
Årsberetning 
2019

1

traineesor.no

Årsberetning 2019



Innholdsfortegnelse
1. Formål

2. Deltagende virksomheter

3. Traineer

4. Effekt av program

5. Program, aktiviteter og 
evalueringer

1. Studieturer

2. Kurs

3. Mentorordning

4. Seminarer og nettverksbygging

5. Medarbeiderundersøkelsen

6. Drift og økonomi

7. Styret 2019

8. Vedlegg

s. 3-4

s. 5

s. 6-7

s. 8

s. 9

s. 10

s. 11

s. 12

s. 13-14

s. 15

s. 16

s. 17

s. 18-25

Årsberetning 2019 2

traineesor.no



1. Formål
Foreningen Trainee Sør har som formål å få 
kandidater med utdannelse på masternivå til 
å etablere seg på Sørlandet og bli en del av 
det kompetansemiljø landsdelen trenger for 
at virksomhetene skal være 
konkurransedyktige i fremtiden.  For å nå 
formålet har foreningen etablert og er heleier 
av Trainee Sør AS, der den praktiske 
traineevirksomheten foregår.

Trainee-programmet består av tre 6-
måneders opphold i ulike virksomheter og gir 
deltagervirksomhetene anledning til å bli 
kjent med høyt kvalifisert arbeidskraft som 
det kan være aktuelt å ansette i egen 
virksomhet. For traineene gir programmet en 
mulighet for variert arbeidserfaring fra flere 
virksomheter og oppbygging av et 
relasjonsnettverk. 
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Siden første kull startet i Trainee Sør i
2004 frem til årsskiftet 2019/2020 har 
virksomhetene gjennomført 516 
traineeplasseringer i 72 ulike
virksomheter.

Det er ønskelig om ytterligere å øke
antall deltagende virksomheter både
med sikte på et større geografisk
nedslagsfelt og for å få inkludert flere
sektorer innenfor det private 
næringslivet. 

Dette vil øke fleksibiliteten i programmet 
og det samlede tilbudet til traineene, og
bidra til å gjøre det mindre sårbart for 
endringer i medlemsvirksomheters
rammebetingelser. 

Vedlegg 1 presenterer alle deltagende
virksomheter pr. 23.4.2020.
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2. Deltagende virksomheter
I 2019 har over 40 virksomheter deltatt fra 
næringsliv og offentlig forvaltning i 
Trainee Sør.  

Igland Garasjen, PWC, Arendal Kommune, 
Hennig Olsen og Fundament meldte seg 
inn som medlemmer i 2019. 

Egde Consulting,  Durapart, 3 B Fibreglas
og Sørlandet Europakontor, meldte seg ut 
av Trainee Sør.  

Arendals Fossekompani, IKT Agder, Elkem 
Carbon, Telenor Maritime og GARD, 
meldte seg som nye 
medlemsvirksomheter i årsskiftet 
2019/2020 Det var også en sammenslåing 
av Agderfylkene.  

Styret takker for virksomhetenes 
engasjement. 

I året 2019 har følgende medlemmer 
engasjert traineer til sin virksomhet:

 Agder Energi AS

 Arendal kommune

 Aust Agder 
fylkeskommune

 Electric Region 
Agder (Vest Agder 
Fylkeskommune)

 Fundament

 Fædrelandsvennen

 Glencore Nikkelverk 
AS

 Grimstad kommune

 Hennig Olsen Is AS

 Igland Garasjen

 Innoventus Sør

 Kilden teater og 
konserthus

 Kristiansand 
kommune 

 Norconsult AS

 Nye Veier AS

 Nymo AS

 PwC

 Siem Offshore

 Sparebanken Sør

 Sørlandets 
Europakontor

 Sørlandet Sykehus 
HF

 USUS

 Universitetet i Agder
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3. Traineer
Siden første kull startet i Trainee Sør i 2004 frem 
til årsskiftet 2019/2020 er det totalt 187 traineer 
som er tatt opp i programmet hvorav 50% er 
menn og 50 % kvinner. 

Av totalt 187 traineer har 50% studert 
mastergrad ved UiA, 64% er oppvokst på 
Sørlandet og 8% har hverken tatt mastergrad 
ved UiA eller vokst opp på Sørlandet. 

Ved årsskiftet 2019/2020, er det totalt 156 
traineer som har gjennomført programmet. 
Siden 2004 er det totalt 6 traineer som har 
avsluttet programmet før gjennomført program.

Ved årsskiftet 2019/2020 var 26 traineer aktive i 
Trainee Sør. Våren 2019 startet 8 nye traineer i 
programmet og høsten 2019 ytterligere 9 
traineer. 

