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SAMMENDRAG 

Rapporten, Kartlegging av karrieremuligheter i Agder, illustrerer karriere- og forretningsmulighetene i 

Agder de kommende årene. Rapporten er utarbeidet av studentkonsulentbedriften Yi2, og støttet av 

Universitetet i Agder og Agder fylkeskommune. 

 

Prosjektets problemstilling, gjengitt nedenfor, er basert på Studentmeldingen for Agder og Kandidat-

undersøkelsen (2019) til UiA, hvor det meldes om et lukket arbeidsmarked og studenter som flytter ut 

av regionen for å finne relevant jobb: 

 

Arbeidsmulighetene i Agder er dårlig kommunisert for studentene på UiA. Finnes det attraktive 

jobber for nyutdannede som ønsker å bosette seg i regionen?  

 

Rapporten konkluderer med at finnes en rekke spennende og attraktive jobber i regionen. Det er særlig 

IT-bransjen som skiller seg ut som en klar «vinner» blant de undersøkte fagområdene: IT, økonomi,  

ingeniør og teknologi. Fremtidige arbeidsmuligheter tilknyttet fagområdene for ingeniører og teknologer 

er derimot veldig spennende, og påvirkes i stor grad av to store regionale satsninger: flytende offshore 

havvind og Morrow sin satsning på grønn batteriproduksjon. Tilknyttet flytende offshore havvind, har 

regionens to store klyngebedrifter, GCE Node og Eyde klyngen begynt å utforske omstillingen fra olje 

og gass til fornybar energi. Kompetansen blant bedriftene i klyngene, regionens solide posisjon innen 

kraftforvaltning, samhandlingskulturen i regionen, samt nærhet til kysten, gjør at Agder er særlig godt 

posisjonert for å bli en stor aktør innen flytende offshore havvind. Den samme argumentasjonsrekken 

gjør at Agder har veldig gode forutsetninger for å bli verdensledende på grønn batteriproduksjon.   

 

Rapporten konkluderer videre med at arbeidsmulighetene i Agder generelt sett er for dårlig kommunisert 

for studentene ved UiA. Studentene ønsker å komme i kontakt med næringslivet og etterspør en tydelig 

kontaktarena, og tilsvarende ønsker næringslivet å komme i kontakt med studentene. Studenter utplassert 

hos bedrifter gjennom diverse internships ble identifisert som et tiltak som fungerer godt for å øke 

samhandlingen og kommunikasjonen med næringslivet. Det fremkommer også at det er en stor velvilje 

mot å bedre samhandlingen mellom akademia og næringslivet.   
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1. KONTEKST OG HENSIKT MED RAPPORTEN 

Studentmeldingen for Agder og Kandidatundersøkelsen (2019) til UiA, peker på at mange studenter 

velger å etablere seg utenfor Agder etter endte studier, og at kun Kristiansand opplever netto tilvekst av 

kandidater. Videre referer Studentmeldingen for Agder om et «lukket» arbeidsmarked, hvor opptil 75% 

av stillingene i privat sektor ikke lyses ut. Denne utviklingen er uheldig ettersom regionen i prinsippet 

går glipp av tilgangen til fersk kompetanse fra universitetet. Søkelyset kan derfor rettes mot hvorvidt 

regionen oppleves som attraktiv nok for studentene, og om det finnes jobber til de som ønsker å forbli i 

regionen etter endte studier. Resonnementet underbygger prosjektets problemstilling som reflekteres i 

følgende utsagn: 

 

Arbeidsmulighetene i Agder er dårlig kommunisert for studentene på UiA. Finnes det attraktive 

jobber for nyutdannede som ønsker å bosette seg i regionen?  

1.1 Omfang: Valg av fagområder 

Rapporten, utarbeidet av Yi2, har til hensikt å bekrefte eller avkrefte prosjektets problemstilling for 

studenter innen fagområdene: IT, økonomi, ingeniør og teknologi. Det er hovedsakelig det private 

næringslivet som undersøkes, noe som medfører at studieprogrammene ved  UiA avd. Grimstad er i 

hovedfokus. Fagområdene dekker majoriteten av studietilbudene ved UiA avd. Grimstad.  

 

Med fagområdet: IT, siktes det til studieprogrammene tilknyttet data og IKT. Fagområdet: ingeniør og 

teknologi, omfatter diverse ingeniørlinjer ved UiA, avd. Grimstad, mens fagområdet for økonomi rettes 

mot økonomistudentene, samt studieprogrammet for industriell økonomi og teknologiledelse.  

Blant studiene ved UiA avd. Grimstad, er det primært fagområdene for helse-, sosial- og idrettsfag som 

ikke nevnes i rapporten. Her ansees karrieremulighetene som bedre kommunisert, og fagområdene 

inkluderes derfor ikke.  

1.2 Målgruppe og målsetning 

Rapporten er rettet mot både studenter og beslutningstakere i regionen. Studentene vil naturligvis ha 

interesse av å lære mer om arbeidsmulighetene i regionen, mens andre aktører kan ha interesse av å få 

en dypere forståelse for hvilke utfordringer som hemmer rekrutteringen av nyutdannede i regionen. 

Prosjektets overordnede målsetning er at kartleggingsarbeidet skal bidra til økt bevisstgjøring av 

karriere- og forretningsmulighetene i Agder,  og med det styrke regionens attraktivitet for studenter og 

andre interessenter.   
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1.3 Om prosessen 

Prosjektet er gjennomført basert på en kvalitativ tilnærming, hvor det innledningsvis ble utarbeidet en 

intervjuguide som dannet grunnlaget for intervjuer av aktører innen de respektive fagområdene innad i 

regionen. En kvalitativ tilnærming ble valgt til fordel for en kvantitativ tilnærming som følge av ønsket 

om å innhente gode data, og styrke validiteten til funnene. Denne vurderingen ble basert på at et mer 

ekstensivt studie med kvantitativ datainnsamling (spørreundersøkelser), ikke ville vært tilstrekkelig for 

å tilføre rapporten gode nok predikasjoner for hvordan regionen vil se ut i tiden som kommer, til tross 

for å omfatte flere aktører.  

