NOK
500.000,- pr. år i 3-4 år etter det daglig leder forstår.
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6. Smartorg AS – tre ulike prosjekter 

 
Smartorg AS har utviklet programmer for blant annet etablering og styring av borettslag 
mv. Selskapet har søkt om støtte til videreutvikling av dette tidligere. Etter tidligere avslag 
og dialog med daglig leder knyttet til andre prosjekter har de skissert tre potensielle 
nyvinningsprosjekter som de ønsker å få vurdert om kan være aktuelle som fullverdige 
søknader. Prosjektomfang i økonomi og tid er ikke angitt og vil trolig være forskjellig for 
hvert prosjekt.  
 
De tre prosjektene: 
 

I. Delingsøkonomiløsninger for hytter 
Et konsept vi ønsker å utvikle nå er en vinn-vinn løsninger med ulike hyttedelingsløsninger, og vi 
tenker både på å ta i bruk og holde i stand de mange tusen hyttene i Norge som ikke er i bruk, men 
også utvikle et «Small living konsept» med en liten praktisk hytte på maks 20 kvm. med 5 
sengeplasser som ikke vil ha et fotavtrykk i terrenget eller utslipp, og som kan eies av mange 
sammen. Stikkord for vårt delingsøkonomiprosjekt er derfor: 
  

• Ta hele landet i bruk  
• Ta vare på bygningsmessig forfall og la lavinntektsgrupper få tilgang til hyttelivet 
• Lage gode løsninger for delingsøkonomi og digitalisering 
• Lavere forbruk og mindre bygging, derfor et godt klima- og miljøtiltak  
• Smart læring ved at erfaringer mellom sameiene deles i en felles plattform 
• Sosialt å eie noe sammen, men et FoU element er å forske på å få til gode delingsløsninger 

siden de fleste vil eie alene og dette er nytt for mange 
• Stimulere til det enkle, rike livet og en bærekraftig bruk av naturen vår 
• Skape et samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og det offentlige 

  
Vi ønsker vil å få til en prosjektsøknad til Forskningsrådet for å se på slike løsninger i samarbeid 
med frivillige organisasjoner innen friluftsliv, byggfaglinjen på UiA og blant annet grunneiere. Derfor 
kan vi også se på løsninger der vi får med oss flere frivillige organisasjoner som ønsker slike 
delingsøkonomiløsninger innen eiendom. 
 
 

II. Delingsøkonomiløsninger for nærmiljøet  
Hensikten er å redusere forbruk og bidra til en bærekraftig utvikling. Dette er ekstra aktuelt nå i 
nedgangstider hvor mange sliter med privatøkonomien og der vi går mot en global oppvarming på 
2,5 grader og alle må redusere forbruket. Det viser seg dessverre at det er krevende å få til gode 
delingsøkonomiløsninger, og derfor kreves det en stor FoU innsats her. For å ta vare på naturen 
må vi finne løsninger der vi både eier og bruker ting sammen og bedre utnytter kapasiteten i ting 
som ikke blir brukt. Via demokratiske foreninger eller sameier kan SmartOrg sette sammen 
grupper av mennesker som bruker vår portalløsning til å etablere og drifte 
delingsøkonomitjenester.  
 
Et konsept kan være å dele utstyr der sameiet eller velforeningen kjøper inn nødvendig utstyr som 
deles (verktøy, dyrere hageredskaper, tilhenger, stilas, sykler og fritidsutstyr for hyttevel etc.). 
SmartOrg kan sette opp konseptet, portalløsningen, fasiliterer innkjøp og vedlikeholdstjenester av 
utstyr via  tredjepartsleverandører. Et annet konsept kan være å eie kapitalvarer sammen i et 
tingsrettslig sameie (sameiemodellen): Eie båt, tilhenger, hytte, bil sammen og dele på 
bruk/ansvar/kostnader/risiko. I dag finnes det ikke gode kommersielle løsninger for dette. 
 
 

III. Et samhandlingsprosjekt  
Vi tenker i samme baner som i siste søknad, men noe bearbeidet. Her har allerede 
Forskningsrådet godkjent FoU elementene våre i SkatteFunn søknaden, men vi har ikke jobbet 
med dette delmålet enda. Vi ønsker å bygge en samhandlingsplattform som understøtter Delmål 4 
godkjent av Forskningsrådet: 

 

6. Smartorg AS - tre ulike prosjekter

Smartorg AS har utviklet programmer for blant annet etablering og styring av borettslag
mv. Selskapet har søkt om støtte til videreutvikling av dette tidligere. Etter tidligere avslag
og dialog med daglig leder knyttet til andre prosjekter har de skissert tre potensielle
nyvinningsprosjekter som de ønsker å få vurdert om kan være aktuelle som fullverdige
søknader. Prosjektomfang i økonomi og tid er ikke angitt og vil trolig være forskjellig for
hvert prosjekt.

De tre prosjektene:

I. Delingsøkonomiløsninger for hytter
Et konsept vi ønsker å utvikle nå er en vinn-vinn løsninger med ulike hyttedelingsløsninger, og vi
tenker både på å ta i bruk og holde i stand de mange tusen hyttene i Norge som ikke er i bruk, men
også utvikle et «Small living konsept» med en liten praktisk hytte på maks 20 kvm. med 5
sengeplasser som ikke vil ha et fotavtrykk i terrenget eller utslipp, og som kan eies av mange
sammen. Stikkord for vårt delingsøkonomiprosjekt er derfor:

• Ta hele landet i bruk
• Ta vare på bygningsmessig forfall og la lavinntektsgrupper få tilgang til hyttelivet
• Lage gode løsninger for delingsøkonomi og digitalisering
• Lavere forbruk og mindre bygging, derfor et godt klima- og miljøtiltak
• Smart læring ved at erfaringer mellom sameiene deles i en felles plattform
• Sosialt å eie noe sammen, men et FoU element er å forske på å få til gode delingsløsninger

siden de fleste vil eie alene og dette er nytt for mange
• Stimulere til det enkle, rike livet og en bærekraftig bruk av naturen vår
• Skape et samarbeid mellom frivilligheten, næringslivet og det offentlige

Vi ønsker vil å få til en prosjektsøknad til Forskningsrådet for å se på slike løsninger i samarbeid
med frivillige organisasjoner innen friluftsliv, byggfaglinjen på UiA og blant annet grunneiere. Derfor
kan vi også se på løsninger der vi får med oss flere frivillige organisasjoner som ønsker slike
delingsøkonomiløsninger innen eiendom.

II. Delingsøkonomiløsninger for nærmiljøet
Hensikten er å redusere forbruk og bidra til en bærekraftig utvikling. Dette er ekstra aktuelt nå i
nedgangstider hvor mange sliter med privatøkonomien og der vi går mot en global oppvarming på
2,5 grader og alle må redusere forbruket. Det viser seg dessverre at det er krevende å få til gode
delingsøkonomiløsninger, og derfor kreves det en stor FoU innsats her. For å ta vare på naturen
må vi finne løsninger der vi både eier og bruker ting sammen og bedre utnytter kapasiteten i ting
som ikke blir brukt. Via demokratiske foreninger eller sameier kan SmartOrg sette sammen
grupper av mennesker som bruker vår portalløsning til å etablere og drifte
delingsøkonomitjenester.

Et konsept kan være å dele utstyr der sameiet eller velforeningen kjøper inn nødvendig utstyr som
deles (verktøy, dyrere hageredskaper, tilhenger, stilas, sykler og fritidsutstyr for hyttevel etc.).
SmartOrg kan sette opp konseptet, portalløsningen, fasiliterer innkjøp og vedlikeholdstjenester av
utstyr via tredjepartsleverandører. Et annet konsept kan være å eie kapitalvarer sammen i et
tingsrettslig sameie (sameiemodellen): Eie båt, tilhenger, hytte, bil sammen og dele på
bruk/ansvar/kostnader/risiko. I dag finnes det ikke gode kommersielle løsninger for dette.

Ill. Et samhandlingsprosjekt
Vi tenker i samme baner som i siste søknad, men noe bearbeidet. Her har allerede
Forskningsrådet godkjent FoU elementene våre i SkatteFunn søknaden, men vi har ikke jobbet
med dette delmålet enda. Vi ønsker å bygge en samhandlingsplattform som understøtter Delmål 4
godkjent av Forskningsrådet:
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– «Samhandlingsplatform for nye og eksisterende aktører. En forening eller et sameie er 
en del av et økosystem av andre aktører, leverandører, paraplyorganisasjoner eller tilbyr 
selv tjenester eller kunnskap som kan deles med andre foreninger. Vi skal utvikle en 
samhandlingsportal som strukturerer dette økosystemet og tilrettelegger for utveksling av 
informasjon, tjenester, innkjøp, delingsøkonomimodeller og rapportering. Aktører er 
leverandører, offentlig sektor, kommuner, utbyggere, meglere, forsikringsselskaper, 
dataaktører, banker, revisorer osv.» 

 
I den opprinnelige søknaden til AAUKF var prosjektet definert som:  

«SmartOrg AS med samarbeidspartnere skal gjennomføre et større forprosjekt med en 
aktørkartlegging av kommuner, velforeninger, innbyggere, leverandører, 
eiendomsutbyggere, FoU partnere og andre aktører for å se på nye samhandlingsmetoder 
og verktøy for å bidra til velfungerende nærmiljøer og boområder. Fokus skal være på 
mulighetene for å ta i bruk digitale verktøy for å forbedre samhandling, kommunikasjon og 
kompetanseutveksling og skape bærekraftige nærmiljøer. Målet er å få på plass prosjekter 
som gjør kommunene på Agder til foregangskommuner i Norge på dette området. 
Kommuner som ikke har egne ressurser til å utvikle digitale plattformer vil ha spesielt høy 
nytte av prosjektet.» 
 

Vi ser gjerne sammen på en nødvendig omarbeiding av dette prosjektet og ønsker å sende inn en 
ny søknad til AAUKF siden Forskningsrådet stiller seg positive til slike samhandlingsplattformer. 
 
 

7. Trebåtprosjekt – Mandal Trebåt og Motorforening 
 
Se vedlagte skisse til søknad og støtteskriv fra bransjeforeningen, Norboat. Prosjektet 
omfatter søknad om støtte til å ivarta trebåtkompetansen på Agder, herunder i form av 
støtte til innovasjon, omstilling og generasjonsskifte i trebåtbransjen i form av prosjekter 
som omfatter inntil tre trebåtbyggere i Agder, Walvick Trebåtbyggeri (Mandal), Moen 
Trebåtbyggeri (Risør) og Sandøy Båtbyggeri (Tvedestrand).Prosjektet omfatter søknad om 
støtte med NOK 600.000,- til hver aktør for sikring av faget for fremtiden, utvikling av 
fremtidens trebåter og etablering av lærlingeplasser. Det er uklart over hvor mange år man 
ser for seg at et slikt prosjekt skal løpe.   
 
 

8. Søknad om støtte til H2 House 
 
Se vedlagte skisse over prosjektet og søknadsomfang. Daglig leder har også hatt møte 
med søker og kan gi utfyllende informasjon i møtet.  
 
Prosjektet omfatter søknad om støtte til et kompetansehus/kompetansesenter for 
hydrogen på Agder. Prosjektet er presentert i vedlegget, og omfatter søknad om støtte på 
inntil NOK 5 millioner, fordelt over to-tre år. 
 
 

9. BRIGDES AGDER  
 
Dette er et prosjekt som kan komme og som det er hensiktsmessig at styret er kjent med 
og eventuelt gir signaler på om er noe man ønsker å se mer på. Prosjektet vil i tilfelle bli 
initiert av UiA med samarbeidspartnere og t dreier seg om å forberede industrien og 
regionen på den kompetanseendringen som vil kreves i forbindelse både med det grønne 
skifte og overgangen til ny teknologi (ofte omtalt som Industri 5.0). Prosjektet styres fra 
Institutt for arbeidsliv og innovasjon, som er lokalisert på Campus Grimstad. Tanken er å 
bruke denne anledning til å utvikle et regional prosjekt parallelt med det Europeiske 
prosjektet. Det bygger bl.a. på et konsept som skal brukes i BRIDGES, kalt Teaching 
factory (se vedlagt presentasjon av konseptet).  
 
 

- «Samhandlingsplatform for nye og eksisterende aktører. En forening eller et sameie er
en del av et økosystem av andre aktører, leverandører, paraplyorganisasjoner eller tilbyr
selv tjenester eller kunnskap som kan deles med andre foreninger. Vi skal utvikle en
samhandlingsportal som strukturerer dette økosystemet og tilrettelegger for utveksling av
informasjon, tjenester, innkjøp, delingsøkonomimode/ler og rapportering. Aktører er
leverandører, offentlig sektor, kommuner, utbyggere, meglere, forsikringsselskaper,
dataaktører, banker, revisorer osv.»

I den opprinnelige søknaden til AAUKF var prosjektet definert som:
«SmartOrg AS med samarbeidspartnere skal gjennomføre et større forprosjekt med en
aktørkartlegging av kommuner, velforeninger, innbyggere, leverandører,
eiendomsutbyggere, FoU partnere og andre aktører for å se på nye samhandlingsmetoder
og verktøy for å bidra til velfungerende nærmiljøer og boområder. Fokus skal være på
mulighetene for å ta i bruk digitale verktøy for å forbedre samhandling, kommunikasjon og
kompetanseutveksling og skape bærekraftige nærmiljøer. Målet er å få på plass prosjekter
som gjør kommunene på Agder til foregangskommuner i Norge på dette området.
Kommuner som ikke har egne ressurser til å utvikle digitale plattformer vil ha spesielt høy
nytte av prosjektet.»

Vi ser gjerne sammen på en nødvendig omarbeiding av dette prosjektet og ønsker å sende inn en
ny søknad til AAUKF siden Forskningsrådet stiller seg positive til slike samhandlingsplattformer.

7. Trebåtprosjekt- Mandal Trebåt og Motorforening

Se vedlagte skisse til søknad og støtteskriv fra bransjeforeningen, Norboat. Prosjektet
omfatter søknad om støtte til å ivarta trebåtkompetansen på Agder, herunder i form av
støtte til innovasjon, omstilling og generasjonsskifte i trebåtbransjen i form av prosjekter
som omfatter inntil tre trebåtbyggere i Agder, Walvick Trebåtbyggeri (Mandal), Moen
Trebåtbyggeri (Risør) og Sandøy Båtbyggeri (Tvedestrand).Prosjektet omfatter søknad om
støtte med NOK 600.000,- til hver aktør for sikring av faget for fremtiden, utvikling av
fremtidens trebåter og etablering av lærlingeplasser. Det er uklart over hvor mange år man
ser for seg at et slikt prosjekt skal løpe.

8. Søknad om støtte til H2 House

Se vedlagte skisse over prosjektet og søknadsomfang. Daglig leder har også hatt møte
med søker og kan gi utfyllende informasjon i møtet.

Prosjektet omfatter søknad om støtte til et kompetansehus/kompetansesenter for
hydrogen på Agder. Prosjektet er presentert i vedlegget, og omfatter søknad om støtte på
inntil NOK 5 millioner, fordelt over to-tre år.

9. BRIGDES AGDER

Dette er et prosjekt som kan komme og som det er hensiktsmessig at styret er kjent med
og eventuelt gir signaler på om er noe man ønsker å se mer på. Prosjektet vil i tilfelle bli
initiert av UiA med samarbeidspartnere og t dreier seg om å forberede industrien og
regionen på den kompetanseendringen som vil kreves i forbindelse både med det grønne
skifte og overgangen til ny teknologi (ofte omtalt som Industri 5.0). Prosjektet styres fra
Institutt for arbeidsliv og innovasjon, som er lokalisert på Campus Grimstad. Tanken er å
bruke denne anledning til å utvikle et regional prosjekt parallelt med det Europeiske
prosjektet. Det bygger bl.a. på et konsept som skal brukes i BRIDGES, kalt Teaching
factory (se vedlagt presentasjon av konseptet).
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Jobbkollektivet
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HHvvaa  eerr  uuttffoorrddrriinnggeennee??

Hva er utfordringene?

PÅ STEDET HVIL. Til tross for mange ars polir,sk 5<15 ng er de: ingen framgang i funksjonshemmedes erbetdsdeleekelse. Fo:o:
la6#Dreamst1me

ARBEIDSLIV

Ingen framgang for funksjonshemrnede i
arbeidslivet
1014.000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet,, sier at de ønsker seg en
jobb. Andelen funksjonshemmede i arbeid står på s tede t hvil.
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JJoobbbbkkoolllleekkttiivveett  bbiiddrraarr  ttiill  bbæærreekkrraaffttss  mmåålleennee

Jobbkollektivet bidrar til bærekraftsmålene
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Regionplan Agder har tre gjennomgående 
perspektiver som samsvarer med de tre 
dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:

* Næringsutvikling og samarbeid om nye 
   arbeidsplasser
* Levekår, likestilling, inkludering og 
    mangfold
* Klima og miljø

JJoobbbbkkoolllleekkttiivveettss  iinntteennssjjoonneerr  ssaammssvvaarreerr  mmeedd  RReeggiioonnppllaann  AAggddeerr

Jobbkollektivets intensjoner samsvarer med Regionplan Agder

Regionplan Agder har tre gjennomgående
perspektiver som samsvarer med de tre
dimensjonene av bærekraft i hovedmålet:

* Næringsutvikling og samarbeid om nye
arbeidsplasser

* Levekår, likestilling, inkludering og
mangfold

* Klima og miljø
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JJoobbbbkkoolllleekkttiivveettss  mmååll  ssaammssvvaarreerr  mmeedd  kkoommmmuunneeppllaanneennss  vviissjjoonn

En av kommuneplanens visjoner:

At alle innbyggere har en jobb, 
aktivitet eller skole-/studieplass 
hvor de opplever mestring og 
arbeidsglede.

Jobbkollektivets mål samsvarer med kommuneplanens visjon

i ARENDAL KO .. MUNE

En av kommuneplanens visjoner:

At alle innbyggere har en jobb,
aktivitet eller skole-/studieplass
hvor de opplever mestring og
arbeidsglede.

Kommuneplanens
samfunnsdel 2020-2030
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VVii  hhaarr           VVii  hhaarr   VVii  hhaarr

?
Psykisksyke Utviklingshemmede Fysisk funksjonshemmede

Aktivitets-
senter

Tilrettelagt 
arbeid

Ordinært
arbeid

VTA/VTO
AFT

VTA/VTO & AFT

VTA/VTO
AFT

Funksjons-
assistanse

Hva har vi i Arendal kommune?

Drømmenes-
hus

Hva har vi i Arendal kommune?

Vi har Vi har Vi har
Psykisksyke Utviklingshemmede Fysisk funksjonshemmede

FONTENEHUS
Aktivitets- NORGE
senter

I I
Drømmenes-
hus

11111 G A R D

1 9 6 6

•Tilrettelagt VTA/VTO
HELTMEDI

VTA/VTO
arbeid AFT AFT_,;,Ill

VTA/VTO & AFT

Ordinært Funksjons-
arbeid assistanse
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NAV Arendal

29.11.22

Uttalelse om Jobbkollektivet

Jobbkollektivet vil representere et spennende tilbud til en målgruppe som faller utenfor de tilbudene
vi har i Arendal i dag. Det vil være naturlig for NAV å gjøre personer som kan nyttiggjere seg av
tilbudet oppmerksom på det.

Geir Svendsen
NAV leder i Arendal
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Prosjekt arbeidsfellesskap

Ditt eget selskap Oppdrag med
motivasjonslønn

Ansatt i et firma Hobby

Jobbkollektivet
arbeidsfellesskap

Jobbkollektivet er en ideell forening som gjennom ulike prosjekt skal legge til rette for at personer 
med fysisk funksjonsnedsettelse får brukt sine talenter og kan delta i aktivitet og arbeidsliv.

Jobbkollektivet er et arbeids og lunsjfellesskap for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

Som deltaker kan du utføre oppdrag på hobbybasis, som oppdrag med motivasjonslønn, ansatt i 
et firma eller gjennom ditt eget selskap.  Oppdragene er 100% deltakerstyrt. Jobbkollektivet 
utfordrer og motiverer, med overtar eller overkjører aldri. 

Prosjekt arbeidsfellesskap
Jobbkollektivet er en ideell forening som gjennom ulike prosjekt skal legge ti l rette for at personer
med fysisk funksjonsnedsettelse får brukt sine talenter og kan delta i aktivitet og arbeidsliv.

Jobbkollektivet er et arbeids og lunsjfellesskap for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

Som deltaker kan du utføre oppdrag på hobbybasis, som oppdrag med motivasjonslønn, ansatt i
et firma eller gjennom ditt eget selskap. Oppdragene er 100% deltakerstyrt. Jobbkollektivet
utfordrer og motiverer, med overtar eller overkjører aldri.

Ditt eget selskap Oppdrag med
motivasjonslønn

Jobbkollektivet
arbeidsfellesskap

Ansatt i et firma Hobby
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Hva tilbyr JJoobbbbkollektivet - arbeidsfellesskap?

• Et kreativt miljø
• Et lunsjfelleskap
• Kontorplass
• Stabsmøte
• Ideutveksling
• Veiledning

Hva tilbyr Jobbkollektivet - arbeidsfellesskap?

• Et kreativt miljø
• Et lunsjfelleskap
• Kontorplass
• Stabsmøte
• Ideutveksling
• Veiledning
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HHvvoorrddaann  jjoobbbbeerr  vvii??
1) Bli kjent
Er Jobbkollektivet et godt tilbud for deg?

2) Kartlegging
     - dine ønsker og ambisjoner
     - jakten på det du kan og dine skjulte talenter
     - behov for fysisk tilrettelegging 
3) Innsalg 
    - Utvikling av CV og kreativ presentasjon av 
      deltakeren.  
    - Innsalg til samarbeidspartnere du trenger for å 
      realisere oppdragene du ønsker å jobbe med.  

4) Din egen ukeplan   

5) Veiledning 
     - Veiledning evaluering og justering av ukeplan og mål

Hvordan jobber vi?
1) Bli kjent
Er Jobbkollektivet et godt tilbud for deg?

2) Kartlegging
- dine ønsker og ambisjoner
- jakten på det au kan og dine skjulte talenter
- behov for fysisk tilrettelegging

3) Innsalg
- Utvikfing av CVog kreativ presentasjon av
deltakeren.

- Innsalg til samarbeidspartnere du trenger for å
realisere oppdragene du ønsker å jobbe med.

4) Din egen ukeplan JOBB Kollektivet
5) Veiledning

- Veiledning evaluering og justering av ukeplan og mål
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MMååll  ffoorr  JJoobbbbkkoolllleekkttiivveett  --  aarrbbeeiiddssffeelllleesssskkaapp

Et pilotprosjekt fra våren 
2023 til sommeren 2026
lokalisert i Arendal.

Med inntil 10 deltakere. 

Mål for Jobbkollektivet - arbeidsfellesskap

Et pilotprosjekt fra våren
2023 til sommeren 2026
lokalisert i Arendal.

Med inntil 10 deltakere.
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Deltakere

Vi har allerede 
deltakere fra tre 
ulike kommuner 
i Østre-Agder 
som ønsker å 
delta.

Rullering av 
deltakere 

Nye Fortsetter Andre tiltak Aktive

Høst 23 5 5

Vår 24 3 5 8

Høst 24 2 6 2 8

Vår 25 3 6 2 9

Høst 2 2 7 1 10

Vår 26 2 8 2 10Deltakere

Vi har allerede Rullering av

deltakere fra tre
deltakere

ulike kommuner
i Østre-Agder Nye Fortsetter Andre tiltak Aktive

som ønsker å Høst 23 5 5

delta. Vår24 3 5 8

Høst 24 2 6 2 8

Vår 25 3 6 2 g

Høst 2 2 7 1 10

Vår 26 2 8 2 10
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NAV

Jobb-
kollektivet

Aktivitets
senter

E&R

VTA/
VTO

AFTInClue 

Ordinær 
arbeid

Eget 
selskap

Tiltak

Aktivitetssenter  
Deltakerne får trygd.

ER= Entreprenørskap & ressursutnyttelse
(tiltaket er utarbeidet av Jobbkollektivet)
Deltaker = trygd, utnytter restarbeidsevne i eget firma som 
tilleggsinntekt.

VTA/VTO=Varig tilrettelagt arbeid
Deltaker= Trygd kan tjene inntil 100.000 i tillegg. 

AFT= Arbeidsforberedende trening 
Deltaker = får arbeidsavklaringspenger

NAV
Jobbkollektivet har god dialog med NAV.

Jobb-
kollektivet

Assistanse
Ordinært arbeid = Funksjonsassistanse 
Alle andre tiltak = BPA/eller ansatte i tiltaket

Lag og 
Foreninger

Lag og foreninger
Jobbkollektivet vil samarbeide med lag og foreninger om rekruttering, 
fritid og arbeidsoppgaver.

Ordinært arbeid
InClue 
Rekrutteringsfirma spesialisert på handikapp som tilleggs kompetanse

Jobb-
kollektivet

Lag og
Foreninger

Aktivitets
senter

Eget
selskap

Jobb-
kollektivet

Ordinær
arbeid

VTA/
VTO

Lag og foreninger
Jobbkollektivet vil samarbeide med lag og foreninger om rekruttering,
fritid og arbeidsoppgaver.

Tiltak

lnClue

Aktivitetssenter
Deltakerne får trygd.

ER= Entreprenørskap & ressursutnyttelse
(tiltaket er utarbeidet av Jobbkollektivet)
Deltaker= trygd, utnytter restarbeidsevne i eget firma som
tilleggsinntekt.

VTA/VTO=Varig tilrettelagt arbeid
Deltaker= Trygd kan tjene inntil 100.000 i tillegg.

AFT= Arbeidsforberedende trening
Deltaker= får arbeidsavklaringspenger

NAV
Jobbkollektivet har god dialog med NAV.

Ordinært arbeid
lnClue
Rekrutteringsfirma spesialisert på handikapp som tilleggs kompetanse

Assistanse
Ordinært arbeid = Funksjonsassistanse
AIie andre tiltak= BPA/eller ansatte i tiltaket
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Fremdrift  JJoobbbbkollektivetHøst 2022
* Stifte og registrere 
   organisasjonen
* Jobbe med finansiering
* Rekruttere deltakere

Vinter 2023
* Skrive kontrakt på lokale
* Klargjøre for oppstart
* Jobbe med finansiering
* Rekruttere deltakere

Våren 2023
* Starte pilot
Høst 2022
* Stifte og registrere. .orgarusasjonen
* Jobbe med finansiering
* Rekruttere deltakere

Vinter 2023
* Skrive kontrakt på lokale
* Klargjøre for oppstart
* Jobbe med finansiering
* Rekruttere deltakere

Fremdrift Jobbkollektivet

Våren 2023
* Starte pilot
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HHvveemm  hhaarr  bbiiddrraatttt  øøkkoonnoommiisskk,,  ssåå  llaannggtt??

VVii  hhaarr  ooggssåå  ssøøkktt  ppåå  fflleerree  nnaassjjoonnaallee  
ssttøøtttteeoorrddnniinnggeerr..  Hvem har bidratt økonomisk, så langt?

\ ( ARENDALS
J,• · FOSSEKOMPANI

ARENDAL
KOMMUNE

Vi har også søkt på flere nasjonale
støtteordninger.
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BBuuddssjjeetttt
VVii  sseerr  ffoorr  oossss  eenn  pprroossjjeekktt  ppeerriiooddee  ppåå  33  åårr..  MMeedd  ooppppssttaarrtt  mmaaii  22002233  oogg  aavvsslluuttnniinngg  jjuunnii  22002266..  

Budsjett Jobbkollektivet 2023 2024 2025 2026

Inn
Offentlig støtte  kr     400 000  kr     700 000  kr        700 000  kr     400 000 
Næringslivet og fond  kr     250 000  kr     350 000  kr        350 000  kr     250 000 
Kompetansefondet  kr     400 000  kr     700 000  kr        700 000  kr     400 000 

Sum  kr  1 050 000  kr  1 750 000  kr     1 750 000  kr  1 050 000 

Utgifter
Lokalleie (ca 200KVM, universelt utformet)  kr     300 000  kr     450 000  kr        450 000  kr     300 000 
Regnsskap og revisjon  kr       50 000  kr       50 000  kr          50 000  kr       50 000 
Prosjektleder (20%)  kr     100 000  kr     200 000  kr        200 000  kr     100 000 
Jobbveileder (100%)  kr     400 000  kr     850 000  kr        850 000  kr     400 000 
Aktivitetsmidler  kr     100 000  kr     200 000  kr        200 000  kr     100 000 
Følgeforskning  kr     100 000  kr     200 000  kr        200 000  kr     100 000 

Sum  kr  1 050 000  kr  1 750 000  kr     1 750 000  kr  1 050 000 

Resultat  kr                -    kr                -    kr                   -    kr                -   
BudsjettVi ser for oss en prosjekt periode på 3 år. Med oppstart mai 2023 og avslutning juni 2026.

Budsjett Jobbkollektivet 2023 2024 2025 2026

Inn
Offentlig støtte kr 400 000 kr 700 000 kr 700 000 kr 400 000
Næringslivet og fond kr 250 000 kr 350 000 kr 350 000 kr 250 000
Kompetansefondet kr 400 000 kr 700 000 kr 700 000 kr 400 000

Sum kr l 050 000 kr l 750 000 kr l 750 000 kr l 050 000

Utgifter
Lokalleie (ca 200KVM, universelt utformet) kr 300 000 kr 450 000 kr 450 000 kr 300 000
Regnsskap og revisjon kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000
Prosjektleder (20%) kr 100 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 100 000
Jobbveileder (100%) kr 400 000 kr 850 000 kr 850 000 kr 400 000
Aktivitetsmidler kr 100 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 100 000
Følgeforskning kr 100 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 100 000

Sum kr l 050 000 kr l 750 000 kr l 750 000 kr l 050 000

Resultat kr kr kr kr
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KKoommppeettaannsseeffoonnddeettss  hhoovveeddmmååll
Bidra til økt kompetanse og nyskapningsevne.
 Jobbkollektivet er en ny måte å inkludere personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse i arbeidslivet.

Sikring og etablering av arbeidsplasser.
 Jobbkollektivet vil sikre at flere kommer i jobb 

Gode levekår for befolkningen.
 Jobb er blant de viktigste faktorene for å bedre levekår. 

Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.
 UIA ønsker å engasjere masterstudenterKompetansefondets hovedmåI
Bidra til økt kompetanse og nyskapningsevne.
 Jobbkollektiveter en ny måte å inkludere personer med fysisk
funksjonsnedsettelse i arbeidslivet.

Sikring og etablering av arbeidsplasser.
 Jobbkollektivetvil sikre at flere kommer i jobb

Gode levekår for befolkningen.
 Jobber blant de viktigste faktorene for å bedre levekår.

Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.
UIA ønsker å engasjere masterstudenter
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Samspill med kompetansefondet

Vi ser på stor involvering fra kompetansefondet som en fordel, og vil 
levere de rapporter som kompetansefondet mener er hensiktsmessig.

Det er ikke bare i Østre-Agder det mangler tilbud til personer med 
fysisk funksjonshemming. Vi mener at vår pilot har stor 
overføringsverdi. Vi ser det derfor som avgjørende viktig med 
følgeforskning. 

Prosjektets verdi

Samspill med kompetansefondet

Vi ser på stor involvering fra kompetansefondet som en fordel, og vil
levere de rapporter som kompetansefondet mener er hensiktsmessig.

Prosjektets verdi

Det er ikke bare i Østre-Agder det mangler tilbud til personer med
fysisk funksjonshemming. Vi mener at vår pilot har stor
overføringsverdi. Vi ser det derfor som avgjørende viktig med
følgeforskning.
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EEtt  kkoommppeetteenntt  ssttyyrree

Terje Eikin: Har de siste 7 årene vært varaordfører i Arendal kommune. Før det har han jobbet med en rekke ungdomsprosjekt og tilbud til 
lavinntektsfamilier i både kommunen og frivillige organisasjoner. Han har en sønn med funksjonsnedsettelse, og gjennom det stor innsikt og 
kunnskap om målgruppen.
Merete Haslund: Har de siste 9 årene bygget opp Kirkens Bymisjon i Arendal fra ingenting til en stor virksomhet med 13 ansatte.  Hun kan vise 
til svært gode resultater knyttet til jobbkvalifisering for personer med innvandrerbakgrunn. 

Ellen Rekdal: Jobber når i Agder Røde Kors, har tidligere jobbet i Arendal By, Ungt Entreprenørskap og Frameworks. Hun brenner for 
arbeidsintegrering. 

Klaus Espegard: Er grunder av blant annet Tvillingfabrikken. Han har en variert bakgrunn innenfor det private næringsliv og frivillig sektor.Etkompetent styre

Terje Eikin: Har de siste 7 årene vært varaordfører i Arendal kommune. Før det har han [ebbet med en rekke ungdomsprosjekt og tilbud til
lavinntektsfamilier i både kommunen og frivillige organisasjoner. Han har en sønn med funksjonsnedsettelse, og gjennom det stor innsikt og
kunnskap om målgruppen.

Merete Haslund: Har de siste 9 årene bygget opp Kirkens Bymisjon i Arendal fra ingenting til en stor virksomhet med 13 ansatte. Hun kan vise
til svært gode resultater knyttet ti l jobbkvalifisering for personer med innvandrerbakgrunn.

Ellen Rekdal: Jobber når i Agder Røde Kors, har tidligere jobbet i Arendal By, Ungt Entreprenørskap og Frameworks. Hun brenner for
arbeidsintegrering.

Klaus Espegard: Er grunder av blant annet Tvillingfabrikken. Han har en variert bakgrunn innenfor det private næringsliv og frivillig sektor.
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Vedlegg

• Et fremtidsbilde
• Stiftelsesdokumentene

Vedlegg

• Et fremtidsbilde
• Stiftelsesdokumentene
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Et fremtidsbilde  
(slik vi drømmer om at det skal bli) 
 
Du kommer inn på Jobbkollektivet våren 2025. Du forstår fort at du er kommet til et kreativt sted 
med en gjeng som ønsker å få til noe. I den ene delen av lokalet er det individuelle arbeidsplasser og i 
den andre delen er det gode fellesareal. Tanken på at denne gjengen for noen år siden satt hjemme 
uten arbeid er ikke lett å forstå. For her er det full fart. En jobber som erfaringskonsulent for et BPA 
firma, en som youtuber, en strikker, en som grafisk designer, en har startet en brettspillklubb, en 
jobber med et bokprosjekt, en gamer og en er erfaringskonsulent innen universell utforming. Kort tid 
etter at du har kommet er det tid for stabsmøte. Det starter med en kahoot med spørsmål fra siste 
ukes nyheter, før noen deler fra sine prosjekter, både oppturer og nedturer, de andre kommer med 
gode råd.  

Under lunsjen spør du en av de som har kontor der om hva hun liker med Jobbkollektivet. Svaret 
kommer raskt: Øystein, veilederen vår, han har så fin balanse mellom å utfordre, støtte og hjelpe 
uten å overta mitt prosjekt. Det å ha noen å spise lunsj med er også gull. En som går forbi blir med i 
samtalen. Når jeg ser tilbake har det blitt litt av en reise. Jeg startet med å skrive noen artikler som 
frivillig for en turside på internett. Turistforeningen oppdaget artiklene og lurte på om jeg kunne lage 
noen for dem også. Stikkordene var turer i fjellet og aktuelle hjelpemidler. Nå jobber jeg med å 
skriver turtips for både turistforeningen og Visit Norway. Det som kanskje gjør mest inntrykk er den 
siste personen du prater med før du går. Hun har en progredierende sykdom. Da hun startet på 
Jobbkollektivet for to år siden klarte hun mange flere ting enn hun gjør i dag. Men fellesskapet betyr 
fortsatt veldig mye for henne, hun kommer her hver eneste dag selv om hun ikke klarer å være her 
lengre enn fra kl 10-13. Tilværelsen som ensom hjemme er ikke et alternativ, sier hun. 
 

        
 
 
 
 

Jobbkollektivet
Et fremtidsbilde
(slik vi drømmer om at det skal bli)

Du kommer inn på Jobbkollektivet våren 2025. Du forstår fort at du er kommet ti l et kreativt sted
med en gjeng som ønsker å få til noe. I den ene delen av lokalet er det individuelle arbeidsplasser og i
den andre delen er det gode fellesareal. Tanken på at denne gjengen for noen år siden satt hjemme
uten arbeid er ikke lett å forstå. For her er det full fart. En jobber som erfaringskonsulent for et BPA
firma, en som youtuber, en strikker, en som grafisk designer, en har startet en brettspillklubb, en
jobber med et bokprosjekt, en gamer og en er erfaringskonsulent innen universell utforming. Kort t id
etter at du har kommet er det t id for stabsmøte. Det starter med en kahoot med spørsmål fra siste
ukes nyheter, før noen deler fra sine prosjekter, både oppturer og nedturer, de andre kommer med
gode råd.

Under lunsjen spør du en av de som har kontor der om hva hun liker med Jobbkollektivet. Svaret
kommer raskt: Øystein, veilederen vår, han har så fin balanse mellom å utfordre, støtte og hjelpe
uten å overta mitt prosjekt. Det å ha noen å spise lunsj med er også gull. En som går forbi blir med i
samtalen. Når jeg ser tilbake har det blitt litt av en reise. Jeg startet med å skrive noen artikler som
frivillig for en turside på internett. Turistforeningen oppdaget artiklene og lurte på om jeg kunne lage
noen for dem også. Stikkordene var turer i fjellet og aktuelle hjelpemidler. Nå jobber jeg med å
skriver turt ips for både turistforeningen og Visit Norway. Det som kanskje gjør mest inntrykk er den
siste personen du prater med før du går. Hun har en progredierende sykdom. Da hun startet på
Jobbkollektivet for to år siden klarte hun mange flere ting enn hun gjør i dag. Men fellesskapet betyr
fortsatt veldig mye for henne, hun kommer her hver eneste dag selv om hun ikke klarer å være her
lengre enn fra kl 10-13. Tilværelsen som ensom hjemme er ikke et alternativ, sier hun.
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Læringsrik mat
på SFO - Agder

Implementering av tiltak for å bedre
kosthold og læring tidlig i livet
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Innhold i søknaden
Innledning
Sammenhengen: Kosthold, læring og fullføring av skoleløpet (av UiA)
Barn og kosthold
SFO-maten
Geitmyras løsning
Vår faglige tilnærming
Målsettinger
Prosess
Gjennomføringsmodell
Fra Oslo til Agder - justeringer
Implementeringskunnskap
Mer forskning
Fremdriftsplan
Budsjett og finansieringsplan
Om Geitmyra
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Innledning
God mat er noe av det beste livet kan gi oss.
Mat er noe alle mennesker har til felles. Den
forteller hvor vi er fra og hvem vi er. Et liv uten
forhold til mat, finnes ikke. Gode opplevelser
med mat laget av kjærlighet sammen med folk
du er glad i, er uvurderlig.

Men den gode maten kan også  bidra til bedre
levekår - om den er sunn.

Sunn mat på SFO har potensial til å bedre
levekår, gjennom å bedre helse, læring og
skoleprestasjoner tidlig i livet.

Fellesskapet har ansvar for barn på SFO. Da må
maten som serveres der være sunn og god. I
dag er den av svært varierende kvalitet. Det har
vi planer om å gjøre noe med, og vi er allerede i
gang.

Vi skal løfte SFO-maten i hele Agder
Høsten 2021 gjennomføres en pilot på “Læringsrik mat på SFO” på to SFOer i
Lindesnes kommune. Piloten er finansiert med midler fra Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør, Agder fylkeskommune og Lindesnes kommune. UiA er
samarbeidspartner og står for evaluering gjennom kvitteringsanalyser og
dybdeintervjuer.

Etter endt pilot står vi høsten 2022 klare til å implementere tiltaket “Læringsrik
mat på SFO” i hele Agder, dersom vi har tilstrekkelig finansiering.

Prosjektet vi trenger midler til har vi kalt “Læringsrik mat på SFO - Agder”
Målet er at alle 7 000 barn på SFO i Agder spiser mat i tråd med
kostholdsrådene hver dag,  deltar i matlagingen, og at matlagingen er
knyttet til læringsmål.

Vi skal iverksette et allerede evaluert opplegg
Prosjektet “Læringsrik mat på SFO” ble først initiert av Geitmyra i Oslo i 2018 etter
mange år med  kursing av SFObarn og observasjon av matsituasjon på SFOer i
Oslo. I perioden 2018-2021 gjennomførte Geitmyra kursing og intervensjoner på 12
SFOer i Oslo, med svært gode resultater i form av økt fiske- og grønnsaksinntak,
økt elevdeltakelse i matlaging og stolte ansatte. Det er også utviklet oppskrifter
og læringsvideoer digitalt, som alle har tilgang til. Prosjektet var finansiert av
Gjensidigestiftelsen.

Prosjektet ble løpende evaluert for å forbedre og effektivisere
gjennomføringsmodellen i prosjektet, for å oppnå ønskede resultater. Resultatene
ble målt gjennom kvitteringsanalyser og spørreskjema til ansatte.

Her er sluttrapporten fra “Læringsrik mat på SFO” i Oslo:
https://sites.google.com/geitmyra.no/lringsrik-mat-sluttrapport/læringsrik-mat
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Geitmyra Kristiansand skal bruke erfaringene fra Oslo og den lokale piloten, og
utvikle et skreddersy et prosjekt for Agder.

I Agder skal vi ta “Læringsrik mat på SFO” et hakk videre ved å samarbeide med
UiA for å bygge ny og verdifull kunnskap om implementering.

Og vi skal sikte høyt - vi skal løfte maten på alle SFOer i hele Agder over fire år.

Vi skal samarbeide med UiA og prosjektet “Matnyttig”
Planen er at “Læringsrik mat på SFO”  rulles ut i Agder i perioden 2022 - 2025 i
samarbeid med Universitetet i Agder. UiA skal samtidig selv starte et annet
flerårig implementeringsprosjekt  som gir fantastiske muligheter til å samarbeide
for å bygge kunnskap. “Læringsrik mat på SFO - Agder” skal derfor gjennomføres
parallellt med  - og koordineres med - UiA sitt eget implementeringsprosjekt
“Matnyttig” (finansiert av Norges Forskningsråd). Målet med prosjektet Matnyttig
er å bedre kostholdspraksisen i de første 1000 dagene i livet. I dette prosjektet skal
UiA  iverksette allerede evaluerte kostholdstiltak i samfunnet.

Vi skal bygge kunnskap om implementering
Prosjektet “Læringsrik mat på SFO - Agder” skal bidra til å bedre kunnskap om
hva som skal til for å få til implementering av kostholdstiltak i samfunnet (her:
institusjonen SFO).

Prosjektet “Læringsrik mat på SFO - Agder” kan også  bidra til å
- bedre kunnskap om kosthold tidlig i livet
- Bedre kunnskap om sammenhengen mellom kosthold og læring

Spleiselag
Geitmyra søker med dette om midler til et spleiselag for å løfte maten på SFO i
hele Agder og forske på hvordan vi vi best kan implementere tiltak for å bedre
kosthold tidlig i livet. For bedre levekår.

