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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-56 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond            

 
   

Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.20 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 23.10.2020 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 
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                                            Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Dato: 23.10.2020  
Tid 09:30 – 13:00 
Sted: Møterom Vegår - Administrasjonsbygget i Arendal, Ragnvald 

Blakstads vei 1  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 

Tormod Vågsnes Styreleder   
Bodil Slettebø Nestleder i utvalg   
Bente Christensen Utvalgsmedlem   
Sverre Valvik Utvalgsmedlem   
Kjetil Glimsdal Utvalgsmedlem   
Oddvar Espegren Utvalgsmedlem   
Rita Hansen Utvalgsmedlem   
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 

John G. Bergh       Daglig leder 
 
 
 
 
 
Før møtet presenterte rådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting forslag 
til kapitalforvaltningsstrategi for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
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Tormod Vågsnes    Bodil Slettebø   Rita Hansen 
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Kjetil Glimsdal   Bente Christensen   Sverre Valvik 
 
 
 
 
Oddvar Espegren        John G. Bergh 
          Daglig leder 
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Saker til behandling 

 
 

34/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11.09.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-46 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 34/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 11.09.2020 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
Protokoll fra styremøte 11.09.2020 godkjennes. 
 
 
 
 

 

35/20 Avkastning på fondets kapital per 30.09.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-47 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 35/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
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Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariats forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
Styret tar saken til etterretning. 
 
 
 
 

 

36/20 Oppfølging av tilskudd til 23. oktober 2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-48 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 36/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.  
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37/20 Søknad fra Agder fylkeskommune vedr. prosjektet: «Blått 
kompetansesenter Sør (BKS)» 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-49 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 37/20 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agder fylkeskommune et 
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør (BKS)».   

 
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 58,75 mill. 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 2024. 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.   

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020: 
 
Møtebehandling 
Styreleder fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Tillegg til pkt. 1.  
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert i samsvar med finansieringsplanen slik 
den fremgår av søknaden.   
 
Nytt pkt. 6 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ber om en nærmere redegjørelse for 
hvordan samarbeidet med Havforskningsinstituttets avdeling på Flødevigen skal 
organiseres.   
 
 
Votering 
Sekretariatets forslag med styreleders tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtak/innstilling  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agder fylkeskommune et 
tilskudd på 3 mill. kroner til prosjektet «Blått kompetansesenter Sør (BKS)».  
Det forutsettes at prosjektet er fullfinansiert i samsvar med finansieringsplanen 
slik den fremgår av søknaden 

 
2. Tilskuddet er bevilget i et kostnadsoverslag på til sammen 58,75 mill. 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 2024. 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. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ber om en nærmere redegjørelse 
for hvordan samarbeidet med Havforskningsinstituttets avdeling på 
Flødevigen skal organiseres. 

 
 
 
 
 
 

 

38/20 Eventuelt til 23.10.2020 
 
 

Arkivsak-dok. 20/01095-50 
Saksbehandler John Georg Bergh 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 23.10.2020 38/20 
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Møtebehandling: 
Bodil Slettebø fratrådte fra behandling under sak eventuelt – ansettelse av daglig 
leder. 
 
Innkomne søknader 
Daglig leder orienterte om innkomne søknader og økonomien i forbindelse med 
tildeling av midler. 
 
Avtale om forvaltning av fondet midler 
Avtaler om finansielle tjenester er ikke lengre omfattet av lov om offentlig 
anskaffelser.  Avtalen med Gabler Investment Consulting om depottjenester 
forlenges ut 2021. Det tas sikte på å foreta et direkte kjøp av rådgivningstjenester fra 
Gabler Investment Consulting for 2021.  
 
Drift av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i 2021  
Det tas sikte på å kjøpe IKT-tjenester fra IKT Agder i 2021. Videre tas det sikte på å 
inngå avtaler med Agder fylkeskommune for 2021 når det gjelder lønn- og 
regnskapstjenester og sak/arkivtjenester.  Alle avtalene forutsettes å ha et 
kostnadsnivå lavere enn 100 000 kroner. 
Det vil bli inngått en toårig leieavtale for ett kontor i Administrasjonsbygget i Arendal 
med mulighet for å tre ut av avtalen med tre måneders varsel. 
 
Ansettelse av ny daglig leder    
Styreleder redegjorde for prosessen vedrørende ansettelse av ny daglig leder.  Det 
ble berammet et ekstraordinært styremøte kl 0900 4.12.2020. 
  
Styret godkjente at styreleder og Bente Christensen gis en godtgjørelse på kr 500,- 
pr time for deres ekstra arbeid i forbindelse med ansettelsesprosessen.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
[Lagre]  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-57 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 

 
   

Oppfølging av tilskudd til 27. november 2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Oversikt gjenstående utbetalinger november 2020 
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Saksopplysninger 
 
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 2013 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013. 
 
Tilsagn gitt i 2015 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2015. 
 
Tilsagn gitt i 2016 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2016. 
 
Tilsagn gitt i 2017 
Det er foretatt en delutbetaling til KS Agder på 230 000 kroner til prosjektet «Jobb i 
Agderkommunene/drømmejobben» tilsagn 33/17.  
 
Tilsagn gitt i 2018 
Det er foretatt en delutbetaling til KS Agder på 285 000 kroner til prosjektet «Jobb i 
Agderkommunene/drømmejobben» tilsagn 9/18.  
 
Tilsagn gitt i 2019 
Det er foretatt en delutbetaling til KS Agder på 715 000 kroner til prosjektet «Jobb i 
Agderkommunene/drømmejobben» tilsagn 12/19. Det er videre foretatt en delutbetaling til 
FK Jerv/Blå kors på 141 984 kroner til prosjektet «Holdningskampanjer.»  
 
Tilsagn gitt i 2020 
Det er ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2020. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt utbetalinger

Tilsagn i perioden 2013-2016

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2013 Utbetalt 2014 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar

2013/54 UiA - videreføring Smart Rescue 900 000 -900 000 0

2013/54 UiA - videreføring Marin forskning og faglig utvikling i Agder 1 000 000 -1 000 000 0

2013/54 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 128 000 -45 483 82 517 Utb. i 2020

2013/54 UiA Etablering av eHelse testsenter 1 400 000 -1 400 000 0

2013/55 Sørlandet sykehus - videreføring Forskningsaktiviteter 1 200 000 -1 200 000 0

2013/56 Agderforskning - videreføring VRI Agder 300 000 -300 000         0

2013/57 Arena Helse - videreføring Mobilisering innovasjon velferdsteknologi 700 000 -525 000         -175 000 0

2013/58 Flumill AS - videreføring Kompetanseutvikling om tidevannsenergi 1 000 000 -169 027         -830 973 0

2013/59 UiA GRID - fremtidens læringsformer 660 000 -660 000 0

2013/60 Atletica Trening, yrke og helse 195 000 -105 000 -90 000 0

2013/61 Setesdal Regionråd Ingeniørstudium innenfor fornybar energi 250 000 -250 000 0

2013/62 Knutepunkt Sørlandet Næringsnær barnehage og skole 560 000 -560 000 0

2013/63 Risør kommune Masterkurs i design og entreprenørskap 700 000 -525 000         -175 000 0

2013/64 Agderforskning Kompetanse og rekruttering 335 000 -250 000         -85 000 0

2013/64 Agderforskning Ung i Aust-Agder 350 000 -250 000         -100 000 0

2013/64 Agderforskning Barn som strever 350 000 -125 000         -125 000 -100 000 0

Sum ########## -2 144 027 -2 395 483 -3 175 000 0 -1 400 000 -830 973 0 82 517

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2015 Utbetalt 2015 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar

2015/1 UiA - videreføring Etablering av Ehelse testsenter 1 400 000 -1 400 000 0

2015/2 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 40 000 -40 000 0

2015/3 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 485 000 -363 750 121 250 Utb. i 2020

2015/4 Sørlandsporten næringshage - videreføringMasterkurs i design og entreprenørskap 600 000 -535 000 -65 000 0

2015/5 Devoteam AS e-helse: Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000 -1 400 000 0

2015/6 Sunsense AS Sunsense UV-sensor 600 000 -50 000 -136 975 -300 000 -113 025 0

2015/7 NCE Eyde Eyde Zero Waste 600 000 -450 000 -150 000 0

2015/8 NIBIO Kompetanse og infrastrukturoppbygging 500 000 -375 000 -125 000 0

2015/9 Contentio Contentio Predikativ analyseprosjekt 675 000 -275 000 -231 000 -169 000 0

2015/10 Team Tec AS Team IMS 2016 600 000 -600 000 0

2015/11 Cardialarm AS Utvikling av sensor og alarmsystemer 500 000 -243 430 -128 330 -128 240 0

2015/12 AS Nymo Analyse av fabrikasjonsprosesser 600 000 -600 000 0

2015/13 Agderforskning VRI 3 - Nye stier på Agder 600 000 -300 000 -300 000 0

2015/14 Teknova AS

Test av høytemperatur-måleteknikker i Saint 

Gobains pilotovn 300 000 -300 000 0

2015/15 Sørlandets kompetansefond Agderprosjektet 1 300 000 -1 300 000 0

Sum 10 200 000 -2 750 000 -4 985 155 -428 330 -1 681 265 -234 000 121 250

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2016 Utbetalt 2016 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Inndratt Rest Kommentar

2016/8 NIBIO - videreføring Kompetanse- og infrastrukturoppbygging 500 000       -500 000      0

2016/9 Agderforskning AS - videreføringVRI III – Nye stier på Agder År 3/3 300 000       -300 000      0

2016/11 TeamTec AS / IMS Group AS - videreføringTeam IMS 2019 675 000       -675 000      0