I 2019 har det vært likt antall traineer i 
porteføljen som i 2018, mens i 2018 hadde 
Trainee Sør en vekst på drøye 24% i antall 
årsverk.

Vedlegg 2 (s. 22-25) plasseringsoversikt vår og høst 2019.
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4. Effekt av program
 Resultatene viser at Trainee Sør har lykkes i 

å skape et rekrutteringsnettverk mellom 
traineene og næringslivet på Sørlandet, å 
tiltrekke og beholde nyutdannede 
kandidater på Sørlandet. 

 Av de 156 traineer som har gjennomført 
programmet har 90% fått tilbud om jobb
på Sørlandet etter endt program, og 82% i 
en av Trainee Sør sine 
medlemsvirksomheter.

 70% bor på Sørlandet i 2019

 Trainee Sør viser til mangfold og oppfordrer 
kandidater med flerkulturell bakgrunn og 
kandidater med funksjonshemming til å 
søke.  Ved årsskiftet 2019/2020 har totalt 
12% med flerkulturell bakgrunn og/eller 
funksjonshemming gjennomført 
programmet, til sammen 20 traineer hvorav 
2 var trainee i 2019.

Årsberetning 2019
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5. Program, aktiviteter og evalueringer

 I 2019 har det vært en rekke arrangement, fagsamlinger og sosiale 
samlinger for både traineer og medlemsvirksomheter. I tillegg har vi feiret 
Trainee Sør 15 år.

 Hensikten er å samle kompetanse for erfaringsutveksling, kunnskapsdeling 
og nettverksbygging.

 Fellesprogrammet gir traineene både faglig og personlig utvikling med 
fokus på faglig påfyll, tverrfaglig kompetanse, personlig oppfølging av 
mentor og nettverksbygging.
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5.1 Studieturer
Oslo
 Januar 2019 startet med studietur til Oslo

med formål om faglig innsikt i offentlig og 
privat næring om temaet: Nye 
forretningsmodeller, retail og fintech. Tre 
bedriftsbesøk gav oss mye nytt faglig: 

 Hva gjør TINE for å møte markedsendringer 
og hvilke muligheter gir ny teknologi?

 VIPPS; det har blitt aktivert av teknologier 
som AI, machinelearning, blockchain, 
mobiltech, RPA osv.  Regulativt regelverk 
(PSD2) gjør det mulig for nye spillere. 
Hvordan overleve?

 Askeladden & Co står blant annet bak 
innovative virksomheter som frisørkjeden 
Cutters, legeklinikkjeden Dr.Dropin og 
eventkonseptet Paint'n Sip. Hvilke 
forretningsmodeller gir de suksess og 
hvorfor? 

 På Stortinget møte vi regionale 
stortingspolitikere og fikk vi egen 
spørretime med Vetle Wang Solheim i 
finanskomiteen.

 Les mer: 
http://traineesor.no/blogg/silicon-valley

London
 I mai måned reiste traineer i 2 og 3 kull til 

London. Det faglige tema for turen var hvordan 
Brexit vil påvirke EU og norsk økonomi. Vi fikk 
det presentert fra tre ulike perspektiv; fra det 
norske gründerselskapet No Isolation, Den 
norske ambassaden og fra Oljefondet.

 Les mer: http://traineesor.no/blogg/london-
calling/680
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5.2 Kurs

LEAN
 Hvert kull i Trainee Sør gjennomfører 

kurs i LEAN-verktøy og traineer blir 
sertifisert i gult belte. 
Medlemsvirksomheter får tilbud om å 
delta i kurset. Målet er å ruste både 
trainee og arbeidsgiver i samme kurs, 
for i felleskap jobbe mer synkront i 
effektiviseringsprosesser. Basert på 
gode evalueringer vil Trainee Sør 
fortsetter med kurs i LEAN i 2020.

 Les mer: 
http://traineesor.no/blogg/same-
procedure-as-last-year-same-
procedure-as-every-year

Muntlig presentasjon
 I tillegg blir traineene kurset i muntlig 

presentasjon med fokus på hvordan 
skape interesse for et budskap; ved å 
motivere, involvere, konkretisere og 
strukturere. (Anslag)

 Presentasjonskurset har også fått 
meget gode evalueringsresultater og 
videreføres i 2020.  

 Les mer: 
http://traineesor.no/blogg/presentasj
onsteknikk-kurs/685
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5.3 Mentorordning

 Trainee Sør etablerte 2011 en 
mentorordning med en sterk 
involvering fra medlemsvirksomhetene. 
Det er ledere og nøkkelpersoner som 
frivillig stiller som mentor. 

 Ordningen, som går over ett år, gir økt 
kompetanse og bredere 
refleksjonsgrunnlag både for traineer 
og for virksomhetens medarbeidere.