Geitmyra søker om 2 millioner fra Sørlandets Kompetansefond, fordelt over
prosjektets fire år.
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Sammenhengen: Kosthold, læring og fullføring av skoleløpet
(av UiA)
Lærerplanenes overordnede del sier at skolen skal legge til rette for læring
innenfor tre tverrfaglige tema. Et av dem er folkehelse og livsmestring
(Kunnskapsdepartementet, 2017). Her poengteres det at skolen skal gi elevene
kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og gjennom dette bidra til
at elevene kan ta ansvarlige livsvalg. Erfaringer med gode måltider på SFO kan
bidra til å nå dette målet.

Jirout et al. (2019) beskriver tre nivåer som har innvirkning på barns kognisjon,
læring og utvikling. Først er det barnets kropp der fysiologiske forhold som
næringsstoffer og energi som barna får fra maten direkte kan ha betydning for
barnas læring. Dernest viser de til påvirkning fra livsstilsfaktorene matinntak,
fysisk aktivitet og søvn. Til slutt er det miljøet hjemme og på skolen som bidrar til
barns utvikling. Et godt måltid på SFO kan bidra positivt på alle disse nivåene ved
at barna kan få bedre ernæringsstatus, etablere gode vaner og oppholde seg i
helsefremmende omgivelser.  På sikt kan dette være en brikke som øker barnas
muligheter til bedre skoleprestasjoner og bidra positivt til gjennomføring av hele
skoleløpet.

God ernæring når barna er små har vist seg å ha betydning for resten av livet
deres (Clark et al., 2020) og gode vaner som etableres tidlig tar en med seg resten
av livet (Hanson & Gluckman, 2015).

For konkrete matvaregrupper viser flere nordiske studier at fiskeinntaket har
innvirkning på barnas kognitive funksjon (Teisen et al., 2020; Øyen et al., 2018).
Bedre kognisjon kan øke barnas evne til å mestre skoleutfordringer. Inntaket av
usunne matvaregrupper er assosiert med svakere skoleresultater og et høyt frukt-
og grønnsaksinntak er assosiert med høyere skoleresultater (Bleiweiss-Sande et
al., 2019; Burrows, Goldman, Pursey, & Lim, 2017).

Å bedre barnas matvaresammensetning gjennom måltider på SFO har derfor et
potensial til å bedre skoleresultatene fra tidlig alder.

Bleiweiss-Sande, R., Chui, K., Wright, C., Amin, S., Anzman-Frasca, S., & Sacheck, J.
M. (2019). Associations between food group intake, cognition, and academic
achievement in elementary schoolchildren. Nutrients, 11(11), 2722.

Burrows, T., Goldman, S., Pursey, K., & Lim, R. (2017). Is there an association
between dietary intake and academic achievement: a systematic review.
Journal of Human Nutrition and Dietetics, 30(2), 117-140.

Clark, H., Coll-Seck, A. M., Banerjee, A., Peterson, S., Dalglish, S. L., Ameratunga, S., .
. . Borrazzo, J. (2020). A future for the world's children? A
WHO–UNICEF–Lancet Commission. The Lancet, 395(10224), 605-658.

Hanson, M., & Gluckman, P. (2015). Developmental origins of health and
disease–global public health implications. Best practice & research Clinical
obstetrics & gynaecology, 29(1), 24-31.

Jirout, J., LoCasale-Crouch, J., Turnbull, K., Gu, Y., Cubides, M., Garzione, S., . . . Kranz,
S. (2019). How lifestyle factors affect cognitive and executive function and
the ability to learn in children. Nutrients, 11(8), 1953.
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Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for
grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020.

Teisen, M. N., Vuholm, S., Niclasen, J., Aristizabal-Henao, J. J., Stark, K. D., Geertsen,
S. S., . . . Lauritzen, L. (2020). Effects of oily fish intake on cognitive and
socioemotional function in healthy 8–9-year-old children: the FiSK Junior
randomized trial. The American journal of clinical nutrition, 112(1), 74-83.

Øyen, J., Kvestad, I., Midtbø, L. K., Graff, I. E., Hysing, M., Stormark, K. M., . . . Koletzko,
B. (2018). Fatty fish intake and cognitive function: FINS-KIDS, a randomized
controlled trial in preschool children. BMC Medicine, 16(1), 1-15.

Barn og kosthold
Barn er prisgitt sine matomgivelser for å etablere et godt kosthold. Men det går
ikke riktig vei. Unicef-rapporten “The State of the World’s Children, 2019”1 sier at
nesten hvert tredje norske barn mellom 5 og 19 år er overvektig. En 42 % økning
siden 1990.

“Mens millioner av barn har et usunt kosthold av den enkle grunn at de mangler
eller ikke har råd til bedre alternativer, er norske barn og unges utfordring ofte at
de overeksponeres for usunn mat og at den markedsføres mer og er billigere enn
sunn mat. UNICEF retter en pekefinger mot upassende markedsføring mot
unge, en overflod av ekstremt prosessert mat og økt tilgang til hurtigmat og
drikker med høyt sukkerinnhold.”2

Dessverre ser det ut til at norske myndigheter ikke gjør nok for å forbedre
matomgivelsene i følge rapporten Sunnere matomgivelser i Norge, 20203. Som en
konsekvens av dette øker stadig vekten og kostholdsrelaterte sykdommer i
befolkningen. En av de konkrete anbefalingene i rapporten er at mattilbudet i
offentlig sektor skal følge nasjonale kostråd.
______________________________________________________________

Utdrag fra kronikk av Dagrun Engeset, Tormod Bjørkkjær, Sissel H. Helland og
Anine Medin, forskere ved UiAs toppforskningssenter Mat og ernæring i et
livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition) i forbindelse med forskningsdagene på
UiA (publisert 3. oktober 2019):

«Ifølge sykdomsbyrderapporten fra Folkehelseinstituttet er det bare røyking som
tar flere liv og gir færre friske leveår enn dårlig kosthold. Dødsfall på grunn av
røyking er på vei ned fordi færre røyker, og en slik nedgang kan vi også få for
kosthold hvis flere tar kosthold på alvor.

Det er store forskjeller i levekår i Norge, også i Kristiansand. Resultater fra store
undersøkelser, som Levekårsundersøkelsen, Norkost og Ungkost, viser at dårlig
kosthold er nært knyttet til bosted, økonomi og utdannelse. Myndighetene har
tatt dette på alvor og utarbeidet en handlingsplan for bedre kosthold.

3 https://uni.oslomet.no/se/medier/food-epi-rapporten/

2https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/unicef-rapport-feilernaring-ogsa-et-problem-i-norge/s/12-95-34238
61823

1 https://data.unicef.org/resources/state-of-the-worlds-children-2019/
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(....)

Vi vet at det er sosiale forskjeller i hva slags mat skoleelevene har med i
matpakken. Vår forskning viser at servering av skolemat bedrer kostholdet til alle
elever og at det har størst effekt blant de elevene som trenger det mest. Sunne
matvaner kan også fremmes i skolen gjennom skolefaget mat og helse.
Dessverre er det skolens minste fag, og 59 prosent av de som underviser i faget
har ikke relevant utdanning. For å ta kosthold på alvor må man satse på lærere
med formell kompetanse i mat- og helsefaget. Da vil kanskje også
retningslinjene for mat og måltider i skolen og SFO følges i større grad. (...»)4

Matjungelen5: UiA har gjennom sitt «Prosjekt Skolemat», initiert rekruttering av
skoler til helsedirektoratets konsept «matjungelen». Dette er et digitalt verktøy
som kan brukes av SFO- ansatte til å organisere mat-aktiviteter som dyrking, lage
smoothie, epleforsking, butikkekspedisjoner, krydderløype og sorteringsstafett for
å gi barna en aktiv fritid med gode matopplevelser i SFO.

Vi tror at vår intervensjon kan resultere i mer bruk av dette verktøyet, da vårt
opplegg skal løfte matfokuset og kunnskapen til de ansatte, samt legge til rette
for bedre innkjøpsordninger, sunnere menyer og barns deltakelse i matlagingen
på SFO. Disse to tiltakene kan forsterke hverandre positivt.

SFO-maten
I Norge går om lag 160.000 barn i 1. til 4. klasse på SFO etter endt skoletid hver
dag. Der skal de leke og lære, og i tillegg bør de, som det heter i retningslinjene
fra Helsedirektoratet, spise et sunt måltid i hyggelige omgivelser.  Fellesskapet
har ansvar for barn i barnehage, skole og på SFO. Da må det også legges til rette
for at maten som serveres her er sunn og bidrar til kunnskap om gode og
bærekraftige matvalg. Dagens rammeplan for SFO oppfordrer til å lage og servere
sunn mat, men kvaliteten er likevel varierende.

Anbefalinger - ikke krav
Om det faktisk serveres mat, og akkurat hva barna spiser, er gjenstand for mange
anbefalinger, men ingen reelle krav.6 Resultatet er at det er opp til hver
kommune, og i praksis hver skole, hver base og hver ansatt, hva barna våre spiser
på SFO – og om det serveres mat overhodet, eller om serveringen er basert på at
barna tar med mat hjemmefra. Intensjonene er gode både fra det offentlige og
de ansatte. Likevel serverer alt for mange SFO-er i Norge for dårlig mat til barna.

I 2013 ble det fremlagt en landsdekkende kvantitativ undersøkelse av mat og
måltider på SFO, gjennomført av Universitetet i Oslo, på initiativ fra
Helsedirektoratet7. Man fant at det siden kartleggingen av skolematordningene
begynte i 1991 og fram til 2013 var «flere positive trender», men at tilbudet var av til
dels svært varierende kvalitet. Årsakene ble knyttet til mangel på tid, fasiliteter og
økonomiske og menneskelige ressurser.

7https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/mat-og-maltider-i-skolen-og-skolefritidsordningen-undersokelser

6 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen

5 https://matjungelen.no/om-matjungelen/

4 https://www.uia.no/nyheter/flere-maa-ta-kosthold-paa-alvor
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Blant funnene var at kun en tredjedel av SFO-ansatte anså måltidet som i stor
grad knyttet til målområdene i skolefritidsordningens rammeplaner. Og til tross
for at man i all hovedsak forholdt seg til kostholdsrådene fra det offentlige, var det
gjennomgående opp til hver enkelt ansatt å fortolke rådenes innhold. Oppgaven
med organisering og gjennomføringen av måltidene tilfalt som oftest «kvinner
med husmorerfaring». Rapporten konkluderte med at det var behov for
kompetanseøkning av hver enkelt ansatt. Det var altså behov for satsning på
menneskelige ressurser.

Da NRK satte søkelyset på denne problematikken våren 2017, ble det avdekket at
flere store SFO-er på Agder ikke hadde kjøpt inn fisk én eneste gang i løpet av
hele 2016, og nesten utelukkende serverte pølser til barna. NRK Sørlandet kartla
SFO-tilbudet i kommunene Grimstad, Kristiansand og Farsund. De gikk igjennom
innkjøpslistene til alle SFO-ene for hele 2016, og registrerte at varmmattilbudet i
all hovedsak begrenset seg til pølser, pizza og pasta. I kystbyen Farsund ble det
ikke handlet inn et eneste fiskeprodukt i hele 2016. På den største SFO-en i
Kristiansand ble det kjøpt inn 196 pakker pølser og to pakker laksefilet.
Undersøkelsen vakte oppsikt, særlig med tanke på at Helsedirektoratet anbefaler
at SFO serverer fisk 1–2 ganger i uken

I samarbeid med Kost- og ernæringsforbundet Delta, undersøkte Forbrukerrådet
hva foreldre mener om maten som serveres på SFO8. Undersøkelsen viser at 96
prosent av foreldrene sier de må kunne forvente at SFO serverer sunn mat. Over
halvparten av foreldrene mener imidlertid at maten ikke er sunn nok.

8 https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2018/09/20180822-ke-appetitt-pa-livet-sfo-rapport.pdf
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Geitmyras løsning
Vår innstilling er at svært mye kan gjøres innenfor de økonomiske og strukturelle
rammene som finnes per i dag. Det handler først og fremst om kunnskap.

Geitmyra har arrangert kurs for barn og ansatte på SFO siden 2011. Det vi ser
bekrefter i stor utstrekning det 2013-rapporten beskriver. Vi har sett alt fra sunne
buffeter med frukt og grønt, pasta og supper, SFO-er som har ansatt egne
ernæringsfysiologer, til steder som serverer barna pommes frites med ketsjup, og
plasserer dem foran en skjerm med Youtube-klipp. Noen får til mye innenfor
rammene, andre nesten ingenting. Der det lykkes, er det hovedsakelig fordi
ildsjeler tar initiativ. Dette er sårbart og kortsiktig.

Et viktig element i vårt prosjekt går ut på å øke kunnskapen og inspirasjonen til
de ansatte gjennom kursing. Det handler ikke først og fremst om hvor mye
penger man har, eller hvor dårlig tid man har, eller hva barna liker og ikke liker.
Her har vi på Geitmyra unik kompetanse og erfaring. Der man også kunne se for
seg et kursopplegg levert av profesjonelle kokker, opererer vi i grensesnittet
mellom kokkefaget og pedagogikken, og kan derfor tilby et ideelt opplegg for
SFO. For vårt prosjekt handler ikke om oss. Det handler om barna, og de ansatte
på skolefritidsordningene. Vi vet at vi kan gjøre disse menneskene stolte over
maten de serverer på SFO, fremfor å beklage at de bare serverer posesuppe. For
aller mest handler det om å heve kvaliteten på maten som serveres til barn på
SFO, slik at de kan spise god, sunn mat, hver dag, i tilstrekkelige porsjoner.

Maten må settes på dagsorden og få en bredere og mer grunnleggende plass i
skolefritidsordningen som helhet. Vi skal skape fremragende eksempler på
hvordan man kan følge kostholdsrådene på SFO innenfor de rammene som er.
Og bruke disse til å vise vei for resten gjennom lærende nettverk.
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Vår faglige tilnærming
Faglig og pedagogisk kan vår satsning deles i to. Det ene handler om
kunnskapsøking hos den enkelte ansatte. Den andre dreier seg om barnas læring.

1) Kompetanseøkning for den enkelte ansatte
Vi vet at arbeidsdagen på SFO er travel. Generelt gjør de ansatte en prisverdig
innsats for å aktivere barna, og de leker, lærer og stimuleres på mange nivåer. Når
det kommer til matserveringen, er standarden på fasiliteter og utstyr ikke alltid
inspirerende. Likevel er det mye som kan gjøres med små midler.

Bøyde billig-kniver kan byttes ut, dype langpanner og en ekstra stor gryte eller
stekepanne kan anskaffes. Kjøkkenbenken, komfyren og plassen som er, må vi
kunne leve med. Det som har forbauset oss når vi har besøkt ulike SFOer i Oslo, er
hvor lite som skal til for å heve kvaliteten på det som er, og gjøre de ansatte stolte
av det de kan levere.

Vi har sett ansatte som til tross for liten matfaglig kunnskap bruker det lille de har
til å gjøre en forskjell. Vi opplever at med hjelp og kunnskap fra oss, er selv små
forbedringer med på å gjøre de ansatte stolte og inspirerte. Her ligger den
viktigste ressursen for å øke kvaliteten på maten på SFO.

2) Barnas læring: Kjøkkenet som total kompetansearena
En av nøklene er å gjøre matlagingen til en del av aktivitetene som barn deltar i,
altså ikke å pålegge de ansatte flere oppgaver, men å redefinere innholdet i noen
av aktivitetene som er. Det er ingen tvil om at barn lærer gjennom lek, men
mange av aktivitetene ved SFO har underholdning som hovedmål. Ved å flytte
fokus fra underholdning til læring, kan matfaglig kompetanse økes også hos
barna, uten at det føles som fag.

Hver eneste dag ser vi på Geitmyra hvordan matlaging er et utgangspunkt for all
slags læring. Ikke bare hvordan barna virkelig kan delta i matlagingen, men også
at lærdommen de får på kjøkkenet er sammensatt: For det første øker
mestringsfølelsen – når de opplever hvor enkle og morsomme mange
grunnleggende matlagingsteknikker er. Dermed øker også nysgjerrigheten –
barn er langt mer villige til å smake på ting som de har vært med på å lære selv. I
tillegg er kjøkkenet en opplagt arena for anvendt matematikk, når oppskrifter
skal tolkes og skaleres. Samhandling på kjøkkenet stimulerer kommunikasjonen,
både sosialt mellommenneskelig, gjennom samarbeid og oppgavefordeling, og
gjennom å bli kjent med ord og uttrykk fra kjøkkenet.

SFO jobber med forskjellige fokusområder for økt kvalitet og deltakelse og blant
annet skal SFO være en sentral arena for progresjon av norskspråklige ferdigheter.
SFO skal tilby aktiviteter innenfor målområdet Mat og helse. Her er det spesifisert
at SFO skal legge til rette for at måltidet fungerer som en læringsarena for sosiale
og språklige ferdigheter, at elevene får fornyet energi og at de får erfaring med
tilberedning av mat. På et vis kan man si at aktiviteten på kjøkkenet gjenspeiler
livet, i miniatyr.



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : Original søknad læringsrik mat pa SFO

Målsettinger

Målet er at alle barn på SFO i Agder spiser mat i tråd med kostholdsrådene hver
dag,  deltar i matlagingen, og at matlagingen er knyttet til læringsmål.

Delmål
1. Etablere eksempelskoler flere steder på Agder: Vise at det går an.
2. Etablere tiltak for å sikre varig endring
3. Bruke eksempelskoler og erfaringen til å løfte maten på SFO-er i hele Agder

For å nå delmål 1 må vi få til dette:
● Kommunen må ta eierskap til prosjektet
● Skoleledelsen må ville det og legge ned arbeid/timer i endringsprosjektet.
● Det må legges til rette for at barna i størst mulig grad deltar i matlagingen,

og får språktrening samt matematisk og praktisk kunnskap på kjøkkenet.
● Vi må gjøre de ansatte stolte og viktige i barnas SFO-mat-hverdag, ved gi

dem økt matkunnskap.

For å få til delmål 2 vil vi også jobbe for å:
● Få kommunen og skoleledelsen til å sette krav til SFO-måltidet – også etter

intervensjonen.
● Få skolene til å inkludere systematisk kompetanseheving på matfeltet i

sine rammeplaner.
● Etablere samarbeid med lærerutdanningen på UiA for å bidra med

formidling av viktigheten av SFO-mat for fremtidige lærere og
SFO-ansatte. Samt bidra til å etablere relasjon mellom faget mat- og helse
og SFO-mat på skolen.

● Etablere samarbeid med frivilligheten/pensjonister (f. eks i tråd med
konseptet «lesevenn». Her som «matlagingsvenn» eller «matgledevenn»).

For å få til delmål 3 vil vi også jobbe for å:
● Kommunisere aktivt til presse, politikere og i sosiale medier for å vise at vi

er foregangsmodeller for noe som kan og bør bli en prioritert regional
satsning, der vi kan bygge en ny mat- og måltidskultur i
skolefritidsordninger i hele regionen.

● Prosjektet skal være et kunnskaps- og kvalitetsløft for skoler på hele Agder.
Ettersom vi alltid forsøker å nå bredt ut, vil vi dele oppskrifter, tips og råd på
ulike plattformer.

● Etablere og bidra inn i lærende nettverk for erfaringsoverføring og utvikling
● Tilby oppfølging og kurs for endring og vedlikehold.
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Prosess

Folk
For å gjennomføre prosjektet må vi ha skikkelig flinke folk. Piloten bruker vi til å
overføre erfaringer fra prosjektleder og kokk fra Oslo-prosjektet. Begge er med
gjennom hele pilotperioden, og jobber tett med oss fra Kristiansand.

I piloten har vi èn ansatt på gjennomføring (ca 50 %) og én på koordinering (10 %).
Samt ressurser fra UiA.

Vi ser for oss 2,5 årsverk årlig i en full satsing for hele Agder (inkludert UiA). 2  på
gjennomføring av intervensjonene på hver sine skoler parallelt. 0,5  på
prosjektledelse, koordinerings og kommunikasjon. Samt kartlegging og
evaluering,

Vi starter første del av 2022 med dagens ressurser. Gjenomfører i 100 % og 50 %
prosjektledelse, koordinerings og kommunikasjon. Samt kartlegging og
evaluering, Så ansetter vi én til som starter høsten 2022, så har vi to på
gjennomføring. Det vil samtidig med omfangsøkning, bidra til å sikre kvalitet, ved
at det er et kollegium som kan jobbe sammen for kontinuerlig forbedring og
utvikling.

Kommuner
Signalene fra kommuner vi har kontakt med er svært positive umiddelbart.
Lindesnes kommune svarte ja på én uke. Kristiansand kommune, der vi leverer
undervisningstjenester, er svært interessert i å ta del i “Læringsrik mat”. Vi ser for
oss at dette prosjektet vil være attraktivt for de aller fleste kommuner. Særlig på
grunn av ny rammeplan for SFO som kom i 2021. Den legger opp til høyere
ambisjoner for mat og måltid.

SFOer
Vi ser for oss å rekruttere skoler/SFOer fra de aller fleste kommuner gjennom
prosjektperioden. Men vi vil også se på regioner, det det er naturlig. Dette for å
etablere lærende nettverk av en viss størrelse og sikre effektivitet.

Vi tar sikte på å  velge skoler/SFOer som erkjenner at de har utfordringer med
bespisning av barna, både kvalitetsmessig og ernæringsmessig, slik at det
foreligger et behov for matmessig kvalitetsøkning. De må også vise et tydelig
ønske om å delta, da det krever en del egeninnsats fra skolens side.

Avhengig av størrelsene kan vi kjøre intervensjon på flere SFOer parallelt. Særlig
om vi er to ansatte på gjennomføring. Størrelsen på skolen spiller inn når det
gjelder tidsbruk og forankring. Det er derfor en fordel å kombinere arbeid med
stor skole, med arbeid på liten skole, eller jobbe med to mindre skoler, dersom det
skal gå flere parallelt
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Gjennomføringsmodell

Fase 1 - Planlegging, kartlegging

Informasjonsmøte med skole og SFO ledelse. Hva ønsker de hjelp til, hva er
motivasjonen til å endre på mat- og måltidssituasjonen.
Kartlegging av eksisterende måltidstilbud, kjøkkenfasiliteter og spiseområde og
spisesituasjon. Her har vi  brukt observasjon, spørreskjema og logg.
Ledelsen og kjøkkenansvarlig utvikler i fellesskap en handlingsplan, med hjelp fra
Geitmyra. Utvelgelse av klassetrinn som skal bli matagenter og hvilke voksne som
skal følge prosjektet, barna og den/de kjøkkenansvarlige. Planlegge datoer for
kurs og sende informasjon til foreldre/foresatte og lærere.
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Fase 2 - Kurs for elever og ansatte

Kurs for elever: MATAGENTER
Hvor: På Geitmyra
Varighet: Kl 9 - 14.
Hvem: 1 eller 2 SFO-ansatte og opp til 15 SFO-barn

De største barna på SFO (4. eller 3. klassingene) skal være matagenter og bidra i
matlagingen på SFO. Første steg er derfor
kurset Matagenter, som holdes på Geitmyra for barn og voksne fra SFO. Her
introduserer vi prosjektet for barna, og viser dem kjøkkenreglene og de mest
vesentlige matlagningsteknikkene. Vi lager selvfølgelig god mat og spiser den
sammen. Dette kurset er grunnlaget for at barna kan være med på kjøkkenet på
SFO og første steg for å kunne bli Matagent.

Kurs for ansatte: LÆRINGS- OG NÆRINGSRIK MAT PÅ SFO
Hvor: På Geitmyra
Varighet: Kl 9 - 13.
Hvem:Opp til 15 SFO-ansatte

Kurset handler om hvordan man skaper en læringsrik matøkt sammen med
barna og hvorfor det er så viktig å ha med barna i matlagingen. Vi ser på hva som
skal til for å sette sammen en sunn meny som følger retningslinjene fra
Helsedirektoratet om mat og måltider på barneskole og SFO i Norge. Kurset er
selvfølgelig også et praktisk kurs og vi skal lage mye forskjellig mat som vi spiser
sammen til slutt. Kurset er en plattform hvor de ansatte fra to forskjellige
aktivitetsskoler møtes og kan utveksle erfaringer og inspirere hverandre.
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Fase 3 - Intervensjon: Veiledning og matfest

Opplæring
I 4-8 uker uker drar vi ut på SFO 1-2 ganger annenhver uke og bistår med
matlagingen sammen med SFO- ansatte og barna. Sammen med en ansatt fra
SFO og en mindre gruppe 3. og eller 4. klassinger lager vi maten til hele SFO. Det
kan ta litt ekstra tid, og den låner vi fra undervisningen. Kjøkkenet er en optimal
arena for blant annet språktrening, matteøvelser, naturfag, historie og selvfølgelig
temaer som miljø og bærekraft- i tillegg kommer de praktiske ferdighetene som
barna utvikler ved å tilberede maten selv. Det er mye læring i å være med å lage
stekt sei og cous cous med grønnsaker, hvis de voksne har råvarekunnskap og
matglede.
I intervensjonsperioden tilrettelegger vi i samarbeid med SFO menyer som
passer. Samtidig hjelper vi med å effektivisere bestillingsrutinene og inspirerer til
hvordan halæringsrike matøkter sammen med barna. Disse ukene fungerer som
en lang kursrekke hvor de ansatte tar mer og mer ansvar for matlagingsøktene
selv.

Klare selv
Annenhver uke  gjennomfører de ansatte de nye rutinene på egenhånd.

I grafikken over viser vi et eksempel på en intervensjons- og veiledningsplan på 9
uker. Her ses både hvilke retter og hvilket læringstema som er planlagt for
henholdsvis voksne og barn.
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Matfest
Etter flere uker med hard jobbing er det tid for matfest. Denne arrangerer
Geitmyra sammen med SFO - en matfest for foreldrene. Denne dagen lager de
kommende matagentene mat til alle på SFO og familiene deres. Rektor inviteres
naturligvis også. Geitmyra stiller med forskjellige aktiviteter som kryddermorting
og smørristing, samt informasjon til foreldrene om prosjektet Læringsrik mat.
Denne dagen gjør vi stas på de som lager maten, for å vise at maten på SFO er
viktig. Geitmyra utroper offisielt barna som har laget maten til matagenter og alle
får diplomer, masse skryt og stor applaus.

Fase 4 - Evaluering og oppfølging

Hensikten med intervensjonen er å sette SFOen i stand til å videreføre sunn
meny, matlaging med barn, matlaging koblet til læringsmål, samt samlende
sosiale og positive måltider. Etter Geitmyras intervensjon skal nye rutiner leve
videre og videreutvikles på skolen. Her legger skolen og Geitmyra sammen et løp
for oppfølging etter behov og for skolen regning..

Sammen med UiA evalueres intervensjonen.

Avslutningsmøte Her går vi i gjennom kvitteringene på matinnkjøp for perioden
med Læringsrik mat og ser om der er en synlig effekt av intervensjonen og om
SFO har kommet seg nærmere noen av målene sine fra handlingsplanen de
lagde i begynnelsen av perioden. SFO skal presentere en skisse for videreførings
inn i det neste semester.

Oppfølgningsmøte. 4-6 måneder etter avslutningsmøtet henter Geitmyra inn
kvitteringer på matinnkjøp for perioden etter Læringsrik mat. På et møte med
SFO og gjerne skoleledelsen ser vi på om den positive utviklingen er vedvarende
og hvilke tiltak som fungerer.

Vi vil initiere og etablere lokale lærende nettverk for å spre kompetansen.
Ved å vise løsninger, samtidig som vi jobber for at kommune og skoler skal sette
krav, skal alle skoler få effekt av prosjektet. Det første nettverket skal etableres i
forbindelse med piloten i Lindesnes.
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Fra Oslo til Agder - justeringer
Læringsrik mat har i Oslo  blitt gjennomført som en intervensjon som går over
nesten et helt semester. På bakgrunn av erfaringer med SFO i Oslo visste de at
det er krevende å skape varig endring, og at systematisk opplæring og oppfølging
er arbeidskrevende.  Det ble valgt å gå for en dyptpløyende intervensjon på et
begrenset antall SFOer, fremfor å gjøre mindre for et større antall skoler.

I Agder har vi kopiert modellen, og justerer etter endt pilot. To mulige justeringer
ser vi allerede. Det første er at SFOer av mindre størrelse kan ha kortere
intervensjon, samtidig som vi introduserer dem for våre digitale ressurser
(oppskrifter og videoer). Vi ser også potensial til at intervensjonen kan smitte over
på resten av skolen, og da særlig mat- og helse. Hva om mat- og helsefaget lager
mat til SFO en gang i uka? Og hva om det innføres av skolemat - da kan SFO vise
vei.

Vi kommer også til å satse på å etablere eksempelskoler, som skal vise løsninger
for de andre. Eksempelskolene  bidrar aktivt i etableringen av lærende nettverk
for deling og videre utvikling - vi ser i piloten i Lindesnes at på mindre steder går
ryktene raskt og deling etterspørres fra naboskoler.

Implementeringskunnskap
På Geitmyra jobber vi med mat og barn hver dag. I undervisning, kurs og på
arrangement. Vi ser og føler hva som funker. Men har vært mest opptatt av å
gjøre - ikke dokumentere. Det vil vi gjøre noe med. Vi vil bidra til mer kunnskap på
et område vi brenner for - vi vil bidra til å lære så mange barn som mulig å bli glad
i mat som gjør dem godt. Og da trenger vi kompetanseheving, slik at vi kan finne
de beste måtene å gjøre dette på, for samfunnet.

Derfor skal vi samarbeide med UiA, og deres egne implementeringsprosjekt
“Matnyttig”. De to prosjektene passer sammen som hånd i hanske. “Matnyttig”
har mågruppe 0-4 år og handler om å implementere evaluerte tiltak basert på
forskning.”Læringsrik mat på SFO” har målgruppe 6-10 år og handler om å
implementere tiltak basert på praktisk erfaring.

Beskrivelse av implementeringsprosjektet “Matnyttig” fra UiA9

Målet med prosjektet Matnyttig er å bedre kostholdpraksisen i de første 1000
dagene i livet. Dette gjøres ved å iverksette allerede evaluerte kostholdstiltak i
samfunnet der folk lever og bor, sammen med aktører og brukergruppen.
Usunt kosthold er en av de viktigste årsakene til ikke-smittsomme sykdommer,
og har betydelige negative samfunnsmessige konsekvenser utover helsesektoren.
De siste 40 årene har forskning avdekket at ernæring tidlig i livet i stor grad
påvirker helsen gjennom livet. På tross av dette er det mangel på koordinerte
tiltak for å bedre ernæring tidlig i livet. Likevel, er det fortsatt et gap mellom
forskning og praksis, da vellykkede intervensjoner ikke blir iverksatt som del av
tjenestene, og dermed ikke bidrar til å bedre folkehelsen og samfunnets
motstandskraft.

9

https://www.uia.no/forskning/prioriterte-forskningssentre-ved-uia/mat-og-ernaering-i-et-livsloepsperspektiv/fors
kningsomraader/barndom
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Vårt forskningssenter har tidligere utviklet flere digitale tiltak for å bedre
ernæring, som har blitt evaluert med lovende resultater i kontrollerte omgivelser.
Tiltakene tar for seg kosthold under svangerskap, spedbarn- og
småbarnsperioden, og inkluderer pedagogiske verktøy i barnehagen. I dette
prosjektet skal de skaleres opp til å iverksettes på kommune- og fylkesnivå,
skreddersydd til kontekst og brukergruppens behov, særlig dem fra lavere sosiale
lag. Effekten i det virkelige liv vil bli vurdert i en kommune kontra kontroll før vi
går videre til en fullt oppskalert program på fylkesnivå.

Vi vil også undersøke potensielle kumulative helseeffekter av tilnærmingen til
livsløpsintervensjoner for å implementere flere rimelige, rettferdige,
kunnskapsbaserte og digitale ressurser i stor skala. Prosjekter utnytter et
uutnyttet potensial for å forbedre ernæring tidlig i livet gjennom forbedret
kostholdsveiledning i primærhelsetjenesten og bedre måltidspraksis i
barnehager. For å forebygge ikke-smittsomme sykdommer må man starte tidlig.
Det er viktig å iverksette tiltak nå for å bedre ernæring og forebygge sykdom.

Mer forskning
Gjennom prosjektet “Læringsrik mat - Agder” får vi tilgang på data som kan bidra
til å utvikle kunnskap om hva som serveres til barna våre på SFO i hele Agder,
hvorfor, hva som skal til for å få til endringer, og hva endringene fører til.

UiA har flere forskningsprosjekter som er relevante å supplere med mer data fra
vårt prosjekt. Gjennom å stå for kartlegging av kvitteringer, spørreundersøkelser
og dybdeintervjuer, samler UiA inn relevant data til å forske på ulike
problemstillinger. Her er noen ferdige og pågående prosjekter som kan være
relevante å bygge videre på.101112

Skolematprosjekt i Agder
Mål: I hvilken grad kan et sunt skolemåltid hver dag i ett år ha positiv effekt på
kostvaner på skolen, læringsmiljø, motivasjon for læring og vektutvikling blant
barn 10-12 år.

ProMeal – en kartlegging av skolemåltider blant 10-11 åringer i Norden

Skolemat og læring : Gjennom å forske på i) effekter av et gratis skolemåltid på
ulike trivsel- og læringsmiljøutfall, ii) erfaringer ved et gratis skolemåltid, og iii)
sammenheng mellom frokost og lesekompetanse bidrar vi til å øke kunnskapen
om matens betydning for læring.

12

https://www.uia.no/forskning/prioriterte-forskningssentre-ved-uia/mat-og-ernaering-i-et-livsloepsperspektiv/fors
kningsomraader/barndom

11

https://www.uia.no/forskning/prioriterte-forskningssentre-ved-uia/mat-og-ernaering-i-et-livsloepsperspektiv/fors
kningsomraader/barnehage

10

https://www.uia.no/forskning/prioriterte-forskningssentre-ved-uia/mat-og-ernaering-i-et-livsloepsperspektiv/fors
kningsomraader/skole
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Matens betydning for læring: Gjennom å forske på i) effekter av et gratis
skolemåltid på ulike trivsel- og læringsmiljøutfall, ii) erfaringer ved et gratis
skolemåltid, og iii) sammenheng mellom frokost, sultenhet og trøtthet og
lesekompetanse bidrar vi til å øke kunnskapen om matens betydning for læring.

Mat til toåringer (Barns matmot): Denne studien, en klyngerandomisert studie,
hadde som mål å fremme et sunt og variert kosthold blant toåringer i
barnehagen. De viktigste målene var å redusere matneofobi hos toåringer, og
fremme sunn måltidspraksis blant barnehageansatte og foreldre.

Barns matmot 2.0
Mål: Å utvikle og måle effekten av to ulike tiltak rettet mot ettåringer i barnehager
i fire fylker i Norge.

Mat for små mager: Intervensjonsprosjekt for å fremme foreldres
matlagingsferdigheter rettet mot hjemmelaget og sunn mat for småbarn

Early Food for Future Health (barnE-mat studien)
Måltidsmiljøet tidlig i livet er avgjørende for å etablere matvaner som kan påvirke
vektutvikling og sunn vekst. Målet i studien er å utvikle, implementere og
evaluere effekten av en eHelse-intervensjon designet for foreldre til spedbarn
mellom 6 og 12 måneder, med sikte på å fremme gunstig måltidspraksis blant
foreldre og sunne matvaner hos barna tidlig i livet.

Mat til minsten (Food4toddlers)
Målet i prosjektet Mat til minsten er å fremme sunne kostholdsvaner gjennom en
e-Helseintervensjon rettet mot småbarns mat- og spisemiljø.
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Fremdriftsplan

NÅR HVA

Høst 2021
(aug -des)

Pilot i Lindesnes (Holum og Bjelland skole)

Vinter 2022
(jan - feb)

Evaluering av pilot og planlegging av gjennomføring a
“Læringsrik mat på SFO - Agder” og rekruttering av skoler.

Planlegging og godkjenninger for datainnhenting og forskning.

Utvikling av tilpasset gjennomføringsmodell.

Etablering av lærende nettverk for erfaringsoverføring,
utvikling og vedlikehold av god praksis (kursing, møteplasser,
introduksjon til Geitmyras digitale verktøy og andre relevante
digitale ressurser (eks. Smaksjungelen))

Vår 2022
(mars-juni)

Oppstart for implementering av “Læringsrik mat på SFO -
Agder”

2 eksempelskoler i Lindesnes
Oppfølging av lærende nettverk for å sikre matløft for resten av
skolene i Lindesnes

Rekruttering av ekstra gjennomføringsressurs.

Evaluering (UiA)

Høst 2022
(aug-des)

Implementering av “Læringsrik mat på SFO - Agder”

2 eksempelskoler i Lister
2 eksempelskoler i Kristiansand
Etablering og oppfølging av lærende nettverk i Lister for å sikre
matløft for resten av skolene Listerregionen

Evaluering (UiA)

2023 - 2024 Implementering av “Læringsrik mat på SFO - Agder”

Kristiansandsregionen og østregionen parallelt
12 eksempelskoler
Etablering og oppfølging av lærende nettverk for å sikre matløft
for resten av skolene i Kristiansandsregionen og østregionen

Evaluering (UiA)
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2025
Kristiansandsregionen og østregionen parallelt.
Så Region Setesdal

4 eksempelskoler
Oppfølging av lærende nettverk for å sikre matløft for resten av
skolene regionen

Ekstra kurs- og veiledningsrunder i regionen.

Evaluering (UiA)

Avslutning av prosjektet

Budsjett og finansieringsplan
I 2019 søkte vi Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør om midler til et treårig
prosjekt for “Læringsrik mat på SFO - Agder”.  Februar 2020 fikk vi tilsagn, med
forbehold om at 50 % ble finansiert av fylket eller andre.
Innvilget søknadssum (Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør sin del) var da 1 850
000 fordelt over 3 år.

Koronatid og flere erfaringer fra Oslo, og egne erfaringer fra pilot og samarbeid
med UiA, har prosjektet endre seg noe. Vi ser større muligheter til
kunnskapsbygging sammen med Universitetet, sammen med deres nye store
implementeringsprosjekt.

Vi ser også bedre hvordan vi kan satse - med to gjennomførere parrallelt i felt, og
en litt lengre periode - for å få til et skikkelig løft for hele Agder. Med noe kortere
intervensjoner, digitale verktøy som er utviklet siden sist, samt bruk av lærende
nettverk.

Administrasjonen i fylket avslo vår første søknad fra 2019, da prosjektet ikke traff
på kriteriene for næringsutvikling, og folkehelse ikke hadde tilskuddspott.

Men nå er det løftet opp politisk i forbindelse med strategi for “matfylket Agder”
og signalene er positive. Om både Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og
kompetansefondene er med,  vil det helt klart øke sannsynligheten for at fylket
finner midler til et spleiselag.
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2022
Hva Kostnad Kommentar
Prosjektledelse,
koordinering,
kommunikasjon

200 000,- 1 stk i 20 % stilling hele året.
inkl. sosiale kostnader, reise og
overhead.

Gjennomføring
6 eksempelskoler
Lærende nettverk

1 200 000,- 1 stk i 100 % stilling (mars - des)
2 stk i 100 % stilling (juni - des)

inkl. sosiale kostnader, reise og
overhead

Transport
Råvarer og materiell

100 000 4 t/r Geitmyra per SFO
Råvarer til matfest og kurs,

Evaluering (kvitteringer,
intervju, spørreskjema)

100 000,- UiA – ansatte
(toppforskningssenteret Lifecourse
Nutrition)

Totalt 1 600 000

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 500 000
Fylkeskommunen 500 000
Sørlandets kompetansefond 500 000
Egenandel kommuner 100 000

2023
Hva Kostnad Kommentar
Prosjektledelse,
koordinering,
kommunikasjon

200 000,- 1 stk i 20 % stilling hele året.
inkl. sosiale kostnader, reise og
overhead.

Gjennomføring
6 eksempelskoler
Lærende nettverk

1 600 000,- 2 stk i 100 % stilling

inkl. sosiale kostnader, reise og
overhead

Transport
Råvarer og materiell

100 000 4 t/r Geitmyra per SFO
Råvarer til matfest og kurs,

Evaluering (kvitteringer,
intervju, spørreskjema)

100 000,- UiA – ansatte
(toppforskningssenteret Lifecourse
Nutrition)

Totalt 2 000 000

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 500 000
Fylkeskommunen 500 000
Sørlandets kompetansefond 500 000
Aust Agder utviklings- og kompetansefond   300 000
Egenandel kommuner 200 000
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2024
Hva Kostnad Kommentar
Prosjektledelse,
koordinering,
kommunikasjon

200 000,- 1 stk i 20 % stilling hele året.
inkl. sosiale kostnader, reise og
overhead.

Gjennomføring
6 eksempelskoler
Lærende nettverk

1 600 000,- 2 stk i 100 % stilling

inkl. sosiale kostnader, reise og
overhead

Transport
Råvarer og materiell

100 000 4 t/r Geitmyra per SFO
Råvarer til matfest og kurs,

Evaluering (kvitteringer,
intervju, spørreskjema)

100 000,- UiA – ansatte
(toppforskningssenteret Lifecourse
Nutrition)

Totalt 2 000 000

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 500 000
Fylkeskommunen 500 000
Sørlandets kompetansefond 500 000
Aust Agder utviklings- og kompetansefond   300 000
Egenandel kommuner 200 000

2025
Hva Kostnad Kommentar
Prosjektledelse,
koordinering,
kommunikasjon

200 000,- 1 stk i 20 % stilling hele året.
inkl. sosiale kostnader, reise og
overhead.

Gjennomføring
3 eksempelskoler
Lærende nettverk
Oppfølging - kurs og
veiledning på SFOer og i
nettverk

1 600 000,- 2 stk i 100 % stilling

inkl. sosiale kostnader, reise og
overhead

Transport
Råvarer og materiell

100 000 4 t/r Geitmyra per SFO
Råvarer til matfest og kurs,

Evaluering (kvitteringer,
intervju, spørreskjema)

100 000,- UiA – ansatte
(toppforskningssenteret Lifecourse
Nutrition)

Totalt 2 000 000

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 500 000
Fylkeskommunen 500 000
Sørlandets kompetansefond 500 000
Aust Agder utviklings- og kompetansefond   300 000
Egenandel kommuner 200 000
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Samlet
Hva Sparebank

stiftelsen
Sør

Fylket Kompetans
efond (vest)

Utvikling
sfond
(aust)

Komuner Totalt

2022 500 000 500 000 500 000 100 000 1 600 000
2023 500 000 500 000 500 000 300 000 200 000 2 000 000
2024 500 000 500 000 500 000 300 000 200 000 2 000 000
2025 500 000 500 000 500 000 300 000 200 000 2 000 000
Totalt 2 000 000 2 000 000 2 000 000 900 000 700 000 7 600 000

Geitmyra søker om 2 000 000 over en 4 års periode av Sørlandets
kompetansefond.
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Om Geitmyra matkultursenter for barn
Geitmyra matkultursenter for barn er en ikke-kommersiell stiftelse som jobber for
at flest mulig barn skal bli glad i mat som gjør dem godt. Vi har skoleundervisning
i tverrfaglig mat og helse, kurs for barnehager og skolefritidsordninger, fritidskurs
for barn og familier samt åpne gratisarrangementer.