2016/12 UiS - videreføring Agderprosjektet 2 100 000   -2 100 000 0

2016/49 Devoteam AS - videreføring eHelse: Continua test- og sertifiseringssenter 795 000       -763 688      -31 312        0

2016/21 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 250 000       -250 000      0

2016/21 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 500 000       500 000 Utb. i 2020

2016/32 UiA Lokal fundamentering av SFF for marin forskning i Agder900 000       -900 000      0

2016/33 Nymo AS Effektivitet i verdiskapning 1 100 000   -1 100 000 0

2016/34 VisitSørlandet AS Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000       -500 000      0

2016/35 CFD Marine AS Anvendelse av CFD for bygg og eiendom 250 000       -250 000      0

2016/36 MacGregor Pusnes AS MacGregor Pusnes Offshore Vind 900 000       -830 466      -69 534        0

2016/37 Panterra AS Hvordan ivareta konkurransefortrinn 500 000       -500 000      0

2016/38 Envirotech Solutions AS DataHeat 500 000       -375 000      -125 000      0

2016/40 Synsel Energi AS Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya 1 100 000   1 100 000 Overført til Biozin

2016/41 GCE NODE SFI Mechatronics PhD's 560 000       -560 000      0

2016/44 Skild AS Multi access tool 100 000       -100 000      0

2016/44 Sørlandsporten Næringshage/BeyondRisørInnovation through design and entrepreneurship 400 000       -265 000      -135 000      0

Sum 11 930 000 -2 475 000 -2 363 688 -500 000      -3 595 466 -531 312      -864 534      1 600 000   

Tilsagn i perioden 2017-

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2017 Utbetalt 2017 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2017/9 UiS - videreføring Agderprosjektet 1 600 000   -1 600 000 -                    

2017/10 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 300 000       -300 000      -                    

2017/10 UiA - videreføring Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 120 000       120 000           Utb. i 2020

2017/11 Usus AS - videreføring Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000       -500 000      -                    

2017/12 Egde Consulting AS - videreføringContinua test- og sertifiseringssenter 1 400 000   -1 400 000 -                    

2017/13 Envirotech Solutions AS - videreføringDataheat 500 000       -375 000      -125 000      -                    

2017/27 Centre for Integrated Emergency ManagementKriseSim 185 000       -370 000      185 000       -                    

2017/28 Agderforskning AS SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom 300 000       -600 000      300 000       -                    

2017/29 Refugee AS Refugee Home 375 000       -264 500      -21 000        142 750       -232 250      -                    

2017/30 Agderforskning AS Aktiv på dagtid 500 000       -1 000 000 500 000       -                    

2017/31 Oxford Research AS Integrering som virkemiddel 200 000       -200 000      -                    

2017/32 Oxford Research AS Integrering og stabil tilknytning 170 000       -170 000      -                    

2017/33 KS Agder I jobb i Agder-kommunene 230 000       -230 000      -                    

2017/34 Agderforskning AS Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv 150 000       -100 000      -200 000      150 000       -                    

Sum 6 530 000   -2 339 500 -2 786 000 -200 000      -2 130 000 1 277 750   -232 250      120 000       

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2018 Utbetalt 2018 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2018/4 UIS - videreføring Agderprosjektet 1 600 000 -1 600 000 -                    

2018/5 Edge consulting - videreføring Continua test- og sertifiseringssenter 1 400 000 -1 400 000 -                    

2018/6 UiA - videreføring Stipendiatstilling i innovasjon 61 500 -61 500 -                    

2018/6 UiA - videreføring KriseSim 250 000 -180 000 90 000 160 000           

2018/7 Agderforskning - videreføring SAMBA-skole - Samhandling mot barnefattigdom 300 000 -300 000 -                    

2018/8 Envirotech Solution - videreføringDataheat 500 000 -125 000 -375 000 -                    

2018/9 KS Agder - videreføring I jobb i Agderkommunene 285 000 -285 000 -                    
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2018/10 Oxford Research - videreføring Integrering og sivilsamfunn 175 000 -175 000 -                    

2018/11 Oxford Research - videreføring Integrering som virkemiddel 250 000 -250 000 -                    

2018/29 FK Jerv og Blå Kors Holdningskampanjer 290 000 -335 000 -85 000 130 000 -                    

2018/30 UiA   Innføring av velferdsteknologi, Agder 180 000 180 000           

2018/31 UiA

Flyktningbarns møte med barnehager og 

lokalmiljøer 125 000 -125 000 -                    

2018/33 Agderforskning  Våre strender - vår velferd 500 000 -250 000 -250 000 -                    

2018/34 Evjeklinikken AS

Ny livsstil - Ung Folkehelse - Folkehøgskolen 

Helse 375 000 -655 000 280 000 -                    

2018/35 Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320 000 -137 717 -182 283 -                    

2018/36 Fafo

Virksomheters samfunnsansvar og likestilt 

arbeidsliv 200 000 200 000           

2018/37 Refugee AS Refugee 515 000 -515 000 -                    

Sum 7 326 500   -                 -2 851 500 -1 927 717 -1 810 000 500 000       -697 283      540 000       

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2019/10 CIEM - videreføring KriseSim, Vituelt treningsverktøy 86 000 86 000             

2019/11 FK Jerv og Blåkors - videreføringHoldningskampanjer 340 000 -332 411 -383 983 -376 394         Sparebanken skal refundere beløpet

2019/12 KS - videreføring Drømmejobben 715 000 -715 000 -                    

2019/13 Oxford Research AS - videreføringIntegrering som virkemiddel og innovasjon 315 000 315 000           

2019/14 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer250 000 -250 000 -                    

2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200 000 200 000           

2019/16 UiS

Lekbasert læring - oppfølging av 

Agderprosjektet 800 000 800 000           

2019/17 Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 3 000 000      

2019/18 UIA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000      

2019/39 NORCE/NODE Digital Innovation Hub 120 000 120 000           

2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 2 000 000      

2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000 750 000           

Sum 11 576 000 -                 -                 -332 411      -1 348 983 -                 -                 9 894 606   

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000      

2020/7 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer125 000 125 000           

2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960 000 960 000           

2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføringInnafor (tidl. Holdningskampanjer) 360 000 360 000           

2020/24 UiA Godt begynt 325 000 325 000           

Sum 4 770 000   -                 -                 -                 -                 -                 -                 4 770 000   
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Saksopplysninger 
 
Ved inngangen til 2020 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en 
markedsverdi på 495,6 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av oktober 2020 en 
markedsverdi på 497,5 mill. kroner. Den første tiden etter at korona-pandemien brøt ut var 
det en svært negativ utvikling i aksje- og rentemarkedene.  Den siste tiden har utviklingen 
vært mer positiv slik at markedsverdien nå er høyere enn ved årsskiftet 2019/20. Det er 
imidlertid store svingninger i markedene.   
 
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2019, kjøp og salg av andeler, verdiendringer 
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.10.2020 har vært slik: 
 
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2019, kjøp og salg siden 31.12.2019, 
verdiendring siden 31.12.2019 og markedsverdi per 31.10.2020. 
 
Beløp i mill. kroner 
 

 Markedsverdi 
31.12.2019 

Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
31.10.2020 

Norske aksjer 33,0 -17,7 -0,2 15,1 
Globale aksjer 83,5 1,7 14,0 99,2 
Globale aksjer valutasikret 80,1 24,1 -10,2 94,0 
Aksjer framvoksende markeder 13,6 5,8 1,0 20,4 
Eiendom 72,1 -2,6 1,1 70,6 
Bank 2,4 0,4 0,0 2,8 
Norske obligasjoner 95,8 -23,5 2,6 74,9 
Globale obligasjoner 115,2 4,5 0,9 120,6 
Sum 495,6 -7,3 9,2 497,5 

 
Styret vedtok 29.11.2019 kapitalforvaltningsstrategi for 2020, som innebærer en noe 
høyere risikoprofil enn tilsvarende strategi for 2019. I den nye strategien ble aksjeandelen 
økt med fem prosentpoeng til 45, mens andelen norske obligasjoner ble redusert 
tilsvarende til 15 %. Innenfor aktivaklassen for aksjer ble det gjort en noe annen allokering 
til ulike fond, bl.a. ved å halvere andelen for norske aksjer fra 6 til 3 %, og øke globale 
aksjer med 7 prosentpoeng. Dette innebærer også at andelen aksjer i fremvoksende 
markeder ble økt med ett prosentpoeng til 4.  
 
Strategien for kapitalforvaltning i 2020 gir følgende sammensetning av porteføljen: 
 
Aktivaklasse Andel Fond Andel av 

portefølje 

Norske aksjer 3 % Arctic Norwegian Value Creation (tidl. Solsten) 
 

3,0 %  

Globale aksjer 38 % Ardevora Global Equity SRI (ikke valutasikret) 
 + Generation Global Equity (ikke valutasikret) 
AKO Global L/O H2N (valutasikret)+ Ardevora 
Global Equity SRI (Valutasikret)+ 
Landsdowne Dev. Mkt. L/O SRI H2N 
(valutasikret) 
 

 
19,0 % 

 
 
 

19,0 %  

Aksjer framvoksende 
markeder 
 

4 % TT Emerging Market Equity 4,0 % 
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Eiendom 15 % DNB Scandinavian Prop Fund 4 KS 
Aberdeen eiendom Norge 
 

10,0 % 
 5,0 % 

Bank 1 % Sparebank 1 SR-Bank 
 

1 % 

Norske obligasjoner 15 % DNB Obligasjon (III) 
 

15,0 % 

Globale obligasjoner 24 % Pimco Global Bond Fund ESG 
Pimco Income Fund 
Templeton Global Bond Fund 
Bluebay IG Global Aggregate I 

6,0 % 
6,0 % 
6,0 % 
6,0 % 

 
Kjøps- og salgstransaksjoner for å tilpasse porteføljen til den nye strategien har blitt 
foretatt helt frem til i slutten av april måned. Etter det har porteføljen vært i samsvar med 
ny strategi. 
 
Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuell rebalansering, 
som i 2020 skal foretas om nødvendig månedlig etter følgende modell: 
 
Aktivaklasse Intervall % av portefølje Beholdning % 

Minimum Normal Maksimum Per 31.09.2020 

Norske aksjer 2,0 3,0 4,0 3,0 
Globale aksjer 17,5 19,0 20,5 19,9 
Globale aksjer valutasikret 17,5 19,0 20,5 18,9 
Aksjer framvoksende markeder 3,0 4,0 5,0 4,1 
Eiendomsfond 12,0 15,0 18,0 14,2 
Bankinnskudd 0,0 1,0 2,0 0,6 
Norske obligasjoner 13,0 15,0 17,0 15,1 
Globale obligasjoner 22,0 24,0 26,0 24,2 

 
Det er ikke grunnlag for å foreta rebalansering ved utgangen av oktober. 
 
 
Nærmere om avkastningen i 2020 
 
Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning på 0,6 mill. kroner i oktober måned. 
Videre er det en gjennomsnittlig avkastning for fondet i oktober på 0,1 %. 
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig negativ avkastning i oktober på 0,5 %. Dette 
gir en avkastning 0,6 prosentpoeng høyere enn indeks. For hver enkelt aktivaklasse 
fordeler det seg slik: 
 
Tabellen viser 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 oktober måned. 
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer -0,8 -5,1 -5,1 0,0 
Globale aksjer 1,8 1,9 -0,3   2,2 
Globale aksjer valutasikret -1,6 -1,6 -2,5 0,8 
Aksjer framvoksende øk. 0,6 3,2 4,3 -1,1 
Eiendom 0,1 0,2 0,2 0,0 
Pengemarked 0,0 0,1 0,0 0,1 
Norske obligasjoner -0,1 0,1 -0,1 0,1 
Globale obligasjoner 0,4 0,4 0,0 0,4 
Sum 0,6 0,1 -0,5 0,6 
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Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning for fondet på 9,2 mill. kroner de 10 
første månedene i 2020. Videre er det en gjennomsnittlig avkastning per 31.10.2020 på 
1,9 %. Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på 3,6 %. Dette gir en 
avkastning på 1,8 prosentpoeng under indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det 
seg slik: 
 
Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 31.10.2020, samt gjennomsnittlig 
avkastning i prosent for porteføljen, gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og 
meravkastning for porteføljen i forhold til indeks de ti første måneder i 2020. 
 

 Avkastning 
(MNOK) 

Avkastning 
(%) 

Indeks 
(%) 

Meravkastning 
(%) 

Norske aksjer  -0,2 -8,5 -11,1 2,6 
Globale aksjer  14,0 15,2  7,4 7,8 
Globale aksjer valutasikret  -10,2 -13,6 -1,3 -12,3 
Aksjer framvoksende øk.  1,0 5,6  9,5 -3,9 
Eiendom  1.1 1,5 1,5 0,0 
Pengemarked  0,0 0,7 0,6 0,1 
Norske obligasjoner  2,6 4,9 5,3 -0,4 
Globale obligasjoner  0,9 1,2 4,4 -3,2 
Sum 9,2 1,9 3,6 -1,8 

 
Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og fram til og med oktober 
2020 en årlig avkastning på 6,3 % og en årlig meravkastning på 0,8 %. 
 
 
 
Konklusjon 
 
Etter den dramatiske nedgangen i verdens aksjemarkeder i mars som følge av korona-
pandemien, har markedene hentet seg noe inn. Aksjemarkedene er imidlertid fortsatt 
svært volatile, og utsiktene fremover er usikre, bl.a. avhengig av koronasituasjonen.  
 
Sentralbankene verden over har lansert enorme stimulansepakker for å motvirke nedturen, 
i form av store rentekutt og kvantitative lettelser, for å sikre likviditet i markedene. Også 
rentemarkedet har hentet seg noe inn. Norges Bank har for første gang i historien satt 
styringsrenten til 0 %. 
 
AAUKF hadde en avkastning i oktober på 0,6 mill. kroner eller 0,1 %, mot indeks –0,5 %, 
altså en meravkastning på 0,6 prosentpoeng. Hittil i år er avkastningen 1,9 %, mot indeks 
3,6 %, altså en mindreavkastning på 1,8 %. Dette er en lavere mindreavkastning enn 
månedene før.  
 
Det er fortsatt aktivaklassene globale aksjer valutasikret, aksjer i fremvoksende 
økonomier, norske obligasjoner og utenlandske obligasjoner som bidrar til 
mindreavkastning hittil i år i forhold til indeks. Særlig har Globale aksjer valutasikret en 
betydelig mindreavkastning 12,3 %, men også globale obligasjoner har en stor 
mindreavkastning 3,2 %. I globale aksjer valutasikret er det først og fremst svak utvikling 
for Landsdowne som bidrar til dette med en mindreavkastning på 23,2 %. I globale 
obligasjoner er det særlig Templeton som bidrar til det svake resultatet med en 
mindreavkastning på 11,7 %.  I forbindelse med ny strategi for 2021 bør en bl.a. vurdere 
om en skal selge seg ut av disse fondene.   
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Saksopplysninger 
 
I forbindelse med arbeidet med kapitalforvaltningsstrategien for 2021, har Gabler pekt på 
at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gjennom vedtektene og kapitalforvaltnings-
strategien har ulike føringer for hva som skal gjøres ved et kraftig fall i fondets kapital. På 
den ene siden sier vedtektene at grunnkapitalen til fondet er urørlig, og på den andre siden 
er det forankret en rebalanseringsstrategi i kapitalforvaltningsstrategien. I tillegg er det i 
kapitalforvaltningsstrategien nedfelt en stresstest som har som formål å evaluere hvor godt 
fondets realverdi av grunnkapitalen er beskyttet. Gabler har derfor anbefalt at man 
vurderer endringer i vedtektene § 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne. 
 
Vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble sist endret i 2016.  Formelt 
ble endringen godtatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet 2.1.2017. Endringen den gangen var i 
§ 5 Stiftelsens organer og deres ansvarsområder, pkt. 2 Stiftelsens styre, hvor en gikk bort 
fra ordningen med personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekke. Man bestemte 
seg da for å ha syv varamedlemmer i rekke. Basert på de erfaringene man har hatt med 
en ordningen så langt, bør en nå vurdere antall varamedlemmer i rekke.     
 
 
 
Vurderinger 
 
§ 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne. 
 
For å tydeliggjøre retningslinjene ved kraftige fall i aksjemarkedet og underbygge 
rebalanseringstankegangen kan det være fornuftig å gjøre endringer i vedtektene i § 6. 
Disse endringene kan legge grunnlag for en høyere aksjeandel, høyere avkastning og 
større grad av formålsrealisering over tid. 
 
Man kan si at Aust-Agder utvikling- og kompetansefond har tre målsettinger som i teorien 
kan stå i motsetninger til hverandre.  Det er: 
 

• Fondet ønsker å realisere sitt formål gjennom utdelinger. 

• Fondet ønsker å ha en høy og stabil aksjeandel over tid, og rebalansere 
aksjeandelen ved fall i aksjemarkedet. 

• Fondet ønsker å opprettholde realverdien av grunnkapitalen fra år til år.  
 
Det er fordelaktig at det er stabilitet i utdelingene fra år til år. En høy og stabil aksjeandel 
forventes også å gi en høyere avkastning. Dette vil også legge grunnlaget for å ivareta 
formålsrealiseringen og vekst i grunnkapitalen over tid. Man må da akseptere at det kan 
gå på bekostning av opprettholdelsen av realverdien av grunnkapitalen i kortere perioder. 
For å forankre denne prioriteringen av mål er det nødvendig med vedtektsendringer.  
Vedlagt saken følger et notat fra Gabler hvor en ser nærmere på dette forholdet. 
 
Dagens vedtekter i § 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne har følgende ordlyd. 

 
Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000 og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital: 

 
Kommune: Beløp: 
Bykle 2.000.000 
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Valle 1.000.000 
Bygland 500.000 
Evje og Hornnes 1.000.000 
Iveland 500.000 
Birkenes 4.000.000 
Lillesand 20.000.000 
Grimstad 80.000.000 
Arendal 120.000.000 
Froland 4.500.000 
Åmli 1.000.000 
Vegårshei 500.000 
Tvedestrand 5.000.000 
Gjerstad 2.000.000 
Risør 2.000.000 

 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt 
ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter anbud og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen 
hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige 
avkastning kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et 
fond som kan benyttes senere år. 
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan 
årlig utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet. 
 

Ved utarbeidelse av nye vedtekter foreslås det at en fjerner tekst om at grunnkapitalen er 
urørlig og forenkler avsnittet om hvordan kapitalavkastningen tillegges grunnkapitalen. En 
slik forenkling vil før til tydeligere retningslinjer ved fall i fondets kapital og underbygge 
føringene som legges i kapitalforvaltningsstrategien uten at det endre på stiftelsen mål  
knyttet til formålsrealisering og bevaring av realverdien over tid. 
 
I tillegg foreslås det å stryke formuleringen om at profesjonelle forvaltere skal velges etter  
anbud. Selv om man fjerner anbudsplikt ved valg av forvaltere fra vedtektene, er dette ikke 
til hinder for å hente inn tilbud fra ulike forvaltningsmiljøer og rådgivningsmiljøer og bruke 
anbudsprosesser der hvor det er ønskelig eller påkrevd i henhold til lov om offentlige 
anskaffelser.  
 
Dette gir følgende forslag til formulering av § 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne. 
 

Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000.  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital: 
 
Kommune: Beløp: 
Bykle 2.000.000 
Valle 1.000.000 
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Bygland 500.000 
Evje og Hornnes 1.000.000 
Iveland 500.000 
Birkenes 4.000.000 
Lillesand 20.000.000 
Grimstad 80.000.000 
Arendal 120.000.000 
Froland 4.500.000 
Åmli 1.000.000 
Vegårshei 500.000 
Tvedestrand 5.000.000 
Gjerstad 2.000.000 
Risør 2.000.000 

 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt 
ut forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at 
grunnkapitalen opprettholder sin realverdi over tid. 

 
§ 5 Stiftelsens organer og deres ansvarsområder pkt. 2 Stiftelsens styre  
 
I 2016 ble vedtektene som nevnt endret slik at man gikk over fra at styret skulle ha 
personlige varamedlemmer til varamedlemmer i rekke.  Man valgte da å ha syv 
varamedlemmer i rekke. Formuleringen i vedtektene § 5 Stiftelsens organer og deres 
ansvarsområder, pkt.  2 Stiftelsens styre har nå følgende formulering: 
 

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv varamedlemmer i rekke. Begge 
kjønn skal være representert med minst 40 %. 
 
Ved konstitueringen velges 4 medlemmer for 4 år og 3 medlemmer for 2 år og 
deretter annethvert år velges henholdsvis 3 eller 4 styremedlemmer og 3 eller 4 
varamedlemmer for 4 år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen 
skal kunne sitte mer enn to perioder. 
 
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele begrenset prokura. 
Det er styrets ansvar å besørge nødvendig sekretariat. 
 
Styret behandler og fatter vedtak i alle enkeltsaker som gjelder bruk av midler for å 
fremme stiftelsens formål etter § 4 og står også for forvaltningen av grunnkapitalen 
etter § 6. 
 
Stiftelsesloven kapittel 4 gjelder for styrets saksbehandling. 

 
Erfaringene så langt tilsier at en ikke ha behov for så mange varamedlemmer i rekke. I 
praksis har det ikke vært behov for de fire siste varamedlemmene. Det foreslås derfor at 
en redusere antall varamedlemmer i rekke til tre. Det vil gjøre det enklere å administrere 
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fondet og lette arbeidet for valgkomiteen. Det gir følgende forslag til formulering av § 5 
Stiftelsens organer og deres ansvarsområder, pkt.  2 Stiftelsens styre: 
 

Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Begge 
kjønn skal være representert med minst 40 %. 
 
Ved konstitueringen velges fire medlemmer for 4 år og tre medlemmer for 2 år og 
deretter annethvert år velges henholdsvis tre eller fire styremedlemmer og en eller 
to varamedlemmer for 4 år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at 
ingen skal kunne sitte mer enn to perioder. 
 
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele begrenset prokura. 
Det er styrets ansvar å besørge nødvendig sekretariat. 
 
Styret behandler og fatter vedtak i alle enkeltsaker som gjelder bruk av midler for å 
fremme stiftelsens formål etter § 4 og står også for forvaltningen av grunnkapitalen 
etter § 6. 
 
Stiftelsesloven kapittel 4 gjelder for styrets saksbehandling. 

 
 
 
 
Konklusjon 
 
Det foreslås at vedlagte forslag til vedtekter med nye formuleringer av § 5 Stiftelsens 
organer og deres ansvarsområder, pkt. 2 Stiftelsens styre og § 6 Grunnkapitalen og 
forvaltningen av denne vedtas.  
 
Det foreslås videre at saken oversendes rådsforsamlingen i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond til uttalelse.  Det er innkalt til ekstraordinært møte i rådsforsamlingen 11. 
desember 2020.  
 
Etter det sendes vedtektene til Lotteri- og stiftelsestilsynet til endelig godkjenning. 
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Utkast til 

 
VEDTEKTER 

 
for stiftelsen 

 
«AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND» 

 
 
 
§ 1 Stiftelsens navn 
 
Stiftelsens navn er «Aust-Agder utviklings- og kompetansefond». 
 
 
§ 2 Stifterne 
 
Stiftelsen er opprettet av kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Bykle, 
Valle, Bygland, Evje- og Hornnes, Iveland, Birkenes, Tvedestrand, Åmli, Gjerstad og 
Risør.  
 
  
§ 3 Lovgrunnlag for stiftelsen  
 
Stiftelsen er regulert av stiftelsesloven. 
 
Kontorkommune er Arendal kommune. 
 
 
§ 4 Formål 
 
Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til 
sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og 
videreutvikle Universitetet i Agder. 
 
Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende 
dette til nyttige formål. 
 
Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre. 
 
Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, 
utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og 
private foretak. 
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De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og 
kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt 
næringsliv og/eller lokalforvaltningen. 
 
Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift. 
 
 
§ 5 Stiftelsens organer og deres ansvarsområder 
 
1. Rådsforsamling 
 
Rådsforsamlingen består av en representant med personlig vararepresentant fra hver 
av stifterne valgt for hver kommunestyreperiode. 
 
Rådsforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. 
 
Rådsforsamlingen fatter vedtak i møte og er beslutningsdyktig når minst halvdelen av 
representantene er til stede. Ved avstemming vektes stemmer i henhold til innskutt 
grunnkapital fra den enkelte stifter (jfr. § 6) og vedtak må, for å være gyldig,  
representere minst 50% av grunnkapitalen og minst 2 av stifterne. 
 
Rådsforsamlingen holder møte hvert år innen utgangen av juni måned, og ellers så 
ofte leder, styret eller minst tre av representantene krever det. Innkallingen til 
rådsforsamlingen skal skje skriftlig med minst 14 dagers varsel til representantene.  I 
innkallingen angis de saker som skal behandles.  Saker som en representant ønsker 
å fremme særskilt, må være styret i hende minst en uke før møtet holdes.  
Rådsforsamlingen skal også underrettes skriftlig om slike eventuelle tilleggssaker. 
 
Over forhandlingene føres protokoll som skal underskrives av møtelederen og to 
andre personer som utpekes av rådsforsamlingen blant de tilstedeværende 
representantene. 
 
Rådsforsamlingen velger stiftelsens styre, styrets leder og nestleder og valgkomite 
på 3 medlemmer til å forberede valgene. 
 
Rådsforsamlingen kan avsette styret. 
 
Rådsforsamlingen skal fastsette styrets godtgjørelse. 
 
Rådsforsamlingen skal velge revisor. 
 
Rådsforsamlingen skal gis anledning til å avgi uttalelse ved omdanning av stiftelsen. 
 
 
2. Stiftelsens styre 
 
Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Begge kjønn 
skal være representert med minst 40 %. 
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Ved konstitueringen velges fire medlemmer for 4 år og tre medlemmer for 2 år og 
deretter annethvert år velges henholdsvis tre eller fire styremedlemmer og en eller to 
varamedlemmer for 4 år ad gangen. Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen 
skal kunne sitte mer enn to perioder. 
 
Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan tildele begrenset prokura. 
Det er styrets ansvar å besørge nødvendig sekretariat. 
 
Styret behandler og fatter vedtak i alle enkeltsaker som gjelder bruk av midler for å 
fremme stiftelsens formål etter § 4 og står også for forvaltningen av grunnkapitalen 
etter § 6. 
 
Stiftelsesloven kapittel 4 gjelder for styrets saksbehandling. 
 
 
§ 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne 
 
Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000.  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital: 
 
Kommune: Beløp: 
Bykle 2.000.000 
Valle 1.000.000 
Bygland 500.000 
Evje og Hornnes 1.000.000 
Iveland 500.000 
Birkenes 4.000.000 
Lillesand 20.000.000 
Grimstad 80.000.000 
Arendal 120.000.000 
Froland 4.500.000 
Åmli 1.000.000 
Vegårshei 500.000 
Tvedestrand 5.000.000 
Gjerstad 2.000.000 
Risør 2.000.000 
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
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Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at 
grunnkapitalen opprettholder sin realverdi over tid.  
 
 
§ 7 Omdanning  
 
Stiftelsen kan omdannes etter reglene i stiftelsesloven.  
 
 
§ 8 Tvistebestemmelser 
 
Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres av en 
voldgiftsnemnd på 3 medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Aust-Agder. 
 
 
 

------- o ------- 
 

Arendal 27.november 2020 
 

 
 
 
 
Tormod Vågsnes    Bodil Slettebø   Rita Hansen 
Styreleder    Nestleder 
 
 
 
Kjetil Glimsdal   Bente Christensen   Sverre Valvik 
 
 
 
 
Oddvar Espegren        John G. Bergh 
          Daglig leder 
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Vår misjon er å skape resultater som gir muligheter. Dette skal vi 
oppnå gjennom å hjelpe våre kunder til å se, forstå og sikre sin 

fremtid innen investering, pensjon og forsikring. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
Forslag til endring av vedtekter 

 
 
17. november 2020 



42/20 Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 20/01095-64 Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond : Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Forslag til endring av vedtekter fra Gabler AS

 
 

2 
 

 

INNHOLD 
 
 
 

1. Innledning ........................................................................................... 3 
 
2. Dagens vedtekter ................................................................................. 3 
 
3. Forslag til endringer ............................................................................. 4 
 
4. Nærmere begrunnelse for foreslått endring ............................................ 5 
 
5. Oppsummering .................................................................................... 6 
 



42/20 Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 20/01095-64 Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond : Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Forslag til endring av vedtekter fra Gabler AS

 
 

3 
 

1. Innledning 
 
Gabler har ved flere anledninger pekt på at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
(stiftelsen) gjennom vedtektene og kapitalforvaltningsstrategien har ulike føringer for hva som 
skal gjøres ved et kraftig fall i fondets kapital. På den ene siden sier vedtektene at fondets 
grunnkapital er urørlig, og på den andre siden er det forankret en rebalanseringsstrategi i 
kapitalforvaltningsstrategien. I tillegg er det i kapitalforvaltningsstrategien nedfelt en stresstest 
som har som formål å evaluere hvor godt fondets realverdi av grunnkapitalen er beskyttet, ref 
vedtektenes føringer på at grunnkapitalen er urørlig.  
 
