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Blått Kompetansesenter ble stiftet i 2015 og har hovedkontor på Frøya
med ambassade i Trondheim. Selskapet er et resultat av et samarbeid der
lokalt næringsliv, kommuner, næringsforeninger, Trøndelag fylkeskommune
og SIVA eier og skaper verdier sammen. I 2021 har selskapet vokst fra 4 til
7 årsverk. Selskapet omsatte for 7,1 millioner kroner.
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Frøya
Hitra

Trondheim
Design og layout: Blått Kompetansesenter
Utarbeidelse av tekst: Blått Kompetansesenter/Vindfang
Foto: Marcin Szpryngiel/Vindfang
3

Historien
2006

2006

2018

Trøndersk
Kystkompetanse stiftet

2012

Brohode Frøya
– samarbeidsavtale om utdanning
for fremtidens havbruk blir signert

2015

Blått Kompetansesenter stiftet og
bygget Blått Kompetansesenter
åpnet

2018

Kapasitetsløftsprosjekt Brohode
Havbruk med verdi 24 millioner
kroner over 6 år, sammen med
NTNU Ocean, SINTEF Ocean,
NCE Aquatech Cluster og
Trøndelag fylkeskommune

Næringshage etablert

Trøndersk Kystkompetanse
og Blått Kompetansesenter
blir fusjonert

Tildelt EU-prosjekt på
framtidens havbruksutdanning for Europa,
verdi 40 millioner
kroner, sammen med
Guri Kunna vgs og
partnere fra Island,
Sverige og Finland

2020

2021
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2011

FoU-samarbeid om havbruk blir
igangsatt på Topplederkonferansen
ved NTNU

Ny strategi og rekruttering
av ny ledelse

2020

Ny næringshage for Hitra
og Frøya etablert
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Drømmer starter på så mange steder
- i en garasje på Frøya, i et gammelt fiskebruk på Hitra eller i havnebyen Trondheim.
Eventyret om et blått kompetansesenter startet på Frøya, i det vi kaller øyriket. Ambisjonen
vår er å få mer ting til å skje, til det beste for trønderske kystsamfunn.

Sjømatregionen Trøndelag
I 2021 feiret Norge femtiårsjubileum for norsk
havbruk. Feiringen fant sted i øyregionen Hitra
og Frøya, selve episenteret for norsk havbrukshistorie.
Det første kommersielle havbruket bygde på
erfaringer til fiskerbøndene på kysten i MidtNorge - kunnskap som aktivt ble delt langs hele
norskekysten. Det var på Hitra og Frøya de første
vellykkede erfaringene kom.
Om lag 70% av eksportinntektene i Trøndelag er
basert på havbruk og fiskeri. Framtidas sjømatnæringer bygger på et solid næringsliv med utspring fra kysten og et framoverlent forskningsog utdanningsmiljø i teknologihovedstaden
Trondheim. Vi har alle ingrediensene som skal
til for å få til bærekraftig verdiskaping fra
regionens blå næringer.
Blått Kompetansesenter bidrar til at drømmer
og forretningsideer blir noe mer. Vi baner vei for
arbeidslivsrettet utdanning og for at forskning blir
til innovasjon.

Finn folk, finn hjelp, finn støtte

Samarbeidet om fremtidas havbruksutdanning
gikk internasjonalt og ble til Bridges. Sammen
med NTNU og SINTEF arrangerte vi tidenes
Brohodekonferanse, kombinert med et toppledermøte for forskning og innovasjon i havbruk.

“

Jeg tror havet, vinden og været
gjør noe med folk! Nærheten til
verdiene i havet binder oss sammen
og gir oss mange muligheter.
Benedicte Brubakken
Daglig leder

Kysttraineeordningen begynte å vokse, og ved
årsslutt hadde vi fått med oss elleve traineebedrifter fra Hitra og Frøya. FoU - prosjektene
våre dekket etterspørselen av kunnskap om
RAS-teknologi og om økt bruk av tang og tare,
og webinarene hadde langt over hundre deltakere.
Alt dette betydde at vi trengte flere folk, mer
kapasitet og bredere kompetanse. Noen av våre
dyktige ansatte blir du bedre kjent med her
i årsrapporten.
Det pulserende livet på Hitra og Frøya er utgangspunktet for alt vi gjør. Gjennom dialog med bedriftene vet vi at de ønsker seg synlighet overfor
kundene, de trenger flere samarbeidspartnere og
de ønsker riktig arbeidskraft. Andre ønsker finansiering, faglig påfyll eller kompetanseutvikling.
Jeg tror havet, vinden og været gjør noe med folk!
Nærheten til verdiene i havet binder oss sammen
og gir oss mange muligheter.

2021 ble et år med mange løft. Sammen med 30
partnerbedrifter fikk vi gjennomslag for å starte ny
næringshage for bedriftene på Hitra og Frøya.
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Strategi
Visjon

Blått Kompetansesenter er et innovasjonsselskap i vekst. Gjennom samarbeid skaper
vi resultater. Det handler om hav, mennesker, muligheter, kunnskapsmiljø og drømmer.
Det handler også om å gi næring til nye ideer, satse på ny teknologi og å finne bærekraftige løsninger.

VI FÅR TING TIL Å SKJE!
Verdier
KREATIVITET - KUNNSKAP – KAPASITET

Vi bidrar til økt konkurransekraft og samarbeider tett med:

Mål

• Store og små sjømatprodusenter, teknologi- og utstyrsleverandører

ØKT INNOVASJON I BLÅ NÆRING

• Videregående skoler, oppvekstkontor og fagskoler
• Universitet og forskningsinstitutt

ØKT

verdiskaping

Vi har også et nært samarbeid med andre innovasjonsselskap, lokale og offentlige aktører.