Geitmyra åpnet i 2011 på en historisk gård på Sagene i Oslo, etter initiativ fra
Andreas Viestad. I 2018 åpnet Geitmyra Ringsaker. Der har de ekstra fokus på
landbruk, matproduksjon og Innlandets matkultur. I september 2019 åpnet
Geitmyra på Odderøya i Kristiansand. Her har vi ekstra fokus på sjømat og
Sørlandets matkultur.  I 2020 åpnet Geitmyra Credo i Trondheim, i samarbeid
med den anerkjente Heidi Bjerkan og hennes restaurant Credo. I 2022 åpner vi
Geitmyra Tønsberg, som skal ha ekstra fokus på mathistorie.

På Geitmyra er vi opptatt av barn skal spise mat de har godt av, men uten en
moraliserende pekefinger. De fleste vet at brokkoli er sunnere enn sjokolade. Det
mange barn og voksne imidlertid mangler er kunnskap om, er hvordan sunn mat
kan være både enkel, rimelig og ikke minst god! Derfor viser vi hvor maten
kommer fra, lar barna ta styring under kyndig veiledning, og lærer dem å ta vare
på seg selv og miljøet.

Kontakt
Helene Isaksen
Avdelingsleder,
Geitmyra Kristiansand matkultursenter for barn
48106669
helene@geitmyra.no
www.geitmyra.no
https://www.facebook.com/geitmyrakristiansand

Har dere spørsmål til vårt samarbeid med UiA:
Frøydis N. Vik (froidis.n.vik@uia.no)
https://www.uia.no/kk/profil/froydinv
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PRESENTASJON AV SELSKAPET

,..••• G. . .'S-Strate . CIC-.

PRESENTASJON AV SELSKAPET
Strate aia
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Vårt navn er en kombinasjon av to ord av Strategi og Gaia.  

Strategi fordi vi tror proaktivt å designe en bedrift er den eneste måten å 
ha en plan for å forbli bærekraftig i vår stadig mer komplekse verden.  

Gaia fordi det er her vi bor: den lille 6 km høye 'kritiske sonen' der alt liv 
eksisterer, og som alt liv avhenger av, inkludert oss mennesker.  Uten en 
bærekraftig Gaia er vi alle ute av drift. 

Så sammen er StrateGaia fokusert på strategi som bringer bærekraftig liv 
... til våre virksomheter, alle deres interessenter og Gaia for øvrig.

.......
"•••"'••·ls-s trateGaia-.

Vårt navn er en kombinasjon av to ord av Strategi og Gaia.
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ha en plan for å forbli bærekraftig i vår stadig mer komplekse verden.

Gaia fordi det er her vi bor: den lille 6 km høye 'kritiske sonen' der alt liv
eksisterer, og som alt liv avhenger av, inkludert oss mennesker. Uten en
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Vår forretnings strategi er at StrateGaia skal leverer personlige og 
teknologiaktiverte tjenester.  
StrateGaias første produkt er et system for forretningsmodelleringstegning,
 simulering og læringsverktøy

Strategaia Business Modelling App

.......
"•••"'••·ls-s trateGaia-.

Vår forretnings strategi er at StrateGaia skal leverer personlige og
teknologiaktiverte tjenester.

StrateGaias første produkt er et system for forretningsmodelleringstegning,
simulering og læringsverktøy

Strategaia Business Modelling App
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Flourishing Business Canvas

Er et tilpasset forretningsmodelleringsverktøyet

for det 21 århundre

10 år med praktisk og akademisk validering 
over hele verden på ~ 1000 arrangementer, 
opplæringer, kursprogrammer.

I bruk av Innovasjon Norge, Pan-EU klimatiltak 
(EIC-Climate-KIC), Canadas største sosiale 
innovasjonssenter (Centre for Social Innovation) 
og over 300 andre individer og organisasjoner

Flourishing Business Canvas

Er et tilpasset forretningsmodelleringsverktøyet

for det 21 århundre

10 år med praktisk og akademisk validering
over hele verden på " 1000 arrangementer,
opplæringer, kursprogrammer.

I bruk av Innovasjon Norge, Pan-EU klimatiltak
(EIC-Climate-KIC), Canadas største sosiale
innovasjonssenter (Centre for Social Innovation)
og over 300 andre individer og organisasjoner

Flourishing Business Canvas v2.0 Norwegian F.
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StrateGaia demo brukergrensesnitt

www.strategaia.com

VIDEO: youtu.be/Xf7dwkgvUMk

,..••• G. . .'S-Strate CIC-.

StrateGaia demo brukergrensesnitt
S StrateGaia UXDemo - 9 mins

Se senere Del

FLEREVIDEOER

L ,_.- o.os t 9:o3

VIDEO: youtu.be/Xf7dwkgvUMk

!:I (I VouTube

www.strategaia.com
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Markedsundersøkelse

En markedsundersøkelse er gjennomført ved bruk av Survey monkey og har involvert 
følgende målgrupper:

q Over 300 førstegangs brukere av Flourishing Business Canvas internasjonalt har 
blitt spurt om å delta i markedsundersøkelsen

q Nasjonalt har 20 virksomhet som har delta på workshop i bruk av Flourishing 
Business Canvas blitt spurt om å delta i markedsundersøkelsen.

Konklusjon: Markedspotensialet er stort. Det vises til en egen markedsrapport.

,..••• G. . .'S-Strate . CIC-.
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Samarbeidspartnere

Flourishing Enterprise Innovation Toolkit

GCE NODE, utvikling av læringsprogram og seminar for 20 medlemsbedrifter

INNOVASJON NORGE, introduksjon til Flourishing Business Canvas og oversatt til norsk

TELENOR MARITIME, ønsker å teste StrateGaia App for mulig kjøp

UIA, Er registrert som første brukere av Flourishing Business Canvas 

,...••• G' S t r a t e . aie
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Flourishing Enterprise Innovation Toolkit

GCE NODE, utvikling av læringsprogram og seminar for 20 medlemsbedrifter
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TELENOR MARITIME, ønsker å teste StrateGaia App for mulig kjøp

UIA, Er registrert som første brukere av Flourishing Business Canvas



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : StrateGaia Norsk presentasjon, august 2022

Finansiell simulering

.......
"•••"'••·ls-s trateGaia-.

Finansiell simulering
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Simulation of P&L with 5 Mill NOK development cost.
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Fremdrift pr. august 2022

ü StrateGaia etablert som et aksjeselskap med adresse Arendal

ü Utarbeidet en utviklings strategi for App

ü Demo for brukergrensesnitt ferdigstilt

ü Utarbeidet og gjennomført en markedsundersøkelse 

ü Markedsrapport er ferdig

ü Logo og profil er utarbeidet

ü Hjemmeside er publisering www.strategaia.com

ü Kartlegging og kontakt med potensielle programmerings firmaer.

,..••• G. . .'S-Strate . CIC-.

l6fi]Fremdrift pr. august 2022

StrateGaia etablert som et aksjeselskap med adresse Arendal

Utarbeidet en utviklings strategi for App

Demo for brukergrensesnitt ferdigstilt

Utarbeidet og gjennomført en markedsundersøkelse

Markedsrapport er ferdig

Logo og profil er utarbeidet

Hjemmeside er publisering

Kartlegging og kontakt med potensielle programmerings firmaer.
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Videre fremdrift

ü Søke finansiering for første fase av programmet (digital kanvas)

ü Velge programmering firma og sjekke om deler av programmeringen kan gjøres av 
studenter ved UIA.

ü Søke etter investorer, som ønsker å være med på utvikle selskapet

ü Programmering av database og simulering verktøy

ü Frigi første versjon for salg (MVP)

ü Markedsføre og salg

ü Videre utvikle programmet med flere funksjoner
Videre frerndri

G

v :>øKe nnansrermg Tor rørste Tase av programmet \ 1g11a1 xanvasj

Velge programmering firma og sjekke om deler av programmeringen kan gjøres av
studenter ved UIA.

Søke etter investorer, som ønsker å være med på utvikle selskapet

Programmering av database og simulering verktøy

Frigi første versjon for salg (MVP)

Markedsføre og salg

Videre utvikle programmet med flere funksjoner



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : StrateGaia Norsk presentasjon, august 2022

Personene bak StrateGaia

   StrateGaia AS                    Post@strategaia.com  +47 900 20 902
    Kystveien 2
    4841 Arendal 
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Personene bak StrateGaia

StrateGaia AS
Kystveien 2
4841 Arendal

@ Post@strategaia.com +47 900 20 902
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Mange takk for oppmerksomheten!

Besøk oss på www.strategaia.com
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Mange takk for oppmerksomheten!

Besøk oss på www.strategaia.com
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36 Responses

Managers represent half of the respondents:

● 50% Leaders / Coaches / Consultants for established organizations
● 20% Education – Teachers (15%), Students and Researchers
● 15% Entrepreneurs or Coaches to startups

Data gathered February - May 2022

Response Overview

Response Overview

36 Responses

Managers represent half of the respondents:

• 50% Leaders/ Coaches/ Consultants for established organizations
• 20% Education - Teachers (15%), Students and Researchers
• 15% Entrepreneurs or Coaches to startups

Data gathered February - May 2022
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Size of Organizations (Employees, Students, etc.)
Answered: 36

Majority of respondents from large or medium sized organizations 
with presumed budgets for strategy / business modelling tools

Size of Organizations (Employees, Students, etc.)
Answered: 36

Large - 500 or
more

Medium - 1 0 0 -
499

Small -6 - 9 9

M iero - l.ess
than 5

An individual
-1 person

Majority of respondents from large or medium sized organizations
with presumed budgets for strategy/ business modelling tools
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Respondent focus on creating strategies and / or business modelling
Answered: 36    

Highly relevant respondents: vast majority of respondents involved 
with strategy and / or business modelling

Respondent focus on creating strategies and / or business modelling
Answered: 36

A great deal

A lot

A moderate
amount

A l i t t l e

None at al l
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Highly relevant respondents: vast majority of respondents involved
with strategy and / or business modelling
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Respondents involvement of 
stakeholder groups in 
strategy design and/or 
business model 
development?
Answered: 35

Respondents strongly collaborate 
with both internal and external 

stakeholders in their strategy and / 
or business modelling processes

Strategy development is a team 
sport – not a closed processRespondents involvement of

stakeholder groups in
strategy design and/or
business model
development?
Answered: 35
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Respondents Current Tool Usage
● Vast majority use business modelling tools in their strategy work
● Flourishing business canvas is preferred tool in this group
● 30% use tools once or more a month
● 30% use tools once or more a quarter
● Vast majority are using paper based tools, or electronic tools that 

emulate paper

Respondents Current Tool Usage
• Vast majority use business modelling tools in their strategy work
• Flourishing business canvas is preferred tool in this group
• 30% use tools once or more a month
• 30% use tools once or more a quarter
• Vast majority are using paper based tools, or electronic tools that

emulate paper
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Respondents reasoning for their use of the WebApp?
● 80%+ of respondents would use a WebApp
● Respondents strongly agreed that proposed benefits of WebApp use 

will be valuable to them:
○ Enables collaboration
○ Ease of creating and maintaining multiple business 

models over time
○ Enables environmental, social and economic simulation of 

business models
○ Tool embeds help and guidance on creating business models
○ StrateGaia provides training on business modelling

Respondents reasoning for their use of the WebApp?
• 80%+ of respondents would use a WebApp
• Respondents strongly agreed that proposed benefits of WebApp use

will be valuable to them:
o Enables collaboration
o Ease of creating and maintaining multiple business

models over time
o Enables environmental, social and economic simulation of

business models
o Tool embeds help and guidance on creating business models
o StrateGaia provides training on business modelling
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Respondents Future Use of the Flourishing Business Canvas
Answered: 36    Skipped: 0

50% are likely early adopters of the WebApp and 
70%+ are additional potential customers 

Respondents Future Use of the Flourishing Business Canvas
Answered: 36 Skipped: 0

Paper canvas

WebApp

Mural

Other
electronic...

Other (please
specify)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

50% are likely early adopters of the WebApp and
70%+ are additional potential customers
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Respondents requirements that influence 
WebApp purchase
Answered: 33

Main motivations for purchasing WebApp:
● Patterns to accelerate business 

modelling
● Simulating business model performance 

socially, environmentally and financially
● Support testing of business models 

before implementation

All areas of functionality seen by at least 50% 
of respondents as important – we have 
understood their requirements

VERY IMPORTANT - SOMEWHAT NOT TOTAL
IMPORTANT THIS IMPORTANT· IMPORTANT

Respondents requirements that influence
• WITHOITT FUNCTIONALITY THIS
THIS STRONGLY FUNCTIONALITY
FUNCTIONALITY INFLUENCES INFLUENCES

WebApp purchase
l WOULD NOT MY DECISION MY DECISION
BUY TO BUY TO BUY

Creating 35.48% 32.26% 22.58% 9.68%
business 11 10 7 3 31

Answered: 33
models from
scratch

Guided 1 6 1 3 % 4 5 1 6 % 25.81% 12.90%
support to 5 14 8 4 31
create

Main motivations for purchasing WebApp:
business
models - for
beginners

Prompts to 12_9()0/4 41.94% 32.26% 12_9()0/2

• Patterns to accelerate business
help complete 4 13 10 4 31
a business
model

modelling
Example 19.35% 38.71% 29.03% 12.90%
case study 6 12 9 4 31
business

Simulating business model performance
models

•
Flourishing 22.58% 54.84% 9.68% 12.90%
business 7 17 3 4 31
model

socially, environmentally and financially
patterns to
accelerate
business

Support testing of business models
modeling

•
Telling stories 12.50% 50.00% 28.13% 9.38%
abolII 4 16 9 3 32

before implementation
business
models

Help 23.33% 36.67"/4 36.67% 3.33%
7 11 11 l 30

elearning 20.00% 33.33% 36.67% 10.00%
6 10 11 3 30

All areas of functionality seen by at least 50%
Simulating 2188% 4 3 7 5 % as.ooss 9.38%
economic 7 14 B 3 32
profit-and-
loss

of respondents as important - we have
Simulating 27.27"/4 42.42"/4 24.24% 6.06%
social 9 14 8 2 33
pertonnance

understood their requirements
Simulating 25.00% 50.00% 21.88% 3.13%
environmental 8 16 7 1 32
pertonnanc

Support for 25.00% 53.13% 18.75% 3.13%
testing of 8 17 6 l 32
business
model
hypothesis
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How many people would find the strategy design / business modelling 
WebApp useful in your organization?
Answered: 35    

30% of respondents would require 20+ licenses for their 
strategy teams / students

40% of respondents would need a license for each senior 
management team memberHow many people would find the strategy design / business modelling

WebApp useful in your organization?
Answered: 35

1 - just myself

2-5 - my-self
and d o s e...

6 - 2 0 - my
ent ire team,..,

. . . . - - -

6 - 2 0 - my
d a s s of...

Mare than 20
(please...
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30% of respondents would require 20+ licenses for their
strategy teams I students

40% of respondents would need a license for each senior
management team member
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Respondents Expectation on Pricing / StrateGaia Revenues

• Average expected price / year : US$33
○ Variation between US$0 and US$100

• Based on demographic responses
○ Revenue from SME management teams of 5 people : 

■ Up to US$500 with an average of US$165
○ Revenue from large company: average 10 teams of 5 people :  

■ Up to US$5000 with an average of US$1650 

Supports key assumptions for revenue projectionsRespondents Expectation on Pricing / StrateGaia Revenues

• Average expected price / year : US$33
o Variation between US$0 and US$100

• Based on demographic responses
o Revenue from SME management teams of 5 people :

Up to US$500 with an average of US$165
o Revenue from large company: average 10 teams of 5 people :

Up to US$5000 with an average of US$1650

Supports key assumptions for revenue projections
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Respondents Expectation of Complementary Services / 
Potential Additional StrateGaia Revenue Streams
Answered: 32

Respondents expect StrateGaia to provide a number of 
services that complement the WebApp, creating additional revenue 

potential for StrateGaia and PartnersRespondents Expectation of Complementary Services I
Potential Additional StrateGaia Revenue Streams
Answered: 32 ANSWER CHOICES

Help with the App

Curated on-line forum for peer learnirig

Trainirig on the App

Training on how to business mol1el

Trainirig on how to undertake strateg work

Training on how to start a new business

one-on-one Co.aehing

Cot1Sulting services

Certification

Total Responcfents: 32:

RESPONSES

43.75% 14

28.13% 9

43.75% 14

40_,63% 13

28.13% 9

12:.50% 4

25.00% 8

28.13% 9

34.38% 11

Respondents expect StrateGaia to provide a number of
services that complement the WebApp, creating additional revenue

potential for StrateGaia and Partners
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Respondents Expectation on Partnering and Reselling

● Large potential to deliver additional paid services.
● Large potential to set up collaborative services based on the webapp
● Considerable potential to sell the webapp through partners

● Creating additional revenue potential for StrateGaia 
○ Through partners – 55% of respondents indicated their interest
○ Through reselling agreements – 25% of respondents indicated their interest

Significant potential for creating additional revenue potential for StrateGaia 
through partners & resellers

Respondents Expectation on Partnering and Reselling

• Large potential to deliver additional paid services.
• Large potential to set up collaborative services based on the webapp
• Considerable potential to sell the webapp through partners

• Creating additional revenue potential for StrateGaia
o Through partners - 55% of respondents indicated their interest
o Through reselling agreements - 25% of respondents indicated their interest

Significant potential for creating additional revenue potential for StrateGaia
through partners & resellers
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Conclusion

● Confirmed demand in the market for the Webapp
● Very positive reception of the concept and 

specifics of the WebApp
○ We have understood their requirements

● Support for revenue projections

www.StrateGaia.com

Conclusion

• Confirmed demand in the market for the Webapp
• Very positive reception of the concept and

specifics of the WebApp
o We have understood their requirements

• Support for revenue projections

i•t.,,,.
StrateGaia

www.StrateGaia.com
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Prosjektide: Ørret på Skagerrakysten som ressurs

Catch per unit effort of sea trout
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Hva får de til i Danmark?

• Bare på Fyn er det skapt 38 årsverk så langt 
• 550/600 millioner danske kroner i omsetning og minst 55 

000 overnattingsdøgn fra sjøørretfiskende turister ( på 
Fyn) 

• Omsetningen på ca 4 500 Dkr pr kilo. 
• Over en 18 års periode har man i Danmark utviklet et 

sportsfiske som nå årlig gir omkring 12-14 milliarder i 
verdi for samfunnet  (ref Dansk UD – Nasjonal 
lystfisketrategi)

Hva får de til i Danmark?

• Bare på Fyn er det skapt 38 årsverk så langt
• 550/600 millioner danske kroner i omsetning og minst 55

000 overnattingsdøgn fra sjøørretfiskende turister ( på
Fyn)

• Omsetningen på ca 4 500 Dkr pr kilo.
• Over en 18 års periode har man i Danmark utviklet et

sportsfiske som nå årlig gir omkring 12-14 milliarder i
verdi for samfunnet (ref Dansk UD - Nasjonal
lystfisketrategi)
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Prosjektide sjø-ørret på Skagerrakkysten

• Kartlegging av produksjon i bekker
• Restaurering av bekker for økt produksjon
• Tilrettelegging for fritidsfiske- Næring
• Overvåkning av ørret i sjø
• Forskningsdel, hvilke bekker bidrar mest i fritidsfisket

Prosjektide sjø-ørret på Skagerrakkysten

• Kartlegging av produksjon i bekker
• Restaurering av bekker for økt produksjon
• Tilrettelegging for fritidsfiske- Næring
• Overvåkning av ørret i sjø
• Forskningsdel, hvilke bekker bidrar mest i fritidsfisket
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Sjøørret Sørlandet

Sjøørret Sørlandet

NÆRINGSLIV

Våren 2020 ble det etablert et bedriftsnettverk, der 8 ulike aktører innen reiseliv samlet
seg omkring det å fokuserer på Sjøørret som driver for vinteropplevelser. Nettverket har
også fått følge av et samarbeide med 8 profesjonelle fiskeguider, som gjennom sommer
og høst har bidratt til store gjeste
opplevelser lengstkysten. Sammen
arbeides det for å kunne tilby
spennende aktiviteter og turer,
spesielt i vintersesongen, da sjøørret
fiske er på sitt aller beste. Nettverket
er ellers på vei inn i en mer
permanent etablering i sammen med
Innovasjon Norge, våren 2021 og har
også etablert sin egen organsisasjon
med navn Sjøørret Sørlandet. Målet
er å skulle bidra til å forsterke det
arbeide som nå er påbegynt.
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Utvikle sjøørretfiske på Skagerrakkysten som ressurs 
 
For kommunene på Sørlandskysten er sjø og skjærgård et viktig grunnlag for 
bosetting, friluftsliv og næringsutvikling. Selv om kystnaturen biologisk sett er mangfoldig er den også svært 
sårbar. Sørlandskysten utsettes for et sterkt utbyggingspress i tillegg til påvirkninger som klimaendringer.  
 
For å sikre en god balanse mellom bruk og vern av våre verdifulle kystressurser og kystøkosystem, er vi 
avhengig av kunnskap om artene og miljøet. 
 
Kunnskap om sjøørret er bygget opp over lang tid i forskningsmiljøet ved CCR og HI-Flødevigen. Vi vet at 
bestandene er gode (se figur), men det er potensialet for enda mer livskraftige bestander her, som kan være 
en ressurs og glede for fastboende og turister. Ørret vokser nemlig opp i bekker langs kysten, og det er flere 
hundre slike mellom Kristiansand og Risør. Mange er i elendig forfatning og vil ha stor gevinst av en 
restaurering.  

 
 
Ørret turisme omsetter for over 500 mill DKR bare i 
Fyn (lik Sørlandet i utstrekning) der 38 stillinger er 
skapt. Over 55.000 overnattingsdøgn genereres hvert 
år. Sjøørreten genererer omkring 6 milliarder kroner  
for Danmark (ca 4500 NOK per kilo ørret). I Norge er 
det knapt startet et slikt tilbud, enda mulighetene er 
store her for helårsturisme (Sjø-ørret Sørlandet er i 
gang som eneste aktør). 
 
 
 
 
 

Vi søker dermed: 
1. Penger til å restaurere en rekke bekker i Agder (samarbeid med skoler) og Sjøørret Sørlandet 
2. Midler til å sette i stand et bedre tilbud til turistfiske – alt fra web-sider, guider osv 
3. Midler til overvåkning. Vi bør overvåke ressursen for å passe på at den er stabil 
4. Midler til Forskning. Forskning for å finne ut hvordan produksjonen utvikler seg, 

alderssammensetning mm av de ulike bestanden) 
 
 

Budsjett: 2 + 2 mill fra SKF og AAKF årlig over 3 år 
 
 

• https://www.nrk.no/sorlandet/skoleklasser-hjelper-orreten-1.15221633 

Utvikle sjøørretfiske på Skagerrakkysten som ressurs

For kommunene på Sørlandskysten er sjø og skjærgård et viktig grunnlag for
bosetting, friluftsliv og næringsutvikling. Selv om kystnaturen biologisk sett er mangfoldig er den også svært
sårbar. Sørlandskysten utsettes for et sterkt utbyggingspress i tillegg t i l påvirkninger som klimaendringer.

For å sikre en god balanse mellom bruk og vern av våre verdifulle kystressurser og kystøkosystem, er vi
avhengig av kunnskap om artene og miljøet.

Kunnskap om sjøørret er bygget opp over lang tid i forskningsmiljøet ved CCR og Hl-Flødevigen. Vi vet at
bestandene er gode {se figur), men det er potensialet for enda mer livskraftige bestander her, som kan være
en ressurs og glede for fastboende og turister. Ørret vokser nemlig opp i bekker langs kysten, og det er flere
hundre slike mellom Kristiansand og Risør. Mange er i elendig forfatning og vil ha stor gevinst av en
restaurering.
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Ørret turisme omsetter for over 500 mill DKR bare i
Fyn {lik Sørlandet i utstrekning) der 38 stillinger er
skapt. Over 55.000 overnattingsdøgn genereres hvert
år. Sjøørreten genererer omkring 6 milliarder kroner
for Danmark {ca 4500 NOK per kilo ørret). I Norge er
det knapt startet et slikt tilbud, enda mulighetene er
store her for helårsturisme {Sjø-ørret Sørlandet er i
gang som eneste aktør).
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Vi søker dermed:
1. Penger ti l å restaurere en rekke bekker i Agder {samarbeid med skoler) og Sjøørret Sørlandet
2. Midler t i l å sette i stand et bedre tilbud ti l turistfiske - alt fra web-sider, guider osv
3. Midler t i l overvåkning. Vi bør overvåke ressursen for å passe på at den er stabil
4. Midler til Forskning. Forskning for å finne ut hvordan produksjonen utvikler seg,

alderssammensetning mm av de ulike bestanden)

Budsjett: 2 + 2 mill fra SKF og AAKF årlig over 3 år

• https:!/www.nrk.no/sorlandet/skoleklasser-hielper-orreten-1.15221633
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Stasjonsgata 26 
4580 Lyngdal 
 
Dato: 01.02.23 
Vår ref: Jon Løvland 

 
 

 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
Tollbodgaten 1,  
4836 Arendal 
 
Attn: Ole Magnus Heimvik.  
 
 
Vedr. Støtte til Blå Coworks i østre del av Agder 
 
Takker for muligheten jeg fikk til å besøke dere i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
(AAUK) 23. januar 2023. 
 
Oversender en «one-pager» som avtalt. (Se vedlegg/side 2) 
 
Jeg ventet til i dag med å sende dette over for å få med meg bekreftelse/vedtaket i BKS 
Styringsgruppe på at de bevilger 200.000 til Blå Coworks i regi av Innakva KLYNGE. Det kom i 
boks i morges. Med dette har vi fått «sjekket ut» første trinn og kan gå videre med å realisere 
planene, samtidig som vi gir oss i kast med å få på plass det neste trinnet for å realisere vårt mål 
om å dekke hele Agder med dette flotte tilbudet. Håper virkelig vi kan få til noe bra sammen.  
 
Ser frem til din tilbakemelding etter deres styremøte 17. februar. 
 
Med vennlig hilsen 

 
Jon Løvland 
Daglig leder 
Innakva KLYNGE 
(Org. nr. 921 584 512) 
 
jon@innakva.no / 479 75 935 
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       Lyngdal 01.02.2023 
 
Blå Coworks på Agder 
 
Innakva KLYNGE er en forening med 57 deltagerbedrifter fra hele Agder. Hovedtyngden av 
deltagerne er i vest, men utviklingen de siste par årene har vært at flere og flere bedrifter fra 
den østre delen av fylket tilknytter seg til bedriftsklyngen. 
 
Innakva Klynge jobber for:  

- Økt verdiskaping hos nye og eksisterende bedrifter 
- Bærekraftig forvaltning og bruk av akvatiske økosystem på Sørlandet 
- Et varig og produktivt innovasjonsmiljø for bedrifter i blå sektor på Sørlandet 

 
Vi oppfatter selv at vi med vår profil «sjekker de fleste boksene» med å realisere målsetningene 
for fondets strategier og arbeid. Vi opplever at fondets strategi og klyngens målsetninger er 
meget god match. Der vi delvis kommer til kort pr. i dag er at vi ikke selv har 
bosted/forretningsadresse i øst-regionen, men er godt representert med aktivitet inn mot de 9 
deltagerbedriftene som allerede er tilhørende tidligere Aust-Agder. 
 
Tilknytningen mot forskningsinstitusjoner er meget viktig for klyngen. Både Centre for Coastal 
Research (CCR) og Fakultetet for teknologi og realfag ved Universitetet i Agder er deltagere i 
klyngen. Det samme er Norwegian Research Centre (NORCE) og Norsk Institutt for 
Vannforskning (NIVA). Marte Sodeland i CCR og Siren M. Neset fra NORCE er begge 
observatører til styret i klyngen. Dette trygger våre mål og tiltak på kompetanseheving og ny 
kunnskap i innovasjonsprosjekter og innovasjonsmiljø. 
 
Hensikten med denne henvendelsen er å skaffe finansielt grunnlag til akkurat en fysisk 
etablering i østre del av Agder, i form av Blå Coworks. En eller flere slike hub’er vil hjelpe nye 
gründere i gang med etablering av virksomheter og løfte eksisterende bedrifter videre med blå 
bærekraftige næringsetablering/utvikling. Dette er et stort behov, også for næringslivet i 
østregionen, for i større grad være med og bidra til ambisjonene fra både forrige og den 
sittende regjering; Økt bærekraftig blå vekst. Det kan naturlig nok se annerledes ut i øst og vest, 
men potensialet er stort. Ikke minst gjelder det for en spennende leverandørindustri.  
 
Innakva KLYNGE finansieres i dag hovedsakelig fra to kilder: Sørlandets Kompetansefond med 
langsiktig prosjekt og avgift fra klyngens deltagere. I tiden fremover vil klyngen jobbe med økt 
aktivitet i prosjekter og søke flere mulige finansieringskilder for å øke aktiviteten. En stor 
geografisk satsing trenger friske prosjektmidler for kunne å realiseres, gjerne med langsiktighet 
og en målrettet plan over tid. Får vi med som finansielle partnere som AAUK øker det også 
mulighetene for å utløse fortsatt støtte fra eksisterende samarbeidsaktør. 
 
Innakva KLYNGE håper med dette at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner denne 
henvendelsen interessant og at det videre fører til en invitasjon om å sende inn konkret søknad 
på prosjektmidler og mulig inngåelse av et langsiktig utviklingsarbeid sammen.  
 
Med vennlig hilsen 
Jon Løvland  
Daglig leder 
Innakva KLYNGE 
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Til: 

Sørlandets Kompetansefond 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Sparebankstiftelsen Sør (etter ny/ gjeldende bidragspolicy) 

        

         22. januar, 2023 

Kopi: 

Agder fylkeskommune v/ 

- Arne Thomassen 

- Kristin Tofte Andresen 

 

 

Årsaken for denne søknaden: 

• Trebåtbyggerbransjen på Sørlandet er i ferd med å gå inn i siste fase av en stille død. 

• I løpet av de neste fem til ti år vil de siste av Sørlandets kommersielle trebåtbyggerier være 

nedlagt. 

• Med dette vil en ubrutt, årtusen lang tradisjon og håndverkslinje klippes over for alltid. 

• Faglig sett representerer dette et uopprettelig tilbakeskritt for den kollektive kunnskapen og 

industrikompetansen på Sørlandet. 

• Båtbyggerfaget er et estetisk fag, med sterke bånd til teknologiutvikling i større industriell skala. 

• Uten tilgjengelige trebåtbyggere for sørlandsk industri, vil adgangen til praktisk prototyping og 

produktutvikling innen verft og maritim industri begrenses. 

• Trebåtbyggerfaget representerer viktig praktisk kunnskap, og praktisk tilnærming på teoretiske 

problemstillinger. 

• Sammen med moderne teknologi og akademisk tilnærming kan faget medvirke til innovasjon og 

produktutvikling innen flere bransjer på Sørlandet. Et konkret eksempel på dette 

avhengighetsforholdet er tradisjonsbåtbyggeren, Eikeli Båtbyggeris, deltakelse i ferdigstillelse og 

utvikling av båter med karbonskrog for en industriell aktør i Mandal.  

• I lys av bærekraft, miljø, utnyttelse av lokale råvarer og videreutvikling av storskalaindustri, hvor 

tre utgjør hovedråvare, har opprettholdelse og videreutvikling av trebåtbyggerfaget sin relevans. 

• Praktisk kunnskap, representert gjennom båtbyggerfaget, innen konservering, impregnering, 

forming og laminering er eksempler på viktige felt for fremtidig teknologi- og produktutvikling med 

tre som grunnlag.  

• Det finnes flere teknologi og industriklynger på Sørlandet hvor tre som materiale er 

fellesnevneren, Agder Tresenter er et eksempel på disse. 

• En samlet båtbransje, uavhengig av byggemateriale, bejubler forsøket på å bevare og skape 

grunnlag for videreutvikling av trebåtbyggerkunnskapen (jfr bransjeorganisasjonen Norboats 

vedlagte uttalelse). 

 

Bakgrunnen for denne søknaden: 

Forespørsel og dialog med Sørlandet Kompetansefond om mulig engasjement ble initiert i juni 2022. 

Dette resulterte i styrevedtak om delegering til fondets daglige leder om videreføring av iterative 

samtaler med initiativtaker.  

Befaring hos trebåtbygger Svein Walvick, med fondets leder og styreleder i januar 2023 resulterte i 

oppfordring til å sende søknad til for styrebehandling innen februar 2023.   
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Initiativtaker: 

Mandals Trebåtforening tar samfunnsansvar ut over det som umiddelbart kan leses av 

organisasjonens navn. Foreningen har i løpet av en fireårsperiode opparbeidet en medlemsbase på 

over 250 medlemmer, og besitter et bredt kompetansefelt og dugnadsbase. Denne strekker seg fra 

praktikere til dr.ing kompetanse innen skipsdesign. 

Foreningen har i samarbeid med Vest-Agder Museet, Marna-Motor, Lindesnes kommune og 

fylkeskommunen et ikke ubetydelig industrihistorisk senter under oppbygging på Ballastbrygga i 

Mandal. Tanken er at senteret skal være et aktivt landemerke for turister og innbyggere. MTM er 

videre i ferd med å flytte «Gabrielsens bu», en gammel politisk kasteball, til vår virksomhet på 

Ballastbrygga. Restaureringsarbeidet av det 200 år gamle pakkhuset over tre etasjer er allerede 

fullfinansiert med midler fra nasjonale stiftelser og lokale aktører. Organisasjonen har gjennom 

praksis demonstrert sin høye grad av gjennomføringsevne og abilitet innen prosjektledelse.  

Mandals Trebåtforening vil kunne påta seg en bindeleddsfunksjon mellom faopplæringskontorene 

og båtbyggeriene i en ordning som vil kunne gi de få gjenlevende aktørene i bransjen nødvendig 

økonomisk avlastning til å kunne påta seg kompetanseoverføring til neste generasjon.  

En annen mulighet, som bør undersøkes videre, er om en slik funksjonen eventuelt vil kunne legges 

til Sinpro, en næringssammenslutning som allerede støttes av Sørlandets Kompetansefond.  

 

Vår grunnholdning og visjon er at all utvikling, også den teknologiske, skjer best med forankring i 

tidligere tilegnet kunnskap og erfaring.   

Med tap av båtbyggerfaget vil viktig kompetanse opparbeidet over generasjoner gå tapt, og 

Sørlandet vil med dette tape sentral kunnskap om muligheter for produktutvikling innen en 

mangslungen sørlandsk, maritim industri. 

 

Begge kompetansefond på Sørlandet og Sparebanken Sør Stiftelsen oppfordres til samfunnsansvar 

og vurdere søknaden i et overordnet perspektiv om Sørlandets kollektive kunnskap. Snarere enn å 

peke på andre, oppfordres organisasjonene til å vurdere med hvilken innfallsvinkel den enkelte 

organisasjon selv, og i samspill med andre, kan bidra til at denne verdifulle kunnskapen for 

landsdelen ikke forsvinner. 

Søknaden må betraktes som et forprosjekt for videre forskningsbasert utvikling. 

Det er særlig med tanke på at tidskritiske tiltak for bevaring av båtbyggerbransjen er en 

nødvendighet, at dette forprosjektet har sin store relevans. Uten å sikre dagens kunnskapsbase, vil 

grunnkunnskap for senere teknologibasert produktutvikling og samhandling med industrien ikke 

lengre være mulig.     

 

Hva det konkret søkes om: 

Konkret søkes det om midler til å greie bransjens generasjonsskifte, som ikke kan utsettes lengre. 

I klartekst søkes det om bidrag til en ordning som sikrer at mindre og smale bedrifter med unik 

kompetansebase, sentral for utvikling av industri og kulturbasert næring i større regionalt 

perspektiv, gis økonomisk anledning til å forestå sentral kunnskapsoverføring til neste generasjon.  

 

Omfang: 

På Sørlandet er det snakk om fem gjenværende kommersielle båtbyggervirksomheter, et antall som 

for en generasjon siden var representativt for minimumsantallet innad i enhver Sørlandsby. 

Virksomhetene er fordelt både i østre og vestre kompetansefonds hjemmeområde, og vil derfor for 

det individuelle fond ikke representere store økonomiske utgifter. Arbeidskraften i samtlige av disse 

virksomhetene preges av høy alder, og uten hurtigvirkende tiltak vil virksomhetene snarlig dø ut av 

seg selv. 
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Av disse fem båtbyggeriene er signalene fra tre bedrifter at lærlinger kan være aktuelt på kort sikt, 

om en økonomisk ordning kunne komme på plass. Disse virksomhetene er; Walvick Trebåtbyggeri 

(Mandal), Moen Trebåtbyggeri (Risør) og Sandøy Båtbyggeri (Tvedestrand).  

For hvert av disse vil en bevilgning på Kr 600.000 muliggjøre at nødvendig produksjonstid kan 

øremerkes opplæring og sikre generasjonsskifte. Trebåtbygging er en arbeidsintensiv prosess med 

pressede marginer, uten et slikt økonomisk bidrag vil nødvendig kompetanseoverføring ikke la seg 

gjøre. 

 

Det søkes derfor, mot individuell prosjektbeskrivelse fra bedriftene, at kompetansetilskudd i denne 

størrelsesorden utløses den enkelte bedrift. Til styrebehandling hos de enkelte fondene søkes det 

følgelig om bevilgning av øremerket økonomisk ramme for utbetaling via fondets daglige ledelse ved 

oppnåelse av gitte søknadskriterier.  

 

Innovasjon innen trebåtbyggerbransjen: 

Innledende undersøkelser blant Sørlandets trebåtbyggerier avdekker at det er flere konkrete 

områder hvor trebåtproduktet i seg selv lar seg videreutvikle: Skrogutforming og optimalisering kan 

bidra til lavere drivstofforbruk, økt sikkerhet til sjøs og lengre rekkevidde for elektrifiserte trebåter. 

Andre områder hvor båtbyggeriene har signalisert markedsstyrt og faglig utviklingspotensiale er 

innen impregnering, uortodokse materialvalg og behandlingsmetoder for lengre produktvarighet og 

lavere vedlikeholdsintensitet. Dette er utviklingsløp som primært vil aktualiseres om bransjen 

makter forestående generasjonsskifte. Uten at neste generasjons båtbyggere er på plass om kort tid, 

vil selve basen for disse allmennyttige innovasjonsløpene for Sørlandet falle bort. 

   

I seg selv er trevirke et bærekraftig materiale, som allerede i dag vies stor interesse i 

forskningsmiljøer. Dette fokuset er ventet å øke ytterligere i årene som kommer.  

 

----- 

«Om hundre år er alt glemt» sies det i det kjente ordtaket. 

I denne sammenhengen er dette en kraftig underdrivelse: 

 

Uten umiddelbare tiltak er tusenårs båtbyggerkunnskap på Sørlandet tapt for 

alltid. 

Det er et faktum, på tross av UNESCOs verdensarvstatus. 
 

 

Fylkeskommunen vil i eget initiativ kontakte fondene for samarbeidssamtaler. 

 

 

Vedlegg: 

Uttalelse fra bransjeorganisasjonen Norboat 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nils Sodeland 

Mandals Trebåt og Motorforening 
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Norboat: 
Båtbransjeforbundet Norboat har 381 medlemsbedrifter fordelt over hele Norge. Medlemsbedriftene spenner 
fra plast-, kompositt-, aluminiumsbåter, samt trebåttilvirkere.   
Nordboat tilbyr en autorisasjonsordning, som skal bidra til å heve standarden på de næringsdrivende innen 
fritidsbåtbransjen, og stimulere til at de som velger å la seg autorisere skal være foretrukne leverandører av 
varer og tjenester. Nordboat monitorer utviklingstrekkene i båtbransjen løpende. 

 
 
 

          Desember, 2022
    
  
Norboat er bekymret for den utviklingen som båtbransjen har vært preget av i mange år, nemlig 
hvor vanskelig det er å få tak i kompetente arbeidere med fagbrev. For vår bransje er det særlig 
noen fagretninger som peker seg ut; motormekaniker, plastmekaniker og båtbygger. Norboat 
har sin egen lærlingekampanje, jfr våre nettsider, og vi applauderer alle samfunnsaktører som 
tar grep og jobber for å legge til rette for produktutvikling og flere lærlingeplasser innen 
båtproduksjon og båtbransje. Vi stiller oss derfor bak viktigheten av satsning på 
kompetanseoverføring og videre produktutvikling innen trebåten som produkt.  
Trebåtbyggerfaget er et viktig kompetansefelt, som er svært etterspurt både innen konvensjonell 
plastbåtproduksjon, så vel som for skrogbygging i tre.   
  
Båt står sterkt i Norge både historisk og i dagens samfunn. Fortsatt stiger antallet fritidsbåter pr 
år om år, og for å sikre videre vekst i båtindustrien må et stort behov for faglært arbeidskraft 
innen båtbransjen som helhet dekkes. 
  
Norges båtpopulasjon består av mange ulike båttyper. Fortsatt står de tradisjonelle snekker 
(både kompositt og tre) sterkt og det er store miljøer langs kysten for disse. Det er videre også 
en spennende nyvinning som har dukket opp de senere år, -elektrifiseringen av fritidsbåter. 
Som følge av dårlig energitetthet i batterier, sammenliknet med bensin og diesel, er 
elektrifisering i dag lettest gjennomført på mindre og saktegående båter med 
deplassementsskrog. Det skal bli spennende å følge denne utviklingen. I årene som kommer vil 
en, pga denne skogtypens lave drivstofforbruk, kunne oppleve en økning i markedsandel for 
slike fartøy. 
Dette vil i så fall være et vekstargument for tilbydere av denne type båter, både i plastbåt- og 
trebåtsegmentet. Produktutvikling og innovasjon, i inkrementelle steg, er imidlertid avgjørende 
for at denne utviklingen skal materialisere seg for trebåtsegmentet.    
  
Uansett markedsutvikling, og uansett skrogmateriale, er det en gjenganger at båttilvirkere sliter 
med å få tak i faglært personell.  
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Felles for de aller fleste glassfiberbåtene av en viss størrelse er at de blant annet har tre-detaljer 
i innredning og dekk osv. Dette er således også et argument for at det ikke utelukkende er rene 
trebåtbyggere som også i fremtiden vil trenge trebåtbyggerkompetanse for å sikre bransjevekst.   
  
Norboat heier på Mandal Trebåtforening og ønsker dem lykke til med videre 
kompetanseoverføring og brobygging mellom et eldgammelt håndverk og produktutvikling som 
bidrar til å tilpasse trebåten til dagens og fremtidens båtkrav, som defineres av markedet. 
 
 
 
Med Vennlig hilsen 

 

NORBOAT AS 

 

Thomas Nicolai Bjønness 
Medlemsansvarlig 

47 905 29 911 

 

 

 

 
  
NORBOAT 
Veritasveien 9 
1363 Høvik 
norboat.no 
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 AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND v/OLE MAGNUS HEIMVIK 
 

1-SIDE-OM-H₂ HOUSE 

H₂ House skal være et kompetansesenter for hydrogen i vår region. 

• H₂ House og Universitet i Agder samarbeider om å utdanne best mulig studenter innenfor hydrogen. 
• H₂ House vil bygge opp en mikro-hydrogen-produksjonslinje for å kunne tilby praktisk opplæring, fra 

ungdomsskolenivå til universitetsnivå. 
• H₂ House sin produksjonslinje vil vise hele produksjonslinjen fra energi inn fra sol og vind, via 

elektrolyse (spalting av vann), lagring og bruk av hydrogen. Dette gjøres i samarbeid med EydeHydro. 
• EydeHydro vil i etterkant utvikle konseptet med mikroanlegg videre for å sikre at energi kan 

produseres lokalt og brukes lokalt, som f.eks. på ei hytte istedenfor å bygge ut strømnettet. 
• Universitet i Agder har ikke mulighet til å tilby slik praktisk opplæring på Campus i Grimstad 
• H₂ House vil tilby industrien sertifisert opplæring. Dette gjøres i samarbeid med DNV og Fagskolen. I 

tillegg er et samarbeid med RESQ under utarbeidelse for å sikre opplæring av redningsetatene. 
• H₂ House vil tilby å delta i pilotprosjekter i regionen pt er vi deltakere i to: 

1.Utslippsfri anleggsplass 
2.Etablering av småkraftverk med produksjon av hydrogen 

• H₂ House eies i dag av 8 personer med variert bakgrunn.  
• I tillegg er representant fra EydeHydro medlem i styret i H₂ House 

▪ EydeHydro er eid av Otechos i Tvedestrand og Oxidane i Kristansand 
• H₂ House vil bidra til en akselerering i utrulling av hydrogen og ha ringvirkninger i regionen 

• Bemanningsplan for H₂ House som skal arbeide med: 
 

• Produksjon av hydrogen til opplæring og egenbruk/Opplæring/utdanning/sertifisering 
• Rådgivning og veiledning ved deltakelse i pilotprosjekter 

Skisse av produksjonsplan: 

 

Vi søker om støtte fra Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond til å: 

▪ sikre arbeidsplasser hos H₂ House 
▪ tilrettelegge for å øke kompetanse og forståelse for hydrogen i Agder 
▪ forsterke samarbeid med Universitet i Agder  

 

2022 / 1 ansatt 2023 / 3 ansatte 2024 / 4 ansatte Fremtiden / 6 ansatte 

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND v/OLE MAGNUS HEIMVIK

l-SIDE-OM-Hz HOUSE

H2House skal være et kompetansesenter for hydrogen i vår region.

• H2House og Universitet i Agder samarbeider om å utdanne best mulig studenter innenfor hydrogen.
• H2House vil bygge opp en mikro-hydrogen-produksjonslinje for å kunne tilby praktisk opplæring, fra

ungdomsskolenivå til universitetsnivå.
• H2House sin produksjonslinje vil vise hele produksjonslinjen fra energi inn fra sol og vind, via

elektrolyse (spalting av vann), lagring og bruk av hydrogen. Dette gjøres i samarbeid med EydeHydro.
• EydeHydro vil i etterkant utvikle konseptet med mikroanlegg videre for å sikre at energi kan

produseres lokalt og brukes lokalt, som f.eks. på ei hytte istedenfor å bygge ut strømnettet.
• Universitet i Agder har ikke mulighet t i l å tilby slik praktisk opplæring på Campus i Grimstad
• H2House vil tilby industrien sertifisert opplæring. Dette gjøres i samarbeid med DNV og Fagskolen. I

tillegg er et samarbeid med RESQ under utarbeidelse for å sikre opplæring av redningsetatene.
• H2House vil tilby å delta i pilotprosjekter i regionen pt er vi deltakere i to:

l.Utslippsfri anleggsplass
2.Etablering av småkraftverk med produksjon av hydrogen

• H2House eies i dag av 8 personer med variert bakgrunn.
• I tillegg er representant fra EydeHydro medlem i styret i H2House

EydeHydro er eid av Otechos i Tvedestrand og Oxidane i Kristansand
• H2House vil bidra ti l en akselerering i utrulling av hydrogen og ha ringvirkninger i regionen

• Bemanningsplan for H2House som skal arbeide med:

I 2022 / l ansatt I 2023 / 3 ansatte I 2024 / 4 ansatte I Fremtiden / 6 ansatte I
• Produksjon av hydrogen ti l opplæring og egenbruk/Opplæring/utdanning/sertifisering
• Rådgivning og veiledning ved deltakelse i pilotprosjekter

Skisse av produksjonsplan:
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Vi søker om støtte fra Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond til å:

sikre arbeidsplasser hos H2House
tilrettelegge for å øke kompetanse og forståelse for hydrogen i Agder
forsterke samarbeid med Universitet i Agder
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TILLEGGSOPPLYSNINGER MOTTATT ETTER MØTE: 

Detaljer: 

Økonomisk omfang:  

2023 = 8,8 

2024 = 6,2 

2025 = 8,0 

1) Lønn 15 mill  
a. I første omgang støtte til å bygge opp kompetansen innenfor hydrogen, ref tabellen med 

antall ansatte gir 15 mill de neste tre årene. 2,6 mill i 2023. 
2) Leie av lokaler 1 mill for 3 år, 200.000 i 2023 (gratis leie første halvår) 
3) Ombygging av lokaler 1 mill i 2023 for å gjøre det optimalt for kompetanseformål. 
4) Utstyrsbehov i 2023 ønsker vi at AAUKF kan bidra med 33% av vårt behov på 15 mill = 5 mill.  

Utstyr vi har behov for i første omgang er: 

(Solcellepaneler/vindmøller er på plass) 

a. Elektrolysør 
b. Kompressor 
c. Lagringstank 
d. Brenselcelle 
e. Overvåkning/sikkerhetssystemer 

i. IR-kamera 
ii. Sensorer 

iii. Ventiler 
iv. Mm 

 

5) Ett tilleggspunkt etter vårt møte;  
Vi har startet et samarbeid med RESQ (som gjennomfører sikkerhetskurs for folk som skal i 
nordsjøen og bla kurser brannvesen) og vi skal utnytte hverandres kompetanse for å få den beste 
praktiske utdannelsen innenfor hydrogen bla for redningskorpset 😊😊 
 

H₂ House har et nært og godt samarbeid med Universitet i Agder og Agder Fylkeskommune (eier av 
videregående skoler og Fagskolen). 

Vi er nå også initiativtaker til et nordsjøsamarbeid (Danmark, UK, Nederland og Norge) for en EU-søknad 
knyttet opp mot kompetansehevning. 

Det vi oppnår av andre tilslag på søknader kan medføre et løft fra vår enkle produksjonslinje til et mer 
avansert kompetansesenter. 
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BRIDGES AGDER 
We are preparing Agder for the industrial workplaces of the future. 

Draft for a regional research and development program at Agder: Bridging existing 
initiatives, developing new ones, and learn from the best! 

 

UiA, Morrow and the EYDE Cluster have joined a new research project in Horizon Europe: 
BRIDGES. The project starts on 1 January 2023 and the theme of the project is competence 
development for the industry of the future. The project consists of several work packages, 
some of which are more theoretical and some more practical. UiA will, among other things, 
contribute with analyses regarding Quantitative assessment of skills and jobs. Morrow and 
the EYDE Cluster are participants in two work packages: one with the title Teaching factory 
and one with the title Learning factory. Several companies and clusters from all over Europe 
participate in both. In both cases, we are talking about testing concepts in practice and then 
learning across experiences from different European countries.  

Common to all these experiences is the transition to what is called Industry 4.0: increased 
digitization and technological change in industry with an increased focus on sustainability 
which changes the way we work and what we work with. The perspective is that over a few 
years we will see a complete transformation of industrial employment in Norway and in 
Europe. The change that new technology will have for work has been termed by the EU as 
Industry 5.0: The human side of the new technological reality.  

“Industry 5.0 is characterised by going beyond producing goods and services 
for profit. It shifts the focus from the shareholder value to stakeholder value 
and reinforces the role and the contribution of industry to society. It places 
the wellbeing of the worker at the centre of the production process and uses 
new technologies to provide prosperity beyond jobs and growth while 
respecting the production limits of the planet.” (European Commission 2021) 

For Agder, this challenge is particularly relevant, both because we have a large and advanced 
industry that is in the middle of this transformation, and because we are about to establish a 
completely new industry on a significant scale. Many of those who will work in this new 
industrial reality are not found in working life today. There is no education for many of the 
things they will be working with, and we have only limited insight into many of the ways in 
which they will be working in the future. What we are proposing here is a common initiative 
– BRIDGES AGDER - to address and prepare ourselves for these challenges. 

In the project description for BRIDGES, work package 5 contains: 

WP5 adapts the Teaching Factory concept to Industry 5.0 requirements in 
dialogue with 8 companies, starting with defining the requirements for the 
Teaching Factory, formulating programmes and interventions to pilot the 
adapted concept with managers, employees, students, and job seekers. 
Programmes are tweaked to company needs. Interventions implement the 
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requirements in companies that are then analysed for impacts on company 
policies and for the target groups.  

Work package 6 is described this way: 

WP6 improves skills systems’ governance from Industry 4.0 to Industry 5.0. 
The regionally parametric investigation includes thePPP’s (public-private-
partnerships). We develop a change framework for upscaling the experiences 
at EU level. Learning Factory is a set of interventions. The analysis is top-
down, relating institutional context to main variables, and bottom-up, 
implementing change in PPPs to know the degree to which institutional 
context arrangements can adapt.  

We want to meet these challenges through the development coalition BRIDGES AGDER. 
Inspiration for the project comes among others from projects like BRAINPORT, Holland 
(see:  https://brainporteindhoven.com/int/discover/what-is-brainport-eindhoven ). We are 
preparing Agder for the industrial workplaces of the future. In the first instance, we seek 
regional financing to establish the coalition and start work on these challenges. In the next 
phase, we will seek national funding for research and development projects related to this 
issue. 

The project BRIDGES AGDER has the following objectives: 

• Preparing skills development for industry 5.0 (the human side of Industry 4.0): 
regional skills strategy 

• Inclusive work life 
• Lifelong learning (vocational training strategy) 
• Enrolling international workforce in the region 
• Learning from others (companies/regions) 

The project will bridge the following ongoing initiatives: 

• Transformation without redundancy: How to includes fallouts in work life. 
Collaboration with Municipality of Kristiansand (Flere i arbeid: 
https://www.kristiansand.kommune.no/flere-i-arbeid )  

• Preparing regional education institutions for the future: Collaboration with UiA, 
Fagskolen, County of Agder. Ref the new education at UiA: https://battery-
coast.uia.no/education/ 

• Align skills strategies with regional development strategies: Agder County, etc. Ref. 
BattKOMP (https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/energi-og-
klima/aktuelt/na-ma-vi-bygge-et-batterilandslag/ ) 

• Developing the future manufacturing skills (collaboration with NTNU). Coordinate 
with EYDE’s Horizon project COGNIMAN (see: 
https://www.EYDEcluster.com/en/latest-news/2022/the-european-commission-
awards-11-mill-euro-to-enable-ai-enhanced-robotics-systems-for-smart-
manufacturing/ .) Ref. also the planned EYDE LEADER 2.0 

• Learning from European partners (participation in BRIDGES WP 5 and WP 6). 
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Phases:  

1. Clarifying goals/intentions: mapping, (UiA, MORROW, EYDE) 
2. Overview of reginal initiatives, gaps (UiA) 
3. Learning from others (UiA, MORROW, EYDE) 
4. Developing new initiatives (MORROW, EYDE) 

Matrix 

Phases: MORROW  
(Teaching factory) 

EYDE  
(Learning factory) 

Clarifying goals/intentions   
Overview of HR related 
initiatives 

  

Overview of reginal 
initiatives 

  

Learning from others   
Developing new initiatives   

   

Organising 

A steering group: UiA/MORROW/EYDE 

Relation to EYDE HR forum 

Sub-questions/themes are discussed in work groups 

 

Issues to be clarified: 

• We develop a common project BRIDGES AGDER, between UiA, EYDE and 
MORROW 

• The project will be anchored in the HR group in EYDE 
• Phase one of the project will be to clarify objectives, and get an overview of existing 

initiatives at Agder, including insight into the activities in BRIDGES Europe. Phase 
one is expected to run through 2023 

• We see regional financing for phase one in the spring of 2023 
• Phase two will be to develop new initiatives based on analysis of gaps in the existing 

initiatives.  
• We will prepare financing of phase two in 2024 
• BRIDGES AGDER will have a small steering group from MORROW, EYDE and 

UiA 
• Different tasks and project groups will be organized according to need 
• MORROW/EYDE specifies expectations, based on BRIDGES themes (see matrix 

above) 
• UiA will coordinate the project 

 

There will be a meeting in BIDGES on March 29 in Brussels where we should participate. 
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Project: 101069651 — BRIDGES 5.0 — HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

DESCRIPTION OF THE ACTION (PART A)

COVER PAGE

Part A of the Description of the Action (DoA) must be completed directly on the Portal Grant Preparation screens.

PROJECT

Grant Preparation (General Information screen) — Enter the info.

Project number: 101069651

Project name: Bridging Risks to an Inclusive Digital and Green future by Enhancing
workforce Skills for industry 5.0

Project acronym: BRIDGES 5.0

Call: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

Topic: HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01-26

Type of action: HORIZON-RIA

Service: HADEA/B/03

Project starting date: fixed date: 1 January 2023

Project duration: 48 months

TABLE OF CONTENTS

Project summary ......................................................................................................................................................3

List of participants .................................................................................................................................................. 3

List of work packages .............................................................................................................................................5

Staff effort ............................................................................................................................................................. 15

List of deliverables ................................................................................................................................................17

List of milestones (outputs/outcomes) .................................................................................................................. 27

List of critical risks ............................................................................................................................................... 28

Project reviews ...................................................................................................................................................... 29
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Project: 101069651 — BRIDGES 5.0 — HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

PROJECT SUMMARY

Project summary

Grant Preparation (General Information screen) — Provide an overall description of your project (including context and overall
objectives, planned activities and main achievements, and expected results and impacts (on target groups, change procedures,
capacities, innovation etc)). This summary should give readers a clear idea of what your project is about.

Use the project summary from your proposal.

BRIDGES 5.0 bridges risks to an inclusive digital and green future by enhancing workforce skills for Industry 5.0.
To achieve this ambition, four objectives are central: (1) Quantitatively map how jobs are transforming and what new
green and digital jobs are emerging in Industry 4.0; and qualitatively understand Industry 5.0 requirements (human-
and socio-centric, sustainable and resilience) for these jobs and company practices; (2) Map Industry 5.0 skills and skill
gaps at the EU-level and five EU-institutional contexts for emerging green and digital jobs; and enable monitoring of
skill gaps using skills taxonomies/standards; (3) Set up learning trajectories and training pathways, using the enriched
Teaching and Learning Factories concepts, and experiment with these interventions to reduce skill gaps for four target
groups, i.e. managers, employees, jobseekers and students; (4) Engage a range of industry and related stakeholders at
regional, national and EU levels and co-produce a web platform called Industry 5.0 Platform. The platform facilitates
social innovation in the learning field and provides these stakeholders and target groups with recommendations and
instruments for new learning and training systems.
The outcomes contribute to the right supply of skilled workers who will enable companies to optimise the gains from
digital technology and the right skills to deal with the digital and green transition to achieve a sustainable, resilient and
fairer future for Europe.
Stakeholders commitment is crucial to the success of Industry 5.0 and BRIDGES 5.0 creates a unique consortium
collaboration between researchers, 8 EU-industrial companies, 9 Industry 4.0 ecosystems and the main EU social
partners. An interactive process is created between stakeholders to align with their differing interests and the research
results, produced in 7 steps, will be a vital resource for the stakeholders. A business plan supports the sustainability of
the Industry 5.0 Platform.

LIST OF PARTICIPANTS

PARTICIPANTS

Grant Preparation (Beneficiaries screen) — Enter the info.

Number Role Short name Legal name Country PIC

1 COO TNO NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR
TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK TNO

NL 999988909

2 BEN KU Leuven KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN BE 999991334

3 BEN AIT AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
GMBH

AT 999584128

4 BEN LMS PANEPISTIMIO PATRON EL 999894528

5 BEN CNAM CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET
METIERS

FR 999645529

6 BEN DEGV DEPARTAMENTO DE EDUCACION DEL
GOBIERNO VASCO

ES 895826235

7 BEN TUDO TECHNISCHE UNIVERSITAT DORTMUND DE 999848453

8 BEN PBT STICHTING PLATFORM BETA EN TECHNIEK NL 983534120
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Project: 101069651 — BRIDGES 5.0 — HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

PARTICIPANTS

Grant Preparation (Beneficiaries screen) — Enter the info.

Number Role Short name Legal name Country PIC

9 BEN MGEP MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA
JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S COOP

ES 999855146

10 BEN LPK LIETUVOS PRAMONININKU KONFEDERACIJA LT 905258903

11 BEN UNIBA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MORO

IT 999840596

12 BEN UIA UNIVERSITETET I AGDER NO 998822969

13 BEN WIE WORKPLACE INNOVATION EUROPE CLG IE 912683089

14 BEN COMAU COMAU SPA IT 998080143

15 BEN IFAT INFINEON TECHNOLOGIES AUSTRIA AG AT 999705087

16 BEN UAB KITRON UAB KITRON LT 889155739

17 BEN IPL INDUSTRIE 4.0 OSTERREICH - DIE
PLATTFORM FUR INTELLIGENTE
PRODUKTION

AT 900040594

18 BEN HYB KRIZIU TYRIMO CENTRAS LT 952979023

19 BEN FHJ FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH AT 999489456

20 BEN KTU KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS LT 999844961

21 AP WAR THE UNIVERSITY OF WARWICK UK 999976784

4



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : BRIDGES 5.0 Part A and Part B

Project: 101069651 — BRIDGES 5.0 — HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

LIST OF WORK PACKAGES

Work packages

Grant Preparation (Work Packages screen) — Enter the info.

Work
Package No

Work Package name Lead Beneficiary Effort
(Person-
Months)

Start
Month

End
Month

Deliverables

WP1 Understanding of the concept of Industry 5. 1 - TNO 38.80 1 18 D1.1 – Conceptual framework Industry 5.0
and Policy Brief 1
D1.2 – Historical perspective paper

WP2 Quantitative assessment of skills and jobs 5 - CNAM 59.50 1 36 D2.1 – Measurement framework and data
strategy
D2.2 – Jobs change from EU employer and
employee data
D2.3 – Comparing 5 countries, EU data and
EMS

WP3 Web scraping and AI-analysis of vacancies 21 - WAR 31.00 6 24 D3.1 – Analysis vacancies and skills
requirements
D3.2 – AI-based Industry 5.0 skill
requirements forecasts

WP4 Forecasting the future of Industry 5.0 jobs 3 - AIT 31.70 18 48 D4.1 – Scenarios, trends, drivers and
horizon scanning
D4.2 – Policy brief 2: future-oriented
aspects and actions
D4.3 – Report on Indicator and metrics
development

WP5 Teaching Factory 5.0 concept for companies 4 - LMS 89.00 6 40 D5.1 – Three phases developing the
Teaching Factory 5.0 (M12, M16, M32)
D5.2 – Policy brief 3: benefits Teaching
Factory 5.0

WP6 Learning Factory 5.0 for Industry 4.0 networks 6 - DEGV 80.00 6 40 D6.1 – Three phases developing the
Learning Factory 5.0 (Months: 12, 16¸ 32)
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Project: 101069651 — BRIDGES 5.0 — HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

Work packages

Grant Preparation (Work Packages screen) — Enter the info.

Work
Package No

Work Package name Lead Beneficiary Effort
(Person-
Months)

Start
Month

End
Month

Deliverables

D6.2 – Policy brief 4: benefits Learning
Factory 5.0
D6.3 – Handbook future proof interventions

WP7 Building strong alliances around Industry 5.0 2 - KU Leuven 48.30 6 48 D7.1 – Policy briefs 5, 6, 7, 8: impact of
Industry 5.0 (Months: 10, 36, 44, 48)
D7.2 – Scientific and Stakeholder
conferences (Month: 32, 46)
D7.3 – Final project book

WP8 Developing the Industry 5.0 Platform 13 - WIE 30.20 1 48 D8.1 – Definition test platform and
implementation
D8.2 – PoC Industry 5.0 Platform and
sustainability plan

WP9 Management and communication 1 - TNO 50.90 1 48 D9.1 – DEP, KDMP, Guidance plan, QAB,
SAB (Months 3, 6, each 12 months)
D9.2 – Communication tools (Month 3, and
then each 6 months))

WP10 Ethics requirements 1 - TNO 0.00 1 48 D10.1 – OEI - Requirement No. 1
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Project: 101069651 — BRIDGES 5.0 — HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

Work package WP1 – Understanding of the concept of Industry 5.

Work Package Number WP1 Lead Beneficiary 1. TNO

Work Package Name Understanding of the concept of Industry 5.

Start Month 1 End Month 18

Objectives

The broad objectives of WP1 are to (1) provide conceptual, including operational, clarity to Industry 5.0; (2) Engage and
familiarise industry and other stakeholders with the concept of Industry 5.0; (3) Explore the possibility of developing an
industry standard for Industry 5.0; (4) Use history to better inform the development of education and training systems
for Industry 5.0. This WP forms the basis for all other WPs

Description

WP leader: TNO. All other partners cooperate in start-up of project, some for limited time. Total PM: 38,8.
Task 1.1: Conceptual framework of Industry 5.0 (TNO, IER, UIA, TUDO) (Months: 1-4)
Task 1.1 is devoted to the new concept of Industry 5.0 and will lay the theoretical foundations for the BRIDGES
5.0 project. Drawing on a literature review, the team will define Industry 5.0 and its characteristics and explain how
this concept differs from Industry 4.0. Crucial terms such as ‘human-centric’ and ‘socio-centric’ industry will also be
defined, and ethical and cultural ramifications will be considered. In addition, the task will consider the social innovation
opportunities within Industry 5.0 for the four target groups. The concept will also be situated in current EU and national
policy. A glossary of the main associated terminology will be produced. The outcome will be a clarification on the
definition and operationalisation of Industry 5.0.
Task 1.2 Insights industry leaders and social partners (WIE, KUL, LMS, others) (M: 5-13)
The FreshThinkingLabs.com-web platform will be used to start a web-managed dialogue between companies, Industry
4.0-networks and social partners to discuss results from Tasks 1.1 and 1.3. The dialogue will deliver an assessment of the
needs of companies and stakeholders, and so preparation for the requirements of the Teaching and Learning Factories
concepts (WP5, 6). Part of the dialogue will focus on the possibility of developing an ISO standard for Industry 5.0
and the rules needed. A major workshop (M13) will be organised to develop a shared vision on Industry 4.0 between
research, industry and social partners.
Task 1.3 Historical analysis of VET and training systems for «innovation» (CNAM, IER) (M: 1-18)
This task undertakes a historical analysis of how developments in professional and vocational education and training
(VET) systems support both innovation and industry. It will first survey how historians interpret the so-called “industrial”
or “technological” revolutions. Using secondary literature and empirical/inductive case studies, it will then undertake a
comparative analysis of local, regional or national VET systems to identify when possible crucial bifurcation moments.
The task will investigate how skilling and VET policies or institutions have supported industrial activities over time,
particularly the development of science and technology, and public policies. Over time, the analysis shows how VET
has supported industry and, given different industrial situations, what this means for choices for learning approaches
to Industry 5.0.

Work package WP2 – Quantitative assessment of skills and jobs

Work Package Number WP2 Lead Beneficiary 5. CNAM

Work Package Name Quantitative assessment of skills and jobs

Start Month 1 End Month 36

Objectives

WP2 assesses the nature of job transformations in the context of the 4th industrial revolution. It maps organisations’
learning capacity, how they orient the adoption and uses of industry 4.0 technologies, and consequences regarding task
restructuring, emerging occupations, skill needs, shortages and gaps. Five tasks are conducted in interaction using and
combining in innovative ways existing high-quality data. A statistical perspective at the sectoral and regional levels is
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developed, both EU wide and in-depth for five countries and the manufacturing sector. Findings and methods feed into
the metrics task for the Industry 5.0 Platform.

Description

WP leader: CNAM. Research: TNO, AIT, UNIBA, UIA, KTU. Total person months (PM): 59,5
Task 2.1: Measurement framework and data strategy (CNAM, TNO, AIT, KTU, UNIBA, UIA) (M: 1-9)
To gather in-depth knowledge on adults and the organisational settings where they work and learn, this task builds a
measurement framework to measure uses of emerging technologies, related organisational practices, skills utilisation
and skills development, considering the WP1 results. This allows to analyse different data sources on the same grounds
from a theoretical point of view and to compare obtained results. The work relies on a literature review and an internal
seminar. The framework is then translated into a data strategy based on the selection and combination of complementary
data sources for other tasks of WP2.
Task 2.2: A EU wide representative overview about job transformations (CNAM, AIT) (M: 10-28)
Considering the measurement frame (task 2.1), this task applies statistical inference on EU-wide cross-country datasets
(see section 1.2 for 9 datasets). Information on workers is collected to shed light on countries’ absorption capacity of
new technologies and approaches to improve the organisations’ learning capacities (incl. job upgrading, reskilling and
upskilling strategies, and impact of the COVID-19 crisis). With regard to job seekers and students, information is used on
skills, training effort and use of digital technology in households and, when possible, information characterising former
employers and/or educational and training institutions. Methodologically, it combines datasets at the aggregate level
through a common “cell” constructed on key variables (e.g. country, sector).
Task 2.3: A EU wide representative regional overview on job transformations (UNIBA, UIA) (M:10-28)
This task explores at the detailed regional level the interconnections between specialisation, employment dynamics by
professional groups/tasks and digital transformation. It focuses on Smart Specialisation Strategies (S3). First, this Task
applies statistical and econometric analysis to test if R&D expenditure in the business sector, educational attainment
level and R&I related investments under the European structural and investment funds explain jobs’, skills’ and tasks’
changes. To this end, it matches the three regional datasets listed in section 1.2). Second, this Task analyses if specific
features of S3 strategies correlate with the dynamics of employment, skills shortages and work wellbeing. To this end,
automatic lexical textual analysis is applied to identify regions’ priorities characterising S3 strategies and describe the
policy design.
Task 2.4: Deep-dives in five countries (CNAM, TNO, KTU, UNIBA, UIA) (M: 16-36)
In-depth knowledge of the use of Industry 4.0 and digital technologies at the company level and related changes in
organisational practices, skills utilisation, the structure of occupations, and productivity is gained by analysing data from
the national statistical systems of five countries embedded in different institutional environments. Results complement
tasks 2.2 and 2.3. Company level surveys on technology adoption and organisational practices are combined with
administrative files giving structural social and business statistics to measure job flows and productivity. A tasks and
skills database is also prepared to be matched at the job level (occupations within sectors) with the combined company
level dataset.
Task 2.5: Deep-dive in value-creating processes in manufacturing (AIT, CNAM) (M: 16-36)
WP2 is further enriched by statistical analyses based on the 2018 (possibly 2021) data of the European Manufacturing
Survey (EMS). This survey is highly specialised to the target group of European manufacturing firms and focuses
on value-creating, innovation, digitalisation, management tools and skills. For preparing multinational analyses, the
national data needs to undergo a joint validation/harmonisation procedure. For the cross-country comparative analysis,
five countries embedded in different institutional environments will be covered in the EMS 2018.

Work package WP3 – Web scraping and AI-analysis of vacancies

Work Package Number WP3 Lead Beneficiary 21. WAR

Work Package Name Web scraping and AI-analysis of vacancies

Start Month 6 End Month 24

Objectives

The following research topics are addressed: (1) the skills requirements for Industry 5.0 on the organisational (socio-
centred) and individual level (human centred); (2) the extent companies already meet these Industry 5.0 skills
requirements; (3) needs by companies and their staff to meet the skills requirements for Industry 5.0; (4) future Industry
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5.0 related skills becoming important. The outcome is a Proof of Concept (PoC) based on the highest possible quality
data about the company and vacancy information for a selection of countries.

Description

WP leader: IER. Research: TNO, CNAM, AIT. Total person months (PM): 31.
Task 3.1: Data retrieval (IER, TNO, CNAM, AIT) (Months: 6-12)
We develop a PoC on the impact of Industry 5.0 on skills requirements, based on the framework in tasks 1.1 and 1.2: (1)
skills-requirements from vacancies: We will use four existing vacancy-databases (UK, NL, FR, AUT) and supplement
these with extra web scraping efforts. Additionally, at the beginning of this WP, we will look for an agreement with
Cedefop to connect our work to the OVATE-database; (2) Skills-requirements from companies’ sources: Data on the
current adherence of companies to Industry 5.0 skills requirements will be retrieved from different sources by using
web scraping and NLP techniques: a) Company websites and companies' social media: select and scrape a sample of
companies (websites) listed in the databases that have become available for any information on Industry 5.0 type of
policies to determine possible opinions, policies, etc. towards Industry 5.0; b) Information of stock exchange-listed
companies: an extra web scraping will take place of officially available data in reports on the company performance
(ESR-scores); c) Official registers and company information databases (e.g.: ORBIS/Van Dijk); d) National datasets
providing access to company names (e.g. EMS): to identify R&D activities, e.g. distribution of employees across
functional areas; e) Collective agreements: to identify organisational practices per sector.
Task 3.2 AI analysis: Understanding application of skills requirements (IER, TNO, CNAM) (M: 6-24)
To understand skills requirements, Natural Language Processing (NLP) techniques is used to extract these requirements
present in the Industry 5.0 vacancies from the four vacancy databases supplemented and updated with recent vacancies
through web scraping. These extracted skills requirements can further be compared with the existing European skills
taxonomy ESCO and complement this taxonomy.
Task 3.3 AI analysis: adherence of companies to skills requirements (IER, TNO, CNAM, AIT) (M: 6-24)
To address research topics 2 and 3, we will perform: (a) data linking: linking different sources together to get an overview
at the company level; (b) data enrichment: using NLP techniques to identify possible policies and opinions related to
Industry 5.0; (c) data exploration to determine which information from the sources is relevant to Industry 5,0 skills
requirements determined in tasks 3.2; and (d) provide an overview of which skills requirements the analysed companies
currently possess and need to develop.
Task 3.4 AI Analysis: Mapping future changes in work, tasks and skills (TNO, IER) (Months: 6-24)
Regarding topic 4, we use AI models to map future changes in work tasks and skills. We use the extracted skills data from
the industry 4.0 jobs of previous years and the present 5.0 jobs (task 3.2) as inputs for: (a) create a skills trend prediction
model based on historical data of the industry 4.0 vacancies. (b) this AI model will learn and forecast whether these
skills will likely gain more/less importance in the future; and (c) generate explanations for why an AI model predicts
that a certain skill will gain importance in the future.

Work package WP4 – Forecasting the future of Industry 5.0 jobs

Work Package Number WP4 Lead Beneficiary 3. AIT

Work Package Name Forecasting the future of Industry 5.0 jobs

Start Month 18 End Month 48

Objectives

WP4 develops building blocks for future policy-making by applying and merging qualitative and quantitative approaches
and methodologies that enable realistic scenarios and future pathways of Industry 5.0 jobs. It adds a future-oriented
perspective to WP1, 2, 3 results, necessary for practice-oriented, adaptive and forward-looking policymaking. It proposes
new metrics to cover knowledge and data gaps identified in WPs 1-3. These new metrics are made available via the
Industry 5.0 Platform to the research and policy communities.

Description

WP leader: AIT. Research: CNAM, UNIBA, KUL, TNO, IER. Total person months (PM): 31,7.
Task 4.1 Forecasting, horizon scanning, evaluate limits automation (AIT,UNIBA,CNAM,IER)(M:18-40)
To capture trends, but also weak signals, potential disruptions, “wild cards”, societal challenges and opportunities, we
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combine desk research with analysis of quantitative and qualitative sources. Quantitative sources result from WPs 2-3.
These sources will be complemented by qualitative research on trends, drivers and weak signals. Here, we conduct 15-20
expert interviews with different stakeholders to consider different technologies, contextual settings, countries and eco-
systems, and a workshop on trends and drivers with Industry 4.0 partners. These improve our understanding of those
skills that cannot be automated. Next, we forecast the expected dominant trends relating to jobs, mapping the emerging
occupations and assessing the future skill needs and shifts by industry, using AI skills trend prediction (WP3).
Task 4.2 Forward-looking activity industrial transformation, impact skills (AIT,TNO,IER) (M:22-42)
To complement task 4.1, this task presents a future-oriented analysis of skills requirements. We focus on 3-5 explorative
scenarios of future developments relating to new jobs and emerging skill needs to design scenarios. These scenarios
include different aspects of disruptive technologies. They represent possible pathways related to Industry 5.0 and stress
different aspects of developments that stakeholders can broadly sign up to. These explorative scenarios will be the
basis for identifying opportunities and risks, and tracing back possible options and necessary action from today into the
future, examining milestones, trigger events, and innovative strategies. The scenario workshop process comprises three
workshops that include discussions of influencing factors (Trends, drivers, workshop 1), debating and agreeing on goals
and indicators, and developing scenarios (workshop 2), and assessing the scenarios with respect to identifying feasible
action points and policy recommendations (workshop 3). All partners of BRIDGES 5.0 are invited.
Task 4.3: Indicator and metrics development (KUL, IER, AIT, CNAM) (Months: 35-48)
This task sets up a working group with members of the empirical WPs 2-3 to discuss, develop and establish innovative
indicators for the quality of work, early warning indicators for tensions on the labour market and policy-related indicators
how policy complements changes the labour market with flexible instruments (e.g. regulatory sandboxes), on: (1) Quality
of work environment indicators related to Industry 5.0; (2) Indicators for the analysis of labour market tensions; (3)
Participation to effort for collecting data on work organisation from scraping job offers and collective agreements.
Outcomes are used to develop policy indicators for policymakers with skilling and educational policies. Task to measure
transformation performance (DG RTD).

Work package WP5 – Teaching Factory 5.0 concept for companies

Work Package Number WP5 Lead Beneficiary 4. LMS

Work Package Name Teaching Factory 5.0 concept for companies

Start Month 6 End Month 40

Objectives

WP5 adapts the Teaching Factory concept to Industry 5.0 requirements in dialogue with 8 companies, starting with
defining the requirements for the Teaching Factory, formulating programmes and interventions to pilot the adapted
concept with managers, employees, students and job seekers. Programmes are tweaked to company needs. Interventions
implement the requirements in companies that are then analysed for impacts on company policies and for the target
groups. WP5 builds on WP3 for understanding Industry 5.0 demands at the individual level and develop micro-
credentials for the target groups (see task 6.4).

Description

WP leader: LMS. Research: KUL, DEGV, TUDO, MGEP, LPK, UIA, COM, IFAT, KIT, HYB. Total PM: 89.
Task 5.1 Assess the current state skills systems in the eight companies (LMS,DEGV,companies)(M:6-12)
We assess the current training situation and analyse the gap between the enhanced Teaching Factory and Industry 5.0
(as defined in Tasks 1.1-3, workshop M8). Next activities are: (1) identify the needs (technological, social and personal
aspects); (2) tailor interventions and learning outcomes; (3) design interventions considering the findings of Tasks 2.2-3;
(4) identify the role of other agents (e.g. education bodies, DIHs, RTOs) in the Teaching Factory interventions, and
assign them a role in implementation (T5.3).
Task 5.2 Construction of the Teaching Factory 5.0 interventions (LMS, DEGV, companies) (M: 10-16)
To define the interventions, we: (1) prepare the teaching/learning material; (2) design enhanced Teaching Factory
sessions; (3) tailor delivery mechanism: synchronous and asynchronous learning, AR/VR technologies, virtualization
tools, etc.; (4) set up the experiential learning for the target groups; (5) agree the intervention plan; (5) consider company
mechanisms for evaluation and certification; (6) prepare evaluation.
Task 5.3 Teaching Factory 5.0 based interventions in companies (LMS, DEGV, companies) (M: 16-34)
Intervention studies: Infineon (Experiment Bridges 5.0 concept in Infineon Austria and supply progress and results
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to the project upgrading teaching factory concept); Mondragon Corporation (digital lean manufacturing transitions);
Comau Industries (Improve Comau Training Academy training system); Kitron (Comparing new versus conventional
training). We also support interventions with: Atlas Copco (Upskilling and assessment of technical support operators);
ThyssenKrupp; Airbus (role of the co-determination board); Morrow Batteries (green start-up). Each intervention
evaluates the pre-start, the actual changes, further process monitoring, and the finalisation of the intervention. Companies
report feasibility of the intervention.
Task 5.4 Evaluation and finalising (LMS, DEGV, companies) (Months: 34-40)
Evaluate interventions’ results by analysing the improvement of company training; the achievement of results;
differences between interventions, and the extent to which sectoral and country contexts matter. Document the results
for upskilling, changes in company procedures, acceptance of results by employees, impact on type of skills, use of
technologies, technology integration, social and personal aspects, business-oriented metrics and sustainability criteria.
Verify job transformation processes with tools that help to visualize the procedure, like heat-maps. Report on the
capabilities of the Training Factory 5.0 and a manual for new implementation.

Work package WP6 – Learning Factory 5.0 for Industry 4.0 networks

Work Package Number WP6 Lead Beneficiary 6. DEGV

Work Package Name Learning Factory 5.0 for Industry 4.0 networks

Start Month 6 End Month 40

Objectives

WP6 improves skills systems’ governance from Industry 4.0 to Industry 5.0. The regionally parametric investigation
includes the PPPs listed in Task 6.2. We develop a change framework for upscaling the experiences at EU level. Learning
Factory is a set of interventions. The analysis is top-down, relating institutional context to main variables, and bottom-
up, implementing change in PPPs to know the degree to which institutional context arrangements can adapt. WP6 lines
up with WP5; inputs from WPs1, 2, 3.

Description

WP leader: DEGV. Research: TNO, KUL, AIT, LMS, TUDO, PBT, MGEP, LPK, IPL, FHJ. Total PM: 80.
Task 6.1 Translating the Industry 5.0 requirements for each PPP (DEGV, LMS, networks) (M: 6-12)
We start assessing the degree to which the learning and education arrangements of each PPP are up to new requirements.
We identify the gaps and what is needed to improve each PPP (workshop M8), with two parts: (1) to facilitate the gap
assessment; (2) to learn from other PPPs. We use a classification scheme of the gaps, skills and technologies, and AI
algorithms (human-in-the-loop classification) ensuring the plan’ feasibility.
Task 6.2 Designing the Learning Factory 5.0 intervention (DEGV, LMS, SB) (Months: 10-16)
All PPPs define an intervention considering the challenges of digitalisation and greening for their training. Interventions
last 12 months (at least) and include input from Tasks 2.2 and 2.3. Learning Factory experiments must define the role
of other agents (e.g. education bodies, RTOs, unions). The following interventions follow the same steps as in Task 5.2:
(1) Smart Makers Academy to support digital skills in Dutch Manufacturing and Logistics; (2) Sharehouse as a learning
community in the Dutch logistic sector: how can the learning community methodology strengthen the integration of
interventions of the learning factory concept?; (3) The Basque PPP to help SMEs/large companies in 5.0 skilling; (4)
Industrie 4.0 Plattform IPL) with FHJ: how digital transformation can support empowerment and upgrade of Blue Collar
workers; (5) Warwick Manufacturing Group and new skilling system; (6) LPK: Industry 5.0 for New Member States;
(7) Improving the Eyde Cluster (Norway) (UIA). Interventions 5 and 7 are run by our associate partners.
Task 6.3 Implementing and evaluating the Learning Factory 5.0 (DEGV,LMS,networks) (Months:16-32)
The target groups of the interventions, in contrast to T5.3, are job seekers and students. We aim to evaluate the results
of the regional experiments in a multi-fold manner (similar to T.5.4).
Task 6.4 Making the interventions future proof (LMS, DEGV, TUDO, networks, companies) (M: 32-40)
A separate analysis to evaluate the outcomes of the training of WP5 and 6. In two workshops, WP5 and 6 leaders,
companies and educational specialists assess the progress in skill levels per target group and the possibility of certifying
it. The workshop ends in a micro-credentials proposal for digital and green skills and a manual to make the lessons of
the Training and Learning Factory 5.0 intervention future proof. On M37, a policy workshop with EU agencies, OECD
and Cedefop follows to contrast lessons learnt (WP4).
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Work package WP7 – Building strong alliances around Industry 5.0

Work Package Number WP7 Lead Beneficiary 2. KU Leuven

Work Package Name Building strong alliances around Industry 5.0

Start Month 6 End Month 48

Objectives

WP7 integrates the main results of WP1 to 6. This work is coordinated with the Company and Stakeholder Board, to
align with the interests of the different stakeholder groups. WP7 builds sustainable networks and actions with these
stakeholders: structured dialogues to implement the outcomes of Industry 5.0. The results of WP7 will be the subject
of final agreements in WP8 in the form of the Industry 5.0 Platform. The four policy briefs focus on the interests of
companies and the regional ecosystems and a comprehensive book.

Description

WP lead: KUL. Research:TNO, AIT, LMS, DEGV, IER, TUDO, PBT, LPK, IFAT, IPL, FHJ. Total PM: 48,3.
Task 7.1 Building a strategic company community (IFAT, TNO, KUL, All) (M: 6-44)
The Company Board (CB) closely monitors the results of WP5 and provides feedback to the researchers and intervention
specialists on what the results mean for companies and project adjustment. The four consortium companies (IFAT, KIT,
COM, HYB) and five associated companies (Atlas Copco, Mondragon Corp, Morrow Batteries, ThyssenKrupp, Airbus)
transfer their experiences to a new network of at 10 companies in the CB. A workshop is held with the social partners in
the fourth year (M40) on how sectoral training funds can consider the consequences of companies' Industry 5.0 policies,
on accreditation of corporate training and micro-credentials (Task 6.4), on ISO-standards for Industry 5.0 (Task 1.2) and
on the market-uptake of the training concepts. The CB identifies practical challenges for the business policies of Industry
5.0 companies, and these are discussed in two policy briefs (nos. 5 (Year 1) and 6 (Year 3)).
Task 7.2 Building regional ecosystems communities (TUDO, PBT, LPK, IPL, KUL, DEGV) (M: 6-44)
Task 7.2 runs parallel to Task 7.1, with the Stakeholder Board (SB) playing a crucial role and drawing lessons from
WP6. WP6 works at the level of regional public-private learning ecosystems. Consortium partners PBT, LPK and IPL
are assisted by associate members Agoria and Eyde Cluster. The SB-members formulate the type of social change, the
new social practices required, and how social ownership of the results should be achieved at the level of the regional
links. Two Policy Briefs present the outcomes of these discussions (social change in learning practices (no. 7); new
arrangements between partners in regional ecosystems and the social ownership of new ways of supporting the four
target groups with the Learning Factory 5.0 concept (no. 8)). The SB enables the scaling up of the network to all Industry
4.0 platforms in Europe. A workshop (M20) will be organised with the SB in the second year to further prepare for
this expansion.
Task 7.3 Building policy support with Scientific and Stakeholder conferences (KUL, All) (M: 12-48)
A scientific and stakeholder conference is organised in year 3 (M32) for 200 participants. Intermediate findings of
the BRIDGES 5.0 research are presented, synergised and synthesised, and discussed with the main stakeholder groups
to achieve practical use of results. The final project results and future pathways are presented and explored with all
key stakeholders and partners at a final conference (M46) for 200 participants. The conference provides policymakers,
academics, and practi¬tioners with a better understanding of the impact of Industry 5.0 to support the Industry 5.0
Platform.
Task 7.4: Building continuity with the final project book (IER, KUL, TNO, all) (Months: 34-48)
An overall synthesis of the project is presented in a book co-edited by all the WP leaders integrating the core results
of the research and the interventions and its recommendations. Discussions with publishers are on target groups and
publishing strategy.