For å tydeliggjøre retningslinjer ved kraftige aksjemarkedsfall, og for å underbygge 
rebalanseringstankegangen som stiftelsen har hatt over tid, mener vi det er fornuftig å gjøre 
endringer i vedtektene. Disse endringene vil muliggjøre en høyere aksjeandel, høyere 
avkastning over tid og større grad av formålsrealisering over tid.  
 
Vår anbefaling om å endre vedtektene bygger på at stiftelsen har tre målsettinger som i teorien 
kan stå i strid med hverandre. For å unngå en potensiell konflikt mellom målsetninger er 
stiftelsen etter vår vurdering tjent med å underbygge to av målene på bekostning av det siste: 

 Stiftelsen ønsker å realisere sitt formål gjennom utdelinger  
 Stiftelsen ønsker å ha en høy og stabil aksjeandel over tid, og rebalansere aksjeandelen 

ved fall i aksjemarkedet  
 Stiftelsen ønsker å opprettholde realverdien av grunnkapitalen fra år til år 

 
Det vil være fordelaktig om det er stabilitet i utdelingene fra år til år, og en høy og stabil 
aksjeandel vil over tid forventes å gi en høyere avkastning, noe som vil bidra til både å ivareta 
formålsrealisering og vekst i grunnkapitalen over tid. Vi mener at stiftelsen bør vektlegge disse 
hensynene sterkest, og akseptere at det kan gå på bekostning av opprettholdelse av 
realverdien av grunnkapitalen i kortere perioder. For å forankre prioriteringen av mål, er det 
etter vårt syn nødvendig med vedtektsendringer. 
 
 

2. Dagens vedtekter 
 
Dagens vedtekter § 6 stadfester at grunnkapitalen er urørlig og at grunnkapitalen skal 
opprettholde sin realverdi år for år: 
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp til sammen kr 244 000 000 og er urørlig: 
 
(…..) 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig 
måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Styret 
kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle forvaltere etter anbud 
og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi. 
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Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen hvert år, og 
alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning kan brukes det 
enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år. 
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig utbetaling 
ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet». 
 
Denne teksten er tatt inn i kapitalforvaltningsstrategiens punkt 1.1 Formål. I 
kapitalforvaltningsstrategien står det også i punkt 6.1.: 
 
«Rebalansering skal vurderes månedlig. Det skal foretas rebalansering dersom allokeringen til 
en aktivaklasse avviker fra minimums- og maksimumsrammene avviker. Det skal ikke foretas 
rebalansering i eiendomsfond.» 
 
Rebalansering er en av de viktigste forutsetningene for god langsiktig risikojustert avkastning. 
Gabler vil anta at føringen om rebalansering i kapitalforvaltningsstrategien vil kunne måtte 
vike for bestemmelsene i vedtektene og i kapitalforvaltningsstrategiens formål dersom det 
skulle oppstå en situasjon hvor rebalansering av aksjeandel fører til at grunnkapitalens 
realverdi vil være under trussel ved et ytterligere aksjemarkedsfall. Dette fordi vedtektene 
rangmessig går foran kapitalforvaltningsstrategien. 
 
På grunn av vedtektenes føringer om at realverdien av grunnkapitalen skal opprettholdes år 
for år, har det vært viktig å vurdere risikoeksponeringen i porteføljen ved å foreta stresstester 
som gir beregninger for hvor høy aksjeandelen kan være, sett opp mot bufferkapitalen som 
beskytter realverdien av grunnkapitalen.  
  
Det bør være samsvar mellom de vedtektsbestemmelsene og kapitalforvaltningsstrategien. For 
å muliggjøre en høy og stabil aksjeandel over tid, og underbygge rebalanseringsstrategien i 
kapitalforvaltningsstrategien er første steg i så måte å endre vedtektenes § 6.  
 
 

3. Forslag til endringer  
 
Vårt forslag til endringer av vedtektenes § 6 går ut på å fjerne tekst om at grunnkapitalen er 
urørlig, samt forenkle avsnittet om hvordan kapitalavkastningen tillegges grunnkapitalen. En 
slik forenkling vil føre til tydeligere retningslinjer ved fall i stiftelsens kapital, og underbygge 
føringene som legges i kapitalforvaltningsstrategien, uten at det endrer på stiftelsens mål 
knyttet til formålsrealisering og bevaring av realverdien av grunnkapitalen over tid. I tillegg 
foreslår vi å kutte formuleringen om at profesjonelle forvaltere skal velges etter anbud. Selv 
om man fjerner anbudsplikt for valg av forvaltere fra vedtektene, vil stiftelsen stå helt fritt til 
å hente inn tilbud fra forvaltningsmiljøer og rådgivningsmiljøer, og bruke anbudsprosess hvor 
det er ønskelig eller påkrevd i henhold til lov om offentlige anskaffelser. 
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Vårt forslag til ny § 6 i vedtektene er som følger: 
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp til sammen kr 244 000 000: 
 
(…) 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig 
måte i forhold til formålet, og slik at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. 
Styret kan overlate den daglige forvaltning til et eget sekretariat eller profesjonelle forvaltere 
etter en kapitalforvaltningsstrategi fastsatt av styret. Ved forvaltningen skal det så langt som 
råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at grunnkapitalen 
opprettholder sin realverdi over tid.» 
 
 

4. Nærmere begrunnelse for foreslått endring  
 
Vi er i et markedsklima hvor obligasjoner gir tilnærmet null i avkastning selv om det i Norge 
vil være inflasjon. Negative realrenter kan være svært utfordrende for stiftelsen dersom vi får 
en større aksjenedtur. Dagens vedtekter tilsier at risikoen skal tas ned dersom bufferkapitalen 
blir for lav. Det betyr i verste fall at man etter et større aksjefall må plassere det meste av 
kapitalen i obligasjoner med negativ realrente. Det vil i så fall kunne begrense stiftelsens 
mulighet til å realisere sitt formål og gi tildelinger, fordi vedtektene også sier at utdelinger må 
vente til ny bufferkapital er bygget opp. 
 
Samtidig sier kapitalforvaltingsstrategien at det ved store aksjefall skal gjennomføres 
rebalansering, altså kjøp av aksjer. I en slik situasjon kan styret i stiftelsen stå ovenfor et 
vanskelig dilemma: Hvilken av bestemmelsene skal man følge: Ta ned risikoen for å bevare 
grunnkapitalen eller øke risikoen ved å kjøpe aksjer som følge av 
rebalanseringsbestemmelsen? Det er denne vanskelige vurderingen vi ønsker å unngå at 
stiftelsens styre må ta hver gang det kommer et kraftig aksjemarkedsfall i fremtiden. 
 
Et sidespor: Dette er også livsforsikringsselskapenes problem; de er nødt til å gi avkastning på 
3 - 3,5 % hvert år, selv om pensjonsforsikringer skal løpe i 30 år. Egenkapitalen kan ikke 
tillates å falle i verdi, og ytelsene skrives opp år for år. Livsforsikringsselskapene invester derfor 
medsyklisk i stor grad. Metoden har gitt store utfordringer for forsikringsbransjen nå som 
rentenivået ligger godt under avkastningsgarantien. Forsikringsselskapene ligger nå med en 
lav aksjeandel som vanskelig kan økes. Taperne er her den enkelte pensjonist som da får 
lavere pensjon enn han ville fått dersom livsforsikringsselskapene kunne investere langsiktig 
på samme måte som Statens Pensjonsfond Utland. Parallellen til livsforsikringsselskapene er 
at de som mottar utdelinger fra stiftelsen kan risikere å få mindre beløp med dagens innretning 
enn ved en annen innretning av kapitalforvaltningen.  
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Den absolutte bindingen til realverdien av grunnkapitalen fører til at aksjeandelen i porteføljen 
blir lavere enn den ellers kunne vært. Det vil over tid gi lavere avkastning og lavere beløp til 
utdeling. Med en høyere forventet avkastning kan årlige utdelinger gjøres høyere. Når 
bindingen til realverdien av grunnkapitalen også får et lengre perspektiv, vil utdelingene også 
bli mer forutsigbare og stabile. Dette kan gi mer langsiktig satsing i en del prosjekter.  
 
En nyttig referanse med tanke på høy aksjeandel og rebalansering er Statens Pensjonsfond 
Utland. Langsiktig forventet realavkastning fra SPU tas inn i statsbudsjettet hvert år og har på 
mange måter klare parallelle til stiftelsens utdelinger. Kapitalforvaltningen er innrettet slik at 
den har en høy aksjeandel og en klar rebalanseringsstrategi som gjør at fondet med høy 
sannsynlighet vil opprettholde sin realverdi over tid. Det er i den retningen vi mener stiftelsen 
bør gå, men for å muliggjøre en slik endring krever det vedtektsendring for å sikre samsvar 
mellom vedtekter og hvordan man ønsker å innrette kapitalforvaltningen.  
 
 

5. Oppsummering 
 
Gabler anbefaler stiftelsen å legge mindre vekt på kortsiktige svingninger i realverdien av 
grunnkapitalen, og endre vedtektene for å muliggjøre en kapitalforvaltningsstrategi med en 
høyere strategisk aksjeandel og tydelig rebalanseringsstrategi. Det vil gi en høyere forventet 
avkastning over tid, og muliggjør også større grad av formålsrealisering gjennom potensielt 
høyere og mer stabile utdelinger over tid.  
 
Konkret forslag til ny § 6 i vedtektene er gjengitt i dette notatets punkt 3.  
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Saksopplysninger 
 
Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at en årlig foretar en vurdering av denne. I 
kontrakten for rapportering og oppfølging av forvaltere som ble inngått med Gabler 
Investments AS, er det forutsatt at rådgiver årlig skal gå gjennom fondets kapital-
forvaltningsstrategi og komme med forslag til eventuelle justeringer. Rådgiver skal også 
delta på ett styremøte vedrørende kapitalforvaltningsstrategien. Kapitalforvaltnings-
strategien 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble behandlet av styret i 
møte 29. november 2019. 
 
Styret vedtok da følgende: 
   

1. Vedlagte forslag til Kapitalforvaltningsstrategi for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond for 2020 vedtas. 

 
2. Daglig leder får fullmakt til å oppdatere avsnitt et og to under «6.1 

Aktivasammensetning» når regnskapet for 2019 er godkjent. 
 

På styremøte 23. oktober 2020 hadde rådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investments AS en 
gjennomgang av deres forslag til kapitalforvaltningsstrategi for 2021. Gabler har videre 
oversendt et notat med forslag til endringer i kapitalforvaltningsstrategien. Dokumentet 
følger vedlagt. 
 
 
 
Vurderinger 
 
Endringer i strategisk aktivaallokering 
 
Endringene som er foreslått i vedtektene § 6 Grunnkapitalen og forvaltningen av denne, gir 
muligheter for å legge større vekt på forventet avkastning (høy aksjeandel) enn å bevare 
realverdien på grunnkapitalen fra år til år.  Hvilken strategi som velges vil være en av-
veining mellom hensynet til forventet avkastning og risiko. Samtidig bør en også vektlegge 
stabilitet i avkastningen. Det taler for en andel obligasjoner og eiendom i porteføljen som 
stabiliserende element. 
 
Gablers anbefaling er å øke aksjeandelen fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021. Det vil være en 
allokering som ligger nærmere Statens Pensjonsfond Utland (SPU) og andre fond og 
stiftelser med evighetens perspektiv. En aksjeandel på 60% må også sees i sammenheng 
med andelen eiendomsfond på 15%.  Eiendomsfond har en høyere forventet avkastning 
og risiko enn obligasjoner.  
 
Gabler foreslår videre at det ikke legges føringer på hvordan kapitalen geografisk skal 
fordeles. Det betyr at en ikke lenger skal ha en strategisk vekt på norske aksjer. Dette 
innebærer en dreining av forvaltningen i global retning, og er en videreføring av den 
tilpasningen fondet har gjort over tid. Globale mandater gir et større spillerom for å skape 
avkastning og/eller dempe risiko.  Her forslår Gabler at en også bruker verdensindeksen 
som referanseindeks. 
 
Den strategiske vekten for obligasjoner bør da reduseres fra 39 % i 2020 til 24 % i 2021. 
Den relative fordelingen mellom norske og utenlandske obligasjoner blir som i 2020. 
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Eiendom har som nevnt høyere forventet avkastning enn obligasjoner og det er historisk 
lav korrelasjon med aksjer og obligasjoner.  Eiendom er også kjennetegnet av stabil 
avkastning. Eiendom er imidlertid vesentlig mindre likvid enn aksjer og obligasjoner.  Etter 
en samlet vurdering foreslår Gabler at man holder på en andel på 15 %. 
 
Det gir følgende forslag til ny strategisk aktivaallokering. 
 

 
 
Økningen i aksjeandelen fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021 er en stor endring.  Gabler mener 
derfor at denne endringen bør innfases gradvis med sikte på å være tilpasset ny strategisk 
allokering i løpet av 2021. 
 
Andre endringsforslag 
 
Stesstesting. 
I kapitalforvaltningsstrategien for 2020 er det et eget punkt (4.2) om stresstesting. 
Hensikten med stresstesten er å måle hvor godt realverdien av grunnkapitalen er beskyttet 
mot negativ utvikling i forvaltningskapitalen målt ved nøkkeltallet risikokapitalutnyttelse.  
 
Med de nye vedtektene hvor det legges mindre vekt på midlertidige svingninger i grunn-
kapitalen, faller behovet for stresstest bort.  Gabler foreslår derfor at man sløyfer stresstest 
og ordlyden rundt det i kapitalforvaltningsstrategien. 
 
Ansvarlige investeringer. 
I dagens kapitalforvaltningsstrategi heter det i pkt 4.4. følgende om etiske retningslinjer for 
aksjeinvesteringer:  

«I forvaltningen av utenlandske aksjer og obligasjoner skal det så lang råd er tas 

etiske hensyn. Utgangspunkt for slike vurderinger skal være Statens 
Pensjonsfond Utland eller UN Global Compact/UN-PRI. Dette skal vektlegges 
ved valg av kapitalforvaltere.» 

 

Denne formuleringen er knyttet til SPU.  SPU har vært en foregangsorganisasjon for 
ansvarlige investeringer for norske investorer. Metoden innebærer at en ekskluderer 
selskaper som driver med skadelig produkter som tobakk, masseødeleggelsesvåpen, 
alkohol og porno.  

Det er nå en internasjonal utvikling for ansvarlige investeringer basert på FN’s 
prinsipper for ansvarlige investeringer (UNIPR). Fondsselskapene og investorer som 

Normalposisjon

Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum

Aksjer 60 % 55 % 65 %

Norske obligasjoner 9 % 7 % 11 %

Utenlandske obligasjoner 15 % 12 % 18 %

Sum obligasjoner 24 % 20 % 28 %

Eiendomsfond 15 % 12 % 18 %

Bankinnskudd 1 % 0 % 2 %

Alternative investeringer 0 % 0 % 4 %

SUM 100 %

Frihetsgrader
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slutter seg til UNIPR forplikter seg til å innarbeide prinsippene i sin investerings-
virksomhet. 

Gabler anbefaler at fondet nå bør velge forvaltere som har signert disse prinsippene, og 
som et minimum krever at forvalterne har en egen policy for ansvarlige investeringer. 
Disse retningslinjene bør gjelde for hele forvaltningen og ikke bare for aksjer som i dag.  
Konkret foreslår Gabler følgende formulering i punkt 4.3 i forslag til ny strategi. 

 
«Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å bygge opp under FNs 
prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og skal fortrinnsvis velge forvaltere 
som har signert disse prinsippene. Dette innebærer at de enkelte forvaltere er 
forpliktet til å integrere hensynet til miljø og samfunnsansvar, samt eierstyring og 
selskapsledelse i investeringsbeslutninger og eierskapsutøvelse. Forvaltere som 
benyttes skal ha en egen dokumenterbar ESG-policy.» 

 

Valutasikringsgrad 

I fjerde avsnitt i punkt 6.2 om aksjeinvesteringer står det i dagens kapitalforvaltnings-
strategi: 

 
«Utenlandske aksjer valutasikres normalt ikke. Valutasikring kan vurderes ved 
unormale verdier. Ved inngåelse av valutasikring skal graden av valutasikring 
løpende vurderes. Ved kronestyrking over 15 % skal styret innhente vurdering fra 
rådgiver. Aksjer i fremvoksende markeder valutasikres ikke». 

 

Over lengre tid har fondet hatt en praksis med en valutasikringsgrad på 50 % i den 
globale porteføljen. Gabler mener at dette bør videreføres og forankres i strategien og 
foreslår følgende formulering i punkt 6.2. 

 

«Utenlandske aksjer skal delvis valutasikres. Normal valutasikringsgrad skal være 50 %, 
og ved rebalanseringer skal den normale valutasikringsgraden tilstrebes. Valutasikret 
eksponering skal oppnås gjennom valutasikrede fond, ikke gjennom egne 
sikringsinstrumenter.» 
 
 
Konklusjon 
 
Med utgangspunkt i de nye formuleringer i vedtektenes § 6 Grunnkapitalen og 
forvaltningen av denne, har Gabler forslått omfattende endringer i 
kapitalforvaltningsstrategien for 2021.  De foreslår at strategisk aksjeandel økes til 60% og 
at økningen skjer på bekostningen av allokeringen til norske og globale obligasjoner. 
Gabler foreslår videre at man ikke bør ha spesifikk strategisk aksjeeksponering til ulike 
land og regioner.  Videre at man benytter verdensindeksen MSCI All Countries World 
Index som referanseindeks for aksjeinvesteringene. 
 
Det foreslås også andre enderinger som kan oppsummeres som følger: 
 

• Stresstesten fjernes og det legges mer vekt på rebalanseringstankegangen. 

• Retningslinjene for ansvarlige investeringer endres for å bygge opp under FN’s 
prinsipper for ansvarlige investeringer og kreve at forvalterne har egne policyer på 
området. 

• Forankre praksisen med 50 % valutasikring av aksjer i strategien. 
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Sekretariatet slutter seg til de vurderinger og anbefalinger som Gabler har kommet med.  I 
vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og kom-
petansefond er disse endringene innarbeidet.   
 
Det foreslås at styret vedtar vedlagte forslag til kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond.  
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Vår misjon er å skape resultater som gir muligheter. Dette skal vi 
oppnå gjennom å hjelpe våre kunder til å se, forstå og sikre sin 

fremtid innen investering, pensjon og forsikring. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
Forslag til endringer i kapitalforvaltningsstrategien 

 
 
17. november 2020 
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1. Innledning 
 
Forutsatt at formuleringer i vedtektene knyttet til at grunnkapitalen er urørlig og at realverdien 
av grunnkapitalen skal ivaretas år for år, er det grunnlag for betydelige endringer i Aust-Agder 
utvikling- og kompetansefond (stiftelsen) sin strategiske aktivaallokering. Dersom knytningen 
til realverdien av grunnkapitalen blir mer langsiktig, kan aksjeandelen økes og forvaltningen 
bli mer lik forvaltningen til Statens Pensjonsfond Utland (SPU). 
 
Hva som er hensiktsmessig risikonivå og innretning av kapitalforvaltningen henger sammen 
med hvordan vedtektene er utformet. Våre forslag til endringer i strategisk aktivaallokering og 
strategidokumentet for øvrig, er dermed betinget av at det gjøres endringer i vedtektene. 
Dersom vedtektene endres, bør også kapitalforvaltningsstrategien endres for å være best 
mulig tilpasset de nye vedtektene. 
 
Ett av endringsforslagene i strategidokumentet er knyttet til retningslinjer for ansvarlige 
investeringer. Vi mener disse retningslinjene er modne for en revisjon i tråd med den rivende 
utviklingen som skjer på feltet. Vårt endringsforslag rundt ansvarlige investeringer gjelder 
uavhengig av hvordan vedtektene er utformet. Endringsforslaget vårt har imidlertid 
konsekvens for anbefalingene vi kommer med på fonds- og forvaltenivå.  
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2. Strategisk aktivaallokering 
 

2.1 Dagens strategiske aktivaallokering 
 
Dagens strategiske aktivaallokering er sammensatt med en aksjeandel og risikoprofil som er 
tilpasset den bufferkapitalen som er med på å beskytte realverdien av grunnkapitalen. Dette 
har blitt vektlagt av Gabler i forbindelse med tidligere års strategirevisjoner, slik at risikoen 
kapitalforvaltningen innebærer ikke skal kunne medføre en trussel mot realverdien av 
grunnkapitalen.  
 
Strategisk aktivaallokering per i dag er som vist i tabellen under: 
 

 
 
At risikoprofilen med dagens aktivaallokering er tilpasset bufferkapitalen som beskytter 
realverdien av grunnkapitalen, og slik sett er utformet i tråd med vedtektenes bestemmelse 
om at grunnkapitalen er urørlig og skal opprettholde sin realverdi år for år, kan vises med 
resultatet av stresstesten per 30.09 
 

 
 
Stresstesten viser at tapspotensialet som kapitalforvaltningen innebærer, utgjør 56,6 % av 
stiftelsens bufferkapital 

Tiltak for å redusere risiko 
vurderes

> 125 % av 
bufferkapital

Tiltak Risikonivå
Gjeldende 
situasjon

Akseptabel risikosituasjon
> 100 % av 

bufferkapital

Tilfredsstillende risikosituasjon
< 100 % av 

bufferkapital
56,6 %
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2.2 Endringsforslag i strategisk aktivaallokering  
 
I dette kapittelet redegjør vi for våre forslag til endringer i den strategiske aktivaallokeringen. 
 

2.2.1 Aksjeandel 
 
En endring av vedtektene vil muliggjøre en betydelig høyere aksjeandel enn i dag. 
Kapitalforvaltningen kan da innrettes slik at det legges mer vekt på forventet avkastning over 
tid enn på å bevare realverdien av grunnkapitalen fra år til år. En høy og stabil aksjeandel vil 
over tid forventes å føre til en høyere avkastning, noe som vil bidra til både å ivareta 
formålsrealisering og opprettholdelse av realverdien av grunnkapitalen over tid. 
 
Hvor høy aksjeandelen og risikotagningen i porteføljen skal være er et nøkkelspørsmål. En 
strategivurdering blir alltid en avveining mellom hensynene til forventet avkastning og risiko. 
Som en stiftelse med evighetens perspektiv kan man tenke seg at aksjeandelen burde være 
så høy som mulig. Samtidig vil man som forvalter av fellesskapets midler ha offentlig interesse 
rundt forvaltningen av midlene, og ved store markedsfall kan det bli satt søkelys på tapene 
som forvaltningen medfører i det korte bildet. Det vil igjen kunne føre til et press fra 
offentligheten om å ta ned risikoen i forvaltningen av midlene på verst tenkelig tidspunkt. 
Dette taler for at det bør være en viss grad av stabilitet i avkastningen fra forvaltningen, som 
igjen taler for en andel obligasjoner og eiendom i porteføljen som stabiliserende element. 
 
Dagens strategiske aksjeandel er 45 % og vårt forslag i denne omgang er å øke aksjeandelen 
til 60 %. Dette vil være et steg i retning av å ha en aktivaallokering som ligger nærmere SPU 
og andre fond og stiftelser med evighetens perspektiv. En aksjeandel på 60 % er lavere enn 
SPU, men det er her viktig å huske på at stiftelsen har en allokering til eiendom på 15 %, som 
har høyere forventet avkastning og risiko enn obligasjoner, og som det er vanskelig å gjøre 
vesentlige endringer i allokeringen til på kort sikt. Foreslått risikonivå og forventet avkastning 
er dermed totalt sett på nivå med SPU. 
 
Vi lander dermed på å anbefale en aksjeandel på 60 %, som balanserer hensynene til høyere 
langsiktig forventet avkastning, en viss grad av stabiliserende elementer i porteføljen, og som 
samtidig tar hensyn til hvordan kapitalen er allokert i dag.  
 

2.2.2 Innretning av aksjeforvaltningen 
 
I dag er allokeringen til aksjer fordelt på en strategisk vekt både i norske og utenlandske 
aksjer, samt en allokering til fremvoksende markeder. Strategisk allokering til norske aksjer 
har blitt redusert over tid, og vi mener at det nå er på tide å ta steget fullt ut og kutte spesifikk 
strategisk allokering til norske aksjer. Vi foreslår ingen geografiske begrensninger på 
aksjeallokeringen, og at aksjeporteføljen i sin helhet benchmarkes mot verdensindeksen MSCI 
All Countries World Index, justert for valutasikringsgrad.  
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Aksjer får med vårt forslag en strategisk vekt på 60 %, uten at det legges føringer for hvordan 
den kapitalen geografisk skal fordeles. Siden verdensindeksen settes som referanseindeks vil 
det i praksis bety at aksjeforvaltningen dreies i global retning, noe vi finner formålstjenlig.  
 
Rent faglig er det gode argumenter for å ha en global innretning av kapitalforvaltningen. 
Observerte svingninger er større i det norske aksjemarkedet enn i det internasjonale 
aksjemarkedet, samt at selskaps- og sektorkonsentrasjonen er større i det norske 
aksjemarkedet. Globale mandater gir et større spillerom for forvalter for å skape avkastning 
og/eller dempe risiko. 
 
Fordelen knyttet til geografisk diversifisering er har en intuitiv forklaring. Et norsk aksjefond 
har få selskaper å velge blant. Dersom forvalteren ønsker å investere i et integrert oljeselskap, 
må han velge Equinor eller Aker BP. En forvalter av et globalt aksjefond mener kanskje at 
andre oljeselskaper er bedre valg enn Equinor eller Aker BP, og har et langt større utvalg: 
ExxonMobil, Shell, BP, osv. Forvalteren av det globale aksjefondet har et bedre utgangspunkt 
for å gjøre et godt valg enn forvalteren av det norske aksjefondet. Forvalteren av det globale 
aksjefondet har i tillegg bedre muligheter for å spre risikoen i sektoren ved å fordele 
investeringene på flere selskaper. 
 
Slik er det i mange sektorer; innen IT-sektoren er det få selskaper på Oslo Børs, mens det 
internasjonalt er det aksjer i selskaper som Microsoft, Netflix, Apple, Amazon og Alphabet som 
har gitt sterkest verdistigning de siste årene. IT-sektoren blir viktig også i fremtiden, og da er 
det fordelaktig å ha et mest mulig internasjonalt investeringsunivers, slik det også er innenfor 
andre sektorer. 
 

2.2.3 Renter 
 
Dersom aksjeandelen økes fra 45 % til 60 % er det vår anbefaling å redusere allokeringen til 
obligasjoner tilsvarende. Som vi kommer tilbake til i delkapittelet om eiendom vil vi ikke 
anbefale å gjøre noe med eiendomsallokeringen når aksjeandelen økes, og som vi også 
kommer tilbake til senere bør økningen i aksjeandel skje gradvis. Det innebærer at allokeringen 
til obligasjoner også gradvis vil reduseres ned mot nytt strategisk nivå på 24 %. 
 
Utover redusert strategisk vekting i obligasjoner for å gi plass til økt aksjeeksponering med 
høyere langsiktig avkastningsforventning, foreslår vi ingen endringer i innretningen av 
renteforvaltningen. Vi foreslår å redusere allokeringen til både norske og globale obligasjoner 
nokså proporsjonalt med dagens allokering, slik at norske og globale obligasjoner består som 
strategiske aktivaklasser med en overvekt i globale obligasjoner.  
 

2.2.4 Eiendom 
 
Eiendom er en aktivaklasse som tilbyr attraktive avkastnings- og diversifiseringsegenskaper.  
Eiendom har høyere forventet avkastning enn obligasjoner, og historisk lav korrelasjon med 
aksjer og obligasjoner. Eiendom kjennetegnes også av stabil avkastning siden leieinntektene 
kommer selv om verdiene endrer seg. Eiendom inneholder også inflasjonsbeskyttelse, 
ettersom leieinntektene justeres i takt med inflasjonen. Studier viser at realavkastningen innen 
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global næringseiendom har vært noe mer stabil (3-4 %), målt over flere tiår, enn i 
obligasjoner, som har vist seg å ha høyere svingninger fra år til år. Dette kan skyldes 
inflasjonsbeskyttelsen som ligger i leiekontraktene. 
 
Vi mener at de positive egenskapene ved eiendom som aktivaklasse gjør at det forsvarer den 
strategiske allokeringen på 15 % den har i dag.  En ulempe ved eiendom som aktivaklasse 
kontra aksjer og obligasjoner er at eiendom er vesentlig mindre likvid.  
 
Vi mener at det er et fornuftig steg i denne omgang å øke aksjeandelen for å utnytte det 
potensialet som ligger i en eventuell vedtektsendring, og at allokeringen til eiendom i denne 
omgang ligger fast. Argumentasjonen for uendret allokering til eiendom bygger delvis på at 
man ikke kaster alle ballene opp i luften på en gang, spesielt med tanke på at vi anbefaler en 
gradvis økning i aksjeandelen. På sikt må man revurdere allokeringen til eiendom i 
sammenheng med allokeringen til aksjer og obligasjoner, men vi mener at det i denne omgang 
er hensiktsmessig å ikke gjøre noe med strategisk allokering til eiendom. 
 

2.3 Forslag til ny strategisk aktivaallokering  
 
I tabellen nedenfor har vi stilt opp vårt konkrete forslag til strategisk aktivaallokering for 
stiftelsen. 
 

 
 
 

2.4 Implementering av ny strategisk aktivaallokering  
 
Dersom forslaget om å øke strategisk aksjeandel fra 45 % til 60 % følges, så bør den økningen 
skje gradvis. En gradvis innfasing av økt aksjeandel kan for eksempel gjøres over fire kvartaler 
med sikte på å være tilpasset ny strategisk aktivaallokering ved utgangen av 2021. I 
implementeringsplanen anbefaler vi stiftelsen å på forhånd definere at et aksjefall over en viss 
størrelse skal trigge en forsering av innfasingen.  
 

Normalposisjon
Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum

Aksjer 60 % 55 % 65 %

Norske obligasjoner 9 % 7 % 11 %
Utenlandske obligasjoner 15 % 12 % 18 %
Sum obligasjoner 24 % 20 % 28 %

Eiendomsfond 15 % 12 % 18 %

Bankinnskudd 1 % 0 % 2 %

Alternative investeringer 0 % 0 % 4 %

SUM 100 %

Frihetsgrader
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Hensikten med en slik gradvis innfasing er å spre risiko knyttet til tidspunkt for 
aksjeinvesteringene. Man kan kalle det for tidsdiversifisering. En økning i en aktivaklasse med 
høy underliggende risiko på 15 prosentpoeng er mye, både i absolutt og relativ forstand. 
Dersom økningen implementeres på et gitt tidspunkt eller i løpet av et kort tidsvindu, er man 
som investor veldig sårbar for nivået på markedene den dagen eller i det tidsrommet 
investeringen gjøres. Ved å tidsdiversifisere glatter man ut den avkastningen man til slutt vil 
sitte igjen med.   
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3. Andre sentrale endringsforslag 
 
I tillegg til en vesentlig endring av den strategiske aktivaallokeringen, har vi enkelte andre 
sentrale endringsforslag til kapitalforvaltningsstrategien. 
 
Vi har også foreslått en del mindre endringer i kapitalforvaltningsstrategidokumentet, som ikke 
omtales spesifikt her, men som fremkommer av revidert kapitalforvaltningsstrategidokumentet 
med endringssporing 
 

3.1 Stresstesting 
 
I punkt 4.2 i dagens kapitalforvaltningsstrategi står det følgende om stresstesting:  
 
«Det skal jevnlig, og minst ved utgangen av hvert kvartal, analyseres hvordan uvanlige 
markedsforhold, slik som endringer i rentenivå og kredittpremier, fall i eiendoms- og 
aksjeverdier, vil påvirke fondets bufferkapital og evne til å bære finansiell risiko. Analyse av 
markedsrisiko foretas gjennom en stresstest av porteføljen. Analysene baseres på 
markedsverdi på vurderingstidspunktet. Analysen skal måle et tapspotensial for porteføljen 
basert på en stresstest med utgangspunkt i følgende markedsscenarier: 
 
(….) 
 
Stresstestanalysen tar hensyn til korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene. Det vil si at man 
antar at ikke alle negative utfall vil skje samtidig og/eller i like sterkt omfang. 
 
Det samlede tapspotensialet hensyntatt korrelasjonseffekter må ses i forhold til 
bufferkapitalen. Forholdet mellom tapspotensial og bufferkapital kalles risikokapitalutnyttelse, 
og denne skal måles og vurderes opp mot fastsatte toleransenivå. En risikokapasitetsutnyttelse 
lavere enn 100 % betraktes som tilfredsstillende. En risikokapitalutnyttelse mellom 100 % og 
125 % betraktes som akseptabelt, mens en risikokapitalutnyttelse over 125 % innebærer at 
tiltak må vurderes.» 
 
Hensikten med stresstesten har vært å måle hvor godt realverdien av grunnkapitalen har vært 
beskyttet mot en negativ utvikling i forvaltningskapitalen gjennom nøkkeltallet 
risikokapitalutnyttelse. Risikokapitalutnyttelsen har vært et viktig måltall for å si noe om den 
overordnede risikotagningen og aktivaallokeringen har vært hensiktsmessig i forhold til 
bufferkapitalen.  
 
Dersom vedtektene endres i form av å legge mindre vekt på midlertidige svingninger i 
realverdien av grunnkapitalen for å sikre tydelige retningslinjer ved fall i stiftelsens kapital som 
følge av aksjemarkedsfall, så faller også behovet for en stresstest bort. 
 
Vi mener at det er en langsiktig strategi med høy aksjeandel, samt en godt forankret 
rebalanseringsstrategi som skal være førende for hvordan kapitalen forvaltes. Da kan en 
stresstest som måler et tapspotensial opp mot bufferkapitalen oppleves som støy heller enn å 
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ha noen verdi for stiftelsen. Vi foreslår å kutte stresstesten og ordlyden rundt den fra 
kapitalforvaltningsstrategien.  
 
 

3.2 Retningslinjer for etiske ansvarlige investeringer 
 
Gabler vil anbefale å konkretisere og omformulere de etiske retningslinjene for å bygge opp 
under internasjonale standarder innenfor ansvarlige investeringer.  I dagens 
kapitalforvaltningsstrategi står det i punkt 4.4 følgende om etiske retningslinjer for 
aksjeinvesteringer: 
 
«I forvaltningen av utenlandske aksjer og obligasjoner skal det så lang råd er tas etiske 
hensyn. Utgangspunkt for slike vurderinger skal være Statens Pensjonsfond Utland eller UN 
Global Compact/UN-PRI. Dette skal vektlegges ved valg av kapitalforvaltere.» 
 
Denne ordlyden er nært knyttet til SPU. SPU har vært en foregangsorganisasjon og blitt regnet 
som en rettesnor for ansvarlige investeringer blant norske investorer. De siste par årene har 
det generelt vært stort og positivt fokus på ansvarlige investeringer i Norge og internasjonalt, 
samt en betydelig utvikling på feltet som vi mener gir grunnlag for omformulering av 
retningslinjene. 
 
Utviklingen innenfor ansvarlige investeringer går fremover med stormskritt. Utviklingen har 
også vært preget av uenighet om mål og virkemidler. Begrepsapparatet har manglet klart 
innhold og ulike miljøer har ulike oppfatninger om hva som er rett vei å gå. Det har også vært 
vanskelig å dokumentere effekter, og investorene kan lett gå seg vill i argumentasjonen. Etter 
årtusenskiftet kan utviklingen beskrives som pendelutslag; første runde hadde fokus på 
ekskludering. Etikk var gjennomgangstemaet og det viktigste begrepet. Etisk forvaltning ble 
gjennomført ved å unnlate å investere i selskaper som driver med «skadelige» produkter som 
tobakk, masseødeleggelsesvåpen, alkohol og porno.  
 
Deretter kom en grønn bølge i tiden før finanskrisen. Pendelen svingte. Det ble plutselig viktig 
å unngå investeringer i selskaper som produserte varer som var ødeleggende for miljøet. 
Grønne fond og miljøfond var i vinden. Begrepet «Impact invesing» ble innført. Det betyr 
investeringer som skal gi en direkte positiv påvirkning på miljøet. Investeringer i fornybar 
energi var gjennomgangstonen. Etter hvert erfarte mange at avkastningen ble svak. Ofte er 
slike investeringer knyttet til ny teknologi og også betinget av regulatoriske rammebetingelser. 
Investeringer i ny teknologi innebærer høy risiko og dertil usikker avkastning. Men det er verdt 
å nevne at disse fondene tidvis har oppnådd god avkastning, spesielt i perioder med oljeprisfall. 
 
Pendelen har igjen fått et «nytt» utslag. Nå er begrepsapparatet ytterligere utvidet til ESG 
(Environmental, Social, Governance) og SRI (Social Responsible Investments). Dette 
innebærer en mer helhetlig tenkning. En investor, og dermed også en fondsforvalter, bør 
vurdere mange momenter. Investeringene skal ikke skade miljøet, bedriftene skal ikke bryte 
med alminnelige menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter, og de skal drive sin 
virksomhet med høy etisk standard. Korrupsjon, skatteplanlegging og selskaper som 
skjevfordeler inntekter mellom ledelse og aksjonærer ønsker man å holde seg unna. 
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Spesielt den siste utviklingen er etter Gablers mening viktig. Det er ikke nok å «kun» 
ekskludere verstingene. På den andre side kan investering i Impactfond gi høy risiko og høye 
kostnader.  Det siste «pendelutslaget» mot påvirkning stiller store krav til evaluering av fond, 
men utviklingen går i riktig retning. Fondene må evalueres nøye kvalitativt. Kan mer- eller 
mindreavkastning tilskrives forvalterens fokus på ESG og SRI eller er det den underliggende 
markedsutviklingen innenfor energi etc. som er årsