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1. Oppsummering 

 

 

a. Mål og måloppnåelse 

 

Fondsregion Agder består av fylkene Aust-Agder og Vest-Agder, og er det minste regionale 

forskningsfondet.  Fondets arbeid tar utgangspunkt i følgende visjon som er nedfelt i Agders 

forsknings- og utviklingsstrategi: 

Agder skal være en konkurransedyktig kunnskapsregion kjent for: 

 Et næringsliv og en offentlig sektor som har stor vilje og evne til å delta i og gjøre 
seg nytte av forskning 

 Internasjonal orientering 

 Stor innovasjonsevne 

 Et godt utdanningssystem 

 Et sterkt universitet og konkurransedyktige FoU-miljøer på sentrale områder som er 
viktige for regionen 

 

Det er en visjon som RFF Agder søker å strekke seg mot i sitt arbeid, og styret er av den 

oppfatning at fondet bidrar til å utvikle regionen i den retningen som visjonen angir. 

 

 

b. Regionale utfordringer 

 

Agder-fylkene har til sammen 2,1 prosent av landets samlede FoU-aktivitet. Av 

fondsregionene er det bare Innlandet som har en lavere andel.  

 

I Indikatorrapporten 20121 står det følgende om FoU-aktivitet på Agder (side 188): ”I 

perioden 2001–2010 var det en realnedgang på omlag 18 prosent i den samlede FoU-

aktiviteten i Agder. Dette skyldes at det har vært en betydelig nedtrapping av FoU-

aktiviteten i næringslivet, blant annet innenfor IKT-næringen tidlig på 2000-tallet, og 

næringslivet hadde en samlet realnedgang i FoUaktivitet på over 40 prosent. På den annen 

side har det vært en sterk realvekst i universitets- og høgskolesektoren med nærmere 90 

prosent, og i instituttsektoren har det skjedd en tredobling. Men siden disse to sektorene i 

utgangspunktet har vesentlig mindre FoU aktivitet enn næringslivet, har denne veksten ikke 

vært tilstrekkelig til å kompensere for nedgangen i næringslivet.”  

 

I forhold til samlet FoU-aktivitet i Norge, så varierer Agders andel fra 0,9 % innenfor 

instituttsektoren til 2,9 % i næringslivet. Dette er lavt, og må kunne sies å være en vesentlig 

utfordring for regionen. 

 

Dersom man ser på Forskningsrådets bevilgninger fordelt på fylker, så ligger Aust-Agder på 

bunn sammen med Sogn og Fjordane, Finnmark og Svalbard (mottar 0,2 prosent av 

                                                
1 Alle tall i dette avsnittet er hentet fra Indikatorrapporten 2012, kapittel 4 ”Regionale sammenligninger 
av FoU og innovasjon”, se www.forskningsradet.no/indikatorrapporten. 
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Forskningsrådets bevilgninger). Vest-Agder er kun marginalt bedre med sin andel på 0,7 

prosent av Forskningsrådets bevilgninger.  

  

For regionen vil det dermed være av svært stor betydning dersom man klarer å øke andelen 

av nasjonale og internasjonale forskningsmidler som bevilges til Agder. Det er derfor en 

uttalt målsetting for RFF Agder å bidra til dette, men det krever et langsiktig arbeid, og det 

vil være vanskelig å måle hva som skyldes RFF Agders bidrag og hva som skyldes andre 

aktører. 

 

En hovedutfordring for RFF Agder er dermed å bidra til å styrke regionale FoU-miljøer 

innenfor tematisk viktige områder for Agder. 

 

 

c. Bestillingsbrevets føringer 

 

I 2012 ble det utnevnt et nytt styre for Regionalt forskningsfond Agder. I den forbindelse 

vedtok også fylkestingene i Aust- og Vest-Agder et nytt bestillingsbrev til styret.  

 

Bestillingsbrevet la ganske klare føringer på styrets prioritering av midler. Tre hovedområder 

ble prioritert: 

 Regional kvalifiseringsstøtte  

 Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter 

 Utdanningsforskning 

 

Bestillingsbrevet har også forutsatt at det er minimum ett regionalt miljø (bedrift/ 

organisasjon/person) fra Agder-regionen som står bak søknader til regionalt forskningsfond 

for Agder. 

 

Når det gjelder søknadstyper, så har fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder anbefalt at 

man konsentrerer seg om et fåtall søknadstyper. Fondsstyret ble bedt om å legge særlig vekt 

på regional kvalifiseringsstøtte, mens andre søknadstyper velges ut fra formålet med 

utlysningen. 

 

 

d. Hovedresultater 

 

Fondet hadde i 2012 en utlysning med søknadsfrist i oktober. Fondet mottok 18 søknader 

med en samlet søknadssum på kroner 42,8 millioner kroner. Halvparten av søknadene gjaldt 

hovedprosjekter som ble styrebehandlet i 2013, og som ikke er med i årsrapporteringen for 

2012. 

 

I 2012 ble søknader om hovedprosjekter som var innkommet til utlysningen høsten 2011 

behandlet. Totalt sett ble det i 2012 bevilget 5,7 millioner kroner til hovedprosjekter, fordelt 

på 4,5 millioner kroner til regionale institusjonsprosjekter og 1,2 millioner kroner til regionale 

bedriftsprosjekter. I tillegg er det bevilget i underkant av 4 millioner kroner til store 

kvalifiseringsprosjekter utlyst høsten 2012 og 4,2 millioner kroner til løpende behandling av 
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regional kvalifiseringsstøtte. Til sammen utgjør dette 13,9 millioner kroner i bevilgninger fra 

RFF Agder i 2012. 

 

Det ble høsten 2012 utlyst følgende midler: 1) regionale institusjonsprosjekter – 

kompetansebygging mot fremtidig SFF eller SFI på Agder, 2) regionale bedriftsprosjekter 

innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse, 3) store regionale kvalifiseringsprosjekter 

innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse, og 4) store regionale kvalifiseringsprosjekter 

innen utdanningsforskning. I tillegg hadde fondet løpende behandling av regional 

kvalifiseringsstøtte i perioden januar – november 2012. 

 

Våren 2012 utarbeidet RFF Agder handlingsplan for 2012–2014. Styret fattet beslutning om 

å lyse ut fondsmidler for 2012-2014 i løpet av 2012 og 2013, siden hovedprosjekter som 

utlyses på høsten ikke igangsettes før året etter. Styrets strategi baserer seg på en målrettet 

kompetanseoppbygging av regionale forskningsmiljøer når hovedprosjekter utlyses. 

Forprosjekter derimot utlyses på et bredt tematisk område, med det formål å bistå aktører i 

å tiltrekke seg en større andel av nasjonale og internasjonale forskningsmidler enn hva som 

er tilfellet i dag. 
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2. Aktiviteter i perioden 

 

a. Styrets arbeid 

 

Tabell 1 viser en oversikt over hvilke medlemmer fylkestingene i Aust- og Vest-Agder har 

oppnevnt til fondsstyret for Agder 

 

Tabell 1: Styremedlemmer i Regionalt forskningsfond Agder 

Styreverv Navn Stilling Oppnevnt av 

Styreleder Knut Brautaset Pensjonist/tidl. rektor 

Høgskolen i Agder  

Aust-Agder 

Nestleder Camilla Dunsæd Rådmann i Kvinesdal 

kommune 

Vest-Agder 

Styrerepresentanter Tellef Inge Mørland Fylkespolitiker/ 

opposisjonsleder  

Aust-Agder 

 Nere Skomedal Dir. engineeringdiv. 