Work package WP8 – Developing the Industry 5.0 Platform

Work Package Number WP8 Lead Beneficiary 13. WIE

Work Package Name Developing the Industry 5.0 Platform

Start Month 1 End Month 48
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Objectives

WP8 establishes the proof-of-concept and a sustainable business model for an Industry 5.0 Platform designed to integrate
project outcomes, and upscale project results to the European level. The platform captures and analyses outputs from WPs
1-7 throughout the life of the project. WP8 thus enables take-up of project recommendations by the wider stakeholder
community. The three network boards and external stakeholders are engaged. WIE enhances and adapts its Fresh
Thinking Labs platform to create the Industry 5.0 Platform.

Description

WP leader: WIE. Research partners: TNO, KUL, AIT, IER, TUDO. Others support the work. Total PM: 30,2.
Task 8.1: Definition phase (WIE, TNO, KUL, AIT) (Months: 1-6)
Work on the Industry 5.0 platform starts at the outset of BRIDGES 5.0, allowing sufficient time for testing and
development, and ensuring effective promotion amongst target groups. Task 8.1 determines goals, actions, principles and
mechanisms underpinning the platform. An analytical review of literature and other platforms establish the state of the
art in functionality, governance and stakeholder engagement, identifying gaps, potential for innovation, and a roadmap
for implementation, enhancing the Industry 5.0 Platform’s added value. The analysis is informed by the engagement
of stakeholders and target groups (including a user board), creating different user pathways to meet the needs of each
(see also WP7).
Task 8.2: Building and piloting phase (WIE, KUL, TNO) (Months: 6-48)
Fresh Thinking Labs is adapted in an iterative and agile way to create and pilot the Industry 5.0 Platform, expanding and
improving it over the course of the project. We integrate existing Industry 4.0 networks into a single virtual community.
The platform hosts BRIDGES 5.0 consortium activities to stimulate and support network building, knowledge exchange,
awareness building, and dissemination. It also hosts open webinars / masterclasses, ‘Knowledge Labs’ with curated
content and interactive forums, and a knowledge bank including 100 examples of Industry 5.0 companies with a 10%
+ skills gap reduction. Bi-monthly digital workshops enable stakeholder dialogue on key themes and outputs. These
actions link to continuous social media campaigns. All platform components and functions are piloted and reviewed
by the user board.
Task 8.3: Upscaling phase (TNO, All partners) (Months: 6-48)
From project launch, the Platform will be promoted amongst scientific and stakeholder communities. First, we gain the
support of stakeholders central to the skilling debate (e.g. Industry 4.0 networks, social partners). Second, we engage
other European initiatives such as Horizon platforms and EU Agencies. Third, we build on existing Industry 4.0 platforms
ensuring added value and avoiding overlap.
Task 8.4: Sustainability phase (WIE, TNO, All partners) (Months: 25-48)
This phase streamlines platform governance and secures continuation after the project’s end, developing the business
case and a business model. The value proposition, revenue model, value chain, and target customers implementation
will be developed using the Gassmann et al. (2014) methodology. Options are discussed with Industry 4.0 networks,
target groups and other relevant stakeholders, for example, creating an Industry 5.0 Platform Foundation. Finally, this
task involves formative evaluation and refinement of the platform.

Work package WP9 – Management and communication

Work Package Number WP9 Lead Beneficiary 1. TNO

Work Package Name Management and communication

Start Month 1 End Month 48

Objectives

The dissemination, communication and compliance to the project plan, are integrated into WP9. The impact part of the
WP (see section 2.2. for overview of actions) addresses our stakeholder groups. TNO supplies the Project (PM) and Data
Manager (DM). WIE supplies the Communication Manager (CM). They form the Dissemination Team. TNO uses an
agile management framework for short-cycle monitoring and flexibility.

Description

WP leader: TNO. All partners cooperate, but some for limited time. Total PM: 50,9.
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Task 9.1: Managing the project (TNO, KUL) (M: 1-48)
The PM organises the management framework; (1) the Project Management Team (PMT) consists of the PM, DM and
CM; (2) an Exec¬utive Board (EB), with the PM, WP Leaders, key researchers; (3) the General Assembly (GA) has the
PM and 1 partner representative; and (4) the Company Board (CB), Stakeholder Board (SB) and Scientific Advisory
Board (SAB). TNO EU Accountancy Team and Business and Contracts Team support the PM. The PMT is responsible
for daily project management; the EB manages the im¬plementation of the progress, quality, decisions on IP, knowledge
management and data management. It approves the reports prior to submission to the EU Project Officer. The CB, SB
and SAB evaluate progress, guide the EB. The GA takes all major decisions. Where needed, approval from the EU
Project Officer is requested. The PM guides WP leaders by using a Guidance Plan produced as a reference to ensure a
common operationalisation. WP Leaders prepare semester progress reports also for the periodic review reports to assess
progress against planning, identify bottlenecks and timely adapt the project work plan. The Quality Assurance Plan
(QAP), continuously updated, collects all procedures and risks managed by the EB. A Data Management Plan (DMP)
outlines rules to collect and handle research data in a FAIR fashion.
Task 9.2: Managing communication and media presence (WIE, TNO) (Months: 1-48)
TNO and WIE define the Dissemination and Exploitation Plan (DEP) and Knowledge and Data Management Plan
(KDMP), the strategy, tools and relevant stakeholders. WIE designs the project logo. The CM manages the (social) media
actions and two campaigns (table 2.2), and press-support to researchers.
Task 9.3: Managing academic and other results (All teams) (Months: 3-48)
Consortium members present their research for critical discussion with Consortium and other researchers to increase the
quality of results. They attend (inter)national conferences and Consortium conferences (see 7.3). Findings are written
up as peer reviewed articles, to be published in high impact and trade journals. Results are first published in reports as
pre-publications for peer-reviewed publications. All output is Open Access.
Task 9.4: Project website, the Industry 5.0 Platform and SharePoint (TNO, WIE, KUL) (M: 1-48)
WIE starts the website (Bridges-5-0.eu) and manages news, publications, events of BRIDGES 5.0 dissemination. This
website will be integrated into the Industry 5.0 Web Platform (WP8) with all content, once this is ready. The Web
Platform ensures the dialogue between the stakeholder groups. TNO provides access to SharePoint for project documents,
exchanging e.g. confidential material, contact details, data.

Work package WP10 – Ethics requirements

Work Package Number WP10 Lead Beneficiary 1. TNO

Work Package Name Ethics requirements

Start Month 1 End Month 48

Objectives

The objective is to ensure compliance with the 'ethics requirements' set out in this work package.

Description

This work package sets out the 'ethics requirements' that the project must comply with.
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STAFF EFFORT

Staff effort per participant

Grant Preparation (Work packages - Effort screen) — Enter the info.

Participant WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 WP10 Total Person-Months

1 - TNO 6.00 4.50 10.00 3.50 4.00 2.00 4.00 22.00 56.00

2 - KU Leuven 2.00 1.50 5.00 4.00 10.00 3.00 4.50 30.00

3 - AIT 1.20 8.00 2.00 13.00 3.00 2.00 1.00 4.20 34.40

4 - LMS 4.00 16.00 6.00 3.00 1.00 1.20 31.20

5 - CNAM 6.00 16.00 5.00 5.00 1.00 1.20 34.20

6 - DEGV 3.20 6.00 15.00 4.00 1.00 1.20 30.40

7 - TUDO 4.00 8.00 6.00 6.00 1.00 1.20 26.20

8 - PBT 0.20 16.00 3.00 1.20 20.40

9 - MGEP 0.20 8.00 2.00 0.20 10.40

10 - LPK 0.20 2.00 9.00 4.00 0.20 15.40

11 - UNIBA 0.20 14.00 3.50 2.00 0.20 19.90

12 - UIA 3.00 8.00 2.00 1.20 14.20

13 - WIE 1.00 16.00 7.70 24.70

14 - COMAU 0.20 10.00 0.20 10.40

15 - IFAT 4.00 12.00 2.00 2.00 20.00

16 - UAB KITRON 10.00 0.20 10.20

17 - IPL 0.20 7.50 1.30 1.20 0.20 10.40

18 - HYB 0.20 10.00 0.20 10.40

19 - FHJ 1.00 0.20 7.50 1.00 0.50 10.20
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Staff effort per participant

Grant Preparation (Work packages - Effort screen) — Enter the info.

Participant WP1 WP2 WP3 WP4 WP5 WP6 WP7 WP8 WP9 WP10 Total Person-Months

20 - KTU 9.00 0.20 9.20

21 - WAR 2.00 14.00 5.00 8.00 1.00 1.20 31.20

Total Person-Months 38.80 59.50 31.00 31.70 89.00 80.00 48.30 30.20 50.90 0.00 459.40
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LIST OF DELIVERABLES

Deliverables

Grant Preparation (Deliverables screen) — Enter the info.

The labels used mean:

Public — fully open (  automatically posted online)
Sensitive — limited under the conditions of the Grant Agreement
EU classified —RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET under Decision 2015/444

Deliverable
No

Deliverable Name Work
Package
No

Lead Beneficiary Type Dissemination Level Due Date
(month)

D1.1 Conceptual framework Industry 5.0 and
Policy Brief 1

WP1 1 - TNO R — Document, report SEN - Sensitive 12

D1.2 Historical perspective paper WP1 1 - TNO R — Document, report PU - Public 16

D2.1 Measurement framework and data strategy WP2 5 - CNAM R — Document, report PU - Public 9

D2.2 Jobs change from EU employer and
employee data

WP2 5 - CNAM R — Document, report PU - Public 28

D2.3 Comparing 5 countries, EU data and EMS WP2 5 - CNAM R — Document, report PU - Public 36

D3.1 Analysis vacancies and skills requirements WP3 21 - WAR R — Document, report PU - Public 18

D3.2 AI-based Industry 5.0 skill requirements
forecasts

WP3 21 - WAR R — Document, report PU - Public 24

D4.1 Scenarios, trends, drivers and horizon
scanning

WP4 3 - AIT R — Document, report PU - Public 48

D4.2 Policy brief 2: future-oriented aspects and
actions

WP4 3 - AIT R — Document, report PU - Public 40

D4.3 Report on Indicator and metrics
development

WP4 3 - AIT R — Document, report PU - Public 48
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Deliverables

Grant Preparation (Deliverables screen) — Enter the info.

The labels used mean:

Public — fully open (  automatically posted online)
Sensitive — limited under the conditions of the Grant Agreement
EU classified —RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET under Decision 2015/444

Deliverable
No

Deliverable Name Work
Package
No

Lead Beneficiary Type Dissemination Level Due Date
(month)

D5.1 Three phases developing the Teaching
Factory 5.0 (M12, M16, M32)

WP5 4 - LMS R — Document, report PU - Public 32

D5.2 Policy brief 3: benefits Teaching Factory 5.0 WP5 4 - LMS R — Document, report PU - Public 32

D6.1 Three phases developing the Learning
Factory 5.0 (Months: 12, 16¸ 32)

WP6 6 - DEGV R — Document, report PU - Public 32

D6.2 Policy brief 4: benefits Learning Factory 5.0 WP6 6 - DEGV R — Document, report PU - Public 38

D6.3 Handbook future proof interventions WP6 6 - DEGV R — Document, report PU - Public 40

D7.1 Policy briefs 5, 6, 7, 8: impact of Industry 5.0
(Months: 10, 36, 44, 48)

WP7 2 - KU Leuven R — Document, report PU - Public 48

D7.2 Scientific and Stakeholder conferences
(Month: 32, 46)

WP7 2 - KU Leuven DEM — Demonstrator,
pilot, prototype

PU - Public 46

D7.3 Final project book WP7 2 - KU Leuven R — Document, report PU - Public 48

D8.1 Definition test platform and implementation WP8 13 - WIE DEM — Demonstrator,
pilot, prototype

PU - Public 6

D8.2 PoC Industry 5.0 Platform and sustainability
plan

WP8 13 - WIE DEM — Demonstrator,
pilot, prototype

PU - Public 45

D9.1 DEP, KDMP, Guidance plan, QAB, SAB
(Months 3, 6, each 12 months)

WP9 1 - TNO R — Document, report C-UE/EU-C - EU Classified 3
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Deliverables

Grant Preparation (Deliverables screen) — Enter the info.

The labels used mean:

Public — fully open (  automatically posted online)
Sensitive — limited under the conditions of the Grant Agreement
EU classified —RESTREINT-UE/EU-RESTRICTED, CONFIDENTIEL-UE/EU-CONFIDENTIAL, SECRET-UE/EU-SECRET under Decision 2015/444

Deliverable
No

Deliverable Name Work
Package
No

Lead Beneficiary Type Dissemination Level Due Date
(month)

D9.2 Communication tools (Month 3, and then
each 6 months))

WP9 1 - TNO OTHER PU - Public 3

D10.1 OEI - Requirement No. 1 WP10 1 - TNO ETHICS SEN - Sensitive 12
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Deliverable D1.1 – Conceptual framework Industry 5.0 and Policy Brief 1

Deliverable Number D1.1 Lead Beneficiary 1. TNO

Deliverable Name Conceptual framework Industry 5.0 and Policy Brief 1

Type R — Document, report Dissemination Level SEN - Sensitive

Due Date (month) 12 Work Package No WP1

Description

D1.1 Conceptual framework Industry 5.0 and Policy Brief 1 (Month 12)

Deliverable D1.2 – Historical perspective paper

Deliverable Number D1.2 Lead Beneficiary 1. TNO

Deliverable Name Historical perspective paper

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 16 Work Package No WP1

Description

D1.2 Historical perspective paper (Month 16)

Deliverable D2.1 – Measurement framework and data strategy

Deliverable Number D2.1 Lead Beneficiary 5. CNAM

Deliverable Name Measurement framework and data strategy

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 9 Work Package No WP2

Description

D.2.1 Measurement framework and data strategy (Month 9)

Deliverable D2.2 – Jobs change from EU employer and employee data

Deliverable Number D2.2 Lead Beneficiary 5. CNAM

Deliverable Name Jobs change from EU employer and employee data

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 28 Work Package No WP2

Description

D.2.2 Jobs changes from EU employer and employee data (Month 28)
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Deliverable D2.3 – Comparing 5 countries, EU data and EMS

Deliverable Number D2.3 Lead Beneficiary 5. CNAM

Deliverable Name Comparing 5 countries, EU data and EMS

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 36 Work Package No WP2

Description

D.2.3 Comparing 5 countries, EU data and EMS (Month 36)

Deliverable D3.1 – Analysis vacancies and skills requirements

Deliverable Number D3.1 Lead Beneficiary 21. WAR

Deliverable Name Analysis vacancies and skills requirements

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 18 Work Package No WP3

Description

D3.1 Analysis vacancies and skills requirements (M: 18)

Deliverable D3.2 – AI-based Industry 5.0 skill requirements forecasts

Deliverable Number D3.2 Lead Beneficiary 21. WAR

Deliverable Name AI-based Industry 5.0 skill requirements forecasts

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 24 Work Package No WP3

Description

D3.2 AI-based Industry 5.0 skill requirements forecasts (Month 24)

Deliverable D4.1 – Scenarios, trends, drivers and horizon scanning

Deliverable Number D4.1 Lead Beneficiary 3. AIT

Deliverable Name Scenarios, trends, drivers and horizon scanning

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 48 Work Package No WP4

Description

D4.1: Scenarios, trends, drivers and horizon scanning activities (Month 48)
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Deliverable D4.2 – Policy brief 2: future-oriented aspects and actions

Deliverable Number D4.2 Lead Beneficiary 3. AIT

Deliverable Name Policy brief 2: future-oriented aspects and actions

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 40 Work Package No WP4

Description

D4.2: Policy brief 2: future-oriented aspects and action catalogue (Month 40)

Deliverable D4.3 – Report on Indicator and metrics development

Deliverable Number D4.3 Lead Beneficiary 3. AIT

Deliverable Name Report on Indicator and metrics development

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 48 Work Package No WP4

Description

D4.3: Report on Indicator and metrics development (Month 48)

Deliverable D5.1 – Three phases developing the Teaching Factory 5.0 (M12, M16, M32)

Deliverable Number D5.1 Lead Beneficiary 4. LMS

Deliverable Name Three phases developing the Teaching Factory 5.0 (M12, M16, M32)

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 32 Work Package No WP5

Description

D5.1 Three phases developing the Teaching Factory 5.0 (M12, M16¸M32)

Deliverable D5.2 – Policy brief 3: benefits Teaching Factory 5.0

Deliverable Number D5.2 Lead Beneficiary 4. LMS

Deliverable Name Policy brief 3: benefits Teaching Factory 5.0

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 32 Work Package No WP5

Description

D5.2 Policy brief 3: benefits Teaching Factory 5.0 (M32)
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Deliverable D6.1 – Three phases developing the Learning Factory 5.0 (Months: 12, 16¸ 32)

Deliverable Number D6.1 Lead Beneficiary 6. DEGV

Deliverable Name Three phases developing the Learning Factory 5.0 (Months: 12, 16¸ 32)

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 32 Work Package No WP6

Description

D6.1 Three phases developing the Learning Factory 5.0 (Months: 12, 16¸ 32)

Deliverable D6.2 – Policy brief 4: benefits Learning Factory 5.0

Deliverable Number D6.2 Lead Beneficiary 6. DEGV

Deliverable Name Policy brief 4: benefits Learning Factory 5.0

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 38 Work Package No WP6

Description

D6.2 Policy brief 4: benefits Learning Factory 5.0 (Month: 38)

Deliverable D6.3 – Handbook future proof interventions

Deliverable Number D6.3 Lead Beneficiary 6. DEGV

Deliverable Name Handbook future proof interventions

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 40 Work Package No WP6

Description

D6.3 Handbook future proof Training and Learning Factory 5.0 interventions (Month: 40)

Deliverable D7.1 – Policy briefs 5, 6, 7, 8: impact of Industry 5.0 (Months: 10, 36, 44, 48)

Deliverable Number D7.1 Lead Beneficiary 2. KU Leuven

Deliverable Name Policy briefs 5, 6, 7, 8: impact of Industry 5.0 (Months: 10, 36, 44, 48)

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 48 Work Package No WP7

Description

D7.1 Policy briefs 5, 6, 7, 8: impact of Industry 5.0 (Months: 10, 36, 44, 48)
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Deliverable D7.2 – Scientific and Stakeholder conferences (Month: 32, 46)

Deliverable Number D7.2 Lead Beneficiary 2. KU Leuven

Deliverable Name Scientific and Stakeholder conferences (Month: 32, 46)

Type DEM — Demonstrator,
pilot, prototype

Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 46 Work Package No WP7

Description

D7.2 Scientific and Stakeholder conferences (Month: 32, 46)

Deliverable D7.3 – Final project book

Deliverable Number D7.3 Lead Beneficiary 2. KU Leuven

Deliverable Name Final project book

Type R — Document, report Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 48 Work Package No WP7

Description

D7.3 Final project book (Month: 48)

Deliverable D8.1 – Definition test platform and implementation

Deliverable Number D8.1 Lead Beneficiary 13. WIE

Deliverable Name Definition test platform and implementation

Type DEM — Demonstrator,
pilot, prototype

Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 6 Work Package No WP8

Description

D8.1 Definition test platform and implementation (Month: 6)

Deliverable D8.2 – PoC Industry 5.0 Platform and sustainability plan

Deliverable Number D8.2 Lead Beneficiary 13. WIE

Deliverable Name PoC Industry 5.0 Platform and sustainability plan

Type DEM — Demonstrator,
pilot, prototype

Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 45 Work Package No WP8

Description

D8.2 PoC Industry 5.0 Platform and sustainability plan (Month: 45)
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Deliverable D9.1 – DEP, KDMP, Guidance plan, QAB, SAB (Months 3, 6, each 12 months)

Deliverable Number D9.1 Lead Beneficiary 1. TNO

Deliverable Name DEP, KDMP, Guidance plan, QAB, SAB (Months 3, 6, each 12 months)

Type R — Document, report Dissemination Level C-UE/EU-C - EU Classified

Due Date (month) 3 Work Package No WP9

Description

D9.1: DEP, KDMP, Guidance plan, QAB, SAB (Months 3, 6, each 12 months)

Deliverable D9.2 – Communication tools (Month 3, and then each 6 months))

Deliverable Number D9.2 Lead Beneficiary 1. TNO

Deliverable Name Communication tools (Month 3, and then each 6 months))

Type OTHER Dissemination Level PU - Public

Due Date (month) 3 Work Package No WP9

Description

D9.2: Communication tools (Month 3, and then each 6 months)

Deliverable D10.1 – OEI - Requirement No. 1

Deliverable Number D10.1 Lead Beneficiary 1. TNO

Deliverable Name OEI - Requirement No. 1

Type ETHICS Dissemination Level SEN - Sensitive

Due Date (month) 12 Work Package No WP10

Description

Section 2: HUMANS
The activity involves potentially vulnerable individuals or groups and involve interventions (physical also including
imaging technology, behavioural treatments, etc.) on the study participants.

Section 4: PERSONAL DATA
The approach used throughout the project is highly interactive and carries a significant risk of breaching privacy
or confidentiality that is likely to result in threats to data subjects’ physical safety, loss of business or employment
opportunities, humiliation or damage to their reputation or relationships. It also involves profiling and/or systematic
monitoring of individuals or group of individuals, and/or intrusive methods of data processing (e.g. data mining, web
crawling, social network analysis, geolocation tracking).

Section 6: NON-EU COUNTRIES
Potential risks: privacy issues, performance measurement.

Section 9: OTHER ETHICS ISSUES
The proposed research is likely to yield potentially social or behavioural unexpected or incidental findings that may
require interventions to safeguard the well being of research participants.

TNO Support Team (which includes a Data Protection Officer and ethics experts on this matter) will devote special
attention to ethical issues.
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However, due to the large amount of sensitive ethical issues of many different kinds, an Ethics Board with external ethics
expertise will have to be appointed. The board will have to submit annual reports as deliverables. The first report from
the board should focus on WP3 that uses web-scraping to retrieve completely new data from vacancies and other sources
that allow new insights on Industry 5.0- practices in the EU.
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LIST OF MILESTONES

Milestones

Grant Preparation (Milestones screen) — Enter the info.

Milestone
No

Milestone Name Work Package No Lead Beneficiary Means of Verification Due Date
(month)

1 Kick-off meeting WP10 1-TNO Participant list signed 1

2 Dissemination and exploitation plan WP9 1-TNO Report available (D9.1) 3

3 Knowledge and Data Management Plan WP9 1-TNO Report available (D10.3) 6

4 Database skills-requirements for Industry 5.0 WP3 - Database available 12

5 Upscaling workshop regional ecosystems WP7 2-KU Leuven Participant list signed 20

6 Successful test of platform prototype up- and
running

WP8 13-WIE Working web platform 24

7 Scientific and stakeholder conference WP7 2-KU Leuven Participant list signed 32

8 Workshop evaluating outcomes training
agreements

WP7 2-KU Leuven Participant list signed 40

9 Final conference WP7 2-KU Leuven Participant list signed 46

10 Closing of project; report of the SAB WP9 1-TNO EU-Final approval 48
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LIST OF CRITICAL RISKS

Critical risks & risk management strategy

Grant Preparation (Critical Risks screen) — Enter the info.

Risk
number

Description Work Package
No(s)

Proposed Mitigation Measures

1 Consortium Partners leave the project (Likelihood:
low; Severity: high).

WP3, WP1, WP4,
WP9, WP8, WP10,
WP7, WP2, WP6,
WP5

Acquire new partners or divide work among remaining part-ners, likely among the network
contacts of other consortium partners.

2 Delay or incomplete deliverables of WPs;
dependence of some WPs on data/deliverables from
other WPs (Likelihood: low; Severity: high)

WP3, WP1, WP4,
WP9, WP8, WP10,
WP7, WP2, WP6,
WP5

BRIDGES 5.0 follows regular meeting cycles to manage the WP-dependencies and planning
issues. A de¬tailed work plan with Deliverables and Milestones allows fre¬quent monitoring.
Strict governance structure and strict pro¬cedures are agreed upon in the Consortium
Agreement. Regular reporting to the Commission.

3 Disagreement among consortium partners about
deliverables, planning, performance, content
(Likelihood: medium; Severity: high)

WP3, WP1, WP4,
WP9, WP8, WP10,
WP7, WP2, WP6,
WP5

A solid Consortium Agreement is established with well-defined roles and tasks, use of
Desca 2020 model Consortium Agreement to provide clarity. Close monitoring by the project
manager to identify possible issues during the project.

4 Suboptimal commitment of all partners (Likelihood:
low; Severity: medium)

WP3, WP1, WP4,
WP9, WP8, WP10,
WP7, WP2, WP6,
WP5

All partners signed a Letter Of Intent. LOI addresses active participation and possibility for
correction.

5 Acquisition of datafiles, incl. costs; data may not be
available (Likelihood: low; Severity: high)

WP3, WP4, WP2 EU-databases are available for research, we need to manage the access. Availability of
national access to EU-databases has been checked. We have contractual agreements for the
EMS. The main issue is timely access. Access demands will be issued from the start of the
project drawing on the experience accumulated through previous projects. In case of delays
in obtaining access, late availability of a dataset, the WP leaders will inform the coordinator
to act swiftly.

6 Matching the data problematic due to descriptive
characteristics of data (quality, measuring level,
etc.), legal limitations (Likelihood: low; Severity:
high)

WP2, WP6 A common ‘cell’, which cannot be the individual one, is necessary to link the datasets. This
will be done for a breakdown of industries and size classes within each country. This cell
will be optimised in order to be available in as many identified databases as possible. If the
information is too limited or of poor quality for some of the datasets, the coordinator will be

28



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : BRIDGES 5.0 Part A and Part B

Project: 101069651 — BRIDGES 5.0 — HORIZON-CL4-2021-HUMAN-01

Critical risks & risk management strategy

Grant Preparation (Critical Risks screen) — Enter the info.

Risk
number

Description Work Package
No(s)

Proposed Mitigation Measures

informed, and a decision will made to find the best alternative which will be either another
use of the dataset or the use of a comparable dataset.

7 Access to extra information in OVATE-
database (Cedefop) (Likelihood: medium; Severity:
medium).

WP3 Start with our web-scraping. The information from OVATE is seen as an extra benefit.
We need to ask access to the Datalab and our request needs approval by EUROSTAT and
Cedefop. If our request is rejected, we can build on our own scraped data.

8 Companies, networks not conducting the
interventions as planned (Likelihood: medium;
Severity: high).

WP6, WP5 Acquire new companies. We have more companies and network partners that have agreed to
participate. We count on drop-outs, mainly because there is nearly a year before the project
starts. Company situations can change drastically.

9 Enough relevant stakeholders (Likelihood: low;
Severity: medium).

WP3, WP1, WP4,
WP9, WP8, WP10,
WP7, WP2, WP6,
WP5

Proactively and in anticipation making a list of stakeholders that are stimulated to participate
in the starting phase of the project.

PROJECT REVIEWS

Project Reviews

Grant Preparation (Reviews screen) — Enter the info.

Review
No

Timing
(month)

Location Comments

RV1 19 TBD

RV2 37 TBD

RV3 48 TBD

29
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History of Changes 

Annex 1 Part A  
Joachim.Komar is deleted from the list of researchers of Partner FHJ 
Birgit Rabel  is deleted from the list of researchers of Partner FHJ 
Christine Lichem – Herzog  is added to the list of researchers of Partner FHJ 
Lena Leitenbauer is added to the list of researchers of Partner FHJ 
Daniëlle Bruel is added to the list of researchers of TNO 
Jules Raijer is added to the list of researchers of TNO 
Section 3.1.4 Detailed work description beneficiary number of KTU is corrected from 22 to 

21 at WP2 - page 34           
The University of Warwick (IER)_7th beneficiary  is deleted from beneficiary list 
The University of Warwick (IER) is added as ‘’associated party’’(21st party) 
The numbering of beneficiaries between 8-21 is changed to 7-20 
Budget table IER (associated partner from UK) budget has been 

deleted (395.345 Euro) 
Budget table Requested max. EU grant amount has been reduced 

from 4.999.960 Euro to 4.604.615 Euro 
Annex 1 Part B  
Table of contents  is added - page 1 
Footer (Proposal number, Proposal acronym, Part B) is added - page 1 
List of participants  is removed - page 1 
Header, title, under title, call identifier is removed - page 1 
Section 3.1.4 Detailed work description is removed – page 33 
Section 3.1.4 Detailed work description numbering of beneficiaries has been adapted 
Section 3.1.4 Detailed work description numbering of IER has been adapted from 7 to 21 
Table 3.1a List of work packages is removed - page 42 
Table 3.1c List of Deliverables is removed - page 43 
Table 3.1d List of milestones is removed - page 43 
Table 3.1e  Critical risks for implementation is removed - page 44 
Table 3.1f Summary of staff effort is removed- page 44 
Section 4 Ethics self-assessment is added  
Table 3.1k Overview of all costs has been added to show the budget of IER 
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1. Excellence 

1.1 Objectives and ambition 

1.1.1 Objectives of proposed work 

The BRIDGES 5.0 project has the following four objectives: 
(1) Quantitatively map how jobs are transforming and what new green and digital jobs are emerging in the 4th 

Industrial Revolution; and qualitatively understand Industry 5.0 requirements (human- and socio-centric, 
sustainable and resilience) for these jobs and company practices; 

(2) Map Industry 5.0 skills and skill gaps at the EU-level and five European institutional contexts for 
emerging green and digital jobs; and enable monitoring of skill gaps using skills taxonomies/standards; 

(3) Set up learning trajectories and training pathways, using the enriched Teaching and Learning Factories 
concepts, and experiment with these interventions to reduce skill gaps for four target groups, i.e. managers, 
employees, job seekers and students, to prevent unemployment, improve company competitiveness and 
increase labour market inclusiveness; 

(4) Engage a range of industry and related stakeholders (policymakers, large companies, SMEs, social 
partners, Vocational Educational and Training (VET) providers) at regional, national and EU levels. These 
consortium members co-produce a collaborative (web) platform called Industry 5.0 Platform. This 
platform facilitates social innovation in the learning field. It also provides these stakeholders and four 
target groups with recommendations and instruments for new learning and training systems. 

 
These objectives address three main challenges identified in the Horizon Europe Call Workforce Skills for 
Industry 5.0.  
› Challenge 1: Industry 5.0 as a human-centric and socio-centric approach. To varying extents, 

European industry is becoming digital, data-driven and interconnected (DESI, 2020). So far, Industry 4.0, 
as the expression of the 4th Industrial Revolution, has mainly been driven by technological considerations 
(Müller, 2021). However, recent research shows that productivity gains require optimising the social and 
technical systems within and outside organisations (Guest et al., 2022). Industry 5.0 extends Industry 4.0 
by emphasising technological, social, and environmental dimensions (Breque et al., 2021). In 
BRIDGES 5.0, a sustainable, resilient Industry 5.0 will need to be human-centric and socio-centric: 
complementing the needs of individuals with those of society. A human-centric approach puts core 
human needs and interests at the heart of the production process rather than taking emergent technology 
as the starting point and examining its potential for increasing efficiency. A socio-centric approach 
recognises that technologies are part of systems that are organised to further societal and ecological 
values. This theoretical framework involves an active and holistic European approach that puts technology 
at the service of European citizens, workers and future generations. BRIDGES 5.0 will develop the 
concept and model of Industry 5.0 so that its importance and achievability is apparent to all stakeholders, 
including, importantly, companies in Europe. Industry 5.0 is a new ‘mindset’ for European industry; 
thus, the first challenge is to ‘upscale’ this mindset to all European companies and stakeholders. 

› Challenge 2: Skilling for a green and digital Industry 5.0. Skills are important for Industry 5.0 (Müller, 
2021). As with any new technology, skills emerge through technological demands and organisational 
choices (Levy & Murnane, 2004). These skills need to be supported by training, education and other 
forms of learning that: 1) recognise that skills development is the responsibility of a broad set of 
stakeholders in Society and Industry; 2) are integrated with digital technology to avoid skills gaps and 
ensure better skill matches between supply and demand; and 3) tackle the polarisation between high-skill 
and low-skill jobs and foster job upgrading, reskilling and upskilling strategies over a lifetime. This 
skilling strategy must be premised on companies (large companies and SMEs) better empowering their 
workforces because workers: (1) have the expertise, knowledge and the most direct link to technology; 
(2) are best placed to identify what skills are needed to be developed, from which companies can design 
participative training opportunities. Companies should use workers' talent and innovative capacity, create 
environments that support workers’ innovative work behaviours and reward workers’ skills and 
knowledge (Dosi, 1988). The second challenge is to find out the ‘what’ and ‘how’ of this new skilling 
for a green and digital Industry 5.0. 
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› Challenge 3: Policy support for a green and digital Industry 5.0. Industry 5.0 foresees an alternative 
future in which industries focus more on the interests of a wider set of stakeholders, within and outside 
the organisation. A productive, sustainable and resilient future is possible if companies adopt a human-
centric and socio-centric approach (see the new European Industrial Strategy and Skills Agenda). To this 
end, BRIDGES 5.0 will work with a range of stakeholders across different levels, developing 
collaboration between Industry 4.0 platforms (e.g. the Trilateral Cooperation between the German, French 
and Italian platforms). BRIDGES 5.0 is unique because four companies are consortium partners to help 
develop this Industry 5.0 Platform. The European social partners – ETUC, IndustriAll, CEEMET and 
BusinessEurope – are also part of the partnership network, allowing the project from its start to have 
stakeholder engagement and commitment to 5.0 objectives. DG RTD has proposed a set of actions to help 
upscale the concept of Industry 5.0. The OECD (2020a) recommends that countries strengthen the 
governance of their skills systems to develop the relevant skills and use skills effectively. BRIDGES 5.0 
will improve several national skilling strategies for a green and digital Industry 5.0 and inform the 
European Skills Agenda. The third challenge is to deliver an Industry 5.0 Platform that can support 
policy and practice.  

In short, BRIDGES 5.0’s first objective translates Industry 5.0 human- and socio-centric requirements to be 
recognizable and doable for industry; the second and third objectives translate the skills approach into skilling 
strategies for companies, industries/sectors and countries; and the fourth objective develops an EU-wide 
networked web platform to support skilling policies for the transition to Industry 5.0. Current national Industry 
4.0 Platforms will be integrated into this effort and will become the owner of this Industry 5.0 Platform by 
the end of the project. The outcomes of BRIDGES 5.0 are: the right supply of skilled workers who will 
enable companies to optimise the gains from digital technology, the right skills to deal with the green 
and digital transition, both to achieve a sustainable, resilient and fairer future for Europe. Table 1.1 
provides an overview of the measurable and verifiable KPIs from BRIDGES 5.0’s objectives. 
BRIDGES 5.0 achieves the main four project objectives by:  
1) having a consortium that covers the main institutional contexts in Europe (Esping-Andersen, 1990). 

Consortium partners have all the assets to ensure project success: world-leading scientific expertise, 
successful EU project management, industrial knowledge and experience in building digital platforms; 

2) the establishment of a Company Board and Stakeholder Board to engage networks of industrial 
companies, SMEs, social partners, educational networks, and the scientific community for the project's 
duration. These interest groups can express their needs, assess the plans, monitor progress and evaluate 
the project results through the Boards. In addition, there will be an active, agile and flexible project 
management approach to ensure a continuous alignment with our stakeholders; 

3) building on existing European research. BRIDGES 5.0 continues the work of existing infrastructure and 
skills projects, e.g. H2020’s INGRID-2, BEYOND 4.0, GI-NI and UNTANGLED. We collaborate with 
Cedefop, ESCO and OECD on data sources (e.g. OVATE-database and the ESCO-classification). 
BRIDGES 5.0 makes use of these results to study the state-of-the-art learning and training infrastructure 
in leading industrial countries in Europe and deduces what needs to be renewed and improved. It brings 
together the knowledge about effective learning and training interventions and applies these in various 
European settings. This approach ensures practice-oriented research with clear target groups for 
applications: first, by focusing on the management of companies to help them develop an understanding 
of a green and digital Industry 5.0 and how they can achieve change; second, by enabling workers, future 
talent and job seekers to acquire new technological and green skills more effectively; third, by guiding 
companies on how to adapt their business strategies to new market demands: especially green and 
sustainable policies; and to ensure they have the skills to do this; fourth, by dealing with labour market 
issues, i.e. through building on new ways of learning and training, and on new Public-Private Partnerships; 
and fifth, by monitoring progress using a comprehensive set of indicators and metrics, including new 
indicators to underpin the transformation process in skills; 

4) a social innovative upscaling approach to create learning between countries: the upscaling of Industry 5.0 
Platform allows sharing social innovative practices between countries in a consensual and learning way.  

The lessons from the project will feed a new Industry 5.0 Platform that provides a new form of cooperation 
focused on job transformation and how to achieve the skills needed for a green and digital Industry 5.0. The 
platform can be a motor to collect and address demands and ideas from societal stakeholders, and it can engage 
an organised dialogue on the future of Industry.
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Table 1.1 Overview of BRIDGES 5.0 objectives, KPIs, target values, means of verification 
Objectives BRIDGES 5.0 (number) and KPIs Target value WP Means of verification 
(1) • Database on EU-level employer and employee level figures: 

integrated into common cell (NACE x country), representative, 
enriched with combined five country figures 

• Coverage 30 countries, representative for 
industry; for 4 target groups;  

• 5 deep dives 

1, 2 • Reports, databases on website 

• Database of web-scraped data for three countries • Proof-of-concept for 3 countries 3 • Database on website 
(2) • List of emerging green and digital jobs and skills taxonomy in 

Industry 5.0  
• 2 lists of green and digital jobs  3,4 • Report on website, approval SB 

• Forecasts of future skill gaps  • EU + 5 countries forecasts 4 • Reports on website 
• Set of indicators/metrics to monitor reduction in skills gaps; the 

societal return on sustainability; transformation performance 
• 5 Agreements Industry 4.0 partners on 

indicators 
• Monitoring system, quarterly update 

4 • Indicator set on website 
• Quarterly updates 

(3) • Skills tension maps for Europe and 5 countries • EU + 5 countries tension map 3 • Reports on website 
• Blueprints national Industry 5.0 learning and teaching pathways  • Interventions in 8 companies, 5 countries 6,7 • Reports on website, Agreements 
• Standard Industry 5.0 company practices in ISO/CEN format, 

matched with needs 10 companies/5 Industry 4.0 network 
• 1 set of standards 1,4 • Report standards; Agreements 

companies, networks Industry 4.0 
• Concepts of Teaching and Learning Factory green and digital 

Industry 5.0 with sets of training to upskill in experiments 
• Manual + 8 company reports 
• Total upskilled: 20 managers, 200 

employees, 500 students, 200 job seekers 
in test: 50% women (during project time) 

5,6 • Training manual 
• Company reports 

(4) • Workshops Industry 4.0 network partners on training pathways • For 5 countries  1,7 • Reports on website 
• Install Company Board (CB), Stakeholder Board (SB) and 

Scientific Advisory Board (SAB) and engage with these 
• 16 meetings with the boards (4 x each 

year) 
7 • Meeting reports 

• A working Industry 5.0 Platform + business plan • Proof of concept of digital platform 
• Manuals documenting 
• Business plan 

7,8 • Digital tool 
• Website results 

• Agreement with European initiatives (e.g. Digital 
Transformation Accelerator, three Platforms that DG EMPL 
and DG GROW create) to support Industry 5.0 Platform. 

• Agreements between Company Board, 
Stakeholder Board, Scientific Advisory 
Board and separate EU initiatives 

6,7 • Signed letters 

• Stakeholder and Broader Public engagement through 
Dissemination & Communication Strategy with Actions 

• See Dissemination and Exploitation Plan 7,9 • See Dissemination and 
Exploitation Plan 

• Policy and stakeholder workshops • > 5; 2 major conferences 7,9 • Workshop summary reports 
 • Development of BRIDGES 5.0 Personnel; gender balance • 4 PhDs; 4 Promotions: 50% women in 

management of project 
ALL • Personnel reporting 
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1.1.2 Beyond the state-of-the-art and ambitious project 

BRIDGES 5.0 goes beyond the state-of-the-art in research and products, services and tools as follows: 
› Novel concepts and approaches. First, a novel integration of existing databases on skills is achieved 

to allow new research on skills and skill gaps (objectives 1, 2). Current international and European 
research relies on disconnected databases either at the EU or national level. BRIDGES 5.0 enriches EU- 
and national data on skills development, skills gaps, emerging jobs by (1) connecting EU-level data to 
data from five countries leading in data on digital technology, learning and work practices; (2) 
complementing EU-level data with data obtained from a set of AI-driven vacancy analyses; (3) adding 
organisational information to vacancy information to understand how far Industry 5.0 has developed 
(WP2, 3). Next, we reverse the concept of training and education into an Industry-driven concept 
(objective 3), focusing on the Teaching Factory and the Learning Factory as two specific educational 
interventions. Research on both interventions is still scarce. BRIDGES 5.0 develops these interventions 
in an Industry-driven way and adds novel pedagogical insights. BRIDGES 5.0 also enriches these 
interventions with the core green and digital skills that Industry 5.0 requires (WP5, 6). Workforce Skills 
are conceptualised in a new way, grounding the digital transformation of Industry in empirical and 
institutional realities (objective 2). Industry 5.0 is expanded with the socio-centric perspective, on top of 
the core elements of Industry 5.0, required by the EU, allowing societal interests to define Industry 5.0. 

› Exceptional ground-breaking R&I. BRIDGES 5.0 translates skills requirements into new future proof 
skills taxonomies. An Artificial Intelligence-driven approach helps to develop current skills taxonomies 
at the task level and keep them up-to-date. These taxonomies and standards will reflect lifelong learning 
(see WP1, 2, 3) (objectives 1, 2). 