 

Det har i alt blitt gjennomført 13 bedriftsintervjuer, samt blitt  innhentet informasjon gjennom to digitale 

seminarer. De intervjuede bedriftene spenner hele regionen, hvorav både små og store aktører har blitt 

inkludert i studien, se tabellen vedlagt avslutningsvis i rapporten for nærmere informasjon om 

bedriftenes størrelse og nedslagsfelt. Intervjuene er sentrert rundt tre hovedtematikker:  

 

1. Nåværende markedssituasjon 

2. Fremtidens markedsituasjon (fremtidens jobbmarked) 

3. Hvordan kan den respektive bedriften bidra til at regionen og bransjen blir mer attraktiv. 

 

Rapporten tar også for seg to store regionale satsningsområder: flytende offshore havvind og bedriften 

Morrow sin satsning på grønn batteriproduksjon. Satsningene er beskrevet i kapittel 3. Det ble videre 

gjennomført en workshop hvor GCE Node, Eyde Cluster, DigIn, Agder FK, NHO, Næringsalliansen, 

Grimstad Næringsforening og Yi2 deltok. Formålet med workshopen var å samle de største interesse-

organene for næringslivet i regionen for å diskutere en rekke problemstillinger tilknyttet prosjektets 

problemstilling.  Et sekundært formål ved workshopen var å opprette en dialog mellom aktørene, nettopp 

for å sette prosjektets målsetning på agendaen. Nøkkelpunktene fra workshopen er gjengitt i kapittel 4.  

1.4  Koblinger mot regionale planer og strategier 

Prosjektet støtter opp under en rekke planer og strategier som beskriver fremtidige mål for regionen. 

Mest fremtredende kan det nevnes at prosjektet støtter opp under Regionplan Agder 2030 og 

Kompetansestrategi Agder 2030, og er i tråd med Studentmeldingen for Agder, med hensikt om å skape 

et attraktivt arbeidsmarked, heve kompetansenivået og innovasjonsevnen i regionen.  
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2. KARRIERE - OG FORRETNINGSMULIGHETER  

2.1 Fagområde: IT 

Nåværende markedssituasjon:  

IT-bransjen i Agder opplever vekst! De intervjuede bedriftene identifiserer digitalisering og 

effektivisering som to nøkkelord som preger markedet for bedrifter i IT-bransjen. IT-konsulentene 

fasiliterer gjerne digitaliseringsprosesser hos ulike bedrifter, noe som medfører at konsulenthusene 

opplever vekst og rekrutteringsbehov. Gjennomsnittlig ansetter IT-konsulentene anslagsvis mellom 5-

15 konsulenter årlig.   

 

IT-bransjen kjennetegnes av at endringer kan oppstå svært raskt, noe som krever at bransjen må være 

svært dynamisk og reagere på endringer for å holde seg aktuelle. Konsulentselskapene er i denne 

forbindelse godt posisjonert ettersom de selger arbeidskraft og ikke produkter, mens bedrifter som 

utvikler IT-løsninger i større grad preges av risikoen av å bli utdatert. Det dynamiske markedet muliggjør 

videre at fersk kompetanse er særlig attraktivt for arbeidsgivere, ettersom nyutdannede studenter besitter 

det fremste av ny kompetanse. 

 

Oppsummert kan det argumenteres for at gode datakunnskaper er synonymt med gode fremtidige 

arbeidsmuligheter, da det ikke er noe tvil om at det vil komme flere problemstillinger innenfor IT-

bransjen som må løses. Gode problemløsere vil være ekstremt attraktive på jobbmarkedet i tiden 

fremover! 

 

Fremtidig markedssituasjon (fremtidig jobbmarked): 

Studenter utdannet fra UiA har blitt ansatt i samtlige av de intervjuede IT-bedriftene. Etterspurt 

kompetanse knyttes primært til de «typiske» IT-studiene (Dataingeniør, IKT), men her nevnes også 

mekatronikk, industriell økonomi og teknologiledelse (Indøk), multimedia og fornybar energi som 

aktuelle studieretninger.  

 

Bedriftene nevner at det er viktig for dem å ansette nyutdannede, og at oppgaveskriving er en fin 

inngangsportal for jobb i en IT-bedrift etter endte studier. Bedriftene er videre positive til å rekruttere 

fra universitetet - fersk kompetanse står sterkt! Bedriftene forteller videre at sterk personlig interesse for 

det respektive emnet (for eksempel et kodespråk), og tydelig motivasjon kan veie opp for mangel på 

erfaring ved ansettelse. Disse studentene er gjerne veldig lærevillige, og fanger opp informasjon raskt. 
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Personlige egenskaper er også spesielt viktig, for å bygge et team så trengs det en bredde i personlige 

egenskaper! Det er altså ikke én spesifikk personlighetstype bedriftene ser etter.  

For konsulentselskapene er det spesielt viktig å kunne samarbeide i team, samt evne å opprettholde en 

god dialog med kundene - de ser etter det typiske «konsulentgenet». 

 

Hvordan kan regionen og bransjen blir mer attraktiv? 

For å utvikle Agder til et attraktivt arbeidsmarked, er det viktig å bygge en bedrift som kjemper for de 

mest spennende oppdragene/arbeidsgiverne som finnes i regionen. Bedriftene som har blitt intervjuet til 

denne rapporten, ønsker at man skal slippe å måtte reise ut fra Agder for å finne spennende jobber. En 

viktig fordel for IT- og konsulentvirksomhet generelt, er at de snakker med flere bransjer og prøver å 

være så fleksible som mulig. For å øke attraktiviteten tilknyttet IT-bransjen i Agder, vil det være 

nødvendig å gjøre seg synlig for studenter ved å delta i undervisning, og ha studentoppgaver tilgjengelig. 

Frokostmøter ble også nevnt som en spennende tilnærming for å øke synligheten og bidra til å øke 

studentens oppfatning av attraktiviteten i IT-bransjen.  

 

Samtlige av de intervjuede bedriftene oppgir at de bruker mye ressurser på faglig utvikling og sosiale 

sammenkomster. Tilknyttet det faglige, viser det seg å være en sterk kultur for kompetansedeling med 

faggrupper, coaching og fokus på selvutvikling som person og som teammedlem. Det blir også brukt 

store ressurser på at folk skal trives på jobb. - Dette er fordi bedriftene ser verdien i at folk som trives på 

jobb, gjør en god jobb. Mange av IT-bedriftene vil derfor være spesielt attraktive for studenter med tanke 

på at de prioriter både det faglige og det sosiale.   
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2.2 Fagområde: Økonomi 

Bevegelser i markedet 

Innenfor banknæringen ser aktørene en stor trend mot automatisering og digitalisering. Teknologisk 

utvikling vil derfor være toneangivende for fremtidsutviklingen og hastigheten for endringene. Bankene 

ser også en tendens til at næringen tenderer mot to ytterpunkter. Den ene siden består av en forretningsidé 

om å være en lokal relasjonsbank, der tilstedeværelse og nærhet til kundene er viktig. Den andre siden – 

om å være en heldigital bank uten direkte nærhet til kundene eller kontorer.  

 

«Bank- og økonomibransjen preges av digitalisering og automatisering der teknologisk utvikling 

former fremtiden i ett høyt tempo.» 