Umoe Mandal 

Vest-Agder 

 Inger Nilsen Holen Koordinator Regionplan 

Agder 2020, Vest-

Agder fylkeskommune 

Forskningsrådet  

 Anne-Grete Ellingsen CEO/Senior rådgiver 

Energy & Management 

Forskningsrådet 

Numeriske 

vararepresentanter 

Jan-Inge Tungesvik Regiondirektør KS Aust-Agder 

 Åse Gunhild Woie 

Duesund 

Pensjonist/ tidl. 

stortingsrepresentant 

Aust-Agder 

 Didrik Malte-Sørensen Pensjonist/ tidl. direktør 

utv.avd. GE Healthcare 

Vest-Agder 

 Anne Aunevik FoU-rådgiver 

Kristiansand kommune 

Vest-Agder 

 Hilde B. Nordvik Forskningsdirektør, 

Sibelco Nordic AS  

Forskningsrådet 

 Tor Borgar Hansen Senioranalytiker Oxford 

Research 

Forskningsrådet 

Observatør Siren Neset Regionansvarlig Agder, 

Norges forskningsråd 

 

 

I desember 2011 utnevnte fylkestingene i Aust- og Vest-Agder nytt styre for RFF Agder. 

Samtlige ordinære styremedlemmer hadde enten vært styre- eller varamedlemmer i forrige 
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styreperiode. Alle varamedlemmer var nye. Før første styremøtet ble det avholdt et 

informasjonsmøte for styrets medlemmer og varamedlemmer.  

 

Det har vært avholdt 7 styremøter i 2012. Styret har behandlet 70 saker, noe som er mer 

enn en fordobling i forhold til 2011.  I tillegg til å behandle søknader om midler, har styret 

vedtatt handlingsplan gjeldende for 2012 - 2014.  

 

Styreleder har deltatt på felles styreledersamlinger for regionale forskningsfond den 31. mai 

2012 og 31. oktober 2012. 

 

Sekretariatet har bestått av sekretariatsleder Bodil Lindestad, rådgiver Kim Øvland i Aust-

Agder fylkeskommune (første halvdel 2012) og rådgiver Manuel Birnbrich i Vest-Agder 

fylkeskommune (andre halvdel 2012). Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner kom i 2012 til 

enighet om at sekretariatsleders lønn dekkes gjennom administrasjonskostnader for fondet, 

Aust-Agder fylkeskommune bidrar med ”infrastruktur” (kontorplass, regnskapstjenester, etc) 

og Vest-Agder fylkeskommune bidrar med en 20 % stilling inn i sekretariatet. På denne 

måten har man også funnet en god løsning for å bidra til god informasjonsflyt mellom RFF 

Agder og de to fylkeskommunene. 

 

Sekretariatet har vært representert på alle læringsarenaer arrangert av Forskningsrådet. 

 

 

b. Informasjonsaktiviteter/pofileringer 

 

Det har vært avholdt ett informasjonsmøte i forbindelse med utlysning av midler med 

søknadsfrist 17. oktober 2011. Møtet ble avholdt på Universitetet i Agder, Campus 

Kristiansand, den 7. september 2012, med mer enn 70 deltakere. På informasjonsmøtet 

orienterte styreleder om fondet og fondets strategi, sekretariatsleder informerte om høstens 

utlysninger, og regionansvarlig i Forskningsrådet ga tips til søknadsskriving.  

 

Den 27. september 2012 arrangerte RFF Agder kurs i søknadsskriving. Kursledere var 

regionale representanter fra Forskningsrådet. 

 

Kunngjøring av utlysningene med søknadsfrist i oktober ble offentliggjort gjennom annonse i 

Agderposten, Fædrelandsvennen, de største lokal-/regionavisene på Agder, på egne og 

fylkeskommunenes nettsider, samt at regionens næringsklynger, forskningsinstitusjoner, 

kommuner og regionråd ble informert via e-post.  

 

Regionalt forskningsfond Agder har bl.a. hatt presentasjoner for felles fylkesting for Aust- og 

Vest-Agder, Innovasjon Norge, Flekkefjord kommune, og på årskonferansen for regionale 

forskningsfond. 

 

I tillegg har fondet vært representert på diverse regionale møter. Sekretariatet har et nært 

samarbeid med Forskningsrådets regionale representant. 
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Nyheter fra fondet, generell informasjon og alle styreprotokoller offentliggjøres på nettsidene 

til fondet. I tillegg har fondet egen twitter-konto, hvor utlysninger og annen informasjon 

twitres.  

 

c. Tiltak for å nå spesielle målgrupper 

 

Styret i RFF Agder fikk i bestillingsbrevet tre prioriterte områder som skulle følges opp. 

Utlysning av regional kvalifiseringsstøtte er nærmere beskrevet i punktet om ”Utlysninger og 

respons på dem”. 

 

De øvrige to prioriterte områdene var: 

 Tiltak som kan bidra til at Agder får et forskningssenter 

 Utdanningsforskning 

 

For å kartlegge hvordan man best kunne følge opp disse områdene ble det avholdt to 

strategisamlinger hvor utvalgte aktører ble invitert til å holde presentasjoner for styret i RFF 

Agder. 

 

i. Strategisamling om tiltak som kan støtte opp rundt at Agder får et 

nasjonalt forskningssenter 

 

Sekretariatet i RFF Agder sendte først ut en forespørsel til regionens forskningsinstitusjoner 

og næringsklynger for å kartlegge hvilke initiativ/tiltak som fantes i regionen rundt etablering 

av nasjonale forskningssentre. Det kom tilbakemeldinger vedrørende tre tiltak knyttet opp 

rundt etablering av Sentre for fremragende forskning (SFF), og tre tiltak knyttet opp rundt 

etablering av Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI).  

 

Fire av de aktuelle satsingene ble presentert for styret på en åpen strategisamling den 5. 

mars 2012. Informasjon om den siste satsingen (Arena USUS) ble presentert på styremøte 

den 21. mai 2012.  

 

I tillegg var programkoordinator Liv Jorunn Jenssen i Norges forskningsråd invitert til å holde 

en presentasjon om SFF-/SFI-ordingen. 

 

Agenda for strategisamlingen følger som vedlegg til årsrapporten.  

 

ii. Strategisamling om utdanningsforskning 

 

Den 25. april 2012 inviterte RFF Agder relevante forskningsinstitusjoner, næringsklynger og 

offentlig sektor til å presentere pågående satsinger og relevante fremtidige 

forskningsområder innen utdanningsforskning. I tillegg hadde Forskningsrådets 

regionansvarlige i Agder en gjennomgang av hva Forskningsrådet gjør på dette området.  

 

Forskningsrådet definerer utdanningsforskning til å favne all tematikk som angår: 

 utdanningenes mål og innhold 

 organisering og arbeidsmåter, samt  
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 resultater og virkninger for den enkelte og for samfunnet 

 

RFF Agder har valgt å følge samme definisjoner som Forskningsrådet for 

utdanningsforskning. I tillegg legges det som er beskrevet i FoU-strategien og bestilt som 

satsing fra fylkestingene til grunn for konkrete utlysninger fra fondet.  

 

Agenda for strategisamlingen følger som vedlegg til årsrapporten.  

 

 

d. Utlysninger og respons på dem 

 

Styrets to strategisamlinger og påfølgende diskusjoner i styret dannet grunnlaget for 

utarbeidelse av to-årig handlingsplan og utlysninger innenfor dette området. Man valgte å 

utarbeide en to-årig plan for utlysninger, først og fremst for å gi søkerne større grad av 

forutsigbarhet. 

 

Styret tok også den beslutning at man i den kommende toårs perioden ville utlyse 

tilgjengelige midler for årene 2012 – 2014. Begrunnelsen for å lyse ut rammen for 2014 er at 

hovedprosjekter som får bevilget midler fra utlysninger høsten 2013 uansett ikke starter opp 

i 2014. På bevilgningstidspunktet vil også statsbudsjettet og tildelt ramme fra 

Kunnskapsdepartementet for 2014 være kjent.   

 

Tabell 2 gir en oversikt over hvilke utlysninger som man vedtok i handlingsplanen for 2012 – 

2014. Det ble i handlingsplanen tatt forbehold om at styret kunne vedta begrunnede 

endringer i planlagte utlysninger.  
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Tabell 2: Planlagte utlysninger i RFF Agder 2012 og 2013 (fra handlingsplanen 2012 – 2014) 

Utlysning 2012 2013 Sum (kr) 

Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen 

energi/miljø/klima og kultur/opplevelse 2 000 

 

2 000 

Regionale institusjonsprosjekter – kompetansebygging for 

fremtidig SFI/SFF 11 000 3 000 14 000 

Regionale bedriftsprosjekter innen energi/miljø/klima og 

kultur/opplevelse 12 000 

 

12 000 

Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen 

utdanningsforskning 1 000 

 

1 000 

Regionalt offentlig prosjekt innen utdanningsforskning 

 

3 000 3 000 

Regionalt forskerprosjekt med brukermedvirkning innen 

utdanningsforskning 

 

3 000 3 000 

Regionalt offentlig prosjekt – tematisk åpen utlysning, men 

utdanningsforskning er unntatt 

 

3 000 3 000 

Avsatt til egenfinansiering 15 % -pott 

 

1 000 1 000 

Sum 26 000 13 000 39 000 

 

I tillegg var det fra 2011-midlene avsatt en ramme på inntil 5 millioner kroner til utlysning 

av løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte. Ordningen ble iverksatt i 2011, og 

videreført i 2012. 

 

RFF Agder hadde en hoved-utlysning i 2012. Søknadsfrist for denne var 17. oktober 2012. 

 

i. Utlysning av 11 millioner kroner til regionale institusjonsprosjekter – 

kompetansebygging for fremtidig SFF/SFI på Agder 

 

Dette var en utlysning som skapte stort engasjement både hos næringsklynger og 

forskningsmiljøer på Agder. Fondet mottok seks søknader med en samlet søknadssum på 30 

millioner kroner. To av disse gjaldt søknader om kompetansebygging mot SFF, og fire gjaldt 

søknader om kompetansebygging mot SFI. 

 

Tabell 3 viser hvilke søknader som ble bevilget på styremøtet 28. januar 2013 (bevilgningsår 

2013). 
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Tabell 3: Regionale institusjonsprosjekter bevilget på styremøte 28. januar 2013 

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Type senter Tildeling (kr) 

Universitetet i 

Agder 

Centre for Integrated Emergency 

Management (CIEM) towards CoE  

SFF 5 000 000 

Universitetet i 

Agder  

Offshore mechatronics SFI 4 000 000 

Havforsknings-

instituttet 

Crossing the line: understanding 

connectivity between marine protected 

areas and fished areas (CROSCON) 

SFF 3 000 000 

Teknova AS Metallurgical Scale-up - mathematical 

models and procedures that safeguard the 

critical process capabilities during scale-up 

SFI 3 000 000 

Sum   15 000 000 

 

Det var i utlysningen oppgitt at den beste søknaden (basert på Forskningsrådets 

fagvurderinger) ville få 5 millioner kroner, mens de to nestbeste søknadene ville bli bedt om 

å sende inn reviderte søknader på 3 millioner kroner. Søknader med karakteren 4 eller 

lavere kunne ikke få bevilgning i denne utlysningen. 

 

Det kom inn svært gode søknader til utlysningen. Den beste søknaden fikk beste karakter 

(7) på alle vurderingskriterier, og fikk en bevilgning på 5 millioner kroner fra RFF Agder. For 

den beste av de SFI-rettede søknadene valgte styret å øke rammen til 4 millioner kroner. 

Den siste millionen ble betinget av at næringslivet gikk inn med tilsvarende finansiering. Frist 

for innsendelse av revidert søknad er satt til 1. april 2013. 

 

Styret valgte i sin behandling av søknadene å bevilge midler til ett prosjekt mer enn det som 

var utlyst. Samtidig ble det besluttet å kansellere den planlagte utlysningen i 2013. 

Begrunnelsen for dette var at prosjekter som har kompetansebygging mot et fremtidig SFI 

som formål ikke vil rekke dette i et prosjekt med oppstart primo 2014. Man valgte derfor å 

bevilge midler til to SFF-rettede prosjekter og to SFI-rettede prosjekter. De to prosjektene 

som fikk en bevilgning på 3 millioner kroner har sendt inn reviderte søknader, som ble 

godkjent på styremøte 19. mars 2013. 

 

 

ii. Utlysning av 12 millioner kroner til regionale bedriftsprosjekter innen 

energi/miljø/klima og kultur/opplevelse 

 

Denne utlysningen hadde flere formål. For det første ønsket man å utlyse bedriftsprosjekter 

som tematisk lå innenfor de områdene hvor man hadde fått tilbakemelding på at det fantes 

SFI-rettede initiativer. For det andre ønsket man å følge opp tidligere utlysninger av 

kvalifiseringsprosjekter innenfor energi, miljø og klima. For det tredje var dette tematiske 

områder som ble oppfattet som viktig for regionen, og man ønsket å oppmuntre bedrifter til 

forskningsprosjekter innenfor disse tematiske områdene. 

 

Responsen på utlysningen var lav. Fondet mottok kun tre søknader, og av disse tre var 

styret av den oppfatning at det kun var en som var god nok til å motta støtte fra fondet. Det 
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er usikkert hvorfor så få bedrifter søkte midler. En av grunnene kan være at bedrifter har 

vært mer opptatt av å delta i SFI-relaterte søknader eller søknader om regional 

kvalifiseringsstøtte. I tillegg synes det som om forskningsmiljøene har vært mer opptatt av 

søknader om institusjonsprosjekter, og at disse dermed ikke har involvert så mange 

næringslivsaktører i søknader om bedriftsprosjekter. Noen aktører innen energi, miljø og 

klima har hatt mulighet til å søke støtte fra Forskningsrådet, og kan dermed ha valgt å gjøre 

det. Det er også mulig at bedrifter i større grad går til Innovasjon Norge, for eksempel IFU 

(Industriell Forskning og Utvikling) eller miljøteknologi-ordningen. I Vest-Agder har i tillegg 

Sørlandets Kompetansefond hatt en stor utlysning med frist i september, og det kan tenkes 

at en del som kunne vært aktuelle søkere til RFF Agder i stedet har valgt å søke Sørlandets 

Kompetansefond. 

 

Det ble bevilget ett prosjekt på styremøtet den 28. januar 2013: 

 Alcoa Norway ANS avd. Lista: ”A new high-frequency measurement method for 

aluminium production control” – bevilgning på 2.319.000 kroner 

 

Øvrige midler fra rammen på 12 millioner kroner ble omdisponert til andre formål, deriblant 

økning av rammene til andre utlysninger høsten 2012 og ny utlysning av regional 

kvalifiseringsstøtte med løpende behandling våren 2013. 

 

 

iii. Utlysning av 2 millioner kroner til store regionale 

kvalifiseringsprosjekter innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse 

 

Tematisk var denne utlysningen sammenfallende med tematikk for utlysning av regionale 

bedriftsprosjekter. Det ble utlyst inntil 500 000 kroner pr prosjekt, med en maksimal 

støtteintensitet på 50 % for bedrifter og 75 % for forskningsinstitusjoner og offentlig sektor.  

 

Fondet mottok 5 søknader med en samlet søknadssum på kroner 2,5 millioner kroner. Alle 

søknadene ble vurdert til karakteren 5 eller høyere. Styret valgte å øke rammen til denne 

utlysningen, og innvilge alle prosjektene. En av søknadene fikk en noe lavere bevilgningssum 

enn omsøkt beløp, fordi ikke alle kostnader i prosjektet ble godkjent. 

 

Tabell 4 viser hvilke søknader som ble bevilget på styremøte 26.11.2012 (bevilgningsår 

2012). 
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Tabell 4: Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen energi/miljø/klima og kultur/opplevelse bevilget 

på styremøte 26. november 2012 

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Tildeling (kr) 

Dyreparken Utvikling 

AS 

Relasjonsledelse i kultur- og opplevelsesnæring 500 000 

Teknova AS Dynamic laser beam positioning for the purpose of 

a new generation free-space optical 

communication link (OptoSteer) 

500 000 

Teknova AS Competency building for research and 

development of optical Sapphire Fibre Bragg 

Gratings-based high temperature sensors 

500 000 

Eyde-nettverket International Piloting Centre for Sustainable 

Process Industry 

500 000 

Coriolis AS Ren Energi fra Havet - Foil Swing Generator 458 000 

Sum  2 458 000 

 

 

iv. Utlysning av 1 million kroner til store regionale kvalifiseringsprosjekter 

innen utdanningsforskning 

 

Etter RFF Agders strategisamling om utdanningsforskning, konkluderte styret med at man 

innenfor dette området først ønsket å utlyse store regionale kvalifiseringsprosjekter, for 

deretter å følge opp med utlysning av hovedprosjekter i 2013. Det ble utlyst inntil 500 000 

kroner pr prosjekt, med en maksimal støtteintensitet på 50 % for bedrifter og 75 % for 

forskningsinstitusjoner og offentlig sektor.  

 

Tematisk ble det utlyst kvalifiseringsprosjekter som rettet seg mot forskning omkring 

skoleutvikling og lærerutdanning, utvikling av arbeidslivet i Agder og UiA som 

utdannelsessted for lærere, koblinger mellom arbeidsliv, skole og UiA for å få til økt læring 

og bedre lærerutdanning, anvendelse og utvikling av IKT-løsninger som verktøy innen 

utdanningssektoren, samt sammenhengene mellom levekår, arbeidsliv og skole/utdanning 

(slik som for eksempel frafallsproblematikk). 

 

Fondet mottok fire søknader. Også for denne utlysningen vedtok styret å øke rammen, slik 

at alle søknader med karakteren 5 eller høyere ble innvilget.  

 

Tabell 5 viser hvilke søknader som ble bevilget på styremøtet 26.11.2012 (bevilgningsår 

2012). 
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Tabell 5: Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen utdanningsforskning bevilget på styremøte 26. 

november 2012 

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Tildeling (kr) 

Agderforskning Læreres roller i voksenopplæringen i forhold til 

deltagernes livssituasjon 

500 000 

Universitetet i Agder Læringsmiljøutvikling i barnehage og skole 500 000 

Agderforskning Kompetanseframskriving for en region i vekst. 500 000 

Sum  1 500 000 

 

 

v. Utlysning av løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte  

 

Jfr årsrapport for RFF Agder 2011, så ble det i 2011 etablert løpende behandling av regional 

kvalifiseringsstøtte på bakgrunn av et ønske fra regionens næringsklynger og 

forskningsinstitusjoner om hurtigere, smidigere og enklere søknadsbehandling. Det ble i 

2011 avsatt en ramme på 3-5 millioner kroner til dette formålet. Etter at 3 millioner kroner 

var disponert gjorde styret en vurdering av ordningen så langt, og besluttet å videreføre 

ordningen til rammen på 5 millioner kroner var benyttet. Samtidig ble man enige om at man 

ville forsøke å få til en ekstern vurdering av ordningen gjennom en mastergrads-oppgave. 

Det er avtalt med UiA at man skal prøve å få dette til i løpet av skoleåret 2013/2014. 

 

Utlysningen ble opprettholdt fram til høsten 2012. Den ble stengt da det var kommet inn så 

mange søknader at man forventet at hele rammen ville bli benyttet. Det har vært en 

populær ordning, og etter at utlysningen ble stengt mottok sekretariatet flere 

tilbakemeldinger på at man håpet ordningen ville bli videreført i 2013. 

 

Tabell 6 viser hvilke søknader som ble bevilget i 2012. 

 

 

Tabell 6: Søknader om regional kvalifiseringsstøtte med løpende behandling bevilget i 2012 

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Tildeling (kr) 

UiA 

Utvikling av testsystem for studier av genetisk variasjon hos 

krypsiv  (Juncus bulbosus). 200 000 

Sørlandet sykehus HF 

Kultur og psykisk helse: Utvikling av et forskningsprosjekt ved 

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Sørlandet 

sykehus HF 200 000 

Lyngdal kommune God kommunal styring - helse og omsorg 200 000 

Eramet Norway 

Kvinesdal AS 

Utvikling av metode for fangst av spillvarme fra smelte hos 

Eramet 200 000 

Elkem AS Technology Metallurgisk pilotanlegg, forprosjekt for (del av) mulig SFI 200 000 

Eyde-nettverket 

Utredning av metodikk for dokumentering av trend i diffuse 

utslipp fra Eyde-bedriftene 200 000 
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Sørlandet sykehus HF 

Early intervention for infants at risk and their caregivers - 

establishing research about Marte Meo as a method in infant 

mental health work 200 000 

Universitetet i Agder 

Utviklingen av en pilotstudie som basis for oppstart av et nytt 

tverrfaglig regionalt samarbeid mellom fagmiljøer 200 000 

Elkem Carbon AS Temperaturmålinger og modellering av Søderberg elektroder 200 000 

Universitetet i Agder 

Forprosjekt «Økonomisk oversikt over det norske 

konsertmarkedet» 200 000 

Teknova AS Smarte nett og integrasjon av fornybar energi 200 000 

Agderforskning Fra barn og unges talent til kunnskapsbasert entreprenørskap 200 000 

Tegma AS 

Utvikling av prosess for industriell produksjon av 

termoelektriske materialer 200 000 

Teknova AS 

Hvordan kan condition based preditive maintenance brukes på 

et elektromekanisk system? 200 000 

Elkem AS Technology 

Temperature monitoring of large smelting furnaces - 

Evaluation of fibre optic distributes temperature sensing (DTS) 200 000 

Alcoa Norway ANS Avd. 

Lista Tilstandsovervåking av punktmater i aluminiumsproduksjon 200 000 

Otechos AS 

CRE Maskinen (Centric Reciprocal Engine). Utvikling, 

konstruksjon, beregninger, patentering og prototyp bygging 

samt test av CRE maskin. 200 000 

Teknova AS 

Grid Operation and Distributed Energy Storage: Potential for 

improved grid-operation efficiency. 200 000 

J. Kristiansens  

Gartneri AS Mikroalgeproduksjon hos J. Kristiansens Gartneri AS 200 000 

Sum  3 800 000 

  

 

 

vi. Utlysning av løpende behandling av posisjoneringsstøtte  

 

Som del av den løpende behandlingen av regional kvalifiseringsstøtte, så åpnet RFF Agder i 

2012 også for at man kunne søke om posisjoneringsstøtte. Målet med posisjoneringsstøtte er 

å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifisere til videre støtte fra internasjonale 

finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Posisjoneringsstøtte (POS) kan benyttes til å 

etablere konsortier og forberede en søknad mot EU-prosjekter eller tilsvarende ordninger. 

Forskningsrådet hadde tidligere en slik ordning, men siden det ikke lenger var mulig å søke 

Forskningsrådet ble det etterspurt om det kunne være mulig å søke slik støtte fra RFF Agder.  

 

Tabell 7 viser hvilke søknader om posisjoneringsstøtte som ble bevilget i 2012. 
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Tabell 7: Søknader om posisjoneringsstøtte med løpende behandling bevilget i 2012. 

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Tildeling (kr) 

Sørlandet sykehus HF 

Europeisk samarbeid om forskning på flått og flåttbårne 

sykdommer 200 000 

Universitetet i Agder Kjønnsperspektiv i systemdesign: Et nytt kriterium i innovasjon 200 000 

Sum  400 000 

 

 

vii. Generelt om utlysninger og bevilgninger 

 

Når det gjelder bevilgninger til søknader som er innkommet som svar på utlysninger i 2012, 

men vedtatt i 2013, så vil disse rapporteres i årsrapporten for 2013.  

 

 

e. Tildelinger i 2012 

 

Utlysninger i 2011 som har fått tildeling i 2012 er nærmere beskrevet i årsrapporten for 

2011. Regional kvalifiseringsstøtte som er utlyst og bevilget i 2012 er beskrevet tidligere i 

denne rapporten. Når det gjelder regional kvalifiseringsstøtte så regnskapsfører og 

rapporterer RFF Agder søknader på det året de bevilges, ikke det året de sendes inn.  

 

Tabellene nedenfor viser hvilke hovedprosjekter som har mottatt støtte fra fondet i 2012. 

 

Tabell 8: Regionale institusjonsprosjekter innen kultur og opplevelse (utlyst høsten 2011): 

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Tildeling  (kr) 

Agderforskning 

Culture-based rural development. Construction, 

implementation and socio-economi impacts 2 000 000 

Agderforskning 

Profesjonalisering av gjestehåndteringssystem på Agder. 

Utvikling av strategiske verktøy for publikumsutvikling og 

CRM 2 500 000 

Sum 

 

4 500 000 

 

 

Tabell 9: Regionale bedriftsprosjekter – tematisk innenfor Agders FoU-strategi, men kun for nye aktører 

innen forskning (utlyst høsten 2011): 

Prosjektansvarlig Prosjekttittel Tildeling  (kr) 

Act Ob Cuttings AS 

Biologisk rensing av borekaks og andre oljekontaminerte 

avfallsmasser 489 000 

Agder Energi Nett Solstrøm på nett - Fase 2 720 000 

Sum 

 

1 209 000 
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i. Oppsummert oversikt over bevilgninger i 2012 

 

Totalt sett ble det bevilget prosjekter for 13,9 millioner kroner fra RFF Agder i 2012 (se tabell 

10). I 2013 er det i tillegg bevilget 17,3 millioner kroner som gjelder utlysninger foretatt i 

2012, men bevilget i 2013. 

 

Tabell 10: Samlede bevilgninger i 2012 

Utlysning Tildeling (kr) 

Regionale institusjonsprosjekter kultur/opplevelse utlyst høsten 2011 4 500 000 

Regionale bedriftsprosjekter – åpen tematisk utlysning 1 209 000 

Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen energi/miljø/klima og 

kultur/opplevelse 2 458 000 

Store regionale kvalifiseringsprosjekter innen utdanningsforskning 1 500 000 

Løpende behandling av regional kvalifiseringsstøtte 3 800 000 

Løpende behandling av posisjoneringsstøtte 400 000 

Sum 13 867 000 

 

 

f. 15 % -potten  

 

Det er i 2012 ikke utlyst midler fra den nasjonale 15 % potten. Prosjektet 

”Stipendiatprogram – Bærekraftig verdiskaping i regionale innovasjonssystemer” ved 

Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger som fikk tildeling fra 15 % potten i 2011 er 

igangsatt, og stipendiater ble tilsatt i 2012. RFF Agder fikk sammen med RFF Vestlandet 

tildelt 5 millioner kroner til dette prosjektet. Disse midlene er betalt til RFF Agder i 2012, slik 

at de vil fremkomme i økonomirapporteringen for 2012. I tillegg har hvert av fondene avsatt 

600 000 kroner til egenfinansiering fra fondene. Det var ved årsskiftet ikke utbetalt midler til 

prosjektet. 

 

RFF Agder har i handlingsplanen for 2012 – 2014 avsatt til sammen 2 millioner kroner til 

egenfinansiering mot 15 % potten.  
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3. Økonomi 

 

a. Bevilgning fra Kunnskapsdepartementet 

 

RFF Agders ordinære tildeling utgjorde kroner 13 685 000 for 2011.  

 

Det er utbetalt 5 millioner kroner fra 15 % potten til RFF Agder i 2012. Pengene er tildelt til 

felles prosjekt med RFF Vestlandet. 

 

 

b. Administrasjonskostnader 

 

RFF Agder brukte 1 272 556 kroner i administrasjonskostnader i 2012. Dette utgjør 9 % av 

fondets ordinære tildeling. Om lag 850 000 kroner av dette var lønnskostnader.  

 

Grunnet utarbeidelse av ny handlingsplan ble det avholdt relativt mange styremøter, og 

kostnadene til styret gikk derfor en del opp i forhold til hva som var budsjettert. Den type 

strategisamlinger som ble avholdt anses som viktig for at fondet skal kunne ivareta sin 

funksjon med å bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene 

innenfor de områder som fylkestingene har bedt fondet om å satse spesielt på. 

 

For alle fondsregioner er det vesentlig at man kan opprettholde en tilfredsstillende 

basisfunksjon i sekretariatet. Mange av oppgavene som utføres i fondet gjelder uavhengig av 

fondets størrelse. Det synes derfor rimelig at et lite fond kan benytte en prosentvis større 

andel av tildelte midler til administrasjon enn et stort fond. I tillegg er det ikke slik at 

arbeidsmengden i 2012 har vært redusert i forhold til fondets to første år. Tvert imot er det 

RFF Agders oppfatning at den har økt. Det viser seg blant annet gjennom det store antall 

saker som er behandlet i fondet i 2012, med 150 % økning i antall styresaker i forhold til 

2011. Prosjektporteføljen er også vesentlig økt i forhold til året før. 
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c. Resultatregnskap  

 

Resultat og balanse for RFF Agder vises i tabell 11.  

 

Tabell 11: Resultatregnskap for RFF Agder 2012 

  2012 2011 

Inntekter      

Tilskudd fra Kunnskapsdept. ordinært 13 685 000 13 685 000 

Tilskudd 15 % pott (2011-bevilgning) 5 000 000 

 Renteinntekter 987 556 950 082 

Sum inntekter 19 672 556 14 635 082 

      

Kostnader     

Lønn, trekkpliktige godtgjørelser 857 322 801 932 

Godtgjørelse folkevalgte 225 000 151 183 

Bevertning 23 558 2 663 

Oppfoldsutgifter/hotell m.m. 61 105 27 729 

Telefonutgifter 8 819 4 053 

Andre annonser 13 724 3 341 

Representasjon/gaver 0 1 925 

Profileringsartikler 0 1 240 

Opplæring, kurs 3 880   

Utg. og godtgj. for reiser, diett m. overnatting 41 713 16 404 

Utg. og godtgj. for reiser, diett u. overnatting 7 093 5 235 

Reisekostnader 25 893 49 589 

Diverse 10 820   

Refunderte sykepenger -6 371 -11 080 

Sum administrative kostnader  1 272 556 1 054 211 

      

Utbetalte prosjektmidler  9 778 004 2 364 250 

Avsetninger til bundne fond 8 621 996 11 216 621 

      

Resultat pr 31.12 0 0 
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Balanse RFF Agder 2012 

 

Tabell 12: Balanse Regionalt forskningsfond Agder pr 31.12.2012 

 

2012 2011 

Eiendeler:     

Bankinnskudd 34 628 689 26 153 280 

Sum eiendeler 34 628 689 26 153 280 

   Gjeld/Egenkapital 

  Gjeld     

Administrasjonskostnader (gjeld AAFK) 422 957 221 544 

Utbetalte prosjektmidler (gjeld AAFK) 275 000 623 000 

Sum gjeld  697 957 844 544 

      

Egenkapital           

Bundne fond:     

Tildelte prosjektmidler, ikke utbetalt pr.31.12. 21 636 614 17 076 250 

Tildeling 15% pott, ikke utbetalt 600 000 500 000 

Bunden EK (15% potten) 5 891 000 1 491 000 

Bunden EK, ikke fordelt 5 803 118 6 241 486 

Sum egenkapital 33 930 732 25 308 736 

Sum gjeld/egenkapital 34 628 689 26 153 280 

 

 

 

d. Sum tildelinger 

 

Sum tildelinger er beskrevet i punkt 2 e ”oppsummert oversikt over bevilgninger”. Det ble 

totalt bevilget 13 867 000 kroner i 2012. 

 

 

i. Søknadstyper 

 

Tabell 13 viser fordelingen av bevilgede midler (bevilgningsår) på søknadstyper. 
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Tabell 13: Bevilgninger fordelt på søknadstyper 

Søknadstype/ 

bevilgningsår 

2010 2011 2012 Sum (kr) 

Regionale 

kvalifiseringsprosjekter 

1 838 500 800 000 8 158 000 10 796 500 

Regionale 

institusjonsprosjekter 

8 000 000  4 500 000 12 500 000 

Regionale 

bedriftsprosjekter 

 8 952 000 1 209 000 10 161 000 

Sum 9 838 500 9 752 000 13 867 000 33 457 500 

 

Det er i perioden 2010 – 2012 kun benyttet tre av de tilgjengelige søknadstypene. I 2013 er 

det planlagt utlyst regionale offentlige prosjekter og regionale forskerprosjekter. 

 

ii. Tilsagnsmottakere 

 

Tabell 14 viser bevilgninger fordelt på fondets ulike målgrupper (i kroner). 

 

Tabell 14: Bevilgninger fordelt på målgrupper 

Målgruppe/ 

bevilgningsår 

2010 2011 2012 Sum  

(kroner) 

Sum 

(prosent) 

Næringsliv 400 000 9 152 000 4 467 000 14 019 000 42 % 

FoU-

institusjoner 9 276 000 600 000 8 600 000 18 476 000 55 % 

Offentlig sektor 162 500 0 800 000 962 500 3 % 

Sum 9 838 500 9 752 000 13 867 000 33 457 500 100 % 

 

Av bevilgede midler i årene 2010 – 2012, så har den største andelen gått til søknader der 

FoU-institusjoner i regionen er prosjektansvarlig. Det er i så måte viktig å merke seg at RFF 

Agder stort sett stiller krav om at det skal være samarbeid med minst en 

forskningsinstitusjon og minst en bedrift/næringsklynge/offentlig aktør/organisasjon.   

 

Det er også relevant å merke seg at da den toårige handlingsplanen ble utarbeidet i 2012, så 

valgte man å ha en hovedsatsing mot kompetansebygging rettet mot SFF/SFI i 2012. Det er 

i 2013 lagt opp til en satsing mot offentlig sektor, slik at fordelingen mellom målgrupper vil 

se vesentlig annerledes ut når bevilgninger for 2013 er vedtatt. 

 

 

e. Overføringer 

 

Følgende midler overføres til 2013: 

Bunden EK (ikke tildelte midler pr. 31.12.2012):  kr. 5 803 119 

 

Selv om dette ikke er tildelte midler pr 31.12.2012, så er de likevel bundet opp i bevilgninger 

til utlysninger med søknadsfrist i 2012, men tildeling i 2013. 
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f. Frie midler framover 

 

Fondet har 5 803 119 kroner i frie midler pr 31.12.2012. Beslutninger om tildeling av støtte i 

forbindelse med søknadsfrist 17. oktober 2012 var ikke ferdigstilt pr 31.12.2012. Den 28. 

januar 2013 ble det bevilget 17 319 000 kroner som gjaldt utlysningen høsten 2012. I tillegg 

har styret vedtatt utlysning av 4 millioner kroner til løpende behandling av regional 

kvalifiseringsstøtte og posisjoneringsstøtte. Årsaken til at man har valgt å binde opp så mye 

midler i forbindelse med utlysningen høsten 2012 var at styret i RFF Agder har vedtatt å 

utlyse rammen for 2014 allerede i 2013. Den viktigste begrunnelsen for dette er at 

hovedprosjekter som blir bevilget i 2013 ikke får startet opp før i 2014. 
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4. Resultatrapportering 

 

 

a. Indikatorer mht til tildelinger 

 

i. Kostnadssted 

 

I 2012 var FoU-institusjoner på Agder den største mottaker av støtte fra fondet, jfr tabell 15. 

  

Tabell 15: Bevilgninger i 2012 fordelt på kostnadssted 

Kostnadssted Antall søknader (bevilget) Bevilgninger 2012 

Næringsliv 14    (32 %) Kr.  4 467 000    (32 %) 

UoH-sektor 5    (15 %) Kr.   1 300 000     (9 %) 

Instituttsektor 10    (30 %) Kr.  7 300 000    (53 %) 

Offentlig sektor 4    (12 %) Kr.      800 000     (6 %) 

Sum 33  (100 %) Kr. 13 867 000 (100 %) 

 

Den største enkeltmottakeren av støtte i 2012 var Agderforskning, som mottok 41 % av 

tildelte midler fra fondet. Den viktigste årsaken til dette var utlysingen av regionale 

institusjonsprosjekter innen kultur og opplevelse, hvor begge bevilgede prosjekter gikk til 

Agderforskning. I tillegg fikk Agderforskning god uttelling på søknader til utlysningen av 

store regionale kvalifiseringsprosjekter innen utdanningsforskning.  

 

 

ii. Kjønn på prosjektleder og administrativt ansvarlig 

 

Når det gjelder kjønnsfordeling, så er det vesentlige endringer i forhold til 2011. I 2012 var 

49 % av prosjektlederne kvinner (16 av 33). Blant de som var administrativt ansvarlig var 

46 % kvinner. Figur 1 viser fordelingen av mannlige og kvinnelige prosjektledere fordelt pr 

år. 

Figur 1: Andel mannlige og kvinnelige prosjektledere i årene 2010 – 2012 
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iii. Antall bedrifter/offentlige virksomheter som har fått støtte 

 

Det er i 2012 tildelt midler til 4 prosjekter innen offentlig sektor. Sørlandet sykehus HF står 

som prosjektansvarlig for tre av disse prosjektene. 

 

14 bedrifter har fått bevilget midler til FoU-prosjekter. Av næringsklyngene ser det ut til at 

Eyde-nettverket er den næringsklyngen som har fått flest bevilgede prosjekter. 

 

 

iv. Antall FoU-institusjoner 

 

Fondsregionen Agder har ett universitet og to forskningsinstitutter. Agderforskning, Teknova 

og Universitetet i Agder står til sammen som prosjektansvarlig for 62 % av totalt bevilget 

beløp i 2012. I tillegg er disse institusjonene samarbeidspartnere i en rekke andre 

prosjekter. 

 

Som nevnt i følgeevalueringens 2. underveisrapport 1/20132, så har RFF Agder en tydelig 

strategi på å bidra til å utvikle gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionen. Den høye 

andelen av midler som går til FoU-institusjoner er en direkte konsekvens av denne 

prioriteringen. 

 

 

b. Formidlingsresultater 

 

Det er enda tidlig å rapportere på denne indikatoren, spesielt med tanke på vitenskapelig 

publisering som ofte tar lang tid fra artikkelen skrives til den er publisert i en vitenskapelig 

journal. RFF Agder har enda ikke mottatt sluttrapportering fra noen hovedprosjekter. Det 

finnes kvalifiseringsprosjekter som er sluttført, men man vil i mindre grad forvente 

vitenskapelig publisering fra disse prosjektene.  

 

i. Vitenskapelige artikler 

 

Det er ikke rapportert om noen vitenskapelige artikler som er publisert i 2012, men et av 

hovedprosjektene rapporterer om to publiserte artikler i faglige tidsskrifter. 

 

ii. Seminarer, konferanser og fagmøter 

 

Mange av prosjektene rapporterer om presentasjoner på seminarer, konferanser og møter. 

Totalt sett er det innrapportert 21 formidlingstiltak innenfor denne kategorien.  

 

iii. Annen formidling (presse, web, etc) 

 

Også på dette området rapporteres det inn en rekke formidlingstiltak, primært blant 

hovedprosjektene. Totalt er det rapportert 32 slike formidlingstiltak. Eksempelvis hadde 

                                                
2 Spilling, Olav R., Liv Langfeldt og Rannveig Røste: ”Følgeevaluering av regionale forskningsfond. 2. 
underveisrapport”. NIFU Rapport 1/2013. 
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Forskerforum en artikkel der blant annet styreleder Knut Brautaset og prosjektleder for ett 

av bedriftsprosjektene Katarina Grujic i Teknova ble intervjuet3.  

 

Av kvalifiseringsprosjektene så er det et posisjoneringsprosjekt ved Sørlandet sykehus HF 

som utmerker seg med 6 formidlingstiltak. 

 

Når det gjelder antall relevante treff i nettaviser, på Regionalt forskningsfond Agder (og 

relaterte søkeord som RFF Agder og fondsregion Agder), så har det vært 17 registrerte 

artikler i nettavisene i 20124. I tillegg kommer artikler i papiraviser. 

 

I forbindelse med offentliggjøring av handlingsplan i juni 2012, så inviterte man til 

presselunsj, samt sendte ut pressemelding til media. Blant annet resulterte dette i et 

helsides oppslag i Fædrelandsvennen. 

 

 

c. Rekruttering til andre virkemidler 

 

Det ble i 2011 kun bevilget midler til tre regionale kvalifiseringsprosjekter. Det ene av disse 

var et stort kvalifiseringsprosjekt (bevilgningssum kroner 400 000). Dette prosjektet har fått 

innvilget utsettelse til juni 2013, og er ikke sluttrapportert. 

 

Av de to andre prosjektene bevilget i 2011, så har begge rapportert at de vil videreføres i 

hovedprosjekter. Et av prosjektene ble gitt til Norsk Titanium Technology AS (NTiT), og har i 

følge sluttrapporten gitt ”den nødvendige bakgrunn og underlag for å søke om et BIA 

prosjekt med en total ramme på 48 MNOK over fire år”. NTiT fikk i 2012 innvilget BIA 

prosjekt fra Forskningsrådet. 

 

Av prosjekter som ble startet i 2012, så har man mottatt tre sluttrapporter. Alle oppgir at 

prosjektene videreføres i hovedprosjekt. To av prosjektene gjelder ordinær 

kvalifiseringsstøtte, og vil videreføres i søknader til NFR. Det ene prosjektet oppgir å ha 

mottatt 2,2 millioner kroner i 2013 fra EnergiX som resultat av kvalifiseringsstøtten fra RFF 

Agder. Det tredje prosjektet gjelder posisjoneringsstøtte, og har blitt etterfulgt av en søknad 

til Interreg IV ØKS. Søknaden ble innvilget med en ramme på 14,9 millioner kroner. 

 

RFF Agder har avtalt med UiA at man skal oppfordre en master-student innen innovasjon og 

kunnskapsutvikling om å skrive en master-oppgave vedrørende betydningen av regional 

kvalifiseringsstøtte, inklusive en vurdering av innretningen på regional kvalifiseringsstøtte 

med løpende behandling. Det er i løpet av 2012 igangsatt mange slike prosjekter, og man 

ønsker derfor å få gjort en vurdering av om dette er en god prioritering av midler.  

  

 

                                                
3 Forskerforum 03.09.2012 ”Dei etablerte får mest”. http://www.forskerforum.no/wip4/dei-etablerte-
faar-mest/d.epl?id=1372449 
4 Kilde: Meltwater news nyhetsovervåkning. 
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d. Samarbeid 

 

i. Interregionalt/internasjonalt 

 

RFF Agder samarbeider med RFF Vestlandet om prosjektet ”Stipendiatprogram – Bærekraftig 

verdiskaping i regionale innovasjonssystemer” vedrørende 15 % -potten.  

 

Av hovedprosjekter som er bevilget i 2012, så har begge de to regionale 

institusjonsprosjektene innen kultur og opplevelse internasjonale samarbeidspartnere. 

 

Alle bevilgede prosjekter i 2012 er samarbeidsprosjekter, der minst en forskningsinstitusjon 

samarbeider med minst en annen type aktør (næringsliv, offentlig organisasjon e.a.). Det 

stilles krav om at prosjektansvarlig skal være lokalisert på Agder, men samarbeidspartnerne 

kan være lokalisert i andre fondsregioner eller internasjonalt.  

  

ii. Mellom institusjoner/virksomheter/bransjer i regionen 

 

Siden samtlige prosjekter som ble bevilget i 2012 er samarbeidsprosjekter, innebærer 

mange av dem også samarbeid internt i regionen.  

 

 

e. Ny virksomhet/innovasjon 

 

Ett av prosjektene har rapportert innføring av en ny teknologi/prosess/tjeneste i eget 

foretak.  

 

 

f. Oppsummering i forhold til hovedmål 

 

Hovedmålene for de regionale forskningsfondene er som følger: 

 Styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling.   

 Bidra til økt forskningskvalitet og utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer 

i regionene.  