› New products, services or business and organisational models: First, new standards for skills and 
organisational practices are delivered (objective 2). Currently, Industry 4.0 technologies are only being 
developed as CEN/ISO standards (RAMI 4.0). BRIDGES 5.0 will compare international approaches to 
Industry 5.0 and provide information for CEN/ISO committees to add the Industry 5.0 perspective to 
Industry 4.0 standards and other directives related to digital technologies and work (WP1). This includes 
Occupational Health and Safety and Ethical Aligned Design for autonomous and intelligent systems, 
human-, socio-centric and explainable approaches. Second, networking and engagement through a web 
platform allow upscaling learning experiences (objective 3) (WP7, 8). Third, this Industry 5.0 Platform 
is a sector-driven collaboration platform (objective 4). This platform goes further than other EU digital 
platforms (AI-on-Demand, Robotics, Big-Data1). Apart from being a collaborative digital tool, the 
Industry 5.0 Platform integrates stakeholder representation, supports stakeholders’ decision-making on 
skilling strategies through foresight and forecasting methodologies. It aligns with planned EU platforms 
such as the Digital Transformation Hub for the European Digital Innovation Hubs) (WP7, 8). 

1.1.3 R&I maturity (Technology Readiness Level (TRL), start and by the end of the project) 

The results listed in 1.1.2 will eventually be delivered at TRL-6. BRIDGES 5.0 uses existing databases for 
enriching through Machine Learning and AI-technology. At the end of the project, a proof of concept will 
show how to assess skill gaps and relate them to Industry 5.0 practices in companies. The major results of the 
project will reflect this TRL-6 level: the green and digital skill taxonomies, the ISO/CEN standards for Industry 
5.0 company practices, the Teaching Factory 5.0 and Learning Factory 5.0 interventions, the policy 
recommendations to support the transition to Industry 5.0, and the Industry 5.0 Platform. The Industry 5.0 
Platform will consist of a network of relations between Industry 4.0 Platforms in Europe on the skills issues, 
supported by a web platform. The project will deliver a proof of concept to these Industry 4.0 platforms to 
manage the new web platform. At this moment, there is a good understanding of what these approaches and 
products are (TRL-4), except they have not yet been applied in practice. BRIDGES 5.0 achieves this practical 
application. BRIDGES 5.0 achieves results using Societal Readiness Levels at SRL-6: “solution(s) 
demonstrated in a relevant environment and in co‐operation with relevant stakeholders to gain initial feedback 
on potential impact to be developed”. Our Company Board, Stakeholder Board and Scientific Advisory Board 
will help assess this progress during the project. 

 
1 https://cordis.europa.eu/project/id/825619; https://robmosys.eu/newsrobmosys-rosin-towards-an-eu-digital-

industrial-platform-for-robotics/; https://www.big-data-europe.eu/ 



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : BRIDGES 5.0 Part A and Part B

 

101069651 – BRIDGES 5.0 – Part B – Page 7 

 

1.2 Methodology 

1.2.1 Overall methodology 

1.2.1.1 Concepts, models and assumptions 

How do we see the context for Industry 5.0? 
Industry 5.0 is not a follow-up phase to Industry 4.0, but a deepening. With this redefinition, DG RTD tries to 
fit in with the broad European strategy of greening and sustainability, adding human- and socio- centeredness 
(Müller, 2021). DG RTD proposes Industry 5.0 as a solution to make Industry 4.0 more successful. It requires 
changes in companies’ practices, in the training and education system, and new coordination between 
these institutions. Companies face a challenge in creating motivating workplaces for the following reasons: 
a) one-third of companies experience strong internal resistance from employees to new technology (European 
Commission, 2021; 2020 Flash Eurobarometer 486 Survey on ‘SMEs, Start-Ups, Scale-ups and 
Entrepreneurship’.); b) because technology is often perceived as exogenous, employees and trade unions have 
insufficient opportunities to influence their adoption and uses (Cirillo et al., 2020a); c) unintendedly, by 
introducing new technologies, companies generate more inequality between age groups, gender, educational 
levels, type of contracts, and other insiders and outsiders. The training and education system is also deficient: 
a) it lacks the means to stay up-to-date, and the training methods are too far removed from companies’ demand 
(Pittich et al., 2020); b) it is geared toward delivering diplomas, but new technologies make those quickly 
obsolete; c) the return on investments in technical education is too low: barely half of the technically educated 
people remain in technical sectors (horizontal mismatches: Verhaest et al., 2017; DTI, 2015); and d) companies 
have an insufficient understanding of learning in the workplace and during a working career: adult learning 
participation and strategies (workplace learning) are insufficiently used (OECD, 2020b). 
 
Our methodology is aimed at delivering answers for these challenges going beyond the state-of-the-art. We 
indicate the challenges and questions addressed by BRIDGES 5.0 in the text boxes. 
 
Industry 5.0: why framing history matters 
Industry 4.0 is seen as a technological leap forward in, with a whole new context for manufacturing companies. 
Perez & Murray-Leach (2021) show that how we look at the past determines our policy responses. 
Technological advance is not continuous but happens in major transitions and periods of economic decline and 
growth. Academic literature identifies different numbers of “industrial” or “technological” revolutions and 
provides diverging interpretations of their nature and consequences. In their analysis, Perez et al. (2021) 
categorise this literature into seven primary approaches, each pointing to recurrent structures and processes 
that allow policymakers to have a role in steering change. In the digital age, Perez & Murray-Leach (2021) 
and Mazzucato et al. (2020) see a role for the State to intervene and manage the financial situation, prevent 
monopolies from arising, and guide innovation and investment through mission-driven policies. Considering 
social and environmental goals, they argue that there is certainly a role for policymakers to ‘tilt’ the market 
forces in a “positive-sum game between business, society and the planet”. We will question institutional or 
political frameworks and the outcomes of innovation doctrines and policies, especially in the relationship 
between science, education and training institutions and industry (Ruano-Borbalan, 2017, 2019). 
 
Beyond the state-of-the-art: in comparing previous industrial revolutions, we focus on professional schools 
or vocational education and training institutions (VET). We look at what their entanglements with innovation 
and industry mean for technological transitions. This provides insights into whether and how VET has 
supported different industrial situations and how systemic local or sectoral specificities could merge in a global 
institutional setting. 
 
What does Industry 5.0 add as a policy and educational strategy? 
Industry 4.0 is a historical concept but a strategy in countries to get more attention and investments in industry 
in general. The effectiveness of these Industry 4.0 strategies, for example, in terms of innovation and 
inclusiveness, is not yet clear-cut (Grond et al., 2021). As a result, for many policymakers, thinking about 
Industry 4.0 is still largely experimental. Industry 5.0 is an attempt at policy correction for these Industry 4.0 
policies, but the question remains what policies are effective. 
 
Beyond the state-of-the-art: understand the effectiveness of Industry 4.0 policy strategies and use Industry 
5.0 to achieve guidance and recommendations for policymakers and business. 
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A core idea of Industry 4.0 strategies is a new connection of industry with education. In most EU countries, 
new initiatives such as living labs, field labs and other combined public-private learning ecosystems have 
grown rapidly over the past decade to support the industry’s transformation. Next to changes in the institutional 
context, attempts are made to redevelop the pedagogical approaches in companies and the schooling system.  
Initiatives can be found at two institutional levels: new educational and training efforts at the company level 
and new agreements between the stakeholders in the educational field at the national and regional levels. 
Educational specialists contend that new competencies only succeed if action-based learning and 
comprehension-based learning are combined (Pittich et al., 2013). Therefore, the attention has been to create 
more practice-based learning environments. However, the assessment of outcomes and evidence of these 
learning factories remains limited (Nick et al., 2019; Pittich et al., 2020), mainly because of the inaccessibility 
of these interventions (Lensing, 2016). BRIDGES 5.0 classifies the interventions with practice-based learning 
at the company level as Teaching Factories. The Teaching Factory approach is seen as an alternative in which 
education, research and innovation activities are integrated (Chryssolouris et al., 2016). This approach may be 
a more sensible way forward for the green and digitalisation effort, but a systematic evaluation is also lacking. 
Furthermore, the digitalisation of industry is so fast that investments in training settings in schooling systems 
quickly become obsolete. Therefore, those interventions that require broader public-private engagement in 
learning ecosystems are classified as Learning Factories. 
 
Beyond the state-of-the-art: what is the effectiveness of learning and training factories in Industry 4.0 
strategies linked to the green and digital transformation? What institutional context favours new distinctive 
learning and training trajectories in public-private learning ecosystems and at the company level? 
 
Industry 5.0 can be seen as a way to create a new technology development context for companies. Two core 
ideas are important here: technology can be human-centred or introduced in a human-centred way, and 
technology users have to consider the social context: 
› Human-centred approach. Thinking about Industry 5.0 is still mainly very technology-driven. In 

engineering sciences, the belief varies from the technology itself becoming ‘human’ to robots as 
instruments to remove the burden in work (John et al., 2020). Resende et al. (2021) comment on the 
development of sensing technology that allows the robot to detect human intentions and states and, as a 
result, achieve a state akin to a form of human presence awareness. In their view, it is the machine 
becoming human-centric and not the environment. Welfare et al. (2019) identified several ways in which 
robots could help reduce negative work attributes and enhance positive ones, such as reducing work 
interruptions and cultivating physical and psychological well-being. With these perspectives, engineering 
sciences are given the task of adapting technology. That is part of the solution to give Industry 4.0 a new 
direction. Other researchers discuss the conditions under which Industry 5.0 can succeed. According to 
Kumar et al. (2021), the modern customisation and technological upgrading challenges can only be met 
through human involvement. They thus call for technological progress led by human empowerment. But 
this is demanding in terms of human capital (Doyle et al., 2021). An innovative education system where 
training takes place in the workplace is required. The knowledge management experts Nonaka and 
Takeuchi (2021), further stress the need for a “humanising” company strategy. Hence humans should be 
at the centre of strategy, driving future-making with the help of digital-led automation. The reward to the 
company is resilience, longevity, and sustainability, a statement which is very much in line with the 
promise DG RTD has with Industry 5.0. 

› Socio-centric approach. Only a couple of observers see a need to consider the organisational context for 
human-centric policies to succeed. Reiman et al. (2021) conducted a review to describe the state-of-the-
art of human factors/ergonomics research related to the Industry 4.0 context in manufacturing. They 
formulate an organisation level maturity model to optimise overall socio-technical work system 
performance to cope with rapid technological development in manufacturing. Ten years of investing in 
Industry 4.0 has brought some economic benefits, but not yet sustainability nor human-centeredness or 
resilience. Scientists expect positive effects from Industry 5.0. Nahavandi (2019) argues that it will create 
more jobs than it takes away. The question is what type of jobs these will be. Industry 5.0 requires new 
organisational policies: can workplace innovation be a solution? There is evidence that some 20% of 
companies in Europe are investing in 'high investment, high involvement' strategies (Eurofound, 2020). 
More insight into the value and impact for inclusiveness of Industry 5.0 is needed (Dhondt et al., 2017; 
Osterman, 2018). 
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Beyond the state-of-the-art: using a human-centric and ethical approach allows expanding our assessment 
of the skills needed at work when a socio-centric approach leads to addressing social innovation, stimulating 
new social practices in companies, more social ownership, and market uptake of solutions developed and 
social change. Both approaches highlight the importance of Industry 5.0 strategies for companies. 

Institutions and social context: cultural, ethical and regional perspectives 
There are dysfunctions in the way (digital) skilling occurs in companies and education, and in the coordination 
between these institutions. Europe uses a multi-pronged approach to support countries and sectors via the 
European Digital Education Plan, the (European) Digital Innovation Hubs, the Sectoral Blueprints, CoVES, 
the European Code Week etc. It is important to note that the skills gap can only be tackled by also acting on 
the functioning of institutions. In BRIDGES 5.0, we focus on training institutions and companies: 
 
How can the education system-business alignment be improved, especially concerning digital skills? 
The Digital Economy and Society Index (DESI) that tracks Europe's digital performance in skilling and EU 
countries' progress shows that many national initiatives aim to get VET more on the digital path (DESI, 2020). 
Public-private partnerships have also been set up alongside Industry 4.0 programmes to develop skills, 
especially STEM ones. Each country has its Pact for Skills (Grond et al., 2021). Cedefop & Eurofound (2018) 
warn in their Skills Forecast prediction about skill surpluses for 2030. There is thus a need to assess the 
effectiveness of these school-business alignments. The questions are which level of skills should be developed 
for the digital labour market and how to make these skills accessible.  
Cedefop illustrates the regional diversity in the responsiveness of the VET system to the changing technologies 
(Cedefop, 2018). Work-based learning, learning factories, multi-stakeholder approaches are being 
experimented with benefits that still need to be carefully assessed. Cedefop and EUROSTAT jointly work on 
the Skills-OVATE project offering detailed information on the jobs and skills employers demand based on 
online job advertisements in European countries, allowing a better assessment of (future) skill demands.  
There is also a lot of investment in making skills, education requirements and training programmes comparable 
across countries and linked to professional standards. With Europass, Europe is looking for verifiable 
credentials: curricula require a relevant competence framework (e.g. EQF); and a new skills language is needed 
(skills classification). The question is: to what extent are the claims in a CV also verifiable? Technology and 
standards (e.g., eIDAS, eSEAL, other proofs) are currently used to realise trust in diplomas and claims. 
 
Are companies doing enough to obtain the right skills? 
Several countries have implemented adult learning reforms to incentivise adult learning strategies, but, again, 
the question about their effectiveness arises. According to OECD (2020b), participation rates of adults have 
risen in some countries only, for example, Italy or the Netherlands. Low quality of training courses; barriers 
within companies to create sufficient learning contexts and engage in learning strategies; low labour market 
outcomes of training efforts, bad alignment of training with individual and labour market needs; low inclusive 
efforts are potential reasons for lack of adult participation in training. BRIDGES 5.0 will study how the 
Industry 5.0 context can motivate management, employees and job seekers to participate in further training?  
The COVID-19 pandemic and the acceleration of the greening of industry have led to unprecedented 
imbalances in the labour market, which raises the question of how mobility between sectors can be regulated 
and what instruments are available to do so (Bredemeier et al., 2020). The EU Competence Framework for 
Green Skills was developed specifically for this purpose. How effective are these instruments? 
To improve the functioning of labour markets and how it is geared towards companies’ needs, it is important 
to understand the underlying institutional relationships. How do different institutional contexts interact with 
the chosen measures to support adult participation in further training? Esping-Andersen (1990) distinction 
between institutional environments that represent different welfare state regimes and political economy models 
still seems consistent, even if countries have changed their labour market systems over time. For Europe, the 
OECD (2020a; b) distinguishes between Statist Centralised regimes, Corporatist Decentralised, Social-
Democratic/Corporatist/Centralised, Mediterranean Centralised and Liberal Decentralised regimes. These 
welfare systems support the working population and job seekers very differently. 
 
 
Beyond the state-of-the-art: how does the institutional context with different historical, cultural, ethical and 
regional characteristics influence how different countries deal with emerging disruptive technology? What 
combination of measures for companies, education systems and labour markets works in different institutional 
models? 
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A manageable data explosion about skills? 
The basis for shaping new policy is sufficient high-quality data that allows looking back and look forward. On 
the one hand, traditional statistical surveys do not always provide the required information; on the other hand, 
there is an explosion in data possibilities from web scraping and unstructured data sources. 
To assess what the current situation with technology and skills is for our four target groups (managers, 
employed, students, job seekers), we need to combine information from several data sources that cover the 
topics of emerging technologies, forms of work organisation, workplace and social innovation, skill utilisation 
and development, labour market outcomes. Results from existing analysis from H2020 projects (InGRID-2, 
Beyond 4.0, Technequality, Pillars, UNTANGLED, GI-NI) finalising over the next years, inform us on what 
the EU-statistical system can provide data. As no single data source provides all the needed information to 
approach Industry 5.0 challenges, we combine several surveys and administrative data. More specifically, we 
combine employer and employee level data at the sector level within countries, and we also combine various 
regional data sources at the detailed NUTS2 level. Eurostat provides relevant EU wide data sources on digital 
technologies and on the labour market. However, information about the dynamics of organisations and 
work is limited in most EU-wide data sources (Greenan et al., 2010), and data sources about adult learning 
and training cannot be easily linked with other data sources. Because the linkage of data sources at the 
company level is easier in their national context, we will also look for high-quality data at the country level. 
Several countries provide opportunities for such linkage that allow exploring the relationship between 
company strategies, technologies and employee behaviour. These survey materials can be further enriched 
with registered data (Cirillo et al., 2020; 2021). We will investigate five national contexts with different 
institutional features: France, Italy, Lithuania, the Netherlands and Norway. As surveys will be only partially 
harmonised, a standardisation effort in the data is needed to facilitate the comparison of results. 
Web-scraped data provides ‘real-time’ information of emerging work profiles, tasks, skills, and occupations 
within sectors, which is unavailable from traditional statistical sources. But representativeness is not built into 
the raw data and further elaboration must be undertaken to establish it. There is a fair amount known about 
what such data mining can deliver (ILO, 2020). More information than what is usually processed could be 
extracted from these unstructured data sources. In particular, company policies and practices, organisational 
context and technology uses that are key aspects Industry 5.0 could be analysed. To dig deeper into vacancy 
analysis, we want to supplement selections from the web-scraped databases with other data sources such as 
company data from websites, public reports, official registers, and company information databases and 
collective agreements. The question is whether Machine Learning and AI approaches will enable us to make 
the data flood manageable and generate insights about (for example) labour market tensions (Niang & 
Vroylandt, 2020), skills’ requirements (ILO, 2020) and organisational context (Kobayashi et al., 2018). A 
collaboration with Cedefop and OECD is foreseen in BRIDGES 5.0 to use and understand such information 
by signing confidentiality agreements. OECD will participate in the Scientific Advisory Board. 
 
To predict future situations, we need to rely on data on which we can develop projections. We can use the 
statistical data to generate (linear) predictions. Different methodologies already used in the H2020-projects 
listed above will be assessed and used in the right combination, namely, to combine national and European 
data. Using AI models, the web scraped data helps us better understand future changes in companies, 
professions, sectors and countries. This material will be used for calculations of futures but also to feed into 
foresight workshops during the project. Ethical questions about such matching methods may arise. 
 
Beyond the state-of-the-art: BEYOND 5.0 will combine existing EU-wide and national data sources; 
Innovative methodologies will connect web-scraped data of vacancies and organisational level documents to 
identify emerging occupations and the renewal of tasks and skills; Existing taxonomies will be improved to 
monitor technologically related changes in skills’ demand; EU-wide assessments and in-depth analysis of 
specific sectoral regional and institutional settings will be undertaken, connecting to OECD and Cedefop as 
well as national Industry 5.0 initiatives; Different methodologies will provide predictions based on projections 
and expert assessments in foresight workshops to understand future skill needs, skill shifts by industry, and 
what skills are not automatable.  
Supported solutions  
BRIDGES 5.0 connects the historical perspective on technological transformation, the educational strategies 
to deliver transformation, the institutional contexts of the repertoire of actors, and the available data for the 
different analyses. Its’ outcomes are answers to the main questions about strategies to develop workforce skills 
for Industry 5.0 (objectives 1, 2). The insights of industry leaders (large companies, SMEs, regional 
ecosystems) and social partners are included in the assessment of this information and used to build 
commitment among a broad set of stakeholders to promote the solutions in the future. To this aim, we engage 
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with industry leaders at the core of discussions on Industry 5.0 and do this through two specific Boards in our 
project. Eight large European companies from the steel, robotics, semiconductors, digital and manufacturing 
sectors will be part of the Company Board of BRIDGES 5.0. In addition, BusinessEurope will engage with the 
project and secure the inclusion of SMEs interests. The Industry 5.0 Platform will support this commitment 
by integrating multiple functions for knowledge sharing and integration, dialogue and shared learning. 
 
The logic of the European initiatives on digitalisation and digital skills is that pushing forward a skills strategy 
requires a broadly supported initiative and that all stakeholders in the field, particularly the social partners, pull 
the same weight. The European social partners have already done this with their own digitisation 
memorandum (https://www.etuc.org/en/document/eu-social-partners-agreement-digitalisation). Social 
partners need clarity on the issues at stake in this framework agreement on which they are reflecting. That is 
why the European Pillar of Social Rights of the European Commission is the right starting point of the 
European Skills Agenda. This agenda focuses on the Green Deal, the Digital Strategy, the Industrial and SME 
Strategy, research and education in general. To make Education, Training and Lifelong Learning work, Europe 
wants a European Pact for Skills to be at the centre of attention of the social partners. Eventually, agreements 
between social partners allow the available education funds to support a quick adaptation of the labour market. 
For the regional ecosystems, we connect to the initiatives launched by the various (digital) educational and 
training initiatives such as the Sectoral Blueprints, the CoVE, the European Digital Innovation Hubs. To 
support the European Digital Innovation Hubs (EDIHS), a Digital Transformation Accelerator will be 
established. DG EMPL and DG GROW have now taken steps to have a knowledge hub to support them in the 
concretisation of the Social Pillar. BRIDGES 5.0 includes the development of an Industry 5.0 Platform 
enabling an integrative and interactive connection to these initiatives. 
 
The BRIDGES 5.0 Industry 5.0 platform will provide a proof of concept and a business model: 
a) The Platform will be supported by a website where information and experiences are brought together and 

systematically shared to power discussion between the participants, and to inspire them to experiment and 
learn. The project is about delivering a Proof of Concept on how this data can inform the website and 
maintain dialogue. 

b) Previous H2020 projects have developed EU-wide digital platforms (AI-on-Demand AI4EU; Digital 
Industrial Platform for Robotics ROBMOSYS; Big-Data-Europe), but these experiences show that more 
is needed than a digital infrastructure to keep a platform alive (Delas et al., 2020; Diogo Silva et al., 2020). 
The Platform Industry 5.0 must thus be more than just an informative website: rather, it must combine 
functionality for dialogue, knowledge sharing and integration, shared learning and ideation. It is important 
that the Platform is well embedded in the community that will take Industry 5.0 further. Hence 
Stakeholders will be engaged in the development process: Industry 4.0 networks, companies, research 
communities, social partners, policy-makers. These stakeholder groups are either part of the project team 
or have a role in the project's Company Board, Stakeholder Board or Scientific Advisory Board. A 
systematic conversation will be developed with them about the contours and sustainability of the Industry 
5.0 Platform and liveability. This is where BRIDGES 5.0 builds on the insights of industry leaders and 
social partners. Eventually, the 30 Industry 4.0 Platforms will be the main owner of the Industry 5.0 
Platform. 

 
A separate consideration is about scaling up, ultimately at the European level. We realise the scaling up 
through three strategies: (1) top-down via the European framework organisations for social partners and other 
stakeholders; (2) piggy-backing on new initiatives in Europe that are intended to share knowledge and 
information about training and skills on a European scale, such as the hubs of DG EMPL and DG GROW and 
(3) bottom-up, meaning that in BRIDGES 5.0, pilots are run in the five regions of the EU, which we will 
connect during the project. The pilots are aimed at learning from each other's strengths and building on existing 
infrastructure. The project also ensures that a process of collaborative problem solving is created in discussion 
with the partners. In this way, we develop a socially innovative process to arrive at supported and scaled-up 
solutions. The activities lead to the Industry 5.0 Platform have a foothold in 30 European countries. 
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1.2.1.2 Methodology: delivering the BRIDGES 5.0’ objectives  
 
BRIDGES 5.0 consists of 11 research activities to achieve the project objectives, included in Table 1.2.  
 
Table 1.2 Relationship between research activities and project’s objectives  

BRIDGES 5.0 OBJECTIVES 
Main activities 

(1) 
Q&Q 

(2) 
SG 

(3) 
L&T 

(4) 
I5P 

1.  Analysis surveys and data EU-level + H2020 projects (WP2, 4) X X   

2. Analysis surveys and data 5 EU countries + H2020 projects (WP2) X X   

3. Web scraping: analysis vacancies + organisational information (WP3) X X   

4.  Forecasting, prediction and foresighting (WP4) X X   

5. Historical analysis of VET systems and training (WP1) X X   

6. Construction of indicators, metrics (WP1, 4) X X X X 

7. Stakeholder intelligence (WP1, 7)   X X 

8. Upgrading Industry 4.0 skilling approaches to Industry 5.0 (WP6, 7)  X X  

9. Upgrading the Teaching Factory concept (WP5)  X X  

10. Upgrading the Learning Factory concept (WP6)  X X  

11. Developing the Industry 5.0 Platform (WP8, all) 
   

X 
 
Objectives 1 and 2 - Research into jobs, occupations, skills 
The first six research activities will cover objectives 1 and 2: research into jobs, occupations and skills to 
quantitatively assess the nature of job transformations. The groups under scrutiny are companies and their 
managers, job seekers, workers and students. This research starts at the EU level and is enriched by research 
in five countries representing different institutional contexts, an analysis of heterogeneous regional contexts 
and a deep dive into value creation processes in manufacturing. The research will use surveys at the individual 
and company level, combined surveys and register data, and web-scraped data to answer the challenges related 
to workforce skills in Industry 5.0 and conduct forecasting exercises. Figures 2.1 and 2.2 show what types of 
data we will be integrating at the different levels. 
 
First, we collect information from existing EU-wide cross country datasets where information is collected 
at the company, household or worker level, depending on the research question, we aggregate this information 
for a common cell constructed from key variables (e.g., sector and country; profession and country; region) 
allowing for data combination of independent data sources. Aggregation leads to loss of information, but it is 
a path for enrichment as more topics can be covered with a combined data set, as shown in Figure 2.1 for the 
combined dataset at the sector within countries level. For this analysis, we gather, at the employer level, 
information about the diffusion of emerging technologies (Industry 4.0 and digitalisation) from the yearly 
Community survey on ICT usage and E-commerce (Eurostat) and from the 2019 EU KLEMS release, 
which provides measures of economic growth, productivity, employment, capital formation and intangible 
assets at the industry level for all European Union member states. This data, however, does not give 
information about organisational practices and company policies. We then use the European Company 
Survey (ECS: Eurofound, 2019) and the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks 
(ESENER: EU-OSHA, 2019). The ECS focuses on skills use and skills strategy, organisational practices 
digitalisation, innovation and business strategies with retrospective questions over 2016-2018. The ESENER 
survey describes digitalisation and related potential health hazards. At the individual level, the ICT Usage in 
households and by individuals (Eurostat) includes a module on ICT usage at work; the European Working 
Condition Survey (EWCS: Eurofound, 2020/2021, that should become available in 2022) provides 
information for the working population on task content, skill utilisation and working conditions, the Labour 
Force Survey (Eurostat) measures labour market outcomes, the European Skills and Jobs Survey (Cedefop, 
2021) and the Adult Education Survey (Eurostat, 2016) cover skill requirements, skill mismatches and 
participation in initial and further adult education and training. To capture workers’ issues in Industry 5.0, 
information about their technology uses, skill utilisation and development will be related to employers’ level 
information on technology adoption and organisational practices. This will shed light on the factors that favour 
the development of the learning capacity of organisations. For job seekers and adult students, information 
on skills, training effort, and digital technology use in households will be analysed and, when possible, related 
with information characterising the practices of their former employers and training institutions. 
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Figure 2.1 Overview of the combination of datasets in BRIDGES 5.0 - EU level analysis 
 
The interconnections at the detailed regional level between specialisation, employment dynamics by 
professional groups/tasks and digital transformation will also be investigated matching at the NUTS2 level the 
following four EU-wide databases: The Regional Innovation Scoreboard, Eurostat’s regional statistics, the 
ETER open data portal and the R&I Regional Viewer. This combined database is further enriched with 
coded information on regional policy design from automatic lexical textual analysis of the Smart Specialisation 
Strategies (S3), allowing one to compare and cluster policy strategies in European regions and assess the 
potential impact of these strategies on regional strategies labour markets. 
 
The EU-level information is far from complete to answer the main research questions. We need to complete 
the information with in-depth analysis based on individual-level data from countries in Europe. A selection 
of countries is needed that provides sufficiently detailed information for the research questions. The five 
countries we select reflect five institutional contexts as classified by Esping-Andersen (1990), in five different 
European regions. They may be different depending on the task performed for the reason of data availability: 
(1) The Netherlands or the United Kingdom: liberal decentralised regime; (2) France or Austria: Corporatist 
regime; (3) Norway: Social-Democratic/Corporatist/Centralised regime; (4) Lithuania: Statist Centralised 
regimes; (5) Italy: Mediterranean Centralised regime. 
A first in-depth country analysis will be performed using data from the national statistical systems. In contrast 
to the EU-wide data analysis, the data are processed at the level of each of countries separately, but with a 
common measurement framework and working plan and using a core survey that is harmonised at EU level. 
 

 
Figure 2.2 Overview of main datasets that will be connected in BRIDGES 5.0 in five countries 

 
We will build comparable datasets in the five countries matching four data sources covering the same years 
(2016-2021) and with the same core data source as the EU-wide analysis: the yearly Community survey on 
ICT usage and E-commerce in enterprises which is not available at the individual level through Eurostat but 
can be accessed at the national level (comparable surveys are used if not accessible). This survey will be 
combined, with no or little loss of observations, with administrative files giving structural social data and 
structural business data. In addition, we will retrieve detailed breakdowns of the workforce by occupation 
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(ISCO), gender and age from the former and company accounts’ information from the latter, allowing 
measuring both job flows and productivity. The last data source is a survey on working conditions or on skill 
utilisation (typically collected at the individual level). A tasks and skills database will be prepared from this 
data source to be matched with the others at the job level for a breakdown of occupations within sectors (NACE 
x ISCO). 
An in-depth comparative analysis of manufacturing will also be performed based on the 2018 (possibly 2021) 
data of the European Manufacturing Survey (EMS). Carried out by a network of European research 
institutes, the EMS aims to analyse the value-creating process in manufacturing firms, covering a wide range 
of process technologies and the organisational practices, qualification structures, and skill shortages that are 
so important for Industry 5.0 challenges. In addition, the analysis of national EMS datasets aims to improve 
knowledge, inform employer associations and trade unions, and advise public authorities on technological and 
economic measures for industrial revitalisation. 
 
To add to the statistical analysis of the impact of Industry 5.0 context on the skills requirements, a separate 
effort will be to use unstructured data from scraping efforts about employers and jobs (vacancies) to estimate 
and map emerging occupations within sectors. The web-scraping of the vacancies, company data and 
collective agreements will rely on the existing data produced within several countries. This information may 
be enhanced with data coming from the OVATE database, a web scraped database on vacancies in the whole 
of Europe. This activity is focused on expanding the current analysis of vacancies by adding the organisational 
context to the scraped material with information coming from diverse sources: company websites, information 
on stock exchange-listed companies, official registers and company information databases (for example 
ORBIS/Van Dijk and Statista dashboard), national datasets providing access to company names (e.g. EMS), 
sector and company level collective bargaining agreements. As shown in Figure 2.2, this web-scraped data 
could be aggregated at the sector (NACE) or job level (NACE x ISCO) to enrich the data bases for the in-depth 
analyses in some countries. 
The forecasting tasks aim at capturing the current state of knowledge about future developments with 
relevance to jobs of tomorrow and emerging skill needs. To this end, different sources will need to be accessed 
to extract information on different types of paths of the future (i.e. future trends, key drivers, outliers) relevant 
to the field of enquiry. We will review quantitative sources, i.e. outcomes of existing EU- and national level 
analyses (e.g. H2020 Beyond 4.0, UNTANGLED) and results of extrapolating, econometric and AI-skills 
trends prediction modelling in activities 1, 2 and 3 in table 1.2. These sources used to capture relevant trends 
in quantitative terms will be complemented by a qualitative scenario-building process in workshops with 
Industry 4.0 Network Partners (WP4) and linking with Cedefop, OECD and other international agencies to 
discuss and refine the results from the scenario building and the extrapolation tasks. Thus, we will integrate 
various sources to learn about the expected dominant trends of jobs in terms of plausible scenarios. This 
enables estimating and mapping emerging occupations and assessing future skill needs and shifts by industry. 
At the same time, it allows us to evaluate qualitatively and improve our critical understanding of those tasks 
which cannot be automated (creativity, social intelligence, problem-solving, etc.), with the support of experts 
and stakeholder participation, to provide insights into the ‘black box’ of new jobs creation. 
The historical analysis aims to understand the role of educational approaches over time and the policy 
repertoire of actors. Our historical analysis will embrace comparisons of the data for different institutional 
(cultural, regional) contexts. The focus will be on the role of the skilling and VET systems as support for the 
different industrial models over time. Our discussion will be with the neo-Schumpeterian approach suggested 
by Perez et al. (2021). We specifically focus on what the educational system (VET, Applied Sciences, training 
approaches within companies) mean for these technological transitions. This understanding will help us in 
enriching the Teaching and Learning Factory concepts. 
Starting from the outcomes of activities 1, 2, 3 and 4, we will construct new indicators and metrics to be 
used by the Industry 4.0 network partners and the Industry 5.0 Platform. The efforts by the EU to develop 
indicators will be investigated, used and enhanced, e.g. Return On Sustainability Index (ROSI), Transition 
Performance Indicator (TPI). The result is a concise set of input and outcome-focused indicators that give our 
stakeholders an understanding of the means and instruments in the skilling domain and the actual outcomes in 
terms of skills gaps and performance. This requires us to have a full set of indicators and present the indicators 
in models that policymakers and other stakeholders can use in their action domains. 
Within several of these activities, it will be important to build on stakeholder intelligence. The engagement 
of Industry 4.0 networks, stakeholder networks, and international agencies such as Cedefop/Eurofound, OECD 
and ILO is needed to translate Industry 5.0 requirements; as input into forecasting; and evaluate the limits of 
automation. These stakeholders will help to evaluate the taxonomies that are developed and other actions. 
Stakeholders and social partners will engage in the Stakeholder Board. 
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Objective 3 - Upgrading Industry 4.0 skilling approaches to Industry 5.0 
Objective 3 is addressed in research activities 1 to 6 and 8 to 10 (table 1.2). The focus is redeveloping and 
enhancing the existing concepts of Teaching and Learning Factories, implementing them in different 
institutional contexts (company, ecosystem-level) and evaluating the implications of the skilling approaches. 
To this end, we work with companies and network partners with specific experiences in developing skill 
networks or approaches as mapped in table 1.3, targeting managers, job seekers, employees and students. 
 
Table 1.3. Overview of selected countries, companies and Industry 4.0 ecosystems 

Regime (OECD, 2020a; b) Countries Company Industry 4.0 ecosystems 

Social-Democratic/corporatist 
/centralised  

Norway Morrow Batteries Eyde Cluster 

Corporatist, centralised Austria Infineon Industrie 4.0 Plattform & 
Arbeitskammer  

Belgium Atlas Copco AGORIA 

Germany ThyssenKrupp, Airbus  

Mediterranean, centralised Basque Country Mondragon Corporation TKNIKA 

Italy Comau Industries  

Liberal, decentralised  UK  Warwick Manufacturing Group 

Netherlands  Sharehouse; Smart Industry 

Statist Centralised  Lithuania Kitron LPK 
 
Enhancing the Teaching and Learning factories concepts 
To upgrade the governance of skills systems from the current Industry 4.0-approach to Industry 5.0, we need 
to evaluate the current performance of the skills systems in industry. In particular, we assess the current state 
of these skills systems in terms of strengthening governance, developing relevant (green and digital) skills 
and effectively using the skills. We analyse how they interact with the institutional context in which they are 
embedded and the impact on: Industry 4.0 policies, STEM-approach, VET-approach, Lifelong Learning, 
funding of schooling and training, and what is done for job seekers. This research consists of literature analysis, 
interviews and discussion on skills taxonomies, organisational models for companies and other skill-related 
issues, and a series of workshops to assess current skills systems with respect to Industry 5.0 requirements. 
The outcome is a change programme for each participating partner and a collective/collaborative learning 
exercise developed with the other network partners in BRIDGES 5.0. This partnership with Industry 4.0 
networks will be expanded during the project following the upscaling strategy discussed under Objective 4.  
 
Experimenting with Learning and Teaching Factories interventions 
First, we focus on updating the Teaching Factory concept to green and digital technologies in an Industry 5.0 
framework to develop green and digital skills. The concept will be tested and developed within eight major 
industrial companies (table 1.3). Industry 5.0 requirements are discussed with company stakeholders and 
translated into a training system that will be managed during two years in the project. The companies will 
select settings in which digital technologies will be introduced according to the training concept with the 
project team. The interventions allow comparing different training methodologies between technologies and 
between target groups. The outcomes will be transferred to the companies by monitoring what they need to 
improve their Industry 5.0 upskilling performance. Results are translated into a handbook. 
The second activity directs the Learning Factory concept and is focused on the existing Public-Private 
Partnership (PPP) efforts in the different countries. With these PPPs, we assess the currently used learning 
factories approaches and how they can change to conform to the Industry 5.0 requirements. With the network 
partners, we arrange a process to adapt/develop the curriculum of a training programme in eight real-life PPP 
settings (see table 1.3). We document the didactic approaches needed and evaluate with the students and 
company representatives their usefulness. The examples of training will also be introduced in the remaining 
PPPs connected to the project in order to gain a guidance approach for upscaling to the European level.  
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Objective 4 - Developing the Industry 5.0 Platform 
The aims are (1) to establish the Proof of Concept for an Industry 5.0 platform and provide a sustainable 
business model designed to integrate project outcomes, and (2) to upscale project results to the European level. 
The Industry 5.0 Platform will be supported by a web-based platform where information will be brought 
together and systematically shared. Thus, the platform fulfils different needs (see table 1.4). 
 
Table 1.4 Main target groups for the Industry 5.0 Platform 

Tier Target groups 
Platform partners 

Managers Employed Students Job 
seekers 

First Industry 4.0 networks, PPPs education and training  X X X X 
Second Companies X X   

Research communities  X X X 
Labour market organisations, training bodies, VET  X  X 
Social partners  X X   
Policy-makers (EU, national, regional, sectoral)  X X X 

Third Larger public  X X X 

For first-tier platform partners, for whom the Industry 5.0 Platform will mainly be developed, the Platform 
helps identify the skills needs and skills gaps of the four target groups and offer solutions. The virtual network 
created by BRIDGES 5.0 will work with such networks. The second-tier partners are interested in parts of the 
project outcomes and will have co-developing roles on those parts that are of interest to them. The third-tier 
partners are interested in the actual outcomes of the project and will be informed. They will have the 
opportunity to share experiences on Industry 4.0 and Industry 5.0 through social media. Table 1.4 indicates 
how the platform partners are connected to the interests of the main target groups addressed in the Industry 
5.0 Platform through representatives and organisations’ networks. The BRIDGES 5.0 consortium already 
includes leading first-tier Industry 4.0-network partners and has representatives of companies, research 
communities and social partner networks on our Company, Scientific and Stakeholder Advisory Boards. 
During the project, further connections will be made through our upscaling strategy. A systematic conversation 
will be developed around the contours and sustainability of the Industry 5.0 Platform. The Industry 5.0 
Platform will therefore be well embedded in the community that will take Industry 5.0 further.  
The main functions of the Industry 5.0 Platform are to (1) inform the debate and the main stakeholders, (2) 
capturing and analysing outputs throughout the life of the project, and creating related opportunities for 
stakeholders to discuss and develop consensus on a wide set of digital skilling issues, (3) innovate through 
exchanges at a European scale, and (4) influence skills policies at the EU-level by helping to generate a 
Strategic Research Innovation Agenda for Europe, for transition to Industry 5.0 skilling policies. 
The main components of the Industry 5.0 Platform are: (1) the coordinating team that creates, maintains and 
achieves sustainability of the Platform; (2) the data sources and information streams about training courses 
such as Teaching Factory/Learning Factory in advanced digital skills pillar of consortium members; (3) a web 
platform on an existing one, rented for the lifetime of the project; (4) a virtual network that will become a 
living community through events, actions and development of sources that are supportive and (5) a policy 
platform to keep connected to policy discussions, and support these stakeholders. Therefore, matchmaking, 
business services, training supply or funding are not the core function of the Industry 5.0 Platform. 
To develop of the Industry 5.0 Platform, an agile development philosophy is used in which the goal setting, 
activity development and deliverable generation are done in an iterative and phased way, building on the needs 
of the different stakeholder groups to upscale the platform to the EU-level. Table 1.5 shows the challenges 
identified with the chosen methodology and how they will be overcome. 
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Table 1.5 Challenges in the chosen methodology and strategy to overcome them 
Challenges  Strategy 
EU-data only covers the past, no real new 
Industry 4.0 technologies 

Access to European Manufacturing Survey to 
provide data on Industry 4.0 technologies. Five in-
depth studies in countries to complete EU data. 

Organisational information is limited in data sets Web-scraping used to complete such information 
Overall EU-picture is difficult to achieve Institutional approach used to cover the main parts of 

Europe. An EU picture can be deducted from these 
parts. 

Surveys designed from an educational perspective 
(e.g. PIAAC, ESJS) do not sufficiently reflect 
issues related to skilling in the work contexts. 

Complement them with surveys designed from a 
work organisation perspective (e.g. EWCS, ECS) 

1.2.2 Do no significant harm-principle 

One of the goals of Industry 5.0 is to make Industry itself more sustainable (greener and more circular). 
Supporting workers to understand and support technological change helps reduce inefficient use of materials 
and waste of natural resources. In this sense, the research topic itself is focused on reducing significant harm 
to the circular economy. The project activities may have travel consequences that lead to significant 
greenhouse gas (GHG) emissions. The project approach is designed to reduce such impacts. The scientific 
results of BRIDGES 5.0 help to develop the circular economy. The research activities are conducted so that 
harm to the environment is as much as possible minimised. Half of the meetings are planned as online activities. 
A separate issue in BRIDGES 5.0 is that our planned web scraping in WP3 may affect persons and websites. 
Usually, job portals do not block IPs, unless a computer starts doing a massive number of queries on a website 
in a relatively short time. However, this is not the case for us since the web scraping exercise will be conducted 
following specific good practices methods. First, we will scrape the websites in periods when the data traffic 
is relatively limited (usually in the night); second, we will make the crawling slower, avoiding exceeding the 
number of queries allowed per day; third, we will constantly change the crawling pattern (time elapse between 
queries); fourth, we will follow the instructions available in the Robots.txt file of each website. Finally, if we 
experiment with some blocking from the websites, we will use different proxy servers and IP rotation. Proxy 
servers and IP rotation are available statistical software such as R or Python. 