 

Opplevelsen fra intervjuene er at bankene opplever dagens situasjon som utfordrende i form av at flere 

banker ikke helt har funnet ut om de vil rette seg mot det ene eller det andre ytterpunktet. Flere banker 

oppleves derfor mer som en hybridløsning av de to overnevnte ytterpunktene. Dette vil sannsynligvis 

endres på sikt ved at mange av dagens kunder, som ønsker nærheten til banken, erstattes av nye 

generasjoner som er bedre kjent med digitale løsninger og ser på dette som et bedre og enklere produkt. 

Bankene som lener seg mot relasjonssiden ønsker gjerne personer med erfaring, og gjerne mastergrad 

innen økonomi. Bankene som lener seg mot digitaliseringssiden ansetter gjerne nyutdannede, og er ikke 

like opptatt av å kun ansette økonomer. – Dette har sammenheng med at disse bankene har et behov for 

å styrke den digitale rådgivningstjenesten, hvorav tverrfaglig kompetanse er viktig.  

En av bankene som ble intervjuet nevnte at de hadde ansatt flere studenter til sitt call-senter  i 

Kristiansand. Her var det gjerne studenter innen økonomi og administrasjon som var mest aktuelle. 

Bedriften hadde videre god erfaring ved å bruke call-senteret som rekrutteringsarena for fast ansettelse 

etter ende studier.  

Fremtidig markedssituasjon (fremtidig jobbmarked): 

I takt med digitalisering- og automatiseringen var næringen overbevist om at fremtiden ikke ser ut som 

den gjør i dag. Samtidig var de klare på at det alltid vil være behov for mennesker i bankene. Derimot 

trodde bankene mer på at fremtiden vil bestå av andre type fagbakgrunner enn de mer tradisjonelle. 

Naturligvis vil etterspørselen etter IT-kompetanse øke betraktelig i tråd med digitaliseringen og 

automatiseringen, og dermed var trenden også dithen at det vil være mindre behov for de tradisjonelle 

bankansatte i fremtiden. I tråd med økt digitalisering i banknæringen, er trenden at rådgivningstjenestene 

samlokaliseres på et sted, gjerne i storbyene. Dette taler imot den lokale forankringen i små tettsteder.  
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Banknæringen ser hovedsakelig etter personer med bachelor- eller masterutdanning og evnen til å yte 

«det lille ekstra». Derfor svarte bankene at de ofte ser etter studenter som skiller seg ut i bunken ved at 

de har hatt frivillige verv, arbeidserfaring, utenlandsstudier og evnen til å tilegne seg kunnskap og det å 

ha en tydelig karriereplan for fremtiden. Ved siden av dette er det personlige-plan viktig for å kunne 

bidra til å skape ett godt miljø på arbeidsplassen der teamarbeid er viktig og det mellommenneskelige 

spiller en sentral rolle.  

 

Hvordan kan regionen og bransjen blir mer attraktiv? 

Bankene var tydelige på at flere av dagens jobber sannsynligvis kommer til å befinne seg andre steder i 

fremtiden i takt med digitalisering og automatisering. De refererte videre til en sentralisering av IT-

kompetansen rundt forskjellige «hubber», med tilknytning til hovedkontoret. Fremtidens bankkontor 

vil være attraktiv for nyutdannede studenter ettersom kontoret vil representere et solid faglig miljø, 

hvor sentraliseringen vil skape gode arbeidsmuligheter internt i bedriftene. 
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2.3 Fagområde: Ingeniør og teknologi 

Nåværende markedssituasjon: 

Ingeniører og teknologer er sysselsatt i en rekke forskjellige markeder, noe som problematiserer det å gi 

en entydig og klar beskrivelse av alle markedene hvor ingeniører og teknologer er sysselsatt. Det finnes 

derimot en rekke fellesnevnere som har blitt avdekket gjennom intervjuer av ulike bedrifter i regionen. 

Her er alt fra entreprenører til prosessindustrien inkludert. Mer miljøvennlig produksjon, samt fokus på 

bærekraft er en fellesnevner for alle ingeniør- og teknologibedriftene som ble intervjuet. Flere påpeker 

at det kan være utfordrende å se eksakt hvilken retning markedet beveger seg, men at det er et tydelig 

fokus på sirkulærøkonomi og det grønne skiftet fremover. Videre er automatisering, fjernstyring og 

prediktivt vedlikehold toneangivende for fremtiden. Bedriftene fokuserer på innovasjon, men påpeker at 

det ikke alltid er like lett å gjennomføre dette i praksis. I flere produksjonsbedrifter er det ofte mye 

manuelt arbeid, noe som kan føre til at innovasjon blir krevende både med tanke på tid og ressurser. 

 

Innovasjon er allikevel et viktig tema i ingeniørbedriftene og i prosessindustrien ettersom flere ønsker å 

bli mer digitalisert, automatisert og fjernstyrt for blant annet å forbedre driften og bedre HMS. Bedriftene 

er åpne for endringer, og ønsker å være gode og spennende arbeidsplasser i regionen. Spesielt bedriftene 

tilknyttet prosessindustrien påpeker at de ønsker å etterstrebe en mer miljøvennlig produksjon, og jobber 

derfor aktivt med å redusere utslipp.  

 

Hos teknologibedriftene beveger markedet seg i retning økt digitalisering, robotisering og 

automatisering. Det er sentralt for aktørene å optimalisere produksjon og støttefunksjoner, hvorav 

automatikk spiller en viktig rolle. Bærekraft og fornybar energi blir også nevnt som nøkkelpunkter. 

Utfordringer denne næringen har er mye knyttet til økonomisk press for å være konkurransedyktige i et 

internasjonalt marked.  

 

Bedriftene er også veldig tydelig på at den nødvendige kompetansen som etterspørres i teknologi- og 

ingeniørbedriftene er å finne på universitetet, herunder også støttefunksjonene økonomi og HR. 

Bedriftene er også kjent med å rekruttere fra universitetet.  
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Fremtidig markedssituasjon (fremtidig jobbmarked): 

Bedriftene som ble intervjuet påpeker at det alltid vil være behov for rekruttering. Generelt har de 

intervjuede bedriftene relativt mange ansatte, men peker dog på at det ikke er veldig stort behov for 

rekruttering. Dette har sammenheng med at rekrutteringen hovedsakelig skjer ved utskiftning av ansatte 

som går av med permisjon eller bytter jobb. Det er i hovedsak ingeniøryrkene som er mest aktuelle og 

som vil være etterspurt ved fremtidige ansettelser tilknyttet spesielt prosessindustrien. Mekatronikk-, 

elektronikk- og dataingeniør skiller seg ut som svært aktuelle for denne industrien, men metallurger, 

bygg- og fornybaringeniør studiene er også relevante. Industriell økonomi og teknologiledelse er en 

annen ingeniørretning som er aktuell for denne bransjen, men dog ikke i like stor grad som de «rene» 

ingeniørlinjene. Entreprenørbransjen har heller ikke det største rekrutteringsbehovet om dagen, til tross 

for noen lyspunkter som for eksempel veiutbyggingen i regionen.  