ØKT

ØKT

innovasjonskraft

kompetansekraft

VÅRE SATSINGSOMRÅDER
INNOVASJON

FoU
UTDANNING
INNOVASJONSSENTER

Kunnskapstriangelet

NÆRINGSHAGE
INKUBATOR

FOU

UTDANNING

ORGANISASJONSUTVIKLING
Mål- og
oppgaveforståelse

8

Målrettet
organisering

Kultur, verdier, samspill

Læring og
kompetanseutvikling
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Styret

Runar Sivertsen
Styremedlem

Vibeke Knutshaug
Styremedlem

Eiere

Odd Inge Mjøen
Styreleder

Mette Rønning
Styremedlem

Helge Gåsø
Styremedlem

Kjell Olav Skjølsvik
Styremedlem

35,8%

18,4%

18,4%

Trøndelag
fylkeskommune

Gåsø
Næringsutvikling

Kvarv

4,7%

3,3%

3,1%

Frøya
kommune

SIVA

MOWI

2,6%

2,2%

1,5%

Hitra
Næringsforening

Scale AQ

El-Konsult

1,3%

1,3%

1,3%

Knutshaugfisk

Transmar

BEWI

1,3%

1,3%

1.3%

Frøya
Næringspark

Salmar

Lerøy Midt

0,6%

0,5%

0,4%

Hemne Sparebank

Dolmsundet Hotell

Brage Profil

0,3%

0.3%

0,1%

Hotell Frøya

Nutrimar

Conchilla

0,1%

0,1%

0,1%

Wingtech

RSM Holding

Storø Invest

0.1%
Yttervåg Holding
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Ansatte 2021 - 2022
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Linn Benedicte Brubakken
Daglig leder

Sølvi Nordin
Leder Næringshagen Hitra og Frøya

Martin Fredrik Olsen
Forretningsutvikler

Thomas Gjedebo
Prosjektleder Trainee - student

Torjus Dahl
Prosjektmedarbeider - student

Kjersti Jakobsen
Markedsrådgiver

Tove Merete Vedal
Prosjektkoordinator

Elisabeth Nordin
Kommunikasjonsrådgiver

Sanna Jacobsen
Prosjektmedarbeider- student

Syver Lie Rønningen
Prosjektmedarbeider - student

Marthe Roel Løken
Forretningsutvikler

Randi Annette Enge
Prosjektleder

Marit Bull
Prosjektleder
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Forretningsutvikling
Det er ved sjøen det skjer

Blå rådgivning

Hver eneste bølge som skyller inn på kysten
skaper nye former ut av skjell, steiner og skjær.
Å fornye eller skape noe nytt er noe av det viktigste vi jobber med. Innovasjon sikrer nyskaping
langs kysten og på øyene, og slik sikrer vi fremtiden. Vår oppgave er å legge til rette for innovasjon ved og på havet, i videregående skoler og for
forskning og utdanning.

Én ting er å komme på ideen, noe annet er å få
ting til å skje. Nye ideer trenger også et mottak og et system for å bli realisert. Vi bidrar til
utvikling av nye forretningsmodeller og oppstartsselskaper, og vi har i dag et team med
forretningsutviklere og prosjektledere innen
bedriftsrådgivning, FoU-samarbeid, synlighet
og rekruttering.

“

Pengene skal brukes til å styrke kunnskap
om digitalisering og bærekraft i Scale.
Prosjektet er viktig for å kunne realisere
en sirkulærøkonomisk utvikling i havbruksnæringen.
Martin Fredrik Olsen
Forretningsutvikler

Bedriften som søkte
og som fikk én million

Martin Fredrik Olsen - forretningsutvikler
Martin har fagbrev innen elektronikk og en mastergrad med industriell
økonomi og teknologiledelse fra NTNU. Han har arbeidserfaring fra utvikling
av en en oppstartsbedrift innen havbruksteknologi og et leverandørselskap
til havbruksnæringen. Martin bidrar med bedriftsrådgivning for våre medlemsbedrifter og samarbeidspartnere, prosjektledelse av teknologiprosjekter og
deltakelse i forskningsprosjekter. Han bidrar også aktivt med å utvikle selskapet.

Frøyaselskapet Scale AQ er en stor leverandør
til akvakulturnæringen, både til havs og på land.
Selskapet leverer merder, flytekrager, fôrflåter
og fortøyningssystemer. Vi bisto selskapet i
søknad om BIO-midler, noe som resulterte i Trøndelag fylkeskommunes største tildeling av BIOmidler noensinne. Én million kroner til bærekraftig
akvakultur.

Plastavfall skal bli en ressurs
Gjennom returordning, miljødesign og riktig
materialvalg, ønsket Scale AQ å gjøre sitt plastavfall om til en ressurs. De søkte om midler
til opplæring av ansatte for å etablere et tilbakekallingssystem for produkter og materialer. Slik
kan avfallet bli brukt til nye formål og skape en
lukket sløyfe.
– Dette har vært et viktig arbeide for oss å bidra
med, sier Martin.

Den som søker får hjelp
BKS hjelper bedrifter på Frøya med å skaffe
finansiering til nye prosjekter. De får hjelp til å sette opp budsjett og prosjektplan som brukes til
å søke kommunalt næringsfond. Vi har også
hjulpet Frøya kommune med covid-støtte til
bedrifter i 2021.
I 2021 ble 46 søknader behandlet av kommunen.
- vi bidro på halvparten av disse. Slik hjalp vi 22
gründere og bedrifter med å få økonomisk støtte.
Av de til sammen 4,2 millionene som ble delt ut,
bidro vi til fordeling av 2,4 millioner kroner lokalt.
Vår oppgave er å veilede søkerne før kommunen behandler. Ofte finner vi andre støtteordninger som kan være aktuelle. Noen ganger gir
vi råd om ikke å søke. Det handler om å kjenne
kriteriene for tildeling og å ha respekt for tiden til den
som søker.
Eksempler:
Et enstemmig formannskap vedtok å støtte
Hotell Frøya med kr. 200 000,- for å skape et bedre
kjøkken for undervisning og for gjestekokker. Målet
er å bidra til økt interesse for kokkefaget, og til å få
flere søkere til restaurant- og matfag.
Sula Brygge Drift fikk kr. 170 000,- til sitt opplevelsesprosjekt. Formålet er å la tilreisende få bruke
undervannsdroner til å utforske naturen under vann.

Marthe Roel Løken - forretningsutvikler
Marthe jobber med å få forretningsideene som dukker opp langs kysten eller
på øyene til å skinne. Hun har veiledet bedrifter samtidig som hun fullførte
utdanning fra NTNUs entreprenørskole.
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Næringshagen for Hitra og Frøya
Hvordan endring blir til mulighet
Fakta om Næringshagen for Hitra og Frøya

Fremtiden er fornybar, digital, elektrisk, grønn – og
blå. Fremtiden er full av muligheter. Samtidig har
vi mindre enn ti år på å nå FNs mål for bærekraftig
utvikling. Norskekysten har rike ressurser, men vi
trenger hele tiden tilgang til ny kunnskap. Her er
næringshagen en viktig bidragsyter.

“

– Vi er kjempestolte av å ha blitt
tatt opp i næringshageprogrammet.
Dette gjør vi for, og sammen med,
et kraftfullt næringsliv som vil mye.
Sølvi Nordin
Leder Næringshagen Hitra og Frøya

• Etablert 2021 med støtte fra SIVA, Trøndelag
fylkeskommune og Frøya kommune
• Driftes av Blått Kompetansesenter
• 25 SMB - bedrifter har inngått utviklingsavtale
• 5 partneravtaler fra privat og offentlig sektor

Næringshagen bygger på vilje til endring, vilje til
å tenke nytt og vilje til vekst.
Næringshagen er vår mulighet til å ta tak i endringene i samfunnet og snu dem til bedriftenes
fordel. Bærekraft skal gi konkurransekraft - ny
kunnskap skal gjøre det mulig. Samarbeid
og offensive holdninger gjør det enklere å
tiltrekke seg arbeidskraft og investorer til verdiskaping på kysten.

• Vi hjelper; rederi, verft, oppdrett, fiskeri, teknologi,
bygg og anlegg, reiseliv, lokalmat produenter og
bryggeri
Hva fikk de hjelp til?
• 12 utviklingsoppdrag er meldt inn fra bedriftene.
De får støtte til forretningsplan, markedsundersøkelser, strategi og til å skaffe kapital til nye
prosjekter

Både rederi og bryggeri

• Seks stillinger ble lyst ut , hvorav fem ble besatt
og tre kandidater ble tatt opp i traineeprogrammet

BKS ble i 2021 tatt opp som operatør i det
nasjonale næringshageprogrammet. Det betyr
mye for sjømatregionen Trøndelag at vi satser
mer på bedrifter som skaper verdier på kysten.
Vi skal hjelpe små og mellomstore vekstbedrifter. En vekstbedrift har som mål å øke verdiskapingen, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Alle bedrifter som vil utvikle flere gode
arbeidsplasser på Hitra og Frøya, er velkommen
til å søke opptak.

• 40 brukere har begynt å ta i bruk den digitale
kursplattformen Videocation

Sølvi Berfjord Nordin - leder Næringshagen for Hitra og Frøya
Sølvi har vært sentral i prosessen med å etablert en næringshage for Hitra og
Frøya. Hun gir råd om bedriftsetablering og forretningsutvikling, utvikler og
leder prosjekter, driver med nettverksbygging og kommunikasjonsarbeid.
Spesielle interessefelt er bærekraft, matkultur, foring og ernæring.
Hun har bodd 30 år i utlandet og skaffet seg kompetanse på reiseliv,
trening og konkurranse med hest.
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Baner vei i byråkratiet
– Vi kan hjelpe bedriftsledere med papirmølla
når de skal søke om tilskudd eller bidrag. Jeg
forstår at dette kan få folk til å gi opp før de har
begynt, og det er derfor vi er her, sier Sølvi Nordin.
– Responsen har vært fantastisk fra bedriftene,
og vi føler på lysten til å få til dette lokalt.

VI SPLEISER OSS SAMMEN

Foto: Lena Jørgensen, Frøya.no

Offisiell åpning av Næringshagen for Hitra og Frøya,
fredag 3. september på Hotell Frøya.
Ordfører Kristin Strømskag (Frøya) og daglig leder
Axel H. Wold i medlemsbedriften Wold KystTransport.
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Forskning og utvikling
Blått Kompetansesenter deltar aktivt i flere
FoU-prosjekter. Denne typen arbeid gjør at vi utvikler oss videre, høster erfaring og styrker nettverket vårt. Det gjør oss i stand til å gå inn i nye,
viktige løp.
Det er ikke bare bedrifter som nyter godt av
samarbeidet rundt forskning og utvikling.
Også for kommuner og skoler er samarbeid,
nettverk og erfaringsdeling avgjørende for bærekraftig vekst og utvikling.

Kompetansemegling

Gjennom prosjektet Kapasitetsløft RAS fikk
Morefish pilotere et kurs med deltakere fra vårt
nettverk. Morefish er et rådgivningsselskap med
spesiell kompetanse på blant annet produksjon
av oppdrettsfisk på land.

“

Kompetanseløft RAS har vært et FoU prosjekt med verdifulle resultater. Det har gitt
et internasjonalt spin-off prosjekt, og har hatt direkte innvirkning på økt kompetanse
nasjonalt og internasjonalt.
Marit Bull - Prosjektleder

FoU 2021
I 2021 gjennomførte vi FoU-prosjekter til en verdi
av flere millioner kroner. Oppdragsgivere var
Frøya kommune, Trøndelag fylkeskommune,
Forskningsrådet og EU.

For Trøndelag fylkeskommune og Forskningsrådet gjør vi også et viktig arbeid som Kompetansemegler for ordningen “DistriktsForsk”.

Blant prosjektene våre er:

Blått næringsliv i Trøndelag, alle virksomheter i
øyregionen og kommunene Hitra og Frøya, kan
få støtte til å utvikle sine første FoU-prosjekter
gjennom oss. Vi kan bidra til å dekke reise og
opphold for studenter som vil skrive oppgaver i
samarbeid med arbeidslivet i distriktene. I 2021
ble det blant annet gitt støtte til filmproduksjon for studenter på Hitra, og det var planlagt et
større oppgavesamarbeid på Mausund gjennom
Eksperter i team (EiT) ved NTNU.

- Blå Samhandlingsarena (TFK)

- Kompetanseløft RAS (TFK)
- Kompetanseløft Makroalger (TFK)
- Trainee Trøndelag (TFK)

Gjennom prosjektet Kompetanseløft
RAS arrangerte vi en webinarserie med
aktuell tematikk for RAS. Webinaret
”Bærekraftig utnyttelse av restvann”,
med foredragsholdere fra Peckas
Naturodlingar, NIVA, Nofitech og Lerøy,
hadde over 160 deltagere.

- Autonom Buss på Sula
(Forskningsrådet /Frøya kommune)
- Froan naturopplevelsessenter - forprosjekt
(Frøya kommune)
- Kapasitetsløft Brohode Havbruk 2050
(Forskningsrådet)
- Bridges (EU)

RAS til lunsj:
Bærekraftig utnyttelse av restvann
Onsdag 12. mai kl 11 - 12

Marit - prosjektleder
Marit har en master i marinbiologi fra NTNU med fordypning i marine
økosystemer, klimaendringer i arktis, GIS, marine verneområder og
videoovervåkning av havbunn. Marit har også utvekslet til UNIS på
Svalbard hvor hun har sett nærmere på de biologiske klimaendringene
som skjer i Arktis.
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Brohode Havbruk 2050:
All kraft samlet i ett konsept
Det er ikke så lenge siden oppdrettsanleggene var
få og næringen ble regnet som risikabel. Havbruksnæringen er i stadig vekst og endring. Tildeling
av utviklingstillatelser, økende grad av digitalisering og nye krav i forhold til miljøpåvirkning, fiskevelferd og HMS, krever økt teknologiforståelse opp
imot biologi, økologi og fiskevelferd.
Brohode Havbruk er et program som stimulerer til
samspill mellom næringsliv, videregående skole,
universitet og offentlig forvaltning. Brohodebevegelsen er en samhandlingsmodell som
utgjør en stor forskjell for forskning og utdanning
i norsk havbruk.

Brohode skal:
• Øke næringsrelevansen i høyere utdanning
• Styrke rekrutteringen til marin sektor
• Bygge opp forskningsbasert kompetanse
i sjømatnæringen

Havbruksuka på Hitra og Frøya
– ni arrangementer på én uke.
Kan norsk havbrukserfaring bidra til økt bærekraftig matproduksjon globalt? Er internasjonalt eierskap en trussel eller en fordel? Og
med en storstilt satsing i havbruk – hvordan
ser fremtiden ut for dagens studenter? Dette
og mye mer sto på dagsorden, da vi siste uka i
oktober arrangerte Havbruksuka på Hitra og
Frøya. Gjennom hele uka var temaet fremtidens havbruksutdanning i Norge og Europa.

Toppledere innen havbruk ble utfordret til tettere samarbeid med forskningsmiljøene ved
NTNU og Sintef. Studenter og elever på Guri
Kunna vgs møtes for å lære av hverandre.
Bedrifter og utdanningsinstitusjoner fra Island,
Sverige og Finland kom på besøk for å hente
inspirasjon fra norsk fiskeoppdrett og norsk
utdanningspraksis – med SalMar, Guri Kunna
vgs og BKS som gode eksempler. Havbruksuka ble avsluttet med Blå Innovasjonscamp,
hvor 75 tiendeklassinger fra hele Trøndelag kom
på besøk, mens hele 400 elever deltok digitalt.

Brohodekonferansen
Hvert år samles næringsliv, studenter, forskere,
elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører på
Frøya. Ved å få studenter og forskere ut til merdkanten, øker forståelsen for hva som kreves for å
produsere fisk og fôr, teknologi og tjenester.

Medarbeiderdrevet innovasjon og prisutdeling
Brohodekonferansen ble avsluttet med festmiddag
og Emmy-pris. Prisen er inspirert av foregangskvinnen og én av pionerene innen mikrobiologi
i Norge, Dr. Emmy Egidius (født 1929). Sammen
med Frøya Næringsforum ønsket vi å hedre unge
arbeidere i havbruksnæringen for deres innsats.
Kveldens vinnere; Christer Johansen (SalMar) for
sin drivkraft av de sjeldne, Bendik Slyngstad (Scale
AQ) for å ha bidratt med ny teknologi og Odd Helge
Tunheim (Åkerblå) for sitt bærekraftsperspektiv og
sterke engasjement for natur og økosystemer.

Årets Brohodekonferanse samlet et rekordhøyt antall deltakere og ble et vellykket kapasitetsløft.

Tove Merete Vedal - prosjektleder
Tove var arrangementsansvarlig under Brohodekonferansen.
Hun er prosjektkoordinator og en del av kommunikasjonsteamet. Tove
har bodd 8 år på Bogøyvær (Øyrekka) med familien, og familiebedriften
har fortsatt tilhold her. De dagene hun jobber på Frøya, pendler hun
mellom øyene.

Visningstur med Kystmuseet for studenter fra NTNU.
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Næringsliv og studenter
i god dialog. Fra venstre
Olav-Andreas Ervik fra Salmar
Aker Ocean og Gustav Witzøe
fra SalMar, med studentene
Ingeborg Sofie Gumdal og
Mortis Halkjelsvik fra NTNU.

Øverst til venstre; Kristin Strømskag (ordfører Frøya), Bjørnar Johansen (TFK), Runar Sivertsen (SalMar), Yngvar Olsen
(NTNU), Hilde Ervik (NTNU/Mausund Feltstasjon), Beate Kvamstad-Lervold (Sintef Ocean), Siri G. Carson (NTNU
Havrom), Espen Arntsberg (rektor Guri Kunna vgs), Lars Onsøyen og Kai Mjøsund (Forskningsrådet), Sølvi Nordin
(Blått Kompetansesenter), Eva Falch, rektor NTNU Anne Borg og Kristin Gjærevoll (NTNU). Foto: Benedicte Brubakken.

Begeistret for samarbeid:
Gustav Witzøe, konsernsjef
SalMar, Espen Arntsberg,
rektor Guri Kunna vgs og Anne
Borg, rektor NTNU under
Brohodekonferansen 2021.
Foto: Lena Jørgensen, Froya.no

Toppledermøte for forskning
og innovasjon i havbruk. Her
fra arbeidsgruppe med Runar
Sivertsen (SalMar), Anders Gåsø
(Frøy), Vegar Johansen (SINTEF),
fylkesordfører Tore O. Sandvik,
Bjørn Egil Asbjørnslett (NTNU)
og Kristian Henriksen (NCE
Aquatech Cluster).

Brohodedagene ble avsluttet med ekskursjon til Mausund Feltstasjon for å bli bedre kjent med den viktige jobben
som gjøres her: Undervisning, miljøovervåking, feltarbeid, forskning og plastrydding. Marint søppel følger havstrømmene, og tonnevis ender opp her i Øyrekka - søppel fra alle kontinenter. Ingen drar fra Mausund Feltstasjon uten å
være grepet av alvoret ute i havet. Foto: Eva Falch.
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Utdanning og arbeidsliv
Utdanning med havutsikt

Vi skal lære samtidig som vi lærer bort

Vi skal bidra til at Trøndelag blir verdens ledende
og mest bærekraftige havbruksregion. I det ligger
en sterk satsing på kunnskap.

Verden trenger mer mat, også mat fra havet.
I Norge er vi et foregangsland på å høste, dyrke,
fangste, fiske og oppdrette i sjøen. På oppdrag fra
EU bidrar vi til å utvikle standarder for fremtidens
havbruksutdanning. Det gjør vi i et eget Erasmus+
prosjekt kalt «Bridges».

Vårt første møte med fremtidens arbeidskraft
er på ungdomsskolen, før vi igjen treffer dem på
videregående og under høyere utdanning.
Vår oppgave er å tilføre innhold i utdanningen
som er rettet mot arbeidslivets behov, for
eksempel gjennom å informere om yrkes- og utdanningsvalg og engasjere elever og studenter
i problemløsning. Det gjør vi når vi arrangerer
yrkes- og utdanningsmesse for Hitra og Frøya, og
når vi inviterer tiendeklassinger fra hele Trøndelag
til Blå Innovasjonscamp. Alt skjer i tett samarbeid
med ungdomskoler, opplæringskontor, videregående skole og Ungt Entreprenørskap. Sentralt
i satsingen står Guri Kunna videregående skole.

Guri Kunna vgs er prosjektleder og koordinerer
arbeidet i Norge, Island, Finland og Sverige.
40 millioner kroner er satt av til å utvikle og
gjennomføre tiltak som kan bidra til gradvis å
forbedre akvakulturutdanningen i disse landene.
Når vi piloterer, tester og evaluerer løsninger,
lærer vi hva som fungerer. Erfaringer og resultater
blir tilgjengelig for andre som skal bygge opp
lignende utdanninger ellers i Europa. Vårt bidrag
handler om å bringe arbeidslivet inn i utdanning,
og å gi ungdommer bevissthet rundt egen evne til
å forme fremtiden. Derfor er Blå Innovasjonscamp
og yrkes- og utdanningsmessa to av verktøyene
vi lærer bort i prosjektet.

Rekruttering av ung arbeidskraft

Trainee Trøndelag

Nyutdannede trenger jobbmuligheter - arbeidslivet trenger nyutdannede. Samtidig vet vi at
kompetanseflukten fra Trondheim og Trøndelag
er stor og at de aller fleste flytter til Oslo, Bergen
eller andre steder etter endt utdanning. Det tror
vi at vi kan gjøre noe med!

Trøndelag har vært bevisst utfordringen rundt
kompetansebehov i over tjue år, noe som bidro
til etableringen av det første regionale traineeprogrammet, Intro Trainee (tidligere kalt Intro
Innherred).

Du må gå veien selv
Vi har to regler når det gjelder studenter og nyutdannede. Vi skal gjøre det vi anbefaler andre,
og vi skal tørre å ansette nyutdannede. Dette
gjør vi ved å følge studentenes årshjul. De får
komme på praksis hos oss, på sommerjobb og
vi sier ja til oppgaveskriving med oss som ekstern veileder. BKS har studentansatte på deltid
til enhver tid. Slik rekker vi å bli kjent med
hverandre før studenten blir ferdig og trenger
fulltidsjobb.
I 2021 hadde vi vårt første kull med humanister
i praksis i tre uker. To av studentene ble med
videre som prosjektmedarbeidere etter endt
praksisperiode.

Kysttraineeordningen drives av BKS og er ett
av fire tilbud i Trøndelag. Sammen med Intro, Innovasjon Namdal og Rørosregionen næringshage, utvikler vi Trainee Trøndelag som en felles
plattform for alle som vil gjøre trøndersk arbeidsliv mer tilgjengelig for nyutdannede.
I tillegg til et godt faglig fellesskap, jobber vi
sammen om å rekruttere studentkandidater til
en felles database, og vi synliggjør arbeidsmuligheter på karrieredager. Til sammen representerer
vi opp mot hundre arbeidsgivere fra hele fylket
og omegn.
Kysttraineeordningen ble revitalisert i 2021. Ved
årsslutt hadde vi elleve traineebedrifter med i
nettverket. Fem trainee hwar blitt rekruttert til fire
ulike virksomheter.

Kysttrainee 2021

Randi Annette - trainee i markedsføringsledelse
Randi Annette har svennebrev som frisør med 15 års arbeidserfaring,
før hun tok en bachelor innen markedsføringsledelse på BI.
Randi Annette var prosjektleder for YOU og Blå Innovasjonscamp.

Elisabeth Nordin - kommunikasjonsrådgiver
Elisabeth har master i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi fra
NTNU. Masteroppgavens tema var parallell kommunikasjon for Statoil og
Shell i Arktis. Elisabeth har internasjonal jobberfaring (Italia og Australia),
og har en sjelden kulturell forståelse og språklig kompetanse.
Hun har ansvar for Bridges-prosjektet med Guri Kunna vgs.
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Måsøval - 2 trainee
Hitra kommune - 1 trainee
Eidsvaag - 1 trainee
Blått Kompetansesenter - 1 trainee
Frøya Kommune
Frøy
Mausund Feltstasjon
Scale AQ
Hotell Frøya
Marine Metall
Åkerblå
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INNOVASJON

Kommunikasjon og synlighet

Kunnskapstriangelet

FOU

UTDANNING

40,97%

bksnorge.no

Direkte

27,33%
Organisk

Publisert
6
7
Aktiviteter

24,53%

Nyheter

Some

7. 615

6,98%

Visninger

Henvisning

Viser tall fra
august 2021

0,18%
E-post

Presseomtale/synlighet på nett
Tall representerer antall visninger

Topp publikasjoner etter rekkevidde

10 000+

Kyst.no

27 000+

Intrafish.no

33 000+

Kystogfjord.no

“

Omtaler i media

50 000+

Ilaks.no
Vi skal gi informasjon, utvikle kunnskap
og koble folk og muligheter sammen.
Derfor har vi satt sammen et solid team
på kommunikasjon.

141

37 000+

Froya.no

55 000+

Hitrafroya.no
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Benedicte Brubakken
Daglig leder
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INNOVASJON
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Froya.no
Ilaks.no

1.357

412

Nyhetssaken med
størst sosial spredning

32,5 k
31

Økonomi

Økonomi

“

Vi har fått en god vekst i selskapet. I 2021 hadde vi en omsetning på i overkant av syv
millioner, og det er nesten en dobling fra 2020. Vi har ytterligere ambisjoner om å vokse.
Det er viktig for oss å ha med både de små og mellomstore bedriftene, sammen med de
større virksomhetene på Hitra og Frøya.
Odd Inge Mjøen
Styreleder

32

33

Legally signed by
Linn Benedicte Brubakken
2022-03-23
Legally signed by
Helge Gåsø
2022-03-23

RESULTATREGNSKAP

Legally signed by
Odd Inge Mjøen
2022-03-23
Legally signed by
Vibeke Knutshaug
2022-03-24
Legally signed by
Anne Mette Lervik Rønning
2022-03-25
Legally signed by
Runar Sivertsen
2022-03-25
BankID Signing
Kjell Olav Skjølsvik
2022-03-30

Årsregnskap 2021
Blått Kompetansesenter AS

BLÅTT KOMPETANSESENTER AS
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note
1

2
3

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

2021

2020

952 395
6 163 134
7 115 529

1 357 541
2 772 382
4 129 923

0
5 152 840
89 115
2 909 415
8 151 370

150 000
3 029 157
44 600
1 565 393
4 789 150

-1 035 841

-659 227

7 351
21
2 065
1 340
3 967

22 501
0
1 559
-2 848
23 791

-1 031 873
-1 031 873

-635 437
-635 437

-1 031 873

-635 437

1 031 873
0
-1 031 873

18 333
617 104
-635 437

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER
Årsresultat
OVERFØRINGER
Overført til udekket tap
Overført fra annen egenkapital
Sum overføringer

Org.nr.: 914 886 252
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SIDE 2
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EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER
Konsesjoner, patenter o.l.
Sum immaterielle eiendeler
VARIGE DRIFTSMIDLER
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

BALANSE

BALANSE

BLÅTT KOMPETANSESENTER AS

BLÅTT KOMPETANSESENTER AS

Note

2021

2020

3

166 149
166 149

53 765
53 765

3
3

157 771
157 771

62 194
62 194

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
Sum anleggsmidler

323 921

115 959

2 490 150
257 911
2 748 061

1 846 168
96 086
1 942 254

INVESTERINGER
Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 475 095

3 850 366

Sum omløpsmidler

5 223 156

5 792 620

Sum eiendeler

5 547 077

5 908 579

2021

2020

EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital

4 896 196
170 438
5 066 634

4 896 196
170 438
5 066 634

OPPTJENT EGENKAPITAL
Udekket tap
Sum opptjent egenkapital

-950 206
-950 206

81 667
81 667

4 116 428

5 148 301

354 975
242 534
833 139
1 430 649

169 070
229 351
361 857
760 278

Sum egenkapital
GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Legally signed by
Linn Benedicte Brubakken
2022-03-23

1 430 649

760 278

Sum egenkapital og gjeld

Legally signed by
Helge Gåsø
2022-03-23

5 547 077

5 908 579

Legally signed by
Linn Benedicte Brubakken
2022-03-23
Legally signed by
Helge Gåsø
2022-03-23

Legally signed by
Odd
Inge
Mjøen
Legally
signed
by
2022-03-23
Linn Benedicte Brubakken
2022-03-23
Legally signed by
Vibeke
Legally Knutshaug
signed by
2022-03-24
Helge Gåsø
2022-03-23
Legally signed by
Anne
Mette
Lervik
Legally
signed
by Rønning
2022-03-25
Odd Inge Mjøen
2022-03-23
Legally signed by
Runar
LegallySivertsen
signed by
2022-03-25
Vibeke Knutshaug
2022-03-24
BankID Signing
Kjell
Olav
Skjølsvik
Legally
signed
by
2022-03-30
Anne Mette Lervik Rønning
2022-03-25

KjellLegally
Olav
Skjølsvik
signed
by
Runar Sivertsen
styremedlem
2022-03-25

Legally signed by
Odd Inge Mjøen
2022-03-23

Legally signed by
Linn Benedicte Brubakken
2022-03-23

Legally signed by
Vibeke Knutshaug
2022-03-24

Legally signed by
Helge Gåsø
2022-03-23
Legally signed by

Sistranda, 23.03.2022
signed by
Styret i BlåttLegally
Kompetansesenter
AS
Anne Mette Lervik Rønning
2022-03-25

Legally signed by
Runar Sivertsen
2022-03-25
Legally signed by

Linn Benedicte
BankID
SigningBrubakken

2022-03-23
Kjell
Olav
Skjølsvik
Runar
Sivertsen
2022-03-30
Legally signed by
styremedlem
Helge Gåsø
2022-03-23

Legally signed by
Odd Inge Mjøen
2022-03-23
Legally signed by

Vibeke
Knutshaug
Odd
Inge
Mjøen
2022-03-24
styreleder
Legally signed by

Årsregnskap 2021
AS
Linn Benedicte Brubakken
Årsregnskap 2021Blått Kompetansesenter
daglig leder
Årsregnskap 2021
Blått Kompetansesenter AS
Blått
Kompetansesenter
AS
Årsregnskap
2021
Årsregnskap 2021
Resultatregnskap
Blått
Kompetansesenter
AS Balanse
Blått Kompetansesenter
AS
Noter til regnskapet
Årsregnskap 2021
BankID Signing
Kjell Olav Skjølsvik
2022-03-30
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Sum gjeld

Helge Gåsø
styremedlem

BLÅTT KOMPETANSESENTER AS

Note

ANNEN LANGSIKTIG GJELD

OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

EGENKAPITAL OG GJELD

SIDE 3

BLÅTT KOMPETANSESENTER AS

Anne Mette Lervik Rønning
2022-03-25
Legally signed by
Legally
signed by
Linn Benedicte
Brubakken
Runar
Sivertsen
2022-03-23
2022-03-25
Legally signed by
BankID
Signing
Helge Gåsø
Kjell
Olav Skjølsvik
2022-03-23
2022-03-30
Legally signed by
Odd Inge Mjøen
2022-03-23
Legally signed by
Vibeke Knutshaug
2022-03-24

Legally signed by
Anne Mette Lervik Rønning
2022-03-25
Legally signed by
Runar Sivertsen
2022-03-25

Linn
Benedicte
Brubakken
Legally
signed by
2022-03-23
Odd Inge Mjøen
2022-03-23
Legally signed by
Helge
LegallyGåsø
signed by
2022-03-23
Vibeke Knutshaug
2022-03-24
Legally signed by
Odd
Inge
Mjøenby
Legally
signed

2022-03-23
Vibeke
Knutshaug
Anne Mette
Lervik Rønning
2022-03-25
Legally signed by
styremedlem
Vibeke
Legally Knutshaug
signed by
2022-03-24
Runar Sivertsen
2022-03-25
Legally signed by

Anne
Mette
Lervik Rønning
BankID
Signing
2022-03-25
Kjell Olav Skjølsvik
2022-03-30
Legally signed by
Runar Sivertsen
2022-03-25

Anne Mette Lervik Rønning
styremedlem
BankID Signing
Kjell Olav Skjølsvik
2022-03-30
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BLÅTT KOMPETANSESENTER AS

914 886 252

Note 0
Regnskapsprinsipper

BLÅTT KOMPETANSESENTER AS

914 886 252

Sum

5 152 840

3 029 157

Daglig leder
884 863
15 458
900 321

Styret
147 000
0
147 000

Selskapet har i 2021 sysselsatt 7 årsverk.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
DRIFTSINNTEKTER
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de
leveres.
SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen
av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan
reverseres i samme periode er utlignet og nettoført.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget
og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER
Lønn
Annen godtgjørelse
Sum

Note 3 Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 01.01.21
+ Tilgang kjøpte driftsmidler
= Anskaffelseskost 31.12.21
Akkumulerte avskrivninger 31.12.21
= Bokført verdi 31.12.21
Årets ordinære avskrivninger
Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

Konsesjoner,
pantenter o..
126 400
160 299
286 699
120 550
166 149
47 915

Driftsløsøre,
inventar ol.
152 887
136 778
289 664
131 893
157 771
41 200

5 år

3-5 år
saldo 20%

Sum
279 287
297 077
576 363
252 443
323 920
89 115

Note 4 Fortsatt drift

Note 1 Offentlig tilskudd
I 2021 er det inntektsført offentlige tilskudd på NOK 6 020 377. I 2020 mottok selskapet NOK 1 783 851 i
tilskudd. Tilskuddene er bokført etter bruttometoden.

Note 2 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Resultatet for 2021 viser et underskudd på kr. 1 031 873 etter skatt, mot underskudd på kr. 635 437 i 2020.
Likviditeten er fortsatt god og det er ikke noe som indikerer at driften ikke kan fortsette.
Inntekt for 2021 ble mye mindre enn budsjettert, men den økte med 72,3% i forhold til 2020. Det
forventes høy aktivitet som resultat av gode innsalg i 2021. Fordringer ved årsskifte er knyttet til
omsetning på tilsagn. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn
for sin virksomhet.

LØNNSKOSTNADER
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
BLÅTT KOMPETANSESENTER AS
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2021
4 479 598
238 353
187 161
247 728

2020
2 617 177
117 824
128 435
165 722
SIDE 5

BLÅTT KOMPETANSESENTER AS

SIDE 6
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BLÅTT KOMPETANSESENTER AS

914 886 252

Note 5 Kortsiktig gjeld
Av kortsiktig gjeld per 31.12 er kr 333 169,- forskudd av midler på prosjekt for 2021. Deler av midlene ble
ikke benyttet og overføres til 2022 og kan dermed kan benyttes på videre prosjekter i 2022.

Til BDO AS ved John Krogstad

Sistranda, 31. mars 2022

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Blått Kompetansesenter AS
for året som ble avsluttet den 31. desember 2021, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling og
resultatene av driften i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Penneo Dokumentnøkkel: MXP2V-TQ4EW-OYH4E-ENDUX-EJ1KZ-YSZGP

Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at:
1. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget datert 4. juni 2019, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge inkludert fremleggelse av all
relevant informasjon.
2. Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll-systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.
3. Vi har gitt dere fullstendige opplysninger om samtlige kjente nærstående parter,
relasjonene mellom dem, samt transaksjoner mellom dem.
4. Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.
5. Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle
mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger
mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om
misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi
har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter
som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte
som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en
vesentlig virkning på regnskapet og vi har gitt opplysninger om resultatene av vår vurdering
av risikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av
misligheter.
6. Det er konsistens mellom informasjonen i årsregnskapet og annen informasjon som er gitt til
dere før vi signerer denne erklæringen. Det er heller ikke vesentlige feil i annen
informasjon.
7. Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater,
generalforsamlingsprotokoll mv. Siste styremøte ble avholdt 2. februar 2022.
8. Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for
utarbeidelsen av regnskapet.
9. Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:
a.
b.
c.
d.
BLÅTT KOMPETANSESENTER AS
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Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;
Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.
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21. Vi erkjenner at vi er ansvarlig for at ESEF-dokumentene er utarbeidet ihht
verdipapirhandelloven § 5-5 med tilhørende forskrift, og en internkontroll som er
tilstrekkelig til å sikre at selskapet følger kravene ihht verdipapirhandelloven § 5-5. Vi har
gitt revisor all forespurt og relevant informasjon relatert til attestasjonen av ESEEFdokumentene, og vi er ikke kjent med feil eller mangler relatert til ESEF-dokumentene.

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

Linn Benedicte Brubakken
Daglig leder
Serienummer: 9578-5999-4-2213346
IP: 213.236.xxx.xxx
2022-03-31 08:21:57 UTC

Penneo Dokumentnøkkel: MXP2V-TQ4EW-OYH4E-ENDUX-EJ1KZ-YSZGP

a. tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål,
b. siste versjon av alle dokument(ene) som er en del av selskapets
årsregnskap/årsrapport, og
c. ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er
nødvendig å innhente revisjonsbevis fra.

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

Penneo Dokumentnøkkel: MXP2V-TQ4EW-OYH4E-ENDUX-EJ1KZ-YSZGP

10. Metode, de viktigste forutsetningene og dataene som er brukt av oss ved utarbeidelse av
regnskapsestimatene og tilhørende tilleggsopplysninger, er hensiktsmessige og i samsvar
med det/de gjeldene rammeverk(et/ene).
11. Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.
12. Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke
knyttet noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse
eiendelene.
13. Vi har regnskapsført eller opplyst i note om alle forpliktelser, både faktiske og mulige, og
har opplyst i note om eventuelle garantier.
14. Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller
omtalt.
15. Vi har gitt dere informasjon om alle faktiske eller mulige rettstvister og krav som har
økonomisk betydning for regnskapet. Når det er aktuelt er disse rettstvistene og kravene
tilstrekkelig regnskapsført og opplyst om i regnskapet.
16. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av
betydning.
17. Vi har gitt dere vår vurdering av selskapets evne til fortsatt drift, herunder våre vurderinger
av effekten av pågående smitteverntiltak som følge av korona-utbruddet.
18. Vi har oppfylt/ vil oppfylle vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i
skattemeldingen med vedlegg, er korrekte og fullstendige.
19. Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
20. Vi har gitt dere:

________________________
Linn Benedicte Brubakken
Daglig leder

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).
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Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate
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BDO AS
Klæbuveien 127B
7031 Trondheim

Uavhengig revisors beretning

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Til generalforsamlingen i Blått Kompetansesenter AS
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet til Blått Kompetansesenter AS.

Balanse per 31. desember 2021
Resultatregnskap 2021
Noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

•
•

Oppfyller årsregnskapet gjeldende
lovkrav, og
Gir årsregnskapet et rettvisende bilde
av selskapets finansielle stilling per 31.
desember 2021 og av dets resultater
for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår
vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er
også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

John Krogstad
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Penneo Dokumentnøkkel: B7Z7Z-A0EMK-HYAG3-AH4BE-XI1OO-1QM8W

•
•
•

Etter vår mening:

Penneo Dokumentnøkkel: B7Z7Z-A0EMK-HYAG3-AH4BE-XI1OO-1QM8W

Årsregnskapet består av:

BDO AS

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Uavhengig revisors beretning Blått Kompetansesenter AS - 2021
44

Uavhengig revisors beretning Blått Kompetansesenter AS - 2021

side 1 av 2

side 2 av 2

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO,
som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.
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Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

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

John Krogstad

Penneo Dokumentnøkkel: B7Z7Z-A0EMK-HYAG3-AH4BE-XI1OO-1QM8W

Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5994-4-473184
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-03-31 18:33:11 UTC

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).
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Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

47

Besøksadresse Frøya:
Blått Kompetansesenter
Nordfrøyveien 413
7260 Sistranda

Besøksadresse Trondheim:
Blåbasen
Stiklestadveien 1
7041 Trondheim

Organisasjonsnr:
914 886 252