1.2.3 Link to national or international research and innovation activities 

To synergise and valorise extant knowledge, our partners and individual representatives build on four major 
innovation trends and developments with high relevance to the EU:  
 
1. Five partners and eight companies in our consortium drive innovation activities on key technologies 

and skills in Industry 4.0. We build on their input in our Company and Stakeholder Board. 
AIT collaborates with the Austrian Industrie 4.0 Plattform on specific developments of research and activities, 
having the blue-collar trade union ProGe on the Advisory Board to guide research. The Lithuanian 
Confederation of industrialists (LPK) is responsible for the strategic direction of the National Industry 4.0 
Platform in Lithuania and coordination with VET in Lithuania. TNO collaborates with Dutch PTVT (and Smart 
Industry platform) and with the Logistics sector (Dinalog). This delivers a connection to 50 Fieldlabs and the 
planned five Dutch EDIHs. IER has the Warwick Manufacturing Group as a context for schooling for advanced 
manufacturing. The Belgian employers association Agoria with TNO has developed the INNOSUP project 
ADMA Service Centre up to 2021 (adma.ec). ADMA.EC helps SMEs becoming Factories of the Future. We 
include eight companies that are themselves in the core of Industry 4.0 in Europe and conduct major research 
and innovation activities: Infineon, Comau Industries, Mondragon Corporation, ThyssenKrupp, Morrow 
Batteries, Airbus, Kitron, Atlas Copco. Infineon collaborates in the Erasmus+ Metis-project on Industry 4.0 
and skilling. 
2. Four partners are driving the European learning and education efforts by public-private learning 

ecosystems in different institutional contexts (see project list in Part A of Proposal (EU Portal)). 
LMS (Patras UNI) has been founding a Competence Center based on Teaching Factories and acts as an EIT 
Manufacturing RIS Hub. LMS has founded a local DIH and has experience with educational programs (i.e. 
ERASMUS+ SAM, EIT Manufacturing M-NEST-RIS, INTERREG Future4.0). The Basque DEGV (also 
known as TKNIKA) runs several regional initiatives such as TKgune as a network of VET centres aimed at 
facilitating bidirectional knowledge transfer between 40 VET centres, 200 teachers and companies. DEGV 
coordinates four hubs aligned to the RIS3 strategy. DEGV also runs international efforts (European Forum of 
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Vocational Education and Training, trans-Atlantic Technology and Training Alliance, World Federation of 
Colleges and Polytechnics, METALS, USWE, SDG4BIZ, CoVE). In the UNESCO-UNEVOC effort, DEGV 
is working in the BILT project dealing with digitalisation and 4.0 industry. DEGV has Experience in Erasmus+ 
Sector Skills Alliance: METALS, USWE and Knowledge Alliance (SDG4BIZ). DEGV has experience in the 
CoVE project in Advanced Manufacturing EXAM 4.0 and coordinates, together with Dutch Katapult (PTVT) 
the CoVE Community of Practice and the CoVE EU Support Services. 
The University of Bari Aldo Moro is partner of the international consortium which offers the Erasmus Mundus 
Joint Master in Economics of Globalisation and European Integration (EGEI). The German TUDO runs the 
ESSA Sectoral Blueprint project in the Steel industry. AIT coordinated two foresight projects on 1) the future 
of formal and informal learning and 2) the future of social innovation in education on behalf of DG EAC. 
3. Seven partners are leading discussions on industrial transformation 5.0 and Workplace Innovation. 
TNO, TUDO, KUL, WIE and IER engage in the European Workplace Innovation Network (EUWIN) since 
2013 - an important network for DG GROW to promote win-win solutions for innovation in companies. TNO, 
WIE, AIT and TUDO are long-time collaborators on the topic of social innovation (FP7 SI-DRIVE, FP7 
SIMPACT, H2020 Social Innovation Network, ESSI-network) as a means to deal with societal challenges. 
IER and CNAM were involved in the H2020 QuInnE project on how better work leads to innovation and more 
and better jobs (see UK Government’s 2017 Taylor Review). UNIBA is a member of the Work Group on 
“Digital Platforms and the future of work” created by the Italian Government. AIT is participating in the 
Manufuture High-Level Group and is a Member of the European Factories of the Future Research Association 
(EFFRA). 
4. Seven partners lead the EU- and international research social science data infrastructure on labour 

markets, organisation, productivity and growth (see project list in administrative documents). 
AIT, CNAM, IER, KUL, TUDO and TNO coordinate several national and EU projects on robotics, Industry 
4.0 technologies, and work research (FP6 MEADOW, H2020 RoboHarsh; SBO Paradigms4.0 (Belgium); 
H2020 Beyond4.0, H2020 GI-NI, H2020 UNTANGLED). KUL coordinated and CNAM participated in the 
H2020 European Research Infrastructure network InGRID-2, which integrates EU wide methods on work and 
social conditions. UNIBA is leading the JRC (European Commission)-B4 study on the impact of digital 
technology on employment and working conditions in cooperation with the Institute of Economics-Sant’Anna 
School of Advanced Studies and the University of Modena and Reggio Emilia.  

1.2.4 Interdisciplinarity and integration of SSH 

Issues related to industrial and societal transformation and related institutions and decision making are 
characterised by high levels of complexity and require by their very nature an inter-disciplinary approach. The 
topic of BRIDGES 5.0 is highly complex in its interrelations of technology, economy and society and its 
multilevel issues. It puts vast efforts in organising and benefitting from the interaction of various subsystems, 
interdisciplinary research, and subsequently debates and insights from different groups in society represented 
by different types of organisations, policymakers, training organisations, certification bodies etc. For 
BRIDGES 5.0, the risk was ‘overstressing’ the SSH-side in the consortium. That is why we have secured the 
technology and digital expertise by including leading technology companies in Europe in the consortium. They 
guide the project through the Company Board. The dialogue in the consortium is from the onset a dialogue 
between engineers, educational specialists, teams of humanities specialists, sociologists, psychologists, 
technologists, historians, political scientists and economists. Further Industry-expertise is secured by sector 
representatives from Industry 4.0 platforms, improving the inter- and trans-disciplinary approach in the 
consortium (see section 1.2.3 for an additional overview on international networks integration). An 
interdisciplinary Scientific Advisory Board supports the research.  
 
More concretely, BRIDGES 5.0: 
› Integrates an interdisciplinary team necessary for research on the past, the present and the future of 

industry, society and skills. Historical expertise is included in WP1 and allows to put a perspective on the 
data analysis (WP2, 3) and the intervention studies (WP5, 6). The historical analysis focuses on the role 
of the skilling and VET systems as support for the different industrial models over time. Econometric and 
statistical expertise is required for forecasting. Sociological, psychological and political science expertise 
is needed to understand these forecasts and develop foresighting workshops (WP4); 

› Analyses several datasets and constructs web-scraped data which require different econometric, 
sociological and Machine Learning frameworks. Different disciplines need to collaborate to improve the 
understanding of job and labour market transformation (WP1, 2, 3). The team performs multi-level 
analyses at the EU-regional, national, and several sectors and individual companies and employees’ levels 
(WP1 and 2); 
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› Applies and considers different disruptive technologies, e.g. in using AI for web scraping data and 
considering them in scenarios, thus combining them with SSH theories and concepts, like firm 
organisation and strategy, ecosystems, teaching and learning factories etc.; 

› Underpins in a workshop this interdisciplinary understanding at the start (WP1). All disciplines and types 
of stakeholders need a common theoretical understanding of the project’s core issues. 

› Uses several disciplinary perspectives to develop and study the Teaching and Learning Factory concepts. 
Next to pedagogical expertise for surveying the learning approaches used in the companies and networks, 
a sociological and psychological understanding is needed to understand the impacts of optimised training 
on workers and company performance. Liaise with a variety of stakeholders in different formats (teaching 
factory, learning factory, platform, workshops, interviews etc.) to come up with solutions for skilling 
different target groups during the project; 

› Creates discussions between the disciplines starting from an interdisciplinary framework developed in 
WP1, mixing economics, historical sciences, psychology, sociological and political science perspectives. 

The combination of different types of consortium partners (Research & Technology Organisations, 
universities, companies, social partners) requires BRIDGES to support interdisciplinary perspectives. In 
translating the results into requirements for engineering knowledge and digital skills, we need to be able to 
discuss with a broad set of stakeholders (for example, the EFFRA-networks (European Factories of the Future 
Research Association) on the content of Factory of the Future-research). The proposed Scientific Advisory 
Board also covers very different expertise: Prof. Laure Mention (Royal Melbourne Institute of Technology – 
advanced manufacturing), Prof. Linda Clarke (Westminster University – VET and social partners), Ass. Prof. 
Paul Ligthart (Radboud University Nijmegen – Business Administration), Ass. Prof. Guido Orzes (Free 
University of Bozen – Sourcing and Manufacturing), Prof. Ralf Tenberg (TU Darmstadt – Didactics). An 
international candidate and participation of international organisations are discussed. 
The calculation of several indicators and metrics quantifying the relationship between the variables will be 
helpful in the design of policies on skills, inequality based on empirical evidence and research-assisted 
approaches (WP4; 7). Political science expertise is further required to develop ideas on the governance of 
skills systems and enter into a collaborative learning exercise with the other network partners. Translating 
Industry 5.0 requirements, the personal, social, and business aspects will be defined as social requirements in 
specific interventions, thus contributing to the amalgamation of industrial, technological and SSH perspectives. 
Launching the web platform Industry 5.0 Platform will provide yet another effort from the team to combine 
the ability to integrate networks of partners with the expertise to develop and manage a web platform. 

1.2.5 Gender dimension 

We take account of the state-of-the-art research on gender inequality and focus our activities on understanding 
what is needed to develop an Industry 5.0 concept that helps reduce gender inequality. Our project team is 
aware of the EU Gender Equality Strategy 2020-2025. Europe intends to: i) close gender gaps in the labour 
market, ii) achieve equal participation across different sectors of the economy; iii) address the gender pay and 
pension gaps; iv) achieve gender balance in decision-making. However, the EU is still far from closing these 
gaps. COVID-19 and the digital transition are possibly making gender equality even harder to achieve. The 
outbreak of the COVID crisis hit women the hardest (job losses, reduced working hours, domestic violence). 
The subsequent push toward a digital transition through NextGeneration EU is creating an unprecedented 
opportunity for investment in the European Union but poses relevant issues in terms of gender equality. 
Women may face relevant inequalities in the digital transition process. According to the Women in Digital 
Scoreboard (WID), a monitor of women’s participation in the digital economy and society, women are still 
less likely to have specialist digital skills. Only 18% of ICT specialists in the EU are women. Women are thus 
far behind men, with a gap of 7.7% in digital skills in 2019 (Duarte, 2021). According to Eurostat, in 2016, 
only one in six ICT students were women, and in 2019, 41% of the total workforce in the ICT sector was 
registered as women. 
 
Indeed, research highlights how inequality in the distribution of tasks, occupations, and wages changes over 
time and how technology, education and organisational practices play a role. 
› Lindley (2012), for example, investigates whether the industry-level shifts in skill demand that occurred 

in the UK labour market between 1997 and 2006 have differed for men and women, highlighting the role 
of technical change and job task inputs. According to her findings, overall, women lost out from technical 
change since the increase in the demand for highly educated women was less than the fall in demand for 
medium educated women. 

› More recently, Brussevich et al. (IMF, 2019) conducted a comprehensive analysis of the gender gap in 
terms of job automatability in a sample of 30 advanced and emerging economies. Women, on average, 
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perform more routine or codifiable tasks than men across all sectors and occupations; simultaneously, 
they perform fewer tasks requiring analytical input or abstract thinking, where technological change can 
complement human skills and improve human skills labour productivity. Women’s self-selection mainly 
explains this in certain occupations. Nedelkoska & Quintini (2018) highlighted that women often carry 
out more automatable tasks than their male counterparts even within the same occupation. Technological 
transformations are thus not neutral per se, and female workers are at a significantly higher risk for 
displacement by automation than males. 

› Companies stress the importance of Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) quali-
fication for access to and use of new technologies (Kirk, 2009). However, women are less represented in 
such educational programmes, bringing them more risks of being left out. In addition, the polarisation of 
occupations and opportunities may push lower educated women into jobs with limited prospects (Dwyer, 
2013). Women are also less present in management and trade unions, which further increases their risk. 

› However, new research shows convergence in labour market opportunities for men and women. Gender 
differences in occupational choices seem to have narrowed significantly over time (Keller, 2019). Several 
factors, contributing to declining gender gaps in wages and schooling, account for 58% of the gender 
convergence in occupational choice. Skilled-biased technological change also helped to narrow the gender 
wage gap. Men have more motor skills for which demand has dropped. Women have skills more relevant 
for the current labour market (Yamaguchi, 2018). In line with growing educational participation, women 
appear to be increasingly opting into occupations that are relatively more insulated from the risk of 
automation, and gender differences are substantially lower or even negligent for younger women. 

BRIDGES 5.0 needs to investigate if such results are still valid. Against this background, the BRIDGES 5.0 
project is not gender blind and promotes an inclusive digital and green future by enhancing the skills of men 
and women for Industry 5.0. We have formulated key indicators of our research to support a gender-equal 
Europe (WP4.4). Therefore, gender differences will be a central focus point in all our analytical WPs (WP1, 
2, 3, 4, 5 and 6) adopting a transversal gender approach and in our dissemination WPs (WP8, 9). Industry 5.0 
as a new concept needs to include strategies in companies and networks to support more gender equality. 

1.2.6 Open science practices 

The BRIDGES 5.0 consortium is committed to open science and open science practices. We will manage our 
output in BRIDGES 5.0 in seven ways that support open science. First, we support early and open sharing of 
research. TNO and other partners manage open (trusted) repositories in which all (early) publications can be 
accessed as prepublication. In line with HorizonEurope rules and current trends in IP management and 
publication strategies, our consortium is committed to ‘gold’ open access peer-reviewed scientific 
publishing. This means that an article is immediately provided in open access mode by the scientific publisher. 
We reserve a budget for ten Open Access publications. The Open Access Infrastructure for Research in Europe 
(OpenAIRE) is the entry point to determine which gold open access repository to choose. In addition, other 
repositories such as the Registry of Open Access Repositories (ROAR) and the Directory of Open Access 
Repositories (OpenDOAR) will also be used. The associated costs have been accounted for in our calculations 
for ten journal articles. These publications will be fully Open Access. 
Second, this is visible in how we manage our research output, including research data (see 1.2.6). All books, 
tutorials, public deliverables and presentations will be publicly served through the BRIDGES 5.0 website. For 
this purpose, a self-archiving, i.e. Green Open Access area (see EC, 2015) will be developed in the BRIDGES 
5.0 website (WP9). We will follow the Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research 
Data in Horizon Europe. The digital research data and metadata generated in BRIDGES 5.0 are managed 
in line with the FAIR principles. A Data Management Plan (DMP) will be established and regularly updated 
for generated (and/or collected) data by month 6 of the project; with submission or, latest by grant agreement 
in cases of public emergency (e.g. COVID-19 projects). 
Third, we apply measures to ensure the reproducibility of research outputs. Information will be made 
available via the repository about any research output/tools/instruments needed to validate the conclusions of 
the scientific publication. 
Fourth, we provide open access to research outputs through deposition in trusted repositories. CNAM 
(partner) and KUL (coordinator) are involved in the H2020 InGRID-2 project creating an open research 
infrastructure on data on work and organisation.  
Fifth, we support that consortium members participate in open peer-review activities organised by the 
European Commission. 
Six, we involve all relevant knowledge actors, including citizens, civil society and end-users in the co-creation 
of R&I agendas and contents (such as citizen science). Please see our impact section for this.  



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : BRIDGES 5.0 Part A and Part B

 

101069651 – BRIDGES 5.0 – Part B – Page 21 

 

And last, we commit to trustworthy Interpretation of data collected in our project (see: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-018-9547-8). 

1.2.7 Research data management and management of other research outputs 

Knowledge management and protection 
We ensure careful protection of knowledge going inside and outside the consortium and of any 
intellectual property derived from the work in the project. This is accomplished by using safe software 
tools like SharePoint and sharing methodologies for knowledge management. Moreover, we will always 
collegially peer review our outputs and data that circulate within and go outside the consortium. We will create 
an open environment in which we can be critical of each other. The Consortium will elaborate a detailed 
BRIDGES 5.0 - Knowledge and Data Management Plan (KDMP – D9.1) in month six of the project (WP9.1). 
In line with the Guidelines on Data Management in Horizon Europe, the KDMP specifies what data BRIDGES 
5.0 will produce, how these will be made accessible for future research, and how they are stored. The Project 
Coordinator and Project Management Team are responsible for ensuring this. The Consortium ensures that 
the EU logo and disclaimer is included in all publications and that the role of the EU’s Horizon Europe 
research and innovation programme in funding the research is acknowledged. The partners are fully aware of 
the intellectual property rights regulations and provisions as amended for Horizon Europe. These issues will 
be included in the Consortium Agreement. 
 
Management of research data 
Possible standards to be utilised during the data collection have been listed in the overall BRIDGES 5.0 
Approach and Methodology section. Our consortium will specify a Knowledge and Data Management Plan 
(KDMP) to outline how the research data was collected, generated, handled during and after the project (WP9). 
It will cover all information at the ‘Data Management Template (HE):V1.0 – 05.05.2021’ and will be exploited 
by the Zenodo platform (https://zenodo.org/). TNO will hold data management responsibility. 
Quantitative datasets. BRIDGES 5.0 will collect new data through web-scraping (WP3), in the intervention 
studies (WP5, 6) and in the different workshops (WP4, 7). However, the core of the research (WP2, 4) is on 
existing EU-wide or national-level datasets. These will be processed and innovatively combined to produce 
(WP2) new results. Each partner will require access to the data to be used in their tasks according to each data 
provider's prevailing rules and protocols and will store it in secured cloud storage facilities or computer systems 
as described in the KDMP. Partners using the same data will coordinate when needed their request for access 
referring to the BRIDGES 5.0 project. Specific national data sources owned by non-BRIDGES 5.0-partners 
can only be accessed for analysis. Consequently, these data cannot be shared between partners or made 
available after the project end. Some of these datasets (see section 1.2.1), contain highly detailed information 
on firms and workers, which raises issues of privacy. The access to these data is restricted to the research 
project by the respective institutions that collect and manage these data. They are not public. 
For the web-scraped data, data collection will be limited as explained in section 1.2.2. The data will be managed 
by the WP3-teams along the lines described in the KDMP. When consortium partners collect data from the job 
portals, the national copyright and database rights legislation should be taken into consideration. For the 
intervention studies, WP5 and WP6 will abide by the same rules. WP4 and 7 collect data on opinions and 
decisions by stakeholders and policymakers. The rules to do this are also covered by the KDMP. 
Timing. At the earliest opportunity and appropriate times, the results of the project will be made publicly 
available by the presentation at internal and external conferences and by publication in peer-reviewed journals. 
Immediately after publication, programmes and codes created in the BRIDGES 5.0 project will be freely 
available on appropriate request, adhering to relevant regulatory requirements and ethical use of data approval. 
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2. Impact 
 
BRIDGES 5.0 contributes to the medium-term outcomes and the longer-term impacts described in the work 
programme. Section 2.1 starts with the scale and significance of the BRIDGES 5.0’s contribution to the 
expected outcomes and impacts. This allows us to indicate which impacts and outcomes we aim for and why. 
Next, section 2.2 indicates our proposed pathway and the scale and significance we aim for each of these 
outcomes and impacts. Finally, section 2.3 describes the communication measures to ensure the maximum 
impact. 

2.1 Project’s pathways towards impact  

2.1.1  Scale and significance 

BRIDGES 5.0 builds on a consortium already covering a significant European scale. We engaged eight leading 
European companies in advanced manufacturing (Atlas Copco, Mondragon Corporation), semi-conductors 
(Infineon), battery production (Morrow), robot production (Comau Industries), electronics (Kitron), aviation 
(Airbus), steel (ThyssenKrupp). These companies are the core of European manufacturing, part of strategic 
value chains, and leading in Industry 4.0. Together they employ some 400.000 workers. These companies play 
different roles in the project, but all have a seat in the Company Board to co-govern the project's impact. 
BRIDGES 5.0 aims to expand the number of companies to at least 20 by the end of the project. 
BRIDGES 5.0 also organises leading Industry 4.0 Platforms that reach hundreds of thousands of SMEs and 
large numbers of workers: Agoria (Belgium), Smart Industry (Netherlands), Industrie4.0Plattform (Austria), 
LPK (Lithuania), the Warwick Manufacturing Group (UK), the Eyde Cluster (Norway). We count on upscaling 
our contacts to the European level with the help of these platforms. The objective is to integrate all national 
Industry 4.0 networks (currently 30) into the Industry 5.0 Platform by the end of the project. 
 
Moreover, BRIDGES 5.0 is connected to the core social partner networks in the European industry such as 
BusinessEurope, ETUC and IndustriAll. We also start with several national employer associations (LPK, 
Agoria) and trade unions (ProGe, FNV). We have selected ProGe for their specific role in the Austrian 
Industrie 4.0 Platform and include their large experience in achieving innovation impact. The aim is to include 
most national social partner networks throughout the project, linking them to the Industry 4.0 networks. These 
networks are integrated into the Stakeholder Board from the project start. The Stakeholder Board will have 
European wide representativeness at project end for social partners and Industry 4.0 networks. The CEEMET 
(employers association of the manufacturing industry) has indicated its support as an associate member. 
For the educational systems, we start with several partners that are strongly engaged in the European Sectoral 
Blueprints (DEGV (=TKNIKA) and TUDO (ESSA, Spire)) and expand these networks during the project. At 
the end of the project, together with the input of the national Industry 4.0 platforms, we aim to reach all relevant 
VET/HVET-networks in Europe. We involve the specific educational systems and networks after discussions 
with the Company Board and the Stakeholder Board about the development of skill certifications and 
recognitions outside of the existing VET/HVET have taken place. 
The above-mentioned project stakeholders guarantee our entrance to the four project target groups: managers, 
employed, job seekers, students. The Company Board and the Stakeholder Board will start with representatives 
that cover the interests of managers and employees in the first instance. Then, throughout the project, we will, 
under the guidance of the Company and Stakeholder Boards reach out to labour market and educational 
institutions. 

2.1.2 Expected outcomes and impacts 

BRIDGES 5.0 distinguishes four medium-term outcomes and three longer-term impacts, which directly follow 
from the project objectives and results as described below. We also directly address the potential barriers and 
requirements for achieving the projects’ impact. 
 

Outcome 1a – Deliver a quantitative and qualitative understanding of skills gaps, forecasts of future 
development of skills gaps and emerging occupations, and manage an agreement on the importance of Industry 
5.0 for the different stakeholder groups. 
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Credible pathway. Five steps are needed to achieve this outcome: 
› Enrich European figures on labour, skills and the labour market with in-depth data from five countries 

delivered in the second project year. We start with five statistical ‘deep dives’, each representing an 
essential institutional context in Europe and complement these with information from the web scraping 
activities. The outlook ensures sufficient coverage of the EU and allows for a credible enhancement of 
the EU figures. (WP2, 3) 

› Figures are made manageable with an indicator set for the different skills gaps. At the same time, a plan 
will be made for updating the data for subsequent years during and after the project. (WP2, 8.4) 

› Forecasts on skills are delivered in the third year for critical assessment by stakeholders on the Industry 
5.0 Platform. (WP4) 

› In year 1 of the project, we formulate a proposal for a standard for Industry 5.0 and discuss it with the 
responsible organisations (ISO/NEN). We offer the International Standards Organisation (ISO) the 
opportunity to further develop our proposal in line with their worldwide standards. (WP1, 7) 

› The dissemination and communication plan intervenes in each step and ensures continuous dissemination 
and promotion of the research results. (WP9) 

Requirements and potential barriers. We rely on the quality of the data from the five ‘deep dives’. This requires 
high commitment of the statistical authorities in the five countries. We are working with our national 
stakeholders to ensure data access. Another barrier can be a lack of commitment of partners to support the 
results from the analyses. This commitment shall therefore be a continuing point of dialogue in the Stakeholder 
Board. 
 
Outcome 1b - BRIDGES 5.0 pays special attention to the openness of the solutions and results, data, and the 
research process's transparency. It ensures reliability, public awareness and support, and wide application by 
user communities. The actions promote the highest standards of transparency and openness. Our actions ensure 
that research and innovation processes and outcomes are in tune with society's needs, values and expectations, 
in accordance with responsible research and innovation. 
 
Credible pathway. Three steps are needed: 
› During the project, research questions, methods and procedures are made available on the project website. 
› Throughout the project, data, results and other outcomes are made available on the Industry 5.0 Platform, 

enabling stakeholders to comment and add further insights. (WP9, 8) 
› We develop a guide for users on our website to support the material's best use and navigate between 

content. (WP8) 
Requirements and potential barriers. We need to assess to what degree General Data Protection Regulation 
(GDPR) may lead to delays in accessing data and merging microlevel databases. 
 

Outcome 2 – Renew and enrich existing learning and training paths with the Industry 5.0 concept that teaches 
STEM and soft skills to employees. Industry 4.0 companies and networks accept the solutions. Applying the 
enriched interventions leads to sustainable, high-quality jobs according to Industry 5.0 standard in the eight 
company cases and serve as an example for the companies and sectors approached during the project. 
 
Credible pathway. Five steps are needed: 
› At the start (year 1), the eight companies engaged in the project understand what is needed to translate 

Industry 5.0 requirements into business practice. Then, for these eight companies, concrete plans for 
Industry 5.0 jobs are developed and tested. The intended impact is to improve the training possibilities 
for up to 400,000 employees at these companies. (WP1, 5) 

› Successful approaches for these interventions are documented, and the concepts are transferred to other 
project stakeholders. In addition, the lessons learned will be translated into an interactive online manual 
so that new and improved learning and training pathways can be easily transferred to stakeholders outside 
the project. (WP6, 4) 

› The renewed and enriched paths for all larger companies will be adapted for the European SMEs in 
cooperation with the Industry 4.0 platforms. (WP1, 7) 

› By year 4, the five Industry 4.0 networks will offer their networks these learning and training paths. They 
will reach 100,000+ companies and possibly millions of employees, job seekers and students. Most of 
these target groups will be directly informed, but many more will benefit indirectly from the developed 
training methods. (WP5, 6, 7, 8, 9) 



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : BRIDGES 5.0 Part A and Part B

 

101069651 – BRIDGES 5.0 – Part B – Page 26 

 

› The dissemination and communication plan intervenes in each of these steps and ensures continuous 
dissemination and promotion of the research results. (WP9) 

Requirements and potential barriers. We expect large differences in the impact of the training paths between 
countries. The introduction of the training paths may be hampered by difficulties in financing implementation, 
especially at the national level, and by the long timing of policy processes reducing the acceptance of change 
amongst stakeholders. Changing this takes time. We address this through seeking synergy with existing 
initiatives of the Industry 4.0 networks and the PPPs in training and education (see WP7.1-2). We are confident 
that the parties in the Stakeholder Board will take initiatives to make agreements among themselves about 
funding or to make agreements with national ministries about support. The involvement of DEGV (TKNIKA) 
in this consortium will be helpful to understand how such agreements should be made. 
 
Outcome 3 - An Industry 5.0 Platform is realised with links to European skilling initiatives and the existing 
Industry 4.0 platforms. The Industry 5.0 Platform aims to support the existing Industry 4.0 Platforms with 
information on future skill requirements to improve critical understanding of job creation's "black box". The 
30 EU Industry 4.0 Platforms are connected to the Industry 5.0 Platform. 
 
Credible pathway. Five steps are needed: 
› From the project start, the web platform will initiate dialogue with five Industry 4.0 platforms on the 

industry's future, support stakeholder decision-making on training strategies, and support scaling up, 
disseminating and valorising the results of BRIDGES 5.0. The five Industry 4.0 platforms are 
representative of the major five institutional contexts in Europe. (WP8) 

› In a second step, all Industry 4.0 platforms in the EU will be involved in a set of workshops in order to 
clarify the importance of the Industry 5.0 Platform. (WP7) 

› By project end, all networks will be connected to the Industry 5.0 Platform. A connection to other EU 
platforms for skilling (e.g. COVEs, Digital Transformation Accelerator (DTA)) is realised. (WP7) 

› At the project end, a Proof of Concept plus a business action plan for the Industry 5.0 Platform (developed 
according to the Gasmann-methodology2) are delivered and handed over to the Industry 4.0 platforms as 
main owner of the results. We work on a partnership of the companies in the Company Board and the 
social partners in the Stakeholder Board to be co-owner. (WP7) 

› Dissemination and communication through the Industry 5.0 Platform start from project start. The platform 
has a "living community", i.e. an active, interconnected (virtual) network that informs the debate and key 
stakeholders (e.g. on skills gaps, taxonomies, best practices). It also innovates through exchange (i.e. 
knowledge sharing, action and networking) on a European scale and influences skills policies at the EU 
level. Industry 5.0 Platform is a catalyst in the area of skills, and plays a central role in the skills value 
chain in Europe. (WP8) 

Requirements and potential barriers. A barrier can be the acceptance and maintenance of the Industry 5.0 
Platform after the project end. Although WP8 delivers a proof of concept and a business plan for the Industry 
4.0 platforms to consider, problems with funding the follow-up and keeping the platform up-to-date may arise. 
It may also happen that stakeholders take no action, put other topics on the agenda, or that the involvement of 
stakeholders fades away. We address this in two ways: first, a proven stakeholder engagement strategy is used 
during project implementation (WP7, 8). This identifies the key stakeholders, supports and encourages their 
involvement and closely monitors it. Where necessary, additional efforts will be made to encourage 
participation and exploitation of project results, e.g., involving companies or workers through representative 
bodies and lowering the barriers to participation in knowledge exchange events. Second, after the project, the 
consortium will maintain close contact with the companies, networkers and other key stakeholders to enable 
follow-up. 
 
Impact 1 - The Industry 5.0 Platform, including the learning trajectories and pathways, is a socially innovative 
yet impactful way for improving European industry. In close cooperation, the platform helps reducing industry 
skills gaps. Up to 60% of adults need to be in training (see Pillar of Social Rights), and the percentage of 
employees without basic skills needs to drop from 44% to 40% (EU Commission, 2020). The platform and 
trajectories help companies and Industry 4.0 platforms in attracting and developing more and better-qualified 
staff. Our social innovation approach helps to reduce the percentage of companies that experience resistance 
against Industry 4.0 technology from 30% to 27% in Europe (goal of European Commission, 2021). We 

 
2  Gassmann, O., Csik, M., & K. Frankenberger (2014) The Business Model Navigator. 55 Models That Will 

Revolutionise Your Business. Harlow: Pearson Education. 
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develop our approach in line with European social and ethical values and sustainability. This increases 
inclusiveness and greening in companies. 
 
Credible pathway. Three steps are needed to achieve this impact: 
› The Industry 5.0 Platform agrees on an upscaling plan for Industry 5.0 in European sectors. This upscaling 

plan is accepted at the level of the social partners BusinessEurope and ETUC, participating in the Project 
and Stakeholder Board. The roll-out plan involves four years after the project. As indicated, the scope is 
the whole industry as represented by these social partners. 

› An acceptance of the upscaling plan by Industry 4.0 Platforms and local policymakers leads to action 
programmes in all countries (30). The examples of the five trajectories with Industry 4.0 Platforms during 
the project (Austria, Netherlands, Belgium, Lithuania, UK) support further upscaling action programmes 
four years after the project. 

› In the dissemination and communication plan, we focus on developing 100 examples of Industry 5.0 
companies where skills gaps have been reduced by at least 10%, including examples of inclusiveness and 
greening actions. These examples will be ready at the project end and later updated. 

Requirements and potential barriers. New and improved learning and training pathways should enable 
companies, employees, students and job seekers throughout Europe to cope with current and future disruptive 
technological, economic and social developments. Socially innovative methods to achieve this requirement 
take time. Our stakeholders will have to commit to this. This commitment is, therefore, an important, ongoing 
discussion point in the course of the development of the Industry 5.0 Platform. 
 
Impact 2 – The Industry 5.0 Platform continuously updates knowledge on skills gaps and strategies to deal 
with skills gaps after the project deadline. This knowledge development is linked to the EU policy on skills. 
The percentage of business managers communicating about upskilling (now 50%; DG EMPL) grows with 
10%. 
 
Credible pathway. Three steps are needed: 
› The Industry 5.0 Platform works on the basis of an updated plan of data on skills gaps and strategies to 

deal with skills gaps. 
› Cooperation with European and international agencies and knowledge providers is elaborated so that the 

flow of information to the Industry 5.0 Platform becomes continuous. Therefore, agreements are sought 
with: the European Labour Authority, Eurofound, DGEMPL, JRC (Joint Research Center), Cedefop, EU-
OSHA, DGs and OECD. We already discussed with the ILO possible cooperation. 

› New initiatives, such as the European Digital Innovation Hubs, the DTA and the Knowledge Hub of DG 
GROW and DG EMPL, will also be linked to the Industry 5.0 Platform. 

Requirements and potential barriers. There may be a delay in setting up the DTA and other initiatives. The 
assumption is that the various European agencies are willing to work with us to access European data. We will 
take initiatives with the Stakeholder Board to reach those agreements. 
 
Impact 3 – Achieving coordination and discussion between European social partners on the importance of 
Industry 5.0 and the skills gaps approach, based on BRIDGES 5.0 underpinned data, knowledge and guidance, 
helps achieve consensus and successful action towards industry renewal on this topic. 
 
Credible pathway. Two steps are needed: 
› BusinessEurope, CEEMET, ETUC and IndustriAll develop their current digitisation agreement into 

national action plans in which employers and trade unions in all European countries cooperate to improve 
the approach to skills gaps. 

› The partnership between social partners will ensure an agreement with the European Parliament on 
support for agreements by European social partners (Month 44). 

Requirements and potential barriers. Differences in the implementation of agreements always exist between 
countries. There will always be leaders and laggards in the comparison of countries. The dialogue in the 
Industry 5.0 Platform will be done with the idea to help the leaders' examples trickle down to the laggards. 
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2.2 Measures to maximise impact - Dissemination, exploitation and communication 

2.2.1 Strategy and draft plan for dissemination and exploitation of results 

For BRIDGES 5.0, a dissemination, communication, and valorisation strategy has been carefully designed to 
maximise the expected project outcomes and impacts (see section 2.1). We consider how the results can be 
made relevant to the everyday reality of the European economic actors. We address socioeconomic effects at 
the level of business models and at the level of labour markets. This means that BRIDGES 5.0 communicates 
with different stakeholders: employers, employees and their representative organisations. BRIDGES 5.0 also 
disseminates at a European scale, accounting for different institutional contexts. Focussed communication and 
dissemination actions of the results are crucial to maximise potential outcomes and impact with various 
(external) stakeholders. In this strategy, timely cooperation with stakeholder groups is crucial and will be 
carefully balanced. The Dissemination and Impact WP (WP9) contains the time-scheduled work tasks and 
fine-tunes the Dissemination and Communication plan. Measures contained in the WP will run alongside and 
complement research activities throughout the project. The core elements of our strategy are: (a) 
disseminating and communicating to engage twelve main target groups listed in Table 2.1; (b) engaging 
these target groups at all relevant stages of the project implementation (Table 2.2); and (c) exploring 
means of sustaining and exploiting the project results beyond the project delivery. All dissemination 
activities are monitored in WP9 and reported in the Dissemination and Exploitation Plan to enable the 
European Commission to trace the activity. 
 
2.2.1.1 Target groups in relation to impacts 
To achieve a strong impact among our target groups, we identify in Table 2.1 how we see the needs for these 
major target groups of BRIDGES 5.0. Our final customer with the Industry 5.0 Platform is the network of 28 
Industry 4.0 platforms. They will be integrated into the Stakeholder Board during the project.  
 
Table 2.1 Needs of the target groups connected to expected outcomes and impacts 

Target groups Needs 
EU-Scientific 
communities 

Policy think tanks, academic and higher work and educational communities are interested 
in the guidance for skills impacts, taxonomies, predictions. The SAB will cover the main 
communities interested in our outcomes. We include the OECD as SAB-member for the 
international networks. Cedefop will be consulted.  

International 
scientists 
Public funders Public funders of Industry 4.0 technology development need to understand how to pro-

mote inclusive social development in their funding. Public funders for social investment 
need to understand the relationship between technology and social innovation. 

Policymakers Policymakers at all levels (EU, national, regional, international) need to redevelop 
industrial, employment and educational policies. Our results (scientific, promotional) 
supports these policymakers in industrial and technology development. 

Companies 
and 
organisations 

Companies require a well-educated labour supply. They need to understand how to 
guarantee good job quality and equal opportunities for workers, apart from being able to 
remain competitive and/or cost effective, by adopting to/adapting new technologies. 

Industry 4.0 
sector 
networks 

These networks promote Industry 4.0 technologies. Their need is to improve the adoption 
of these technologies. In the Stakeholder Board, they align the project activities and results 
to their needs.  

Technologists The developers of digital/ Industry 4.0- technologies have a need to understand the (social) 
choices to be made with these technologies for an inclusive digital economy. 

Employer, 
trade unions 
and employee 
representatives 

Technology itself and its outcomes can be socially negotiated. Key social actors at the 
national and EU levels; Employers, employers’ associations, social partner platforms need 
to understand what can be negotiated. 

EU/UNESCO 
-VET 
Networks 

Integration of VET and HVET communities at the international (UNESCO-UNEVOC), 
European and national level is needed. Exchange of best practices between countries and 
increased dialogue between Industry 5.0 and VET institutions is needed.  

Media, special-
ist media 

This is a core target group. Top-level newspapers and (social) media channels in different 
EU-countries need to be involved and have a need for underpinned input to shape the 
debate.  
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Target groups Needs 
Broad public The broad public, needs insights into how the transformations in the different shapes work 

and can be of benefit to them. 
 
2.2.1.2 Communication activities 
BRIDGES 5.0’s dissemination strategy depends upon a tailored set of dissemination and communication 
means. Table 2.2 shows what targets are planned, the target value, responsible WP and verification means.  
 
Table 2.2 Dissemination and communication activities per WP and measurable targets 

KPIs Target value WP Verification 
1. Presentations within Consortium events, and during external Conferences and workshops 
• Final conference 200 persons participating 7 Attendance list 
• Intermediary scientific and 

stakeholders conference  
200 persons participating 7 Attendance list 

• Presentations scientific 
conferences/workshops/ 
symposiums  

24 events in total: reach of 10,000 
scientists and practitioners  

9 Website overview 

Academic Publications 
• Peer-reviewed journal articles 10 peer-reviewed (submitted) 

publications in year 4 and later 
9 On website 

• Scientific and strategy reports  8 separate reports; 12 (strategy) papers 9 On website 
Policy briefs 
• Policy briefs 8 (2 x year), reach 1,500 persons 1,4, 

5,6,7 
On website 

Newsletters, video, data visualisation and leaflets 
• Newsletters, web blog 12 (3 x year), reach 1,500 persons 9 On website 
• Three core videos 3 core videos for the project 9 On website 
• Leaflets and data visualisation 4 leaflets (1x year) 9 Pdf + Printed 

leaflets 
Synergising with other EU projects, and involvement of stakeholder communities 
• Mapping, workshops with our 

own science and policy 
networks  

Policymakers, social partners, 
education specialists, science: at least 
2 workshops per year during project. 

7, 9 Agenda workshops 
Attendance list 

• Engage in existing networks 
with a European reach  

Link to 15 EU initiatives (e.g. 
INGRID-2, H2020 Beyond, 
Untangled) and their conferences, 
summer schools and newsletters. 

7, 9 Documented on our 
website 

• EU policy workshops; 
Cedefop and OECD policy 
workshop 

EU (DG Regio, Connect, EMPL, 
GROW, RTD, EAC) and national 
policymakers; reach 1,000 
participants; Cedefop and OECD 
workshops 

4 Attendance list 

Media, Social media and News strategy 
• Regular publications via 

different (social) media 
channels, like publications in 
top-level newspapers and 
trade journals; media 
campaigns 

Newspapers: 3 per year; 9 in total 
Trade journals: 4 per year; 2 media 
campaigns: in Year 2, focused on tv, 
radio, social media in 5 EU countries; 
in Year 4, focused on 10 EU-countries 

9 Publications on 
website 

• Use existing channels of 
EUWIN, Industry 4.0 
networks to grow followers 

>10,000 web views in year 4; 
connected to BRIDGES 5.0-twitter  

9 Social media 
accounts’ data 
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KPIs Target value WP Verification 
• Through major relevant social 

media: Facebook, LinkedIn, 
Twitter @Transform_H2020), 
other for students. Building 
up community  

Targets in year 4 are 3.000+ followers; 
50,000-page views; 100 messages at 
LinkedIn; 48 blogs, and every 2 days 
relevant tweets. Reach: 
@Transform_H2020: 15.000 followers 

9 Social media 
accounts’ data 

• Website: linking Twitter-
communities, website 
partners 

10,000-page views per year 9 Google Analytics 

• Industry 5.0 Platform 20 dialogues sessions over 4 years, 
linked to the other social media actions 

8 Recordings 

 
A description of the main actions is elaborated below: 
1. Presentations at consortium partner events and academic conferences. Results are presented for 

discussion with researchers at (inter)national conferences. Our consortium will host two major 
conferences (international scientific and stakeholders conference in 3rd year, and final international policy 
conference in 4th year) to which our presentations will be connected. We also organise separate 
workshops, symposiums, and (keynote) speeches at other major conferences. These conferences are 
multidisciplinary and targeted at scientific groups from our research domains, such as EURAM, IZA, 
EALE, ISA, ESPON, EGPA, ILPC, SASE, ISPIM and EGOS. The other dissemination instruments will 
be connected to these events. We have preparatory discussions through social media and our website. At 
project end the final results and future pathways are explored with all key stakeholders in a large 
international conference with policymakers, academics, and practitioners. During the project some 700 
travels are planned to participate in WP-related activities, conferences, workshops and other meetings. 

2. Open Access Academic publications. Scientific findings are written up as reports and as scientific 
journal articles, to be published in high impact, peer-reviewed journals, such as, e.g. Socio-Economic 
Review, New Technology Work & Employment, Economy and Society, Work, Employment and Society; 
Human Relations; Structural Change and Economic Dynamics; Industrial and Corporate Change. 
Articles cover theoretical, methodological and empirical topics. The core message will be on inclusive 
social change. Senior consortium members include early career researchers in joint article writing. 

3. Policy briefs. A series of eight policy briefs is produced during the project (WP1, 4, 5, 6, 7) to translate 
the project findings into recommended policy actions at EU and national levels. These briefs will be 
available on the project website and distributed among policy, media, academic, and practitioner contacts 
of Consortium members. Policy briefings contain novel content and are deliverables in thematic WPs and 
are tools for communication. 

4. Newsletters, video, data visualisations, leaflets. Briefings are published in 12 project newsletters. In 
addition, three core videos are produced, uploaded on the website and made available through social 
media. This will focus on scientific achievements and good practices related to technological change and 
inclusive growth. Data visualisation is used. The work in WP2 and 4 will generate interactive charts, 
which can be updated and published on the website. Accessible leaflets are prepared to disseminate the 
project idea, intermediate and focal results for press release and wide dissemination. 

5. Synergising with other EU projects and involvement of stakeholder communities. We will actively 
connect with EU projects (see, Section 1.2.3). We extend theory and results of these past and running EU 
projects. The databases created are integrated into the EU-research infrastructures. We will liaise with EU 
agencies involved in research on digitisation impacts, such as European Labour Authority, Eurofound, 
Cedefop, EU-OSHA, and with international organisations such as ILO and OECD. Additionally, we invite 
specific stakeholders for our events and disseminate our knowledge to these projects and networks. 
Moreover, the project consortium will develop its own policy networks for target groups: e.g., 
policymakers, social partners, educational specialists. This advances exchange, co-creation, and 
ultimately learning and impact. The groups will each gather at least two times. 