 Skape utviklings- og læringsarenaer der regionale erfaringer kan drøftes i relasjon til 

nasjonal og internasjonal kunnskap og aktiviteter.  

 Sørge for tett samspill mellom aktiviteter i regionene og deres relasjoner til andre 

nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter.  

 

Regionalt forskningsfond Agder er av den oppfatning at fondet er med på å styrke forskning 

for regional innovasjon og regional utvikling, og at det er et viktig bidrag for å utvikle gode 

og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionen.  

 

Fondet har vært spesielt opptatt av kompetansebygging i regionale FoU-miljøer. 

Hovedsatsingen i utlysninger i 2012 har vært å bistå regionale miljøer i å bli sterke nok til å 

hevde seg i den nasjonale konkurransen om sentre for fremragende forskning (SFF) og 
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sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Hvorvidt man lykkes med denne målsettingen 

gjenstår å se når kommende utlysninger fra Forskningsrådet avgjøres. Styret har likevel 

vært av den oppfatning at selv om man ikke lykkes med å få et SFF eller SFI lokalisert på 

Agder, så er det positivt for regionen at man styrker de beste forskningsmiljøene til å bli 

enda bedre.  

 

Hovedstrategien til RFF Agder har vært todelt. Selv med de begrensede midler som fondet 

disponerer, så har man valgt å målrette midler mot store prosjekter innenfor begrensede 

områder. I 2010 var hovedfokus e-helse, i 2011 kultur og opplevelse og i 2012 

kompetansebygging mot SFF og SFI. I følgeevalueringen av de regionale forskningsfondene 

er Agder trukket frem som den regionen som utmerker seg med en tydelig strategi på å 

utvikle gode og konkurransedyktige FoU-miljøer i regionene5. 

 

I tillegg har man i 2012 brukt relativt mye midler på regional kvalifiseringsstøtte. Man har 

satt krav om at søkeren må ha definert hvor man skal søke midler om hovedprosjekt. 

Søknader om store kvalifiseringsprosjekter (inntil kroner 500.000) har vært utlyst med 

søknadsfrist om høsten og behandlet på styremøte før jul. Søknader om mindre prosjekter 

(inntil kroner 200.000) har vært behandlet fortløpende, og styrets leder og nestleder har 

fullmakt til å ta beslutning vedrørende disse søknadene. Fondet er av den oppfatning at man 

har klart å finne en god form på utlysninger av kvalifiseringsstøtte. De første prosjekter som 

er gjennomført viser gode resultater m.h.t. videreføring i hovedprosjekter (selv om det er for 

få prosjekter til å trekke noen konklusjoner enda). Tilbakemeldinger fra aktører i regionen er 

dessuten klare på at løpende behandling av forprosjekter oppfattes som en god ordning som 

man gjerne vil ha videreført.  

 

Regionalt forskningsfond Agder er nå ferdig med sitt tredje driftsår. Hele ordningen er 

fortsatt under utvikling og utprøving, men man begynner i større grad å se at struktur og 

rutiner kommer på plass. Det er høstet mange nyttige erfaringer. Nærheten til regionale 

forskningsaktører er viktig for å kunne styrke forskning for regional utvikling og innovasjon. 

Samtidig er det tette samarbeidet som er etablert mellom de ulike fondssekretariatene, og 

med Forskningsrådet nasjonalt og regionalt, av vesentlig betydning. Fondet er av den 

oppfatning at organiseringen av RFF-ordningen med regionale sekretariater og nasjonale 

fagvurderinger hos Forskningsrådet er god. Samarbeidet med Forskningsrådet bidrar til 

større kunnskap og oppmerksomhet rundt forskningsforvaltning, samtidig som den regionale 

tilstedeværelsen sikrer relevans i utlysninger og tilpasninger til regionale behov i 

forskningsprosjektene. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Spilling, Olav R., Liv Langfeldt og Rannveig Røste: ”Følgeevaluering av regionale forskningsfond. 2. 
underveisrapport”. NIFU Rapport 1/2013, side 86.  
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Vedlegg 1: Agenda for strategisamling 5. mars 2012 

 

 
Rica Dyreparken Hotel 5. mars 2012  
 

11.30 – 12.00  Kaffe/te, rundstykker – mingling  

12.00 – 12.15  Velkommen  

Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder  

12.15 – 12.45  SFF/SFI-ordningen. Hva er det og hva kreves for å komme inn under disse 

ordningene?  

Programkoordinator SFI Liv Jorunn Jenssen, Norges forskningsråd  

12.45 – 13.10  SFI-satsinger i regi av Teknova, herunder Senter for Industriell Diagnostikk 

Adm. Dir. Ståle Selmer-Olsen, Teknova  

13.10 – 13.25  NODE Teknologilab/SFI Mekatronikk  

Arne Bedringås, NCE NODE  

13.25 – 13.45  Pause  

13.45 – 14.00  Universitetets prioriteringer rundt SSF/SFI-satsinger  

Viserektor Dag Aasland, Universitetet i Agder  

14.00 – 14.25  Innspill om SFF: MULTIKUL  

Professor Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder  

14.25 – 14.50  Innspill om SFF: CIEM  

Professor Jose J. Gonzalez, Universitetet i Agder  

14.50 – 15.15  Innspill om SFF: Centre for North Sea – Skagerrak Ecosystem Science 

Seniorforsker Odd Aksel Bergstad, Havforskningsinstituttet, avd. Flødevigen  

15.15 – 15.50  Diskusjon  

15.50 – 16.00  Avslutning  

Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.00 – 17.00  Middag for styret  

17.00 – 19.00  Styremøte og strategidiskusjon for styret i RFF Agder 
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Vedlegg 2: Agenda for strategisamling RFF Agder 

 

Quality Hotel Sørlandsparken 25. april 2012  
 

11.30 – 12.00  Kaffe/te, rundstykker – mingling  

12.00 – 12.10  Velkommen  

Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder  

12.10 – 12.40  ”Utdanningsforskning i Forskningsrådet”  

Regionansvarlig Siren Neset, Norges forskningsråd  

12.40 – 13.00  ”KS og utdanningsforskning”  

Seniorrådgiver Torbjørn Torblå, KS Agder  

13.00 – 13.15  ”IKT i fremtidens skole”  

Daglig leder Harald Berntsen, Digin  

13.15 – 13.30  ”Designmetodikk i skolen”  

Utviklingsleder Nina Gresvig, BeyondRisør  

13.30 – 13.50  ”Kvalitet i grunnopplæringen”  

Rådgiver utdanning Halvard Berg, Aust-Agder fylkeskommune  

13.50 – 14.10  Pause  

14.10 – 14.35  ”Utdanningsforskning på Institutt for pedagogikk, UiA”  

Professor Aslaug Kristiansen, Institutt for pedagogikk, UiA  

14.35 – 15.00  ”Utdanningsforskning på Institutt for matematikkdidaktikk, UiA”  

Professor Anne Berit Fuglestad, Institutt for matematiske fag, UiA  

15.00 – 15. 25  ”Forskning og utvikling i oppvekstsektoren”  

Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand kommune  

15.25 – 15.50  Diskusjon  

15.50 – 16.00  Avslutning/oppsummering Styreleder Knut Brautaset, RFF Agder  

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

16.00 – 17.00  Strategidiskusjon RFF Agder styre m/varamedlemmer  

17.00 – 18.00  Middag for styret m/varamedlemmer RFF Agder  

18.00 – 19.30  Styremøte RFF Agder 
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