  

Ingeniørbedriftene ser hovedsakelig etter ingeniører med bachelor- eller master utdanning. Doktorgrad 

blir nevnt, men disse ansettes i en mindre skala enn ingeniører på bachelor- eller masternivå. Flere av 

bedriftene har også et stort behov for fagarbeidere til å jobbe i produksjon etc. I tillegg til faglig 

kompetanse, er det flere personlighetstrekk denne industrien ser etter når de ansetter. Personlighetstrekk 

som tilsier at man kan jobbe i team, herunder lederrolle eller medlemsrolle trekkes frem som spesielt 

viktig. Videre er engasjement, nytenking og sosial kompetanse sentrale egenskaper som foretrekkes. 

Enkelte bedrifter påpekte at de hadde god erfaring med å ansette folk med lokal forankring. Dette på 

grunnlag av at folk med lokal tilknytning gjerne blir boende. 

 

Det kommer frem at flere av bedriftene benytter seg av karrieredagen ved UiA, veileder bachelor-/master 

oppgaver og opplever en god kontakt med UiA. På den andre siden er det flere bedrifter som ikke 

benytter seg av karrieredagen, og ikke veileder bachelor-/masteroppgaver med mindre de blir forespurt 

av professorer eller studenter. I disse bedriftene er det mindre kontakt rettet mot UiA. Likevel er alle 

bedriftene som har blitt intervjuet kjent med å ansette studenter fra UiA, både nyutdannede og personer 

med erfaring. Bedriftene understreker at de har gode erfaringer med å ansette UiA-studenter. 

Kompetansen studenter oppnår på studiet er aktuell og relevant for bedriftene. 
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Hvordan kan regionen og bransjene blir mer attraktive? 

Flere av bedriftene som ble intervjuet er verdensledende innen sin bransje, og flere bedrifter i Agder 

innehar en enorm kompetanse. På spørsmålet: Hvordan kan bedriften deres bidra til å gjøre Agder mer 

attraktivt?, var det flere av bedriftene som trakk frem at de legger opp til at de ansatte skal kunne utvikle 

seg. Bedriftene understreker viktigheten av å ha spennende prosjekter for de ansatte slik at man ikke må 

ut av regionen for å finne interessante arbeidsoppgaver. Flere påpekte også at de har virksomheter 

lokalisert flere plasser i Norge, og verden, som gjør det mulig å flytte på seg geografisk, og samtidig 

jobbe for samme bedrift. Andre forhold som blir trukket frem av bedriftene som medvirkende faktorer i 

å gjøre Agder mer attraktivt, er lokaliseringen til virksomhetene, og de overordnede forholdene som 

ligger til grunn i form av lønn og pensjon. Bedriftene legger frem at de kan tilby interessante oppgaver 

kombinert med et godt og stabilt arbeidsmiljø.   
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2.4 Kommunal sektor  

Yi2 har også vært i kontakt med Kommunesektorens Organisasjon (KS Agder), vedrørende 

arbeidsmulighetene i kommunal sektor. KS Agder har utviklet en veldig god interaktiv løsning på 

drømmejobben.com. Portalen samler inn alle stillingsutlysningene fra alle kommunene i Agder og 

samler dem på ett sted. En kan derfor raskt og enkelt få oversikt over alle jobbene som er utlyst i den 

kommunen en ønsker å jobbe i. Vedlagt skjermutklipp viser hvordan den interaktive løsningen ser ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KS Agder nevner også at de kontinuerlig arbeider for å styrke omdømmet til kommunal sektor. I den 

forbindelse nevnes det at bevisstgjøring rundt arbeidsmulighetene tilknyttet sektoren vil være essensielt 

for å styrke omdømmet og få flere nyutdannede til å søke en kommunal stilling. Det argumenteres videre 

for at attraktiviteten i kommunal sektor knyttes til det å ha varierte arbeidsoppgaver, og en trygg og stabil 

jobb å gå til. Midt i en pandemi er nettopp argumentet for trygghet og stabilitet noe som gjør sektoren 

særlig attraktiv for mange.  
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3.  FREMTIDIGE TRENDER I AGDER 

3.1 Havvindsatsning 

Agder har historisk sett sysselsatt mange mennesker innen olje- og gass industrien. Dessverre har svak 

oljepris, kombinert med høy dollarkurs medført at næringen sliter i regionen. Store utfordringer i 

oljebransjen medfører til gjengjeld store muligheter til å omstille seg. Agder sitter på stor kompetanse 

innen prosess- og offshore industri, og har dermed gode muligheter for å kunne ta en ledende posisjon 

innen offshore havvind.  

 

GCE Node, Eyde-klyngen, NHO Agder, UiA, Agder FK og Green Energy Network har nylig inngått er 

samhandlingsprosjekt Flytende havvind, som oppfordrer bedrifter i regionen til å se mulighetene som 

ligger innenfor denne bransjen. Prosjektgruppen holdt et webinar i slutten av januar 2021, rettet mot 

bedriftene og andre interessenter i regionen, for å belyse mulighetene som ligger i offshore havvind.  

 

Det ble trukket frem at totalmarkedet for flytende havvind er anslått til 250 000 MW innen 2050, noe 

som medfører at det må bygges ut enorme vindmølleparker. Det grønne skiftet har potensialet for å skape 

mange nye arbeidsplasser, og Agder kan ta en sentral posisjon ved å reagere nå!  

Videre anslås det at det vil være et større potensiale for flytende havvindsinstallasjoner enn for 

«bunnfaste» og landfaste installasjoner. Bunnfaste og landfaste installasjoner er fundamentert på en fast 

overflate, mens flytende installasjoner vil som navnet impliserer, flyte, kun forankret til bunnen via et 

forankringssystem (kjetting, o.l.)  

 

Gjennom bedriftsklyngene innehar Agder mye kompetanse som kan utnyttes i forbindelse med en mulig 

satsning på flytende havvind. GCE Node-bedriftene besitter store kunnskaper innen maritim industri, 

mens Eyde-klyngen representerer regionens prosessindustri. Kraftforvaltningsmiljøet i regionen  innehar 

spisskompetanse på fornybar og grønn energi. Nøkkelen til en vellykket satsning ligger derfor i 

regionens samhandlingsevne!  
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Muligheter: 

Markedet for offshore flytende havvind er i stadig vekst. Arbeidsgruppen bak samhandlingsprosjektet 

presenterer en nedbrytning av leverandørkjeden til håndterbare arbeidspakker for å visualisere bredden 

av mulige posisjoner. De 18 arbeidspakkene belyser derfor potensielle tilnærminger for å skape 

forretningsmuligheter i regionen. Under hver arbeidspakke finnes det igjen en rekke muligheter, 

eksempelvis: produksjon (komponenter, materialer,..), transport, sammenstilling,  forankring, 

installasjon,  drift og vedlikehold, nedrigging og sanering. 