6. Media, Social Media and News Strategy. All project partners will pro-actively realise dissemination 
opportunities aimed at newspapers, trade journals and other channels. In Table 2.2, we focus our strategy 
on two major campaigns, in which we display our major project results in years 2 and 4 of the project. 
We valorise our key figures in the Consortium to promote our messages in newspaper editorials and via 
other relevant channels. We will discuss with editors from major EU newspapers (Le Monde, FAZ, etc.) 
and analytical newspapers in the countries covered. Our consortium members have wide experience using 
social media. TNO will bring in @Transform_H2020 (> 10.000 relevant followers, consulted > 100.000 
times a year, e.g., journalists, companies). We also utilise the current EU-wide networks. These networks 
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reach more than 40,000 followers. The actions are described in Task 9.2. (Deliverable 9.1). The following 
instruments support our media strategy: 
› A clear, unique visual design is developed to create a quality image and brand to ensure easy 

recognition of the project, the underlying ideas and associated materials; 
› BRIDGES 5.0 website (provisional: http://www.BRIDGES-5-0.eu): is developed and advertised to 

channel attention to the project and providing a gateway to Industry 5.0 Platform. The website 
increases BRIDGES 5.0 awareness and includes the objectives. It brings news on activities, 
publications, dates of conference presentations, and the location and timing of national dissemination 
events. It provides open access downloads of briefings and results.  

› The Industry 5.0 Platform will be developed from the existing FreshThinkingLabs.com platform 
that already allows dialogue, data repository and web resources. All material accessed via the website 
will be linked to the Industry 5.0 Platform web platform. A proactive, experienced editor will be 
assigned. The web platform will be designed for easy navigation and communication. We will 
develop open platform content to a wider user base (including the membership of the current Fresh 
Thinking Labs platform), using its resources and functionality as a springboard for future projects at 
EU and national levels. 

› Early interest and involvement of stakeholders is facilitated by setting up focussed thematic 
LinkedIn and Twitter groups and alike with relevant and inspiring project information; 

› The project will regularly (especially with two campaigns) disseminate and encourage 
discussions through social media; weblogs, LinkedIn, Twitter, Facebook, videos, podcasts. They 
announce our major project achievements, progress, planned events, dissemination. 

› We use important social media accounts from individual researchers and organisations in the 
consortium to ‘snowball’ membership and activate networks to become active in discussions. 

2.2.2 Management of intellectual property aspects 

The Consortium Agreement (CA) and the “Report on Intellectual Property Management Innovation and Intel-
lectual Property Management Report” (Task 9.1; D9.1) function as the basis of the IPR and Exploitation 
management. The Project Coordinator is highly experienced in patenting application IPR business and 
publishing, and will deliver together with European IP Helpdesk (EURICE) information, direct advice and 
training on IP and IPR matters. This maximises the impact and quality management in the project 
implementation stage. Based on DESCA 2020, the CA provides the legal basis for the internal relationships 
and responsibilities among the beneficiaries. To circumvent breach in obligations and infringement of IPR, 
including third parties’ rights, the CA provides details of IPR management, including terms and conditions of 
protection and transfer of IPR; access rights to background or foreground for carrying out the project or for the 
use of a beneficiary‘s foreground. The first version is finalised before signing the Grant Agreement (GA). 
However, the Consortium will continuously review the IPR produced during and after BRIDGES 5.0 to ensure 
a clear view on ownership issues. This is important to develop the business model further and do the financial 
calculations. The consortium is aware that there are different regulatory aspects of IPR in different countries.  
 
The main issue with IPR has to do with the input of two partners: 
› The Industry 5.0 Platform (WP8) builds on the existing Fresh Thinking Labs platform 

(freshthinkinglabs.com) developed by WIE; any IP associated with the platform, including its adaptation 
and enhancement to meet the requirements of BRIDGES 5.0 will be retained by WIE. For external content 
added to the platform, the content will be labelled and identifiable at any project stage. Those partners 
that have delivered the information can always recall this information of the Industry 5.0 Platform.  

› Hybrid training module is owned by HYB, and will be tested during the project by KIT. Hybridlab will 
not transfer any rights of IP owned before the project. 

For IP derived from the work in the project, agreements will be made between consortium members in the 
Consortium Agreement.  
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2.3 Summary: Key elements of the impact section 

SPECIFIC NEEDS  EXPECTED RESULTS  D & E & C MEASURES 
• Better understanding impact organisation 

context on skills: what is human- and socio-
centric? 

• Greater impact national skilling initiatives; 
need for EU-learning on skilling 

• Change from diploma culture into task 
culture: change classifications of skills (ISCO, 
ESCO, O*NET) 

• Integration of European web scraping efforts  
• Greater effectiveness learning and training 

factory approaches 

• The factual underpinning of job 
changes. 

• Understanding of Industry 5.0 
requirements for companies 

• Effective Learning & Training 
Factory concept 

• Working Industry 5.0 Platform. 
• Agreements between social 

partners to support Industry 5.0 

• Exploitation: Industry 5.0 Platform and web platform; 
Bridges_5_0.eu as a website. 

• Dissemination towards Industry 4.0 community: 8 specific 
impact workshops and 2 conferences; Company and 
Stakeholder Boards;  

• Dissemination towards the scientific community: Scientific 
publications (26); Two major conferences; 

• 2 media campaigns via major EU-newspapers, TV, radio, social 
media 

• Communication towards citizens: Broadcast through social 
media: linked Twitter & LinkedIn approach (and other social 
media to reach students and job seekers) 

 

TARGET GROUPS  OUTCOMES  IMPACTS 
• 30 national Industrial networks 

(Industry 4.0) 
• Core EU and National social partner 

networks (e.g. CEEMET, 
BusinessEurope, ETUC, IndustriAll) 

• Academic communities 
• Policymakers at international, EU, 

national and regional level 
• Management of 20 core companies; 

later on, EU-broad 
• Specific: managers, workers, future 

talent and job seekers connected to 20 
core companies 

• An agreement between relevant stakeholders at 
different levels to actively participate in collaborative 
networks to take care of urgent skills issues 

• Realisation of new and improved learning trajectories 
and training paths that teach STEM and soft skills 

• EU companies and their employees are able to cope 
with current and future disruptive technological, 
economic and societal developments 

• Industry 4.0: change in message to Industry 5.0 
• Social partners: continuation of their agreement on 

digitalisation + development of a plan on new 
investing on training and education 

• Academic: altering of debate on future skills 
• Policymakers: a concerted action to support 

manufacturing revolution in Europe 

• Stronger economic growth through the better supply of 
Industry 5.0 skills and stronger companies 

• 50% of business managers communicate about 
upskilling (DG EMPL) 

• Participation of adults in training: up to 60% in EU 
(Pillar of Social Rights) 

• Basic digital skills: reduction of 10% (from 44% to 40% 
without basic digital skills) (EU Commission, 2020) 

• 10% reduction in internal resistance in SMEs to 
technology digitalization (from 30% to 27%) (European 
Commission, 2021) 

• Greening of EU through responsible automation in 
companies 

• Better functioning labour markets through social 
partner collaboration and coordination 
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3. Quality and efficiency of the implementation 

3.1.1 Work plan and resources 

3.1.1 Brief presentation of the overall structure of the work plan 

 The Gantt and PERT charts (see below) describe the overall structure of the Work Plan. The WPs are organised 
stepwise to build sound foundations for our final deliverable, the Industry 5.0 Platform (WP8), and accomplish 
the four research objectives and impacts. Step 1 develops common starting points with a kick-off meeting 
organised (WP1). We deliver main work directions and develop common starting points and concepts. Next 
to a historical analysis of VET- and training systems, we start a dialogue with industry leaders and social 
partners. A major workshop supports this dialogue with the whole consortium to ensure the use of a consistent 
conceptual idea in the project. Step 2 consists first of two WPs analysing the quantitative and qualitative 
information in major surveys at the EU level and the level of five countries, representing five different 
institutional contexts. WP2 is the main statistical analysis of EU and national data. WP3 uses web-scraping to 
retrieve completely new data from vacancies and other sources that allow new insights on Industry 5.0-
practices in the EU. WP3 also delivers a proof of concept for the future collection of such data. The second 
part of this step 2 consists of the two major intervention studies: enriching, testing, and evaluating the Teaching 
and Learning Factory concepts (WP5, 6). Step 3 is a forecasting task combining the data from WP2 and WP 
3 into predictions about future skill gaps (WP4). These results are discussed and improved in forward-looking 
workshops. Step 4 runs parallel to the previous three steps and builds on input from these steps. WP7 organises, 
next to the build-up of the different stakeholder communities needed for the Industry 5.0 Platform (WP8), the 
policy and stakeholder discussions to prepare for a future of Industry 5.0. The whole project results are 
integrated into a final project book, also needed for the final conference with policymakers (WP7). Step 4 
formulates the policy recommendations for supporting Industry 5.0 and the collaboration between Industry 4.0 
Platforms and social partners. The building of the Industry 5.0 platform (WP8) also runs parallel to the three 
steps and focuses on connecting the different networks through web-managed dialogues to a common Industry 
5.0 approach. WP9 integrates the dissemination, and communication and project management. In the first two 
years, we develop our networks and media channels to maximize our impacts in years 3 and 4 of the project. 
The stakeholders, companies and networks are engaged in a series of workshops over the full four years. We 
organise several dialogues with policymakers and other stakeholders groups. Our Company Board and 
Stakeholder Board are engaged to support the findings of the project. The two figures show the overall timing 
and planning of the activities in BRIDGES 5.0. 
 

WP/Task
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

WP1 1 18 PB

T1.1 1 4
T1.2 5 13 WO WO
T1.3 1 18

WP2 1 36
T2.1 1 9 WO
T2.2 10 28 WO
T2.3 10 28 WO
T2.4 16 36
T2.5 16 36

WP3 6 24 4 REA
T3.1 6 12
T3.2 6 24 E
T3.3 6 24
T3.4 18 24 WO

WP4 18 48 PB
T4.1 18 40 WO CON
T4.2 22 42 WO WO
T4.3 35 48 GA

WP5 6 40 PB
T5.1 6 12 WO
T5.2 10 16 4
T5.3 16 34
T5.4 34 40

WP6 6 40 PB PB Policy Brief
T6.1 6 12 WO
T6.2 10 16
T6.3 16 32
T6.4 32 40 WO WO

WP7 6 48 PB 5 PB 8 PB 9 PB

T7.1 6 44 WO
T7.2 6 44 WO
T7.3 12 48 CO CO
T7.4 34 48

WP8 1 48 6
T8.1 1 6
T8.2 6 48
T8.3 1 48
T8.4 25 48

WP9 1 48 1 2 3 REA REA 7 REA 10
T9.1 1 48 GA E E E GA E E E GA E E E GA E E E
T9.2 1 48
T9.3 4 48
T9.4 1 48

GANTT CHART
Year 4

S
ta

rt 
m
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th

R
ea

dy Year 1 Year 2 Year 3

The following figure shows  
the GANTT-chart for the 
project. For each of the 
WPs,  the planned time is 
marked  with blue and grey 
boxes. If there are  important 
milestones, they are 
indicated with a number.

REA-meetings 

Executive Board

Workshop

Conferences

General Assembly, SAB

Milestones



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : BRIDGES 5.0 Part A and Part B

 

101069651 – BRIDGES 5.0 – Part B – Page 34 

 

  
 
 
 
 
  

WP9 | Managing dissemination and the project

Duration Start End

48 months 1 48

Management, communication, dissemination Research and innovation activities

WP5 | Teaching Factory 5.0

Duration Start End

34 months 6 40

WP4 | Forecasting

Duration Start End

30 months 18 48

WP6 | Learning Factory 5.0

Duration Start End

34 months 6 40

WP1 | Understanding I5.0

Duration Start End

18 months 1 18

WP3 | Web-scraping & AI

Duration Start End

18 Months 6 24

WP8 | Industry 5.0 Platform 

Duration Start End

48 months 1 48

WP7 | Building strong alliances

Duration Start End

48 months 6 48

WP2 | Statistical perspective

Duration Start End

36 months 1 36

Platform build

PERT

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : BRIDGES 5.0 Part A and Part B

 

101069651 – BRIDGES 5.0 – Part B – Page 35 

 

3.2  Capacity of participants and Consortium as a whole 

The project’s objectives require us to combine research, networking of companies and stakeholder groups, and 
build a web platform: 
› In the research network, we combine (digital) technology expertise (TNO, AIT), in-depth statistical 

expertise (CNAM, KUL, UNIBA, KTU), social innovation (TUDO), social sciences and humanities 
(KUL, TUDO, MGEP, UNIBA, UIA, TNO, AIT, KTU), specialists in Artificial Intelligence and Machine 
Learning (TNO, IER), engineering sciences (LMS, TNO, AIT, companies), and educational expertise 
(LMS, DEGV, HYB). These research partners all abide by the open science procedures during the project. 
IER, TNO and CNAM have a great experience with web scraping, machine learning and AI and have the 
data capacity to perform these research tasks. TNO, AIT, KUL, LMS, CNAM, IER and TUDO have the 
main research tasks and responsibilities. They have sufficient time to manage these responsibilities. 
MGEP, UNIBA, UIA, FHJ and KTU have budgets aligned to very specific research tasks. 

› The eight companies participating in the project are all technology leaders in Europe and bring very 
different knowledge areas. All of them are world-leading advanced manufacturing companies Comau 
Industries (COM), Infineon (IFAT), and Kitron (KIT) are an integral part of the consortium and co-decide 
on research and innovation tasks. IFAT has a crucial role in guiding the company network in the project. 
The other companies have a limited budget (up to 10 PM) to cover very specific tasks in WP5. Atlas 
Copco (KUL), Airbus Industries (TUDO), ThyssenKrupp (TUDO) and Morrow Batteries are part of the 
Company Board and co-steer the choices made in the Consortium and in the research. The research 
partners responsible for the research activities in WP5 among these companies are added. Mondragon 
Corporation is a specific partner because it has its own university (MGEP) to conduct the research in 
WP5. The company partners also cover very specific positions in the industrial world: Morrow Batteries 
is a start-up company with the ambition to become the largest electric car battery producer in Europe. 
Mondragon Corporation, Atlas Copco, ThyssenKrupp and Airbus represent strong traditional industries 
in Europe. Comau Industries leads in robotics production in the world. Infineon, Kitron represents the 
European lead in digital technologies. This partnership covers the main areas where Europe has the 
ambition to excel in the future. All companies are also leaders in sustainability issues. Each of them has 
plans to become carbon neutral and support European (and the global) society to become carbon neutral. 
The Company Board steers the debate on the core elements of Industry 5.0: human-centric, sustainability 
and resilience. All companies, also associate partners, have signed a Letter of Intent. 

› Industrial networks, reaching out to SMEs and VET-networks, funders and regional ecosystems and 
decision makers, are well represented in the Consortium and mainly perform tasks in WP1, 6 &7. DEGV 
represents the Basque educational, but also industrial networks. PBT coordinates the Human Capital 
issues in the Dutch Smart Industry. Industrie 4.0 Plattform Austria (IPL) coordinates the industrial 
networks in the Austrian context. LPK does the same for the Lithuanian situation. Warwick 
Manufacturing Group is part of Warwick University (IER) and has been created to lead the innovation 
push in the UK industry. PBT, IPL, FHJ, LPK and WMG perform specific studies under the guidance of 
DEGV and LMS. Arbeitskammer, Agoria and Eyde Cluster are associated partners and represent 
respectively the interests of the Austrian, Belgian and Norwegian technological sectors. These nine 
partners already represent a strong core of the Industry 4.0 networks in Europe and allow us to quickly 
upscale our results to all Industry 4.0 networks in Europe. All signed a Letter of Intent. 

› TNO, IER and WIE cover the software and web platform development tasks in the project. WIE 
provides BRIDGES 5.0 with the FreshThinkingLabs web platform, which has proven itself as a reliable 
web infrastructure to facilitate dialogue between many partners. 

› For the social partner networks, we have LPK, Agoria, Eyde Cluster and PBT, who represent employers 
interests in Industry 5.0. BusinessEurope completes this interest as an associated partner to the project. 
The employee interests are secured by the participation of the associated partner European Trade Union 
Confederation (ETUC), IndustriAll, the Dutch FNV and the Austrian ProGe. ETUC and IndustriAll 
represent the interest at the European level, FNV and ProGe cover national interest and industry interests. 
All have signed a letter of intent or support. 

We strive for a gender equal partnership in the project. Half of the work packages are led by women. In the 
total network, we have 24% of the lead scientist who are women. At the level of the research team, this is 40%. 
In the total number of participants, we have nearly a gender-equal distribution (40% female scientists).  
As indicated, we have companies (Mondragon Corporation, Atlas Copco, Airbus Industries, ThyssenKrupp), 
industrial networks (Agoria, Eyde Cluster) and social partner organisations (BusinessEurope, IndustriAll, 
FNV, ProGe, Arbeitskammer, CEEMET) as associated partners.  
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The value chain of BRIDGES 5.0 runs from policy interpretation to acceptance of the Industry 5.0 Platform 
by the Industry 4.0 Networks. The Consortium has been carefully organised to ensure that the best experts are 
engaged throughout the project and complement each other in each of the steps of the projects value chain: 
› Policy interpretation and discussion: research partners TNO, KUL, AIT, TUDO and IER. The dialogue 

is with industrial networks (LPK, PBT, IPL) and company partners (IFAT, COM, KIT, MPEG).  
› Statistical research: lead with CNAM and AIT. UNIBA, TNO, IER, UIA, and KTU support.  
› Web-scraping, machine-learning: the research partners IER and TNO have major experience in web-

scraping, machine learning and Artificial Intelligence. Both are able to collect, store and analyse major 
data retrieval. CNAM has specific expertise to develop labour market tension indicators using such data.  

› Forecasting and foresighting: the research partners AIT leads, the calculation part is covered by CNAM 
and UNIBA, supported by TNO and IER. 

› Intervention study: the research partners LMS and DEGV bring in the specific experience with training 
and learning. FHJ, MGEP, HYB support work with companies (KIT, IFAT, COM, MGEP) and 
industrial networks (LPK, PBT, IPL) will support this effort.  

› Platform building: WIE manages the FreshThinkingLabs.com web platform. TNO supports. 
› Delivery and acceptance by the project owners: the Company Board and Stakeholder Board are the main 

‘receiver’ of the project results. They have a role in co-defining the requirements for the results, they will 
be guiding the research and innovation activities and will accept the final results from the research team.  

The partnership has long-term EU-project cooperation. The projects described in Part A show the 
interconnections between the 21 partners. The partnership is European. Non-EU experts have been asked to 
participate in events or in the SAB. 
 
Table 3.1g: ‘Subcontracting costs’ items  
 
Partner Cost (€) Justification 
14 - WIE  € 14.102  Video production: 3 core videos need to be produced. 

 
 
Table 3.1h: ‘Purchase costs’ items (Only partners with >15% of pers. Costs) 
 
Partner Other direct 

costs 
Cost (€) Justification 

1.  TNO Travel  € 61.791 WP-related travel and hotels; budgets for Stakeholder, Company and 
Scientific Advisory Board travel; for participants 2 Conferences 

OTHER  € 24.856  Data costs AI: €6252, Open Access (OA): €5104; Policy briefs: 
€4000, accountant: €3500; Statistical tools: €4000, Printing: €2000 

2.  KUL  Travel  € 27.619  WP-related travel and hotels 
OTHER  € 22.500  2 x rent major conference location: €20.000; Open Access: €2500 

3.  AIT Travel  € 27.751  WP-related travel and hotels 
OTHER  € 29.790  EMS-survey:20.000€;accountant: €4500; OA: €4000; AI costs: €1290 

4.  LMS Travel  € 31.792 WP-related travel and hotels 
OTHER  € 4.000  Open Access: €4000 

5.  CNAM Travel  € 28.428 WP-related travel and hotels 
OTHER  € 18.622 Data costs: €13.600 (monthly access CASD); Open Access: €5022 

6.  DEGV Travel  € 30.715  WP-related travel and hotels 
 9.  MGEP Travel  € 11.853  WP-related travel and hotels 
10. LPK Travel  € 16.164 WP-related travel and hotels 
11. UNIBA Travel  € 10.587  WP-related travel and hotels 

OTHER  € 5.500  Statistical tools: €3000; Open Access: €2500 
13. WIE Travel  € 33.143  WP-related travel and hotels 

OTHER  € 40.000  Web platform: €20000; web-host license: €10000; logo etc.: €10000 
17. IPL Travel  € 15.086 WP-related travel and hotels 
19. FHJ Travel  € 12.392 WP-related travel and hotels 
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OTHER  € 2.500  Open Access: €2500 
20. KTU Travel  € 11.048  WP-related travel and hotels 

OTHER  € 4.500  Statistical tools: €2000; Open Access: €2500 
21.  IER Travel  € 28.424 WP-related travel and hotels 

OTHER  € 19.532  Data costs AI: €9032, Final book: €8000, Open Access: €2500 
 
Table 3.1i: ‘Other costs categories’ items (e.g. internally invoiced goods and services) (not applicable) 
 
Table 3.1j: ‘In-kind contributions’ provided by third parties 
No ‘in-kind’ contributions provided by third parties.  
 
Table 3.1k: Overview of all costs 
In the Table below all costs are detailed, including the costs of The University of Warwick (IER) from United 
Kingdom. 
 

  

D
irect 

personnel cost

Travel 

O
thers

O
ther direct 

cost

Subcont. 

Total pc 
financed EU

%
 financed by 

EU

Financial 
C

ontributions

Total estimated 
income 

 TNO  € 529.928  €   61.716  € 24.856  €   86.572  €        -    €    770.625 100% € 0 € 770.625
 KUL  € 214.320  €   27.619  € 22.500  €   50.119  €        -    €    330.549 100% € 0 € 330.549
 AIT  € 335.400  €   25.626  € 29.790  €   55.416  €        -    €    488.520 100% € 0 € 488.520
 LMS  € 202.800  €   31.792  €   4.000  €   35.792  €        -    €    298.240 100% € 0 € 298.240
 CNAM  € 246.312  €   28.428  € 18.622  €   47.050  €        -    €    366.703 100% € 0 € 366.703
 DEGV  € 174.010  €   30.715  €        -    €   30.715  €        -    €    255.906 100% € 0 € 255.906
 TUDO  € 215.364  €   11.314  €   2.500  €   13.814  €        -    €    286.473 100% € 0 € 286.473
 PBT  € 198.827  €   15.086  €        -    €   15.086  €        -    €    267.391 100% € 0 € 267.391
 MGEP  €   42.288  €   11.853  €        -    €   11.853  €        -    €      67.676 100% € 0 € 67.676
 LPK  €   61.600  €   16.164  €        -    €   16.164  €        -    €      97.205 100% € 0 € 97.205
 UNIBA  €   60.615  €   10.587  €   5.500  €   16.087  €        -    €      95.878 100% € 0 € 95.878
 UIA  € 135.269  €   15.359  €   4.500  €   19.859  €        -    €    193.910 100% € 0 € 193.910
 WIE  € 146.020  €   33.143  € 40.000  €   73.143  € 14.102  €    288.056 100% € 0 € 288.056
 COM  €   74.880  €   10.500  €        -    €   10.500  €        -    €    106.725 100% € 0 € 106.725
 IFAT  € 127.953  €            0  € 17.600  €   17.600  €        -    €    181.941 100% € 0 € 181.941
 KIT  €   56.100  €     3.769  €        -    €     3.769  €        -    €      74.836 100% € 0 € 74.836
 IPL  €   92.560  €   15.086  €        -    €   15.086  €        -    €    134.557 100% € 0 € 134.557
 HYB  €   75.400  €     3.230  €        -    €     3.230  €        -    €      98.288 100% € 0 € 98.288
 FHJ  €   85.452  €   12.392  €   2.500  €   14.892  €        -    €    125.430 100% € 0 € 125.430
 KTU  €   45.016  €   11.048  €   4.500  €   15.548  €        -    €      75.705 100% € 0 € 75.705
 IER  € 268.320  €   28.424  € 19.532  €   47.956  €        -    €             -   0% € 395.345 € 395.345

Total € 4.604.615 100% € 395.345 € 4.999.960

Direct costs and subcontracting
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4. Ethics self-assessment 

4.1 Ethical dimension of the objectives, methodology and likely impact 

The objectives of BRIDGES 5.0 are understand what is needed to support upskilling and right-skilling of 
workers, job seekers, students and managers. For the management level, it is not so much the managers that 
required ‘upskilling’, but to help them understand how Industry 5.0 requires them to change their behaviour. 
For workers, job seekers and students, we may have vulnerable populations in this sense that employment risks 
can be affected. In principle, the objective of the project is to improve employment opportunities, but we are 
looking at groups that may be running employment risks. The following research tasks are planned:  
(1) To connect different datasets to each other to enrich information. The connection is done in two directions: 
(1) company information is connected at the higher level cell of sector (NUTS2) x country, profession x 
country, region (NUTS2 x region). This excludes the possibility of identification of individual companies; (2) 
anonymized individuals get connected to higher level information. (p.11) 
(2) Apply enriched learning and teaching interventions in the company setting and testing their effectiveness 
in several ways. This may lead to persons being asked about what the changes are for themselves, that they 
may be observed for a period of time, and that companies are followed throughout the project to assess 
performance changes. 
(3) Web-scraping of vacancy data to identify company information. The objective is not to identify companies, 
but variables of company practices that is then related to the skills requirements in the vacancy information. 
Again, eventually information will be connected at higher levels (sector x country; occupation x country). 
(4) We will be interviewing and discussing with stakeholders in a set of workshops. Depending on how the 
COVID-19 crisis develops itself, it may be that dialogues and interviews are conducted online.  
The connection of databases is done on anonymized surveys. As indicated, for the employer surveys and 
information, the data is combined at higher levels (sector, occupation, region). For the employee surveys, the 
data is combined at the job level, occupations, sector, other variables. 
An intervention consisting of learning and training of subjects (managers, workers, job seekers, students). 
These subjects may be asked to follow training for the use of digital technologies. They may be asked to 
complete surveys and undergo observations. The risks are the same as described for the EU-countries. Potential 
risks: privacy issues, performance measurement. The individual information will be connected at the level of 
a company. No individual analysis or feedback is planned. Also, company information isthen centralized, 
connected and analysed at the level of the intervention (Teaching Factory; Learning Factory). 
Information collected in the workshops will be collected at the level of the different stakeholders, but then 
centralized as a general representation of information about the interventions, about the Industry 5.0 Platform. 
For all collected data, we will provide consent forms and will feedback that needs to be approved. Research 
will only start if ethics approval is obtained, the proper data protection is installed, and all partners in the 
consortium have agreed to the highest ethical requirements for this kind of research. 
The impact of our research is expected to be limited on companies, individuals and stakeholders. As indicated 
above, understanding skills, skills gaps and improving learning pathways affect labour market opportunities 
for workers, job seekers and students. Unintended consequences of our project is that some groups see their 
opportunities improved at the expense of other groups, or that polarization in chances is observed. One of the 
reasons to include a large stakeholder group (e.g. trade unions) is to keep us aware of such consequences and 
to implement mitigating measures. 

4.2 Compliance with ethical principles and relevant legislation 

The ethics issues in BRIDGES 5.0 emerge in four dimensions: human participants, personal data, third 
countries and AI. The work relies on existing quantitative data sources as well as new data that is collected 
within the project through workshops and the used of web scraping. While generally the data used is not 
personal or at the company in nature, there are a few cases in which personal data are collected, processed or 
analysed. Moreover, the approach used throughout the project is highly interactive and depends heavily on 
active stakeholder engagement through workshops, interviews and other types of consultations (face-to-face 
or online)). This implies that ethical issues in BRIDGES 5.0 generally relate to data protection issues, informed 
consent, respect for confidentiality and privacy, as well as intellectual property rights. Against this background, 
the Project Management Team and the TNO Support Team (which includes a Data Protection Officer and 
ethics experts on this matter) will devote special attention to ethical issues to insure that all BRIDGES 5.0’s 
research and stakeholder engagement activities are carried out to the highest standards, in compliance with 
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national, international and European law, as well as with the guidelines and regulations of the respective 
partner institutes. The project will adhere to the principles of the European Code of Conduct for Research 
Integrity as well as the principles for investigating research malpractice. There is zero tolerance for 
professional misconduct within the consortium. Human participants (section 1.2.1.2; mainly WP5 and 6, also 
in WP1, 4, 7 and 8). 
 
 



8/23 Dialog med styret - potensielle søknader mv - 23/06117-8 Dialog med styret - potensielle søknader mv : Teaching factory

Available online at www.sciencedirect.com

2212-8271 © 2016 Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Peer-review under responsibility of the scientific committee of the 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems
doi: 10.1016/j.procir.2016.11.009 

 Procedia CIRP   57  ( 2016 )  44 – 48 

ScienceDirect

49th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP-CMS 2016)

The Teaching Factory: A Manufacturing Education Paradigm

G. Chryssolourisa,*, D. Mavrikiosa, L. Rentzosa

aLaboratory for Manufacturing Systems and Automation, Dept. of Mechanical Engineering and Aeronautics,

University of Patras, Patras, 26500 Greece

* Corresponding author. Tel.: +30-2610-997262; fax: +30-2610-997744. E-mail address: xrisol@lms.mech.upatras.gr

Abstract

The Teaching Factory paradigm aims to align manufacturing teaching and training to the needs of modern industrial practice. Future engineers 
and knowledge workers need to be educated with new curricula in order to cope with the increasing industrial requirements of the factories of 
the future. The Teaching Factory paradigm comprises the relevant educational approach and the necessary ICT configuration for the facilitation 
of interaction between industry and academia. The Teaching Factory aims at a two-way knowledge communication between academia and 
industry. Both knowledge channels of the paradigm are presented, in the context of this work, within real-life industrial applications. The 
Teaching Factory paradigm provides a real-life environment for students and research engineers to develop their skills and comprehend the 
challenges involved in everyday industrial practice.
© 2015 The Authors. Published by Elsevier B.V.
Peer-review under responsibility of Scientific committee of the 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems (CIRP-CMS 2016).
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1. Introduction

Manufacturing enters a new era, where novel life-long 
learning schemes need to keep up with the rapid advances in 
production related technologies, tools and techniques [1]. 
Considering the importance of manufacturing as a wealth 
generating activity for any nation, the promotion of excellence 
will become a strategic target in the years to come. 
Manufacturing education will comprise a major driver 
towards that direction [2]. However, teaching and training 
have not kept pace with the advances in technology. The 
current practice is lacking a continuous delivery of 
engineering competencies and strong multi-disciplinary 
background [3]. The transformation of research results into 
new products and processes is inadequate. Modern concepts 
of training, industrial learning and knowledge transfer 
schemes can contribute to improving the innovation 
performance of European manufacturing [4]. Manufacturing
is a subject that cannot be treated effectively only inside a 
classroom, whilst industry can only evolve through the 
adoption of new research results. New approaches are 
required for manufacturing education in order to i) modernise
the teaching process and bring it closer to the industrial 

practice, ii) leverage industrial practice through new 
knowledge, iii) support the transition from the manual to the 
future knowledge workers and shorten the gap between 
resource-based manufacturing (labor and capital) and 
knowledge-based manufacturing (information and 
knowledge) and iv) establish and maintain a steady industrial 
growth.

To effectively address the emerging challenges for 
manufacturing education and skills delivery ([5], [6], [7]) the 
educational paradigm in manufacturing needs to be revised. 
Many educational institutions have tried to bring their 
educational practice closer to industry ([4], [8], [9], [10]) also 
with the concept of a Learning Factory. A drawback of this 
approach may be that the dedicated equipment, which is 
installed on the academic settings, may at some point become 
obsolete. Consequently, dedicated learning factories have the 
intrinsic limitation of narrowing down their scope, based on 
the existing equipment. 

The Teaching Factory approach presented in this study 
aims at a much broader use of novel learning methods for the 
introduction of young engineers to a wide spectrum of 
manufacturing problems. At conceptual level, an extended 
Teaching Factory paradigm, based on the knowledge triangle 

© 2016 Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Peer-review under responsibility of the scientifi c committee of the 49th CIRP Conference on Manufacturing Systems
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notion, has been suggested ([11], [12], [13]). The aim is to 
effectively integrate education, research and innovation 
activities into a single initiative, involving industry and 
academia. Towards that end, the proposed Teaching Factory 
paradigm focuses on integrating industry and academia, 
through novel adaptations to the teaching / training curricula, 
achieved by the deployment of ICT-based delivery 
mechanisms.

2. Teaching Factory Concept

The Teaching Factory concept is based on the knowledge 
triangle notion [14] [11]. The concept of the Teaching Factory 
has its origins in the medical sciences discipline and 
specifically, in the paradigm of the teaching hospitals, namely 
the medical schools operating in parallel with hospitals. It 
aims to incorporate the learning and working environment
from which realistic and relevant learning experiences arise.

Fig. 1. The Teaching Factory concept.

The Teaching Factory follows a two-way knowledge 
transfer channel, where manufacturing topics are the basis for
new synergy models between academia and industry (Fig. 1). 
The technological topics are independent of the Teaching 
Factory’s operation and can be updated in order to provide the 
necessary knowledge foundation for the needs of 
manufacturing at any given time. The knowledge transfer 
channels are used for the exchange of novel ideas and 
solutions, balancing the time and cost required for learning 
and testing such solutions and deepening the knowledge of 
both industry and academia through production innovation or 
real-life problems.

This two-way knowledge transfer channel includes two 
different Teaching Factory operational schemes, namely, those 
of the “factory-to-classroom” and the “academia-to-industry”. 
The “factory-to-classroom” concept of the Teaching Factory 
aims at transferring the real production/manufacturing 
environment to the classroom. The real life production site has 
to be used for teaching purposes in order to enhance the 
teaching activity with that of knowledge, existing in the 

processes of every day industrial practice. Delivery
mechanisms that will enable classroom students to apprehend 
the production environment, in full context, need to be defined 
and developed. This concept mainly focuses on the “virtual 
enterprise” type of operations with training services delivered 
on a virtual basis. The configuration layout of the factory-to-
classroom concept should follow a modular approach to allow 
flexibility on its application and operation. Multiple layout 
options are possible when different modules of the Teaching 
Factory are being combined. Moreover, such sessions could 
accommodate multiple knowledge receivers. The 
configurations of the Teaching Factory sessions could follow 
either a “one-to-one” approach that is one factory to one 
classroom, or, a “one-to-many” approach, which involves one 
factory, in a simultaneous interaction with many other 
classrooms.

Fig. 2. Multiple layout options.

The modularity of the Teaching Factory concept, whose 
modules describe the options of the factory-to-classroom 
operation, is presented in four categories (see Fig. 2). The 
different modules listed in the four categories can be 
combined with various configuration layouts. The modules 
mentioned should be recognized as exemplary. The first 
category is the “Factory”, which represents the different 
modules corresponding to the production areas and processes, 
involved in the Teaching Factory. The second category 
defines the curriculum / study content delivered in the 
Teaching Factory. The third category is populated by the 
delivery mechanism modules. The delivery mechanisms are 
responsible for the communication of knowledge and 
interaction capabilities between the factory and the classroom. 
The expression “Delivery Mechanism” does not imply a linear 
delivery of the knowledge. Knowledge, and particularly 
competency is constructed by the participants with the help of 
the IT-infrastructure and the teaching staff. The fourth 
category is the delivery ICT technology such as dedicated to 
video conferencing or web services. Finally, the fifth category 
includes the courses, corresponding to the configurations that 
will accommodate the Teaching Factory session, within the 
educational activities. The Teaching Factory will operate in 
different options allowing flexibility in order to avoid possible 
limitations. These limitations may result from the 
technological infrastructure available and can be time and cost 
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related. The IT-Infrastructure Layout specifies the delivery 
mechanisms and defines the interfaces of the IT-Infrastructure 
with the classroom, the conference room, the factory and 
further connectable devices. Additionally, it describes the way 
that the knowledge transfer from the factory to the students 
will be managed.

The “academia-to-industry” operational scheme aims to 
transfer the knowledge from academia to industry. Industrial-
grade or didactic equipment installed into the academic 
facilities can be used as test-beds and demonstrators for new 
technological concepts to be validated by students and 
researchers. The technology and knowledge can be then 
transmitted back to industry for introducing an engineering or 
management team to the new concept or solution. The
“academia-to-industry” scheme can also be used for training 
and re-training operators on new manufacturing technologies 
and concepts. There are many manufacturing concepts that 
might be too costly and time consuming to be industrially 
tested on their actual production. The Teaching Factory can be 
a useful facility for the validation of such concepts, while 
closing the gap between production innovation and education.

3. Teaching Factory Implementation 

The implementation of the “factory-to-classroom” 
operating scheme is carried out through the adoption of an 
industrial project. The purpose of the project is to bring 
together in overlapping time and in the same context, the 
industrial and academic practice (see Fig. 3).

Fig. 3. Integrating industrial and academic practices.

The industrial problem may include a specific set of tasks 
in the product / production lifecycle. For example, an 
industrial project can focus on the line balancing of a new 
production line which is normally carried out during the 
detailed engineering phase (Fig. 3). It is broken-down into 
sub-tasks distributed to student teams. The students work on 
this problem’s solution using modern ICT technologies for 
their communications with the engineers and the tools 
necessary for the development and validation of their ideas 
and solutions. The project is supported by an educational 
approach that integrates the details and logistics into the 
academic practice, together with an ICT approach that 
facilitates the interaction between factory and classroom.

The industrial project is addressed through a weekly cycle 
of sessions, comprising supporting classes, project work and 
live interactions with the factory (Fig. 4). Each working
session is characterized by a live interaction with the factory. 

This interaction includes discussions, sharing of presentations, 
live videos from the production and other knowledge delivery 
mechanisms, depending on the content of the problem. In 
between the live sessions, the students have to carry out 
project work, which may involve experimentation or data
analysis to derive conclusions and new solutions. The 
supporting classes are moderated by an academic supervisor, 
who is also responsible for triggering the discussions and 
providing guidelines in search of solution paths.

Fig. 4. Teaching Factory cycle for knowledge transfer.

4. Applications

4.1. Construction Equipment

This real-life pilot was conducted among university 
students and engineers working at a construction equipment 
factory in Europe. The industrial problem addressed in this
“factory-to-classroom” pilot was the line balancing of a new 
production area for the construction equipment factory. The 
pilot lasted seven weeks. Each week, the Teaching Factory 
session would take place in the form of seminars between the 
students in the classroom and the engineers in the factory, 
covering a variety of subjects ranging from introduction to the 
problem, discussion and initial theoretical approach, to 
evaluation of draft model, results and presentation of 
solutions. The classroom dedicated to each Teaching Factory 
session of the students, was specifically built for “tele-
learning” operations and provided the necessary means of 
hosting this pilot, while maintaining a good interaction quality 
(see Fig. 5).

Fig. 5. The Teaching Factory sessions were carried out in a dedicated “tele-
learning” classroom.
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The students performed the validation of new concepts for 
the factory, using discrete event simulation. Production 
engineers and simulation experts were interacting with the 
students during the sessions. Through experimentation, the 
students were able to define the workload strategy for each 
station of the line, to investigate the effects of the workload on 
the system’s output and to find out the system’s sensitivity to 
any deviations in the processing times. Furthermore, within 
the context of the industrial problem, the students had to plan 
the material flow in the line in terms of human resources and 
equipment. 

They provided an understanding of the optimal positions of 
the different component types, depending on the variability of 
the product, while defining the location of the handling 
equipment and human resources in order for the material 
feeding process to be carried out. The students managed to 
identify bottlenecks creating disturbances in the assembly line 
of the production area. The suggestions of the team led to an 
updated production to prevent bottlenecks.

4.2. Industrial Automation

The second pilot operated under the “academia-to-
industry” channel. The focus here was the knowledge transfer 
from an academic to an industrial environment. A company 
producing automation and control equipment was the 
industrial partner for this pilot. The scenario comprised 
didactic manufacturing equipment, located in academic 
premises in order to demonstrate new solutions at a low cost. 
The purpose was to showcase research results to industry in 
order to get feedback from people that could potentially adopt 
such concepts to real industrial practice and improve the 
quality of work. At the same time, industry got access to 
research work with minimal effort. The content of the pilot 
was to demonstrate the academic partner’s research work on 
mobile robots and flexible robotic cells, while investigating 
the way that they could apply this knowledge to industrial
problems. Two demonstrators were selected, a car chassis 
robotic welding (cooperating robots – see Fig. 6) and a razor 
handling cell (industrial and mobile robots – see Fig. 6).

Fig. 6. Two robotic cells, available at the academic site, were used for the 
purposes of validating the “academia-to-industry” pilot.

The challenge of this pilot is to demonstrate the value of 
Teaching Factory in cases where the knowledge transfer needs 
to be on a fast time scale, either by providing broad
information about an industrial issue, or a quick answer to a 
specific problem using tools not available in the company.

The delivery mechanisms for this pilot were mainly live 
videos and audio interactions with the engineering office from 
the academic lab through an advanced ICT configuration (Fig. 

7). The students and the teaching staff were located in the lab. 
Various live cameras setups were used to show the lab 
demonstrators. At the same time, a presentation was shared 
through a web-conferencing tool, showing details.

Fig. 7. Engineers from industry watch the tasks carried out by the cooperating 
robotic cells, taking place at academia, through a simultaneous presentation 

of the services controlling the operation.

4.3. Machine Design

The industrial problem given for the presented Teaching 
Factory project, involved the case of designing a Multi-
Technology Platform (MTP) that combines a milling working 
center with a robotic arm equipped with a laser head (Fig. 8). 
The simultaneous application of thermal load and vibration
affect the performance of the machine in terms of dimensional 
accuracy and stability. The students had to design the swivel 
table in collaboration with the machine shop where the MTP 
would be installed. The industrial requirements were given in 
the form of specifications regarding the static compliance, 
thermal load and dynamic compliance of the final product.

Fig. 8. Illustration of the MTP machine given as industrial problem.

The pilot was organized in five collaborative cycles, 
through which the students would interact with the machine 
shop in order to solve the problem following the design cycle 
of the particular industrial practice (Fig. 9).

The real-life industrial problem was presented to the 
students on the academia side. The second cycle focused on 
the definition of the design specifications based on the 
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prerequisites defined in the first cycle. The feedback that the 
students received from the machine shop during the first two 
cycles was used for drafting an initial design within the third 
cycle of the pilot. The fourth cycle was focused on the detailed 
dynamic and thermal analysis of the selected design. Finally, 
during the fifth cycle the students presented their final solution
as a result of this collaborative design process (Fig. 10).

Fig. 9. The five steps followed in the Teaching Factory course.

Fig. 10. Final design – Modal analysis Eigen modes.

5. Future Work

The modular nature of the Teaching Factory may suit the 
needs and limitations of both the academia and industry. Not 
all manufacturing problems can have their solution worked out 
via methods selected for the pilot cases of this study. This is 
the reason why the Teaching Factory asks for a high-degree of 
modularity when adopted for academic and industrial practice. 
New ICT technologies may help the concept to be 
implemented. There is room for the ICT technologies of the 
Teaching Factory to be improved in terms of didactic content. 

Future work may involve multiple, remotely located 
“factories” and “classrooms”. The Teaching Factory can also 
have a significant impact on vocational training. New
technologies and manufacturing concepts can be transmitted 
to operators working in an industrial environment.  
Furthermore the use of the Teaching Factory concept may
encourage entrepreneurship in universities and innovation 
within companies, through shared projects between academia 
and industry.
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	Utvikle sjøørretfiske på Skagerrakkysten som ressurs
	230201 One-pager, prosjektstøtte Blå Coworks_sign
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