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Styresaker

17/24 Godkjennelse av protokoll fra forrige styremøte 3. februar
2017
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra forrige styremøte 3. februar 2017 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/25 Oppfølging av tildelte tilskudd februar 2017
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/26 Avkastning på fondets kapital pr. 31.1.2017

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
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Styret tar saken til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/27 Søknad fra Centre for Integrated Emergency Management:
KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Centre for Integrated Emergency
Management et tilskudd på 185 000 kroner til prosjektet «KriseSIM, Virtuelt
treningsverktøy for krisehåndtering».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 749 000 kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet
tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/28 Søknad fra Agderforskning AS: SAMBA-SKOLE Samhandling mot barnefattigdom - Bedre og mer effektive mål
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på
300 000 kroner til prosjektet «SAMBA-SKOLE – Samhandling mot barnefattigdom».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1,2 mill. kroner. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet
tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
7. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/29 Søknad fra Refugee AS: Refugee Home - bedre levekår
gjennom raskere integrering

Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Refugee+ AS et tilskudd på 375
000 kroner til prosjektet «Refugee Home – bedre levekår gjennom raskere
integrering».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på om lag 1,5 mill. kroner.
Ved avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte
opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at
støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i
forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i tildelingsbrevet.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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17/30 Søknad fra Agderforskning til prosjekt "Aktiv på dagtid - økt
livskvalitet og veien tilbake til arbeid?"
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning et tilskudd på
500 000 kroner til prosjektet «Aktiv på dagtid – økt livskvalitet og veien tilbake til
arbeid?».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 968 500 kroner. Ved
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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17/31 Søknad fra Oxford Research til prosjekt "Integrering som
virkemiddel for verdiskaping og innovasjon"
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research et tilskudd på
200 000 kroner til prosjektet «Integrering som virkemiddel for verdiskaping og
innovasjon».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 200 000 kroner. Ved
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
7. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sørlandets Kompetansefond og/eller Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle
avvike fra det som er beskrevet i saken.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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17/32 Søknad fra Oxford Research til prosjekt "Integrering og stabil
tilknytning"
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Oxford Research et tilskudd på
170 000 kroner til prosjektet «Integrering og stabil tilknytning».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 685 000 kroner. Ved
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
7. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/33 Søknad fra KS Agder
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger KS Agder et tilskudd på 230 000
kroner til prosjektet «I jobb i Agder kommunene – innvandrere og unge menn en del
av løsningen for kommunenes rekrutteringsbehov?».
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2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag på 1 845 000 kroner. Ved
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølgning av
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sørlandets Kompetansefond og/eller Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle
avvike fra det som er beskrevet i saken.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/34 Søknad fra Agderforskning til forprosjekt om
innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning et tilskudd på
150 000 kroner til prosjektet «Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i AustAgder».
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i kostnadsoverslag 600 000 kroner. Ved
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir
tilskuddet tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2020. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.

side 11 av 13

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle
terskelverdiene i forordningen overstiges. Ytterligere informasjon om dette gis i
tildelingsbrevet.
6. Styret ber sekretariatet om å legge frem en ny sak dersom endelig vedtak i
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skulle avvike fra det som er beskrevet i saken.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

17/35 Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond 2016/17
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Sharebox et system for smart deling, søknad fra Sharebox AS, avslås.
2. «Arbeidsparken fase 2» - APF2, søknad fra Lisand AS, avslås.
3. Optimal tilrettelegging av aktivitetshus for mennesker med demens, søknad fra
Øygardens Institutt, avslås.
4. Utvikling av miljøteknologi for gjenvinning og rensing av pulvere i industrielle
avfallsstrømmer, søknad fra ReSiTec AS, avslås.
5. Presisjonsjordbruk i Aust-Agder, søknad fra Teknova AS, avslås.
6. Kartlegging av utløsende analytisk kjemi- og spektroskopikompetanse for
regionen, søknad fra Teknova AS, avslås.
7. Dronenæring på Sørlandet, søknad fra Teknova AS, avslås.
8. «Alle mann på nett – Agder», søknad fra Tingtun AS, avslås.
9. Desentralisert helsesøsterutdanning – Lindesnes – Lister – Setesdal, søknad fra
Setesdal regionråd, avslås.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Sekretariatets forslag til punktene 1-8 ble enstemmig vedtatt.
Ved behandling av punkt 9 ble Signe Sollien Haugå erklært inhabil.
Oddvar Espegren fremmet følgende forslag til punkt 9:
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger prosjektet «Desentralisert
helsesøsterutdanning – Lindesnes – Lister – Setesdal», søknad fra Setesdal regionråd, et
tilskudd på 200 000 kroner.
Sekretariatets forslag ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer.
Dermed ble følgende vedtatt:
1. Sharebox et system for smart deling, søknad fra Sharebox AS, avslås.
2. «Arbeidsparken fase 2» - APF2, søknad fra Lisand AS, avslås.
3. Optimal tilrettelegging av aktivitetshus for mennesker med demens, søknad fra
Øygardens Institutt, avslås.
4. Utvikling av miljøteknologi for gjenvinning og rensing av pulvere i industrielle
avfallsstrømmer, søknad fra ReSiTec AS, avslås.
5. Presisjonsjordbruk i Aust-Agder, søknad fra Teknova AS, avslås.
6. Kartlegging av utløsende analytisk kjemi- og spektroskopikompetanse for
regionen, søknad fra Teknova AS, avslås.
7. Dronenæring på Sørlandet, søknad fra Teknova AS, avslås.
8. «Alle mann på nett – Agder», søknad fra Tingtun AS, avslås.
9. Desentralisert helsesøsterutdanning – Lindesnes – Lister – Setesdal, søknad fra
Setesdal regionråd, avslås.