 

Arbeidspakker: 

1. Nacelle/generator 

2. Rotorblad 

3. Tårn 

4. Flyter/Pedestall 

5. Energikabel 

6. Forankring 

7. Flyter/plattform 

8. Energilagring/omforming 

9. Shuttle tanker 

 

10. Maritime operasjoner 

11. Havn og montasjefasiliteter 

12. Service/logistikk 

13. Omformingsanlegg 

14. Digitalisering/overvåking/autonomi 

15. Operasjonssenter 

16. Prosjektgjennomføring 

17. Forretning 

18. Leverandørindustri 

 

 

*Figur gjengitt med tillatelse fra Green Energy Network 
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3.2 Batteriproduksjon: Batterikysten   

Det er ingen hemmelighet at elbilene har kommet for å bli. Stortinget og regjeringen har vedtatt at alle 

biler som selges fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Elbilene faser altså ut de fossildrevne bilene, og 

Norge har tatt en verdensledende posisjon tilknyttet å elektrifisere bilparken. Denne trenden har allerede 

bitt seg merke i andre nasjoner rundt omkring i verden, noe som videre har rettet fokuset mot selve 

utviklingen av batteripakkene som driver bilene. Det viser seg nemmelig at produksjonen av batterier er 

svært energikrevende, noe som til gjengjeld medfører betydelige klimagassutslipp som følge av at 

batteriene gjene produseres i land hvor energien stammer fra kull eller andre forurrensede energikilder.  

Det økte foukset på batterienes klimaavtrykk er en av hoveddriverene for at bedrifter som Morrow ønsker 

å utnytte norsk vannkraft for å utvikle batterier med null klimagassavtrykk, og dermed kunne kapitalisere 

på trenden om å avkarbonisere batteriproduksjonen. Avkarbonisering av batterier, det vil si å fjerne CO2-

utslipp fra produksjonen, er en trend som forventes å påvirke batteri-iundustrien i tiden fremover. 

 

Morrow er et norskeid selskap som planlegger å bygge et stort batteriproduksjonsanlegg, Giga Battery 

Cell Factory, rett utenfor Arendal. Selskapet har satt seg et hårete mål om å utvikle verdens mest 

kostnadseffektive- og bærekraftige batterier!  

 

Planen til Morrow er i første omgang å etablere et pilotanlegg (MIC) som finansieres nå i 2021. 

Hensikten med å etablere pilotanlegget er for å utvikle nye produkter i samråd med potensielle kunder, 

industrialisere ny teknologi og lære av erfaringene de gjør seg med produksjon i mindre skala. Dersom 

alt går etter planen er målet å bygge Giga Battery Cell Factory i 2023, med produksjonsstart i slutten av 

2024. Batterifabrikken vil da sysselsette over 2000 mennesker, noe som til gjengjeld krever en 

investering på omlag 25 milliarder. 

 

Morrow har drevet med forskning og utvikling av batteriteknologi i over ni år, og besitter derfor 

betydelig kunnskap innen det fremste av batteriforskning. Under en konferanse hos Sparebank 1 

Markets, uttalte daglig leder Terje Andersen, at de var i full gang med en omfattende rekrutteringsprosess  

for å posisjonere seg mot byggingen av pilotanlegget. Kompetansen hentes i all hovedsak fra Asia og 

Europa hvor den rette kompetansen er å oppdrive, dette vitner derfor om at Agder må posisjonere seg 

snarest for å kunne tilby den kompetansen som industrien trenger. Universitetet har derfor en unik 

anledning til å agere på denne informasjonen! 
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Hvorfor Agder? 

Det finnes en rekke årsaker til at Norge, og Agder spesielt, er godt egnet for å posisjonere seg innen 

batteriproduksjon: 

A. Norge har de laveste strømprisene i Europa. 

B. Norge har stor tilgang på fornybar grønn, energi. 

C. Tilgang til kysten gir gode logistikkmuligheter og nærhet til det europeiske markedet. 

D. Agder har solid kompetanse innen maritim- og prosessindustri, samt et solid kraftforvaltnings-

miljø. 

De overnevnte punktene medfører at Agder, som batterikyst, er særdeles god posisjonert for 

batterimarkedet.  

 

Fakta om Morrow: 

Morrow forventer som nevnt investeringer opptil 25 milliarder, og produksjonen planlegger å sysselsette 

i overkant av 2000 mennesker:  

 

Planlagt produksjonskapasitet  32 GWh (Gigawattimer) 

Mål produksjonskostnad  50 $/kWh 

Energitetthet  400 Wh/kg 

CO2-utslipp    0 CO2/kWh 

Lokasjon  Arendal  

Tilnærming (kjemi) 

Utvikler egen teknologi som skal testes før selve 

batterifabrikken bygges. De vil produsere 3 ulike 

«generasjoner», hvor første generasjon 

teknologisk sett ansees som «standard» Litium-

ion, andre generasjon vil ha høyere energitetthet 

og er basert på magnesium, mens tredje 

generasjon er mer «utfordrende» og er basert på 

Litium-Sulfur (solid state batteri). Det er sist-

nevnte som har egenskapene nevnt ovenfor. 

Oppstart  
 Pilot (MIC) 2022 

 Giga Battery Cell Factory 2024 (Q4)  

Finansiering Under finansiering 
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Konkurrenter  

I forbindelse med batterisatsningen må også to andre aktører i det nordiske markedet nevnes, nemlig 

Freyr (Mo i Rana) og Northvolt (Sverige). Aktørene nevnes ettersom de fundamentalt sett har ulik 

tilnærming fra Morrow, samt for å belyse omfanget av de ulike satsningene i kappløpet om å bli den 

mest innflytelsesrike og største produsenten av «grønne» batterier. 