 Siden 2011 til og med 2019 har 112 
personer fra ulike virksomheter vært 
engasjert som mentor for traineene. 
Tilbakemeldingene fra mentorer og 
traineer er unisont positive.  Flere 
mentorer har stilt flere ganger. Trainee 
Sør viderefører dette arbeidet i 2020.
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5.4 Seminarer og nettverksbygging
 Trainee Sør har som mål å delta på en 

årlig regional konferanse med 
høyaktuelle tema som angår 
samfunnet og næring.  Det skal være 
faglig påfyll og deltagelse i 
meningsutveksling med næringslivets 
fremste aktører.  

 I 2019 deltok traineer på 
Næringslivsdagen 2019 Make it or 
Brake it og Ted x Arendal.

 Les mer: 
http://traineesor.no/blogg/tedxarend
al-2019

 Plasseringsskiftet i september ble 
markert med kick-in og kick-out
markering. Ledere og traineer ble 
utfordret på rebusløp mellom lokalene 
til medlemsvirksomheter på 
Kristiansand Torv. 
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Trainee Sør 15 år!

2019 var et Jubileumsår - den 8.november 
feiret Trainee Sør 15 år

En fest med sterkt fokus på
nettverksbygging mellom traineer, alumni, 
mentorer og kontaktpersoner i
medlemsvirksomhetene. 

Les mer: http://traineesor.no/blogg/15-
arsjubileumet
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5.5 Medarbeiderundersøkelse

 Medarbeiderundersøkelse 
gjennomføres hvert år i 
begynnelsen av januar.  På 
overordnet nivå viser resultat for 
2019 at traineene er svært fornøyd
med Trainee Sør som arbeidsgiver. 

 På spørsmålet Hvor godt fornøyd er 
du med TS som arbeidsgiver viste 
snittresultatet 4,7 av 5.  (4,8 i 2018 
og 4,7 i 2017)
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6. Drift og økonomi
 Daglig leder Anna Gunningberg har hatt 

ansvaret for daglig ledelse og utvikling i 
Trainee Sør AS og Foreningen Trainee 
Sør. 

 Styret har tidligere behandlet et foreløpig 
regnskap for 2019 som viste et 
overskudd på kr 164 028.- i foreningen, 
hvorav kr 150.000.- ble vedtatt overført 
Trainee Sør AS som bidrag fra eier. 

 Beløpet blir ført som annen driftskostnad 
i foreningens resultatregnskap og som 
leverandørgjeld i balansen pr 31.12.19. 

 Etter denne disponeringen viser 
regnskapet i foreningen et overskudd på 
kr 14 028.-som styret foreslår blir overført 
til annen egenkapital.

 Styret ønsker å opprettholde den høye 
kvaliteten som til nå har preget Trainee Sør, 
samtidig som man ønsker å forbli uavhengig 
av ekstern støtte for å finansiere 
kjernevirksomheten.

 Hendelse etter balansedagen:                         
I ukene før avleggelse av årsregnskapet for 
2019 har utbruddet av Koronaviruset slått ut 
med full styrke i Norge. Situasjonen og 
omfanget av virusutbruddet er uoversiktlig, 
men det vil ha betydelig innvirkning på 
Trainee Sør sin drift på lik linje med resten 
av samfunnet. 

 Likviditetsmessig har Trainee Sør ikke 
utfordringer i det korte bildet. Selskapet vil 
tilpasse driften etter rådene fra sentrale 
myndigheter. Det er på tidspunktet for 
avleggelse av årsregnskapet ikke noen 
fremtredende finansielle følger av 
hendelsen.
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Dag Nordbø           Eva Berglund Åsland          Kirsti Grønnerø Jacob
Styrets leder          Styremedlem                       Styremedlem

Liv Bente Hannevik Friestad     Mari Helland Frøysnes Morten Vincent Haakstad                 
Styremedlem                               Styremedlem Styremedlem

Terje Normann Johanssen     Rolf Horst Søraker               Pia Amalie Sundt
Styremedlem                            Styremedlem Styremedlem

Anna Gunningberg, daglig leder

Kristiansand 6. mai 2020
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Vedlegg 1: Deltagende virksomheter pr april 2020 (s. 18-20) traineesor.no
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Vedlegg 2: plasseringsoversikt i året 2019 (s.21-25)
Plasseringer 1.sept 2018 – 28.feb 2019
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Plasseringer 1. sept 2018 – 31. august 2019 traineesor.no
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Plassering 1. sept 2018 – 29. feb 2020



Årsberetning 2019 24

Plassering 1. mars 2019 – 31. august 2020
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Plasseringer 1. sept 2019 – 29. feb 2020
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