17/36 Eventuelt til 17. februar 2017
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 17.02.2017:
Daglig leder informerte om pressemelding som vil sendt ut etter dagens møte.
På neste styremøte 1.3 vil UIA delta med forskningsdirektør Simone Heinz og viserektor
Stephen Seiler.

side 13 av 13

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/13850-32
Lisbeth Ramsdal

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
31.03.2017

Oppfølging av tildelte tilskudd mars 2017
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Dokumentnr.: 16/13850-32
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres
om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene.
Tilsagn gitt i 2011
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2011.
Tilsagn gitt i 2012
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2012
Tilsagn gitt i 2013
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013
Tilsagn gitt i 2015
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2015
Tilsagn gitt i 2016
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2016
Tilsagn gitt i 2017
Delutbetaling til Envirotech Solutions AS til prosjektet «Dataheat» med kr 125.000.
Tilsagn nr. 2017/13

Vedlegg
Regneark - tilsagn 2011; oversikt over utbetalinger.xls
Regneark - tilsagn 2012; oversikt over utbetalinger.xls
Regneark - tilsagn 2013; oversikt over utbetalinger.xls
Regneark - tilsagn 2015; oversikt over utbetalinger.xls
Regneark - tilsagn 2016; oversikt over utbetalinger.xls
Regneark - tilsagn 2017; oversikt over utbetalinger.xls

Dokumentnr.: 16/13850-32
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn gitt i 2011
Arkivert i arkivmappe: 2011/242

Tilsagnsnr

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

Delutbetaling

(beløp)

max %

utløper

kroner

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

kroner

dato

kroner

Inndratt

Merknad

Rest

dato

2011/1

Agderforskning

Program for levekår

500 000

31.01.2014

250 000

14.03.2012

125 000 23.10.2012

125 000

06.09.2013

0

2011/2

KULNÆR - program for kultur og næring

400 000

31.01.2014

200 000

14.03.2012

100 000 23.10.2012

100 000

18.12.2013

0

31.01.2014

200 000

03.05.2012

0

2011/3

Agderforskning
Agderforskning AS som utfører
prosjektet VRI Agder på vegne av
prosjekteier Aust-Agder og VestAgder fylkeskommune

VRI Agder

200 000

2011/4

Evjeklinikken AS

Evaluering av Evjemodellen, Langtidsstudien

150 000

31.01.2014

150 000

19.12.2013

0

17.01.2013

2011/06

Universitetet i Agder

SmartRescue - Smarttelefoner for umiddelbar
samordnet trusselkartlegging og
evakueringsplanlegging i akutte krisesituasjoner

Ringt og sendt mail 12.12.2013. De skulle følge opp
0
med en statusrapport etc..

Universitetet i Agder og
Havforskningsinstituttet Flødevigen

Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i
Agder

11.02.2014

0

2011/05
2011/07

Universitetet i Agder, Institutt for
arbeidsliv og innovasjon

2011/08

31.01.2014
900 000
31.01.2014

Sørlandet sykehus HF

1 200 000

2011/9
2011/10
2011/16
2011/11

Axnes Aviation AS
Cardialarm AS
Digin
Flumill AS

Kompetanse prosjekt for Polycon NG (Ny Generasjon)
Cardialarm
UiA Certification Centre
Kompetanseutvikling om tidevannsenergi

300 000
300 000
200 000
960 000

2011/12
2011/13

Høst verdien i avfall
Lillesand Vekst

Utvikling av en erstatning for strukturkomponenter
anvendt i kompostering
Regional satsning på Sosialt entreprenørskap

225 000
120 000

2011/15

Nils Cato Glamsland A/S
Stine Sofies Stiftelse

Glamsland sulfiddeponi
Stine Sofie Senteret

Øyestad IF Arendal håndball elite

SMO (samhandlende måloppnåelseskompetanse med
overføringsverdi)

Sum totalt

1 000 000

1 000 000

Stipendiatstilling i innovasjon
Utviklingsplan for avdelingsvis forskningsgruppe
basert på fagnivå-vurdering som Gruppe 1avdelingsfunksjoner, fler-områdefunksjoner og annet
ved Sørlandet sykehus HF i 5 års periode 2009-2013.

2011/17
211/14

900 000

625 000

01.01.2017

400 000
200 000
320 000
8 000 000

1 200 000

31.01.2014
100 000

23.10.2012

09.12.2013

0

300 000

09.12.2013

0

10.02.2014
09.09.2013
960 000

0
0
0

225 000

0 Trukket

31.01.2014

120 000
274 749

18.01.2017

240 000

08.03.2012

1 064 749

0
125 251

31.01.2014
31.01.2014

Snakket med Dag Olav Andresen 12.12 2013. Han
skulle sjekke opp om de ikke har fått utbetalt.
Stipendiaten ble ansatt i 2012..

200 000
200 000

31.01.2014

01.01.2017

Ringte 12.12.2013. Sendte mail samme tidspunkt

625 000

31.01.2014

31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014

På faktura

225 000

200 000

03.06.2013

0

80 000

25.04.2013

0

4 655 000

1 305 000

0
750 251

Sluttrapport mottatt jan 2014
Trukket, bevilget nytt beløp 2013

Inndratt ref sak 14/5
Utsettelse innvilget til 1.1.2017, ref. adm.
utsettelse gitt 19.5.2016 og sak 16/6

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn gitt i 2012
Arkivert i arkivmappe: 2012/115

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

Delutbetaling

(beløp)

max %

utløper

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Inndratt

Sluttutbetaling
dato

kroner

Rest

Merknad

dato

2012/35

Agderforskning AS

Program for levekårsforskning

500 000

01.01.2015

250 000

28.01.2013

125 000

01.07.2013

125 000

23.10.2013

2012/35

Agderforskning AS

Program for kultur og næring (KULNÆR)

400 000

01.01.2015

200 000

28.01.2013

100 000

23.10.2013

100 000

02.05.2016

0

2012/35

Agderforskning AS

VRI Agder

300 000

01.01.2015

225 000

04.01.2013

75 000

01.07.2013

0

2012/36

UIA/Havforskninst Flødeviken

Samarbeid om marin forskning og faglig utvikl.

1 000 000

01.01.2015

1 000 000

06.01.2015

0

2012/36

UIA

Smartrescue

700 000

01.01.2015

700 000

15.02.2016

0

2012/37

Evjeklinikken AS

Evaluering av Evjemodellen, langtidsstudien

300 000

01.01.2015

100 000

09.03.2016

2012/38

Flumill AS

100 000

01.01.2015

2012/39

ØIF Håndball Elite

Kompetanseutvikling innen tidevannsenergi
S M O (Samhandlende
måloppnåelseskompetanse..)

2012/40

Sørlandet sykehus HF

Forskningsaktiviteter

2012/41

Senter for omsorgsforskn Sør

Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer

2012/42

UIA Senter for ehelse og omsorgstekn Etablering av eHelse testsenter

2012/43
2012/44

Evjeklinikken AS
Arena Helse - Forskning og
Innovasjon

2012/45

Agderforskning

Sum totalt

Evjeklinikken Interaktiv
Mobilisering innovasjon velferdsteknologi
Hva kjennetegner god kommunal
innovasjonspraksis

480 000

01.01.2015

200 000

02.01.2014

0 Tore Heidenreich i Agderforskning.
og

0
100 000

336 000

01.07.2013

144 000

16.05.2014

Trukket, bevilget nytt beløp 2013
0

1 200 000

01.01.2015

1 200 000

04.07.2014

0

220 000

01.01.2015

220 000

12.03.2015

0

1 300 000
400 000
700 000
400 000

8 000 000

01.01.2018

1 300 000

01.01.2015

300 000

20.03.2013

100 000

04.09.2013

01.01.2015

345 000

20.03.2013

355 000

04.02.2014

01.01.2015

200 000

28.11.2013

100 000

04.02.2014

2 056 000

780 000

0
0
100 000

3 764 000

14.03.2016

0 Utb. 4.2.2014 påført 9.2.2016 etter gjennomgang med Fylkeskassa og Agresso.

100 000

0
1 300 000

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2013
Arkivert i arkivmappe: 2013/3148

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

2013/54 UIA - videreføring

Smart Rescue
Marin forskning og faglig utvikl i
Agder
UIA - videreføring
UIA/Senter for omsorgsforskn - Regionale tilpasninger til nasjonale
videref
utfordringer
UIA/Senter for ehelse og
Etablering av eHelse testsenter
omsorgstekn

Sørlandet sykehus 2013/55 videreføring
2013/56 Agderforskning - videreføring

Forskningsaktiviteter

2013/58 Flumill AS - videreføring

VRI Samhandling 2011-2013
Mobilisering innovasjon
velferdsteknologi
Kompetanseutvikling om
tidevannsenergi

2013/57 Arena Helse - videreføring

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper

900 000
1 000 000
128 000
1 400 000
1 200 000
300 000
700 000
1 000 000

01.01.2018

12.03.2015

82 517
1 400 000

01.01.2016
01.01.2016

225 000

02.01.2014

01.01.2016

350 000

01.05.2014

01.01.2018

169 027

19.03.2014

105 000

02.02.2015

2013/61 Setesdal Regionråd

250 000

Sum totalt

45 483

01.01.2018

Ingeniørstudium innenfor fornybar
energi

Agderforskning

175 000

02.10.2014

01.01.2016
01.01.2016
525 000

13.11.2014

335 000

01.01.2016

125 000

10.10.2014

125 000

Ung i Aust-Agder

350 000

01.01.2016

125 000

13.08.2014

125 000

Barn som strever

350 000

01.01.2016

125 000

10.10.2014

125 000

1 794 510

1 200 000

02.11.2015

0

75 000

06.10.2014

0

175 000

12.05.2015

0
830 973

01.01.2018

10 028 000

Merknad
0

01.01.2016

Agderforskning

Rest

0

31.01.2016

700 000

Inndratt
dato

15.02.2016

195 000

Kompetanse og rekruttering

kroner

13.01.2016

660 000

2013/64 Agderforskning

Sluttutbetaling
dato

900 000

Trening, yrke og helse

2013/63 Risør kommune

kroner

1 000 000

GRID - fremtidens læringsformer

560 000

Delutbetaling
dato

01.01.2016

2013/59 UIA

Næringsnær barnehage og skole
Masterkurs i design og
entreprenørskap

kroner

01.01.2016

2013/60 Atletica

2013/62 Knutepunkt Sørlandet

Delutbetaling

550 000

660 000

20.01.2016

0

90 000

04.01.2016

0

250 000

08.01.2016

0

560 000

25.06.2015

0

175 000

01.11.2016

0

13.02.2014

85 000

14.12.2015

0

10.10.2014

100 000

14.12.2015

0

16.03.2015

100 000

10.02.2016

0

5 370 000

0

2 313 490

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2015
Arkivert i arkivmappe: 2013/3937

Saksnr:

Søker/organisasjon Prosjektnavn

2015/1

UIA - videreføring

Etablering av eHelse testsenter

2015/2

UIA - videreføring

2015/3

UIA - videreføring
Sørlandsporten
næringshage -

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper

1 400 000

01.01.2018

40 000

01.01.2018

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

Inndratt

2015/5

Devoteam AS

2015/6

SunSense AS

SunSense UV-sensor

600 000

01.01.2018

50 000

23.03.2015

2015/7

01.01.2018

450 000

08.12.2015

150 000

10.11.2016

01.01.2018

375 000

15.12.2015

125 000

09.03.2016

2015/9

Contentio

Eyde - Zero waste
Kompetanse og infrastruktur
oppbygging
Contentio predikativ analyse
prosjekt

600 000

2015/8

Eyde-nettverket
Bioforsk Øst,
Landvik

01.01.2018

275 000

12.03.2015

TeamIMS 2019
Uttesting og videreutvikling av
Cardialarm sensor og system
Analyse av fabrikasjonsprosesser og
utvikling av ny maskinlinje

600 000

2015/4

Team Tec AS/IMS
2015/10 Group AS
2015/11 Cardialarm AS
2015/12 AS Nymo
VRI Agder c/o
2015/13 Agderforskning

2015/14 Teknova AS
UIS/Sørlandets
2015/15 Kompetansefond

Sum totalt

VRI 3 - Nye stier på Agder
Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains
pilotovn
Agderprosjektet - En god start for
alle

600 000
1 400 000

500 000
675 000

500 000
600 000
600 000

01.01.2018

40 000
363 750

12.02.2016

121 250

01.01.2018

535 000

01.01.2018

1 400 000
136 975

231 000

01.01.2018
01.01.2018

243 430

27.01.2016

200 000

01.11.2016 65 000
02.05.2016

10 200 000

0

213 025
0
0

20.01.2016

169 000
600 000

30.03.2016

600 000

29.08.2016

0

03.08.2016

256 570

01.01.2018
01.01.2018

300 000

12.03.2015

300 000

14.03.2016

01.01.2018

225 000

03.05.2016

75 000

02.12.2016

1 300 000

15.06.2015

0
0

0
01.01.2018

2 282 180

Kr 65.000 inndratt jmf mail 1.11.2016 og Thom Simonstø, fylkeskassa

0

02.01.2017

300 000
1 300 000

Merknad

1 400 000

Stipendiatstilling i innovasjon
Regionale tilpasninger til nasjonale
utfordringer
Masterkurs i design og
entreprenørskap
e-helse: Continua Test- og
sertifiseringssenter

485 000

Rest

dato

367 975

5 085 000

0

65 000

2 199 845

Betalt på faktura.

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2016
Arkivert i arkivmappe: 2015/2206

Saksnr:

2016/8

Søker/organisasjon

NIBIO (Bioforsk Øst) videreføring

Prosjektnavn
Kompetanse og infrastruktur oppbygging
innen resirkulerte systemer for
samproduksjon av fisk

Agderforskning - videreføring VRI 3, Nye stier på Agder
Teamtec AS/IMS Group AS Team IMS 2019
2016/11 videreføring
UIS/Sørlandets
Kompetansefond
videreføring
Agderprosjektet - En god start for alle
2016/12

2016/9

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

Inndratt

Rest

dato

01.01.2019
500 000
300 000
675 000
2 100 000

500 000
01.01.2019

300 000

01.01.2019

675 000

01.01.2019

2 100 000

15.09.2016

0

2016/49 Devoteam - videreføring

Continua test- og sertifiseringssenter

795 000

01.01.2019

795 000

2016/21 UiA - videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

250 000

01.01.2019

250 000

2016/21 UiA - videreføring

Regionale tilpasninger

500 000

01.01.2019

500 000

2016/33 Nymo AS

Lokal fundamentering av et SFF for marin
forskning i Agder
Effektivitet i verdiskapning med fokus på
kostnadseffektiv prosjektgjennomføring

2016/34 Visit Sørlandet

Digitalt innovasjonsprogram for USUS
bedrifter

500 000

2016/35 CDF Marine AS

Anvendelse av CFD for bygg og eiendom

250 000

01.01.2019

250 000

2016/36 MacGregor Pusnes AS

900 000

01.01.2019

900 000

2016/37 Panterra AS

MacGregor Pusnes offshore wind
Hvordan ivareta konkurransefortrinn ved
kraftig vekst og organisatoriske endringer

2016/38 Envirotech Solutions AS

DataHeat

500 000

2016/32 UiA

2016/40 SynSel Skandinavia

Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya

2016/41 GCE Node

SFI Mechatronics PhDs Kompetanseløft for
teknologiindustrien på Sørlandet

2016/44 Skild AS
Sørlandsporten
2016/44 Næringshage/Beyond Risør

Multi access tool
Innovation through design and
entrepreneurship

Sum totalt

900 000
1 100 000

500 000

1 100 000
560 000
100 000
400 000
11 930 000

01.01.2019

900 000

01.01.2019

1 100 000

01.01.2019

500 000

01.01.2019
01.01.2019

500 000
250 000

09.03.2016

125 000 02.09.2016

125 000

01.01.2019

1 100 000

01.01.2019

560 000

01.01.2019

100 000

01.01.2019

400 000
250 000

125 000

2 100 000

0

9 455 000

Merknad

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2017

Arkivert i arkivmappe: 16/11534

Saksnr:

17/10

Søker/organisasjon

UIA - Videreføring

Prosjektnavn

Stipendiatstilling i innovasjon

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper

Delutbetaling

Delutbetaling
kroner

dato

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

Inndratt

Rest

dato

300 000

01.01.2020

300 000
120 000
500 000

17/10

UIA - Videreføring

Regionale tilpasninger til nasjonale utfordr.

120 000

01.01.2020

17/11

USUS AS - Videreføring

Digitalt Innovasjonsprogram for USUS bedrifter

500 000

01.01.2020

17/12

Egde Consulting AS - Videreføring
Continua test- og sertifiseringssenter

185 000

01.01.2020

17/13

Envirotech Solution - Videreføring
Dataheat

500 000

01.01.2020

17/27

CIEM

KriseSIM, Virtuelt

185 000

01.01.2020

185 000

17/28

Agderforskning

Samhandling mot barnefattigdom
Refugee Home - Bedre levekår gjennom raskere
integrering
Aktiv på dagtid - økt livskvalitet og veien tilbake
til arbeid
Integrering som virkemiddel for verdiskaping og
innovasjon

300 000

01.01.2020

300 000

Integrering og stabil tilknytning
I jobb i Agderkommunene - innvandrere og
unge menn en del av løsningen for kommunens
rekrutteringsbehov?
Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv
i Aust-Agder

170 000

17/29
17/30

Refugee AS
Agderforskning

17/31

Oxford Research

17/32

Oxford Research

17/33

KS Agder

17/34

Agderforskning

Sum totalt

375 000
500 000
200 000

185 000
125 000

02.03.2017

375 000

01.01.2020

375 000

01.01.2020

500 000

01.01.2020

200 000

01.01.2020

170 000

01.01.2020
230 000
150 000

2 110 000

230 000
01.01.2020

150 000

0

0

0

0

2 110 000

Merknad

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

16/13850-34
Bent Sørensen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
31.03.2017

Avkastning på fondets kapital pr. 28.2.2017
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak
Styret tar saken til etterretning

Dokumentnr.: 16/13850-34

side 1 av 4

2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Ved inngangen til 2017 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en
markedsverdi på 424,4 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av februar 2017 en
markedsverdi på 431,5 mill. kroner.
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2016, kjøp og salg av andeler, verdiendringer
og markedsverdi av aktivaklassene per 28.2.2017 vises i tabell 1:
Tabell 1.Markedsverdi av porteføljen per 31.12.2016, kjøp og salg siden 31.12.2016,
verdiendring siden 31.12.2016 og markedsverdi per 28.2.2017. Beløp i mill. kroner.
Markedsverdi
31.12.2016

Kjøp/
salg

Verdiendring

Markedsverd
i 28.2.2017

Norske aksjer

28,5

0,0

0,5

28,9

Globale aksjer

54,1

13,7

1,1

68,9

Globale aksjer valutasikret

56,9

5,9

3,0

65,8

Aksjer framvoksende markeder

13,1

0,0

0,5

13,6

Eiendom*

44,5

0,0

0,3

44,8

2,9

10,9

0,0

13,9

Norske obligasjoner

118,1

-31,0

0,9

87,9

Globale obligasjoner

106,3

0,0

1,4

107,7

Sum

424,4

-0,6

7,7

431,5

Bank

Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av
porteføljen.
Porteføljen er sammensatt etter strategi for 2017 med unntak av en reinvestering i DNB
Obligasjon III som er gjort i starten av mars (11,3 mill. kroner). Dette er også årsaken til at
beløpet i bank per 28.2.207 er 13,9 mill. kroner.
Rebalansering skal foretas månedlig. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mer
enn 4 prosentpoeng fra strategivektene skal porteføljen rebalanseres tilbake til
strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til
aksjer eller obligasjoner avviker med mer enn 4 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt. Det
skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond.
Det skal ut fra ovenstående ikke foretas rebalansering per 28.2.2017
DNB Scand Prop Fund har til nå bestått av 6 forskjellige KSer. Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond er deltaker i DNB Scand Prop Fund 3 KS og 6 KS. DNB ønsker nå å slå
disse sammen til et fond for bl.a. å forenkle administrasjonen. Sekretariatet har forespurt
Gabler om de har noen motforestillinger knyttet til dette. Gabler har ingen motforestillinger til
dette. Daglig leder har ut fra dette sendt over det nødvendige godkjenningsskjema til DNB.
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Styret vedtok kapitalforvaltningsstrategi for 2017 i styremøte 25.11.2016.
Aktivaklasse

Andel

Fond

Norske obligasjoner
Globale obligasjoner

25 %
24 %

Norske aksjer

6%

Globale aksjer

31 %

Aksjer framvoksende
markeder
Eiendom
Bank

3%

DNB Obligasjon III
Pimco Global IG Credit Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II
Solsten Norwegian Equities Fund
Lansdowne Developed Markets Long Only SRI
Ardevora GlobalEquity fond
Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 %

10 %
1%

DNB Scand Prop Fund 3 og 6 KS
Sparebanken Sør

Andel av
portefølje
25,0 %
8,0 %
8,0 %
8,0 %
3,0 %
3,0 %
15,5 %
15,5 %
3,0 %
10 %
1%

3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Tabell 2 viser at det er en samlet verdiendring på 8,2 mill. kroner i februar måned. Videre er
det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i februar på 1,9 %. Referanseindeksen viser en
gjennomsnittlig avkastning i februar på 1,7 %. Dette gir en meravkastning på 0,2 %. For hver
enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
Tabell 2. Avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen,
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til
indeks for februar måned.
Avkastning
(MNOK

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

0,0

0,1

-0,4

0,6

Globale aksjer

2,8

4,2

4,6

-0,4

Globale aksjer valutasikret

2,4

3,7

3,1

0,6

Aksjer framvoksende øk.

0,5

4,0

4,9

-0,9

Eiendom

0,1

0,3

0,3

0,0

Pengemarked

0,0

0,0

0,0

0,0

Norske obligasjoner

0,3

0,4

0,4

0,0

Globale obligasjoner

1,9

1,8

0,9

1,0

Sum

8,2

1,9

1,7

0,2

Som det går frem av tabell 3 er avkastningen på 7,7 mill. kroner de to første månedene i
2017. Den samlede gjennomsnittlig avkastning de to første månedene på 1,8 %.
Referanseindeksen viser en avkastning på 1,6 %. Dette gir en meravkastning på 0,2 %. For
hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:
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Tabell 3. Avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen,
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til
indeks de to første månedene av året.
Avkastning
(MNOK)

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

0,5

1,6

0,9

0,7

Globale aksjer

1,1

1,0

2,2

-1,3

Globale aksjer valutasikret

3,0

4,8

4,4

0,4

Aksjer framvoksende øk.

0,5

4,1

5,6

-1,5

Eiendom

0,3

0,7

0,7

0,0

Pengemarked

0,0

0,0

0,1

-0,1

Norske obligasjoner

0,9

0,9

0,5

0,4

Globale obligasjoner

1,4

1,3

0,5

0,8

Totalt

7,7

1,8

1,6

0,2

Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med februar
2017 en årlig avkastning på 6,4 % og en årlig meravkastning på 1,1 %.
4. KONKLUSJON
Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2017. Det er derfor vanskelig å si
noe om avkastningen de neste ti måneder i 2017 på bakgrunn av utviklingen de to første
månedene i året.
2017 er et spennende år i finansmarkedene. De to første måneder har en samlet avkastning
på 8,2 millioner kroner eller 1,9 %. Avkastningen er de to første måneder er 0,2 % over
indeks. Det er imidlertid variasjoner i avkastning mellom de ulike aktivaklassene fra 0,0 % til
4,8 %.
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Utlysning av midler 2017
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner til utdeling
vinteren 2018. Av dette avsettes inntil 4,3 mill. kroner til oppfølging av igangsatte
prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter
avsettes om lag 5,7 mill. kroner.
2. Midler ønskes tildelt til prosjekter som benytter forskningsbasert kunnskap til å bidra
til gode levekår i Aust-Agder, for eksempel gjennom å øke deltagelsen i arbeidslivet.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har til sammen delt ut nær 90 mill. kroner fra
fondets opprettelse i 2003 og frem til i dag.
I 2016 hadde fondet en samlet avkastning på 22,3 mill. kroner. Et anslag på 1 mill. kroner i
driftskostnader i 2016 gir et overskudd på 21,3 mill. kroner. Med en vekst i KPI på 3,5 % må
det avsettes 10,6 millioner kroner til tilleggskapital. Med 10,0 mill. kroner til utdeling er det 0,7
mill. kroner til oppbygging av bufferkapital.
Tabellen gir en oversikt over fondets avkastning, resultat og utdelte midler i årene 20042017:
År

Avkastning
Resultat
Utdelte midler
(i 1000 kroner)
(i 1000 kroner)
(i 1000 kroner)
2004
10 096
9 736
4 000
2005
14 068
13 470
7 000
2006
15 727
15 313
9 000
2007
14 981
14 419
8 500
2008
-12 109
-12 625
5 000
2009
34 031
33 472
0
2010
18 114
17 661
0
2011
16 438
15 836
8 000
2012
26 123
25 534
8 000
2013
32 645
31 819
10 000
2014
36 339
35 440
0*
2015
19 243
18 300
10 200
2016
22 300**
21 300**
11 930
2017
6 530
*
Fra 2014 har søknadsfrist vært i oktober, mens vedtak om utdeling av midler har blitt
gjort i februar året etter. Det ble dermed ikke utdelt midler i 2014.
**
For 2016 oppgis anslag på avkastning og resultat.
3. VIDEREFØRING AV PROSJEKTER
I styremøtene 3. og 17. februar 2017 ble det gitt til sammen 14 tilsagn om tilskudd fra AustAgder utviklings- og kompetansefond på til sammen 6,5 mill. kroner. Av disse gikk 4,4 mill.
kroner til videreføringer av prosjekter som går over flere år, mens 2,1 mill. kroner gikk til nye
prosjekter. Under forutsetning av at prosjektene utvikler seg i samsvar med fremdriftsplan og
det faglige innhold som er beskrevet i søknaden, har styret stilt seg positive til å videreføre
støtten til enkelte av prosjektene som løper over flere år.
Noen av disse prosjektene er noe nedskalert etter dialog med søker. Dette har i hovedsak
sammenheng med kompetansefondets krav om at man maksimalt kan søke om 50 % støtte
fra fondet. Videre er det etablert et samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i
forbindelse med de nye prosjektene. Tilskuddene til disse prosjektene er delt i to like deler –
én fra kompetansefondet og én fra sparebankstiftelsen. Noen av prosjektene samfinansieres
dessuten også med Sørlandets Kompetansefond. I disse tilfellene er tilskuddene delt i tre like
deler.
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Når vi tar disse forholdene i betraktning, og forutsetter en tilsvarende fordeling mellom AustAgder utviklings- og kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sørlandets
Kompetansefond i perioden 2018-2020, kan følgende tabell gi et bilde av kompetansefondets
reelle «forpliktelser» fremover i tid. Tabellen gir oversikt over prosjektene som videreføres
over flere år, vedtatt tilsagn for 2017, og anslag på tildelinger i 2018-2020 ved eventuell
oppfølging av prosjektene:
Søker

UiS:
Agderprosjektet
Envirotech Solutions AS:
Dataheat
UiA:
Stipendiatstilling i innovasjon
Egde Consulting AS:
Continua Test- og
Sertifiseringssenter
CIEM:
KriseSIM
Oxford Research:
Integrering som virkemiddel for
verdiskaping og innovasjon
Oxford Research:
Integrering og stabil tilknytning
KS Agder:
I jobb i Agder-kommunene
Agderforskning AS:
SAMBA-SKOLE
Sum

Vedtatt for
2017
1 600 000

Anslag
bevilgning
2018
1 600 000

Anslag
bevilgning
2019
200 000

500 000

500 000

300 000

325 000

1 400 000

800 000

400 000

185 000

250 000

86 000

200 000

250 000

250 000

170 000

100 000

230 000

140 000

300 000

300 000

4 885 000

4 265 000

Anslag
bevilgning
2020

160 000

125 000

1 096 000

125 000

Dersom styret skulle tildele prosjektene høyere bevilgninger enn forutsatt i tabellen, blir
handlingsrommet tilsvarende redusert.
4. FORSLAG TIL UTLYSNING FOR 2017
Fondets strategi gir styret anledning til å prioritere enkelte temaer ved utlysning av midler, og
man har valgt tematiske utlysninger i hele perioden 2012-2016.
I 2012 var temaet ny kunnskap innenfor områdene omsorg, e-helse og velferdsteknologi,
mens temaet for 2013 var prosjekter og piloter som utvikler ny kunnskap innenfor temaet
kompetanseløft i hele utdanningsløpet. I 2014 innrettet man utlysningsteksten til prosjekter
og piloter som ville bidra til innovasjon og næringsutvikling i fylket. Utlysningen i 2015 – til
forskningsbasert innovasjon og kunnskapsutvikling som bidrar til nyskapingsevne i fylket –
bygget videre på utlysningen året før.
I 2016 utlyste man midler til prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og anvende
kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i arbeidslivet.
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I henhold til vedtektene er stiftelsens formål å bidra til





økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder
sikring og etablering av arbeidsplasser
gode levekår
å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder

Etter sekretariatets vurdering er alle disse fire elementene godt fanget opp gjennom de
senere års utlysninger dersom man ser 2012-2016 under ett.
De fire hovedmålsettingene drøftes mer inngående i fondets strategi. Den første
målsettingen innebærer at kompetansefondet skal bidra og gjerne også være en pådriver i
arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse og anvende det til nyttige formål i fylket.
Sikring og etablering av arbeidsplasser kan innebære både etablering av nye bedrifter,
utvikling av eksisterende bedrifter og flytting av eksisterende bedrifter til vårt fylke.
Følgende elementer er – i det minste – naturlig å inkludere i begrepet gode levekår:







God tilgang på natur og friluftsområder.
Bredt tilbud av fritidsaktiviteter, herunder ulike kulturtilbud.
Trygghet (i betydningen lav kriminalitet).
Sosial sikkerhet som betryggende helsetilbud, eldreomsorg etc.
Tilgang på arbeid og gode muligheter for utdanning.
Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.

Deltagelse i arbeidslivet har en viktig egenverdi. I tillegg er det en kjent og tydelig
sammenheng mellom tilknytning til arbeidslivet, inntekt og levekår. Grad av
yrkesdeltagelse har igjen sammenheng med sosioøkonomiske faktorer som for eksempel
utdanningsnivå. Disse hensynene kan kobles med, og gjensidig forsterke, hverandre.
Å bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder innebærer å bidra til at
utdanningstilbudene og forskningen ved Universitetet i Agder, Campus Grimstad styrker sin
posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg bør kunnskapen i universitets- og
forskningsmiljøene gjøres tilgjengelig for kommunene og næringslivet, samt at den
erfaringsbaserte kunnskapen i arbeidslivet gjøres tilgjengelig for forsknings- og
universitetsmiljøene.
Ser vi årene 2004-2017 under ett er Universitetet i Agder den største mottageren av støtte
fra kompetansefondet. I tillegg er UiA en viktig samarbeidspartner i flere andre prosjekter
som har mottatt støtte fra fondet.
Samtidig er det viktig at kompetansefondet også støtter opp om de andre forskningsmiljøene
i landsdelen.
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5. VURDERINGER
5.1 Avsetning av midler til utdeling
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond lyste ut 10 mill. kroner i 2013, 2014 og 2016. I
2015 ble det lyst ut 12 mill. kroner. Fondet kunne på dette tidspunktet vise til svært gode
resultater i flere år på rad, og bufferkapitalen var betydelig økt. I 2016 ble det utlyst til
sammen 10 mill. kroner.
Det anslåtte resultatet for 2016 er bedre enn i 2015, men likevel ikke like godt som i perioden
2012-2014. Ser vi de senere års avkastning under ett kan fondet likevel vise til meget god
avkastning.
Med bakgrunn i tabellen over bør det ved denne anledning være tilstrekkelig å avsette inntil
4,3 mill. kroner til oppfølging av allerede innvilgede prosjekter. Dette innebærer at dersom
det avsettes 10 mill. kroner til utdeling vinteren 2018, vil styrets handlingsrom til nye
prosjekter om lag tilsvare det forventede handlingsrommet vinteren 2017.
Dersom utlysningen innrettes slik at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør kan
medfinansiere prosjektene økes kompetansefondets handlingsrom tilsvarende.
Å ha grunnlag for minst 10-12 mill. kroner i årlige utdelinger bør være en langsiktig
målsetting for kompetansefondet. Innenfor denne rammen kan det være fornuftig å begrense
utdelingene noe i år hvor handlingsrommet til nye prosjekter er vesentlig, mens en nærmer
seg øvre del av rammen i år hvor en høy andel av midlene bindes opp til videreføring av
prosjekter.
Med bakgrunn i vurderingene over – i tillegg til usikkerheten som er knyttet til utsiktene for
fremtidig avkastning – tilrår sekretariatet at det avsettes inntil 10 mill. kroner ved utlysningen i
2017 for midler til utdeling vinteren 2018. Av disse foreslås inntil 4,3 mill. kroner avsatt til
oppfølging av allerede innvilgede prosjekter, og om lag 5,7 mill. kroner til nye prosjekter.
Sekretariatet viser til at en slik ramme vil gi vesentlig handlingsrom for nye prosjekter, og slik
kombinere behovet for en ansvarlig forvaltning av fondets kapital med behovet for å avsette
en god ramme for nye prosjekter.
5.2 Tema for utlysning
I forbindelse med styrets vedtak om utlysning for 2016 ble særlig temaer innenfor
henholdsvis levekår og kompetanse/nyskapingsevne gjenstand for grundig drøfting. Etter
sekretariatets vurdering vil begge disse retningene på en hensiktsmessig måte kunne bidra
til å understøtte fondets formål, vedtekter og strategi. Ettersom deltagelse i arbeidslivet har
vesentlig betydning for livskvalitet og levekår kan det også være aktuelt å koble disse
temaene med hverandre.
Samtidig viser sekretariatet til at forskningsbasert innovasjon var tema i utlysningene for
både 2014 og 2015. I utlysningen for 2015 valgte man dermed å bygge videre på utlysningen
fra året før. Denne toårige satsingen gav gode erfaringer. Søknadene var gjennomgående av
høy kvalitet begge år, og kanskje særlig i 2015.
Dette kan tale for at fondet bør videreføre utlysningen fra 2016 også i 2017. Med bakgrunn i
det relativt lave søkertallet i 2016 kan det imidlertid være aktuelt å gjøre utlysningsteksten
noe bredere i 2017. I 2016 kom dessuten en høy andel av søknadene fra kompetansemiljøer
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som Agderforskning, Teknova og Oxford Research. Etter sekretariatets vurdering bør det
legges opp til at utlysningen i 2017 i større grad enn i 2016 fanger opp andre miljøer i tillegg
til disse.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har etablert et samarbeid med
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør knyttet til utdeling av midler. Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør vil på gaveområdet i årene som kommer gi oppmerksomhet til
kompetansebyggende prosjekter og tiltak relatert til levekårsutfordringer i Agder og i
Telemark. Sparebankstiftelsen ønsker i størst mulig grad å benytte etablerte pengeutdelende
miljøers kompetanse, framfor selv å bygge opp egen administrasjon for kvalitetssikring,
vurdering og oppfølging av søknader og prosjekter. I Agder ønsker en å prioritere et
gjensidig forsterkende samarbeid med Sørlandets Kompetansefond og Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond.
En ny utlysning på levekårsområdet vil gi muligheter for en ytterligere forankring og utvikling
av samarbeidet med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.
Med bakgrunn i dette tilrår sekretariatet at utlysningen innrettes for prosjekter som bidrar til
gode levekår i Aust-Agder ved å anvende kompetanse om levekår eller ved å øke
deltagelsen i arbeidslivet.
I denne forbindelse må levekårsbegrepet bl.a. inkludere økt tilgang til arbeid og utdanning,
videreutvikling av helse- og omsorgstjenester, bedre tilgang til natur og friluftsområder,
redusert kriminalitet og konfliktnivå og utvikling av nye og eksisterende kulturtilbud.
Søknadene bør som hovedregel komme fra virksomheter med aktivitet i fylket. Tilskuddene
må tildeles innenfor rammene av EØS-avtalens statsstøtteregler.
5.3 Opplegg for søknadsprosess og tildeling
Søknadsprosessen bør legges opp etter modell av tidligere år. I mai 2017 vil det settes inn
annonse i regionens aviser om tildeling av midler. I siste halvdel av august vil en sette inn
annonse i de samme regionale avisene, med påminnelse om tildeling av midler og
søknadsfrist. Det utarbeides pressemelding som sendes ut i forkant av annonsering i mai.
Det legges også opp til at utlysning og pressemelding publiseres på hjemmesiden til
kompetansefondet, fylkeskommunen og i kommunene i fylket. I tillegg vil utlysningsteksten
bli distribuert til de regionale næringsfondene, næringsklyngene på Agder og NHO Agder.
Sekretariatet vil dessuten vurdere ytterligere tiltak for å gjøre utlysningsteksten kjent i
aktuelle søknadsmiljøer. Behovet for dette avhenger imidlertid av hvordan styret velger å
innrette utlysningsteksten.
Frist for søknad om midler fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bør settes til
16.10.2017. I de senere år har søknadsfristen i utgangspunktet vært 15. oktober. For 2017
bør denne forlenges med én dag med bakgrunn i at 15. oktober i 2017 faller på en søndag.
Etter sekretariatets gjennomgang av søknadene vil styret foreta endelig tildeling av midler i
styremøte i februar 2018.
Opplegget for søknadsprosess er samordnet med Sørlandets Kompetansefond.
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6. KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond avsetter inntil 10 mill. kroner
i 2017 til utdeling vinteren 2018. Av dette foreslås inntil 4,3 mill. kroner avsatt til oppfølging
av igangsatte prosjekter som kompetansefondet ønsker å være engasjert i. Til nye prosjekter
foreslås avsatt om lag 5,7 mill. kroner.
Videre tilrår sekretariatet at det utlyses midler til prosjekter som bidrar til gode levekår i AustAgder ved å anvende kompetanse om levekår eller ved å øke deltagelsen i arbeidslivet.
Forøvrig gjennomføres prosessen slik det går frem av saken.
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Dette punktet i sakslisten er begrenset.
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