 

 Freyr Northvolt  

Planlagt produksjonskapasitet 32 GWh (Gigawattimer) 40 GWh (Gigawattimer) 

Mål produksjonskostnad 62 $/KWh Ikke oppgitt 

Energitetthet Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

CO2-utslipp 
«Ambisjon om å ha de 

reneste batteriene»  
«minimalt CO2 avtrykk» 

Lokasjon Mo i Rana Sverige (ved 2 lokasjoner)  

Tilnærming  Litium-ion   Litium-ion  

Oppstart  2022 (under bygging)  Snarest (Under bygging) 

Finansiering  
Hentet inn 7,3 Milliarder 

NOK  i egenkapital 

Hentet inn om lag 27 

Milliarder NOK  

 

Ringvirkninger for Agderregionen  

Det er klart at dersom Giga Battery Cell Factory realiseres, vil dette medføre en rekke ringvirkninger 

for regionen, av de mest åpenbare kan følgende nevnes:  

• Økt sysselsetting 

• Økt behov for infrastruktur  

• Økt behov for lokale underleverandører (ift. Produksjon) 

• Økt behov for batterikompetanse  

Oppsummert: Satsningen er stor, og den krever at regionen utvikler kompetanse og komplementerende 

tjenester til Morrow for å kunne effektivisere verdikjeden. Satsningen vil medføre en rekke 

ringvirkninger og bidra til økt omsetning i regionen. 
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4. ERFARINGER FRA WORKSHOP 08.12.2020 

 

Formålet med workshopen var å samle de mest sentrale interesseorganene for næringslivet i Agder for å 

diskutere problemstillingen og dens relevans for regionen. Sekundært ble også selve strukturen til 

rapporten diskutert for å innhente eventuelle tilbakemeldinger for hvordan rapporten burde utarbeides. 

Deltakere: GCE Node, Eyde Cluster, DigIn, Agder FK, NHO, Næringsalliansen, Grimstad Nærings-

forening og Yi2.  

 

Selve workshopen ble gjennomført ved at Yi2 innledningsvis introduserte deltakerne og bakgrunnen for 

samlingen, deretter ble aktørene delt inn i to breakout-rooms (Microsoft-Teams) hvor Yi2 styrte 

diskusjonen og utarbeidet referat i hvert rom. Det ble holdt to slike seanser, hvor deltakerne ble omrokert 

før siste runde med diskusjon i breakout-rooms. Avslutningsvis ble det gjennomført en felles 

oppsummering av interessante betraktninger fra diskusjonene. Hovedpoengene ved oppsummeringen er 

kort gjengitt i det følgende: 

 

«En student forteller at han gjerne hadde betalt for å komme seg ut på besøk på en byggeplass, 

bare for å se hvordan det er å jobbe i praksis» 

 

Sitatet stammer fra en av deltakerne som hadde intervjuet en rekke studenter om deres forhold til 

næringslivet i regionen. Basert på utsagnet er det ganske klart at det kan argumenteres for at studentene 

etterspør mer kontakt med næringslivet. Et forslag for å bedre samspillet var å arrangere frokostmøter 

og invitere både næringsliv og studenter, hvor næringslivet kunne fortelle om sin bedrift, mens 

studentene kunne fortelle om sin kompetanse. Det ble også foreslått at universitetet i samspill med 

næringslivet bør oppfordre til å hyppigere benytte gjesteforelesere fra næringslivet inn i undervisningen. 

Her ligger det også et potensiale for å at linjeforeningene kan bidra å fasilitere et slikt samspill.  

 

For å beholde kompetansen i Agder etter studentenes endte studier, ble gode internshipordninger 

identifisert som et mulig tiltak. Et eksempel på en internshipordning er Trainee Sør, hvor ferdig-

utdannede kandidater deltar i et 18-måneder langt program der kandidaten utplasseres i ulike bedrifter i 

regionen.  
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Vedrørende problemstillingens spørsmål om Agders attraktivitet, var deltakerne unisont enige i at Agder 

både er en attraktiv plass å bo, og at regionen har mange spennende bedrifter.  

 

«Agder har vanvittig mange spennende bedrifter, noe som gjenspeiles ved å betrakte hele 

spekteret av bedrifter i regionen» 

 

Agder har veldig mange bedrifter med få ansatte, men som til gjengjeld gjør masse spennende! 

Utfordringen ved å ha en rekke mindre bedrifter gjenspeiles i at de gjerne rekrutterer basert på nettverk. 

Studentene får altså ikke tilgang til bedriftene ettersom majoriteten benytter denne tilnærmingen. Dette 

er også utfordrende for bedriftene ettersom de mister anledningen til å ta til seg fersk kompetanse, noe 

som er essensielt for å henge med i dagens krevende arbeidsmarked.  

 

Vedrørende fremtidens arbeidsplasser i regionen, ble to store sentrale satsninger nevnt: Offshore havvind 

og Morrow sin batterisatsning i Arendal. Det er ingen tvil om at regionen må omstille seg for å erstatte 

vridningen mot olje- og gassindustrien til en mer grønn tilnærming for å henge med. Både offshore 

havvind og batterifabrikken vil være førende for denne omstillingen, og regionen vil derfor preges av 

dette i årene som kommer.  

 

Et annet spennende funn var at næringslivet etterspør en oppgaveportal hvor bedrifter kan legge ut 

studentoppgaver eller andre oppgaver som de ønsker å få belyst av studenter. En slik portal finnes faktisk 

per dags dato, Kompetansetorget.uia.no. Det faktum at næringslivet ikke kjenner til portalen vitner om 

at det kan være behov for fornying- og eller markedsføring av portalen.  Næringslivet savner videre et 

tydelig kontaktpunkt til universitetet.  
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5.  BETRAKTNINGER FRA ET EKSTERNT STUDIE 

 

I anledning prosjektets problemstilling som relaterer seg til i hvilken grad det finnes noen attraktive 

jobber for studenter som ønsker å etablere seg i Agder, oppstod det en spennende kobling mellom 

arbeidet til Yi2 og to internshipstudenter ved UiA, utplassert hos NHO Agder. Studentene arbeidet med 

et prosjekt hvor problemstillingen omhandlet hvordan næringslivet i Agder kan gjøres mer kjent for 

studentene ved UiA. Det oppstod en tydelig synergi, hvor begge parter kunne trekke på hverandres 

kompetanse og erfaringer. I den anledning presenteres noen av hovedfunnene ved analysen deres: 

1. Studentene ved UiA er lite kjent med det regionale næringslivet. Særlig kjenner de lite til 

mindre bedrifter og bedrifter som ligger utenfor campusbyene Kristiansand og Grimstad. 

Mange flytter til større byer fordi jobbmulighetene der er mer synlige og anses som mer 

attraktive  

2. Ved å gjøre næringslivet i Agder mer kjent for studentene vil en kunne sikre at flere 

kandidater blir værende i regionen, noe som vil være viktig for næringslivets evne til 

innovasjon og nytenkning. 

* Rapporten er utarbeidet basert på intervjuer med aktører innen næringslivet, studieprogramledere ved 

UiA, UiA karriere, samt gjennom gruppeintervjuer av studenter.  
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6. FORFATTERNES PERSPEKIV  

 

Prosjektteamet fra Yi2, har gjennom intervjuer med næringslivet og andre beslutningstakere gjort seg 

opp en rekke meninger rundt prosjektets målsetning. I det følgende kapittelet følger derfor våre tanker 

rundt arbeidsmarkedet og regionens attraktivitet.  

Kathrine Holteberg; om regionens arbeidsmarked 

På Sørlandet er nettverk utrolig viktig, og det kan virke som personer med lokal tilknytning blir prioritert 

i rekrutteringsprosesser. 

Mange rekrutteringsprosesser foregår utenfor det åpne markedet, noe som er veldig uheldig. Skal vi 

beholde studentene på Sørlandet, må vi gi dem gode arbeidsmuligheter, og dette er bedriftene er veldig 

klar over selv. Problemet, særlig hos ingeniør- og teknologibedriftene, er at det primært rekrutteres i 

tilknytning til at noen har sluttet eller går av med pensjon. Konsekvensen er gjerne at personer med 

erfaring velges fremfor nyutdannede ettersom stillingen krever dette. En annen utfordring er at 

rekrutteringsbehovet ikke er konstant hos bedriftene. Dette kan føre til at de ikke viser seg for studentene 

i de periode de ikke har rekrutteringsbehov, og at det derfor kan gå flere år mellom hver gang de er i 

kontakt med studenter, for eksempel i forbindelse med karrieredagen, veiledning av studentoppgaver, 

o.l. Sett bort i fra IT-bransjen, er vår felles oppfatning at bedriftene i hovedsak etterspør personer med 

høy kompetanse og lang erfaring. De ansatte blir gjerne værende i samme bedrift i veldig mange år. 

Oppsummert, kan rekruteringspraksisen særlig innen ingeniør- og teknologibedriftene oppleves som 

lukket og ekskluderende for mange studenter. Det er derimot en ærlig sak at bedriftene ikke har et 

konstant behov for nyutdannede.  

Emil Skaufel; om regionens opplevde attraktivitet    

Bedriftene må bli mer proaktive og fysisk etterspørre kompetansen til studentene. – Dette mener jeg er 

nøkkelen til at Agder skal oppleves som mer attraktivt for studentene.  

Regionen må bli flinkere til å søke målrettet etter nyutdannede. Et raskt søk over «graduate»-stillinger 

på finn.no, altså stillinger spesifikt rettet mot nyutdannede, viser 17 treff i Oslo, og kun ett treff i 

Kristiansand. Ett aspekt ved dette at det følgelig finnes flere bedrifter i Oslo, men det forteller også noe 

om tilnærmingen bedriftene har.  
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Det er mange argumenter for at Agder er en attraktiv plass å bosette seg: Tilgang til den fantastiske 

skjærgården, lite bilkø og det faktum at du kan kjøpe et hus til prisen av en liten leilighet i Oslo. Det som 

derimot trekker Agder ned, er at du som student ikke føler deg ettertraktet i regionen. Dette kan 

eksemplifiseres ved å betrakte oppmøtet blant aktører innen entreprenørbransjen under Karrieredagen 

17.03.2021. På Karrieredagen var ingen av de store lokale entreprenørene til stede, mens «alle» de store 

fra Oslo var representert. Bedriftene i regionen er altså ikke gode nok til å vise seg frem for studentene, 

noe som medfører at studentene ikke føler seg etterspurt eller attraktive i regionen. Tilsvarende blir 

derfor valget lett når aktørene fra Oslo målrettet etterspør din kompetanse.  

Det kreves en kulturendring hvor bedriftene proaktivt jakter de klokeste hodene. 

Nicolay Rylander; om behovet for omstilling  

Kompetanse er ferskvare, og skal bedriftene klare den grønne omstillingen, trenger bedriftene en 

vitamininnsprøytning i form av unge og «sulte» nyutdannede studenter. 

Bedriftene her nede i Agder er veldig heldige - Det er mange fra Agder som har studert, jobbet og tilegnet 

seg kunnskaper andre steder i landet, som senere ønsker å komme tilbake til regionen. Bedriftene kan 

derfor rekruttere høyt kompetente mennesker som vender tilbake, fremfor å måtte bruke tid og ressurser 

på å «lære opp» nyutdannede om hvordan arbeidslivet og den respektive bedriften fungerer. Dette er 

ikke nødvendigvis bare positivt!  

For 15-20 år siden var Agder ledende innen Olje og Gass, men nå ligger vi ganske bakpå ettersom 

regionen ikke har vært rask nok til å omstille seg. En mulig sammenheng er nettopp det faktum at det 

ansettes mennesker med 10-15 års erfaring som vender tilbake til regionen. Disse personene har ikke 

samme kompetansegrunnlag som det en nyutdannet, «sulten» student har. Utviklingen innen det grønne 

skiftet krever at bedriftene må tilegne seg fersk kompetanse for å kunne henge med på omstillingen. Her 

tror jeg rett og slett at bedriftene ikke helt skjønner hva de går glipp av – bedriftene må derfor bli flinkere 

til å vise seg på universitetet, og tilsvarende må studentene bli flinkere til å ta initiativ mot bedriftene. 

Jeg må også presisere at velviljen fra bedriftene er tilstedeværende! Som leder av karrieredagen ved UiA 

har jeg fått kjenne på regionens interesse av å komme i kontakt med studenter, men erfaringsbasert så 

vet jeg at bedriftene ikke er like gode til å ansette nyutdannede. 

- Vi må derfor utfordre bedriftene for å ansette nyutdannede! 
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Som Arendalsgutt kommer nok jeg også til å føye meg inn i statistikken som en av dem som flytter ut 

og vender tilbake til regionen i fremtiden – for det er ingen tvil om at Agder er en attraktiv plass å bo! 

Yngvild L. Stormoen; om behovet for en tydelig kontaktflate 

Min erfaring som student, og fra intervjuene i forbindelse med prosjektet, er at de bedriftene som 

opplever å ha god kontakt med UiA, gjerne er bedrifter hvor noen har personlig bekjentskap til enkelte 

forelesere. Terskelen for å ta kontakt med universitetet blir derfor mye lavere for disse sammenliknet 

med andre bedrifter som rapporterer om at de ikke vet hvem de skal ta kontakt med. Bedriftene har 

generelt sett stor velvilje mot å ta del i undervisning og aktiviteter rettet mot studenter, men de savner 

en tydelig kontaktflate.  

UiA har allerede et godt verktøy, Kompetanstorget, som er utviklet til dette formålet. Det er derimot 

tydelig at dette verktøyet må markedsføres bedre mot både studenter og næringslivet. Videre ser vi at 

Yi2 som kontaktflate mellom næringslivet og akademia har fungert svært godt!  

Vår erfaring er at næringslivet blir overrasket over hvor mye studentene på UiA faktisk kan! Det faktum  

er nok en av årsakene til at flere av våre konsulenter har fått fast ansettelse i bedriftene de har jobbet 

for! 

Noen konkluderende betraktninger fra teamet:  

Næringslivet viser stor velvilje til å ta større del i studentenes hverdag, og bedriftene identifiserer alle 

behovet for attraktive og interessante jobber som et nøkkelpunkt for å beholde nyutdannede i regionen. 

Det er også tydelig at universitetet og bedriftsklyngene har et godt samarbeid, og deler ønsket om å øke 

samhandlingen mellom studenter og næringslivet. Tilsvarende ønsker også studentene å oppnå tettere 

samhandling med næringslivet. Forholdene ligger derfor til rette for at regionens skal lykkes med dette.  

Fra perspektivet som aktive studenter, og studentkonsulenter i Yi2, er det også veldig gøy å oppleve at 

vi blir hørt og tatt seriøst. Tilnærmet alle som har blitt kontaktet i forbindelse med prosjektet har tatt del 

i enten workshopen eller stilt opp som respondenter i intervjufasen. Dette underbygger det faktum at 

velviljen for å øke samhandlingen mellom næringslivet og akademia i aller høyeste grad er tilstede. Det 

er heller ingen tvil om at fremtidens Agder er utrolig spennende: kompetanse i verdensklasse, unik 

infrastruktur, en solid samhandlingskultur og et ønske om å omstille seg! 
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7.  KONKLUSJON  

 

Prosjektets problemstilling, reflektert i utsagnet nedenfor, retter seg mot i hvilken grad det finnes 

attraktive arbeidsplasser for nyutdannede kandidater i regionen: 

 

Arbeidsmulighetene i Agder er dårlig kommunisert for studentene på UiA. Finnes det attraktive 

jobber for nyutdannede som ønsker å bosette seg i regionen?  

 

Problemstillingen har blitt angrepet gjennom å betrakte fire fagområder: IT, økonomi, ingeniør og 

teknologi. Den overordnede konklusjonen er følgelig at det finnes en rekke attraktive jobber i regionen, 

og at rekrutteringspotensialet er størst innen IT-bransjen. Det viser seg videre at tendensen tilknyttet de 

andre fagområdene er at bedriftene heller ansetter folk med erfaring fremfor nyutdannede. Samtidig er 

trenden er at de fleste bedrifter i regionen nedbemanner eller holder antall ansatte på et stabilt nivå. Dette 

funnet samsvarer godt med det faktum at kun Kristiansand opplever netto tilvekst av kandidater. Det 

finnes derfor en rekke spennende karrieremuligheter i regionen, men det er dessverre vanskelig for 

studentene å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Dette medfører at de færreste faktisk får en følelse av 

hvilken kompetanse regionen besitter.  

 

Tilknyttet IT-bransjen finnes det en rekke studieretninger ved UiA som er aktuelle: Cybersikkerhet, 

Dataingeniør, IKT, informasjonssystemer og kunstig intelligens. Arbeidsmulighetene innen IT-bransjen 

finnes hovedsakelig hos flere av regionens IT konsulentbedrifter. Det finnes en rekke mindre bedrifter 

som jobber med IT-løsninger, men erfaringen fra undersøkelsene viser at brorparten av disse bedriftene 

ansetter svært få studenter som følge av at de gjerne har få ansatte samlet sett.  

Innenfor teknologi og ingeniøryrkene finnes det også en rekke spennende og attraktive jobber, her er 

dog tilbakemeldingen at rekrutteringsbehovet ikke er særlig omfattende, og i stor grad skyldes 

rekrutteringsbehovet utskiftning og ikke vekst. Her er det igjen veldig mange aktører, så noen variasjoner 

finnes – noen ansetter, mens andre nedbemanner.  

Økonomene, her rettet mot bankvirksomhet, melder at de opplever store usikkerheter vedrørende 

hvordan fremtidens bankkontor vil se ut. Denne utfordringen har rot i at bankkontorene i større grad har 

blitt digitale, og færre fysiske bankkontor er derfor nødvendige, noe som medfører en sentralisering av 

arbeidstakere. Som følge av omstillingsprosessen har andre fagfelt utover siviløkonomer også blitt 

attraktive for banknæringen, herunder trekkes  IT- og Indøk studenter frem som aktuelle kandidater.  
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Arbeidet har videre avdekket to sentrale satsninger som vil prege regionen i tiden fremover: Offshore 

havvind og Morrow sin batterisatsning i Arendal. Begge satsningene har potensialet til å bidra til 

vesentlig økt sysselsetting i regionen, noe som vil gi en rekke ringvirkninger for Agder. Regionen har 

solid maritim- og prosessteknisk kompetanse, samt god infrastruktur. Det er med andre ord ingen tvil 

om at Agder er godt posisjonert for både offshore havvind og batteriproduksjon! Erfaringene viser dog 

at batterikompetansen i regionen ikke er særlig sterk, og at Morrow derfor må ut å hente kompetanse i 

Europa – det er derfor viktig at universitetet agerer på dette, her må det bygges kompetanse!  

 

Avslutningsvis må det nevnes at arbeidet med prosjektet har medført en rekke interessante funn, hvorav 

forfatterne etter beste evne har forsøkt å fremme konstruktive tilbakemeldinger som vi håper at 

beslutningstakerne i regionen vil ta til etterretning. Tilbakemeldingene er ment for å inspirere og 

oppfordre til positiv endring i regionen. Vi i Yi2 ønsker å takke for tilliten fra UiA og Agder 

fylkeskommune for finansiering av arbeidet, dere er gode eksempler for velviljen som finnes i regionen! 
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8. VEDLEGG 

 

Oversikt over datakilder 

Fagområde/kilde 
Antall ansatte totalt 

(nasjonalt/internasjonalt) 
Lokasjon 

Ingeniør/Teknologi 60 000  Vest-Agder  

Ingeniør/Teknologi 1400 Aust-Agder 

Ingeniør/Teknologi 6300 Vest-Agder 

Ingeniør/Teknologi 17 000 Vest-Agder 

Ingeniør/Teknologi 14 000 Vest-Agder 

Ingeniør/Teknologi 1000 Vest-Agder 

Ingeniør/Teknologi 300 Aust-Agder 

Data 86 Aust-Agder 

Data 1200  Vest-Agder   

Data 1800   Vest-Agder 

Økonomi  1250 Vest- og Aust-Agder 

Økonomi      32 000 Vest- og Aust-Agder 

Seminar: Økonomi 

(Sparebank 1 

markets) 17-

18.02.2021 

- - 

Seminar: Floating 

offshore Wind: 

27.01.2021 

-  
-  

Workshop 08.12.2020 
-  

-  

Kommunesektorens 

Organisasjon -  
-  

 

* Respondentene var selektert basert på posisjon i organisasjonen, hvorav daglig leder og/eller HR-

ansvarlig var stillingene som oftest gikk igjen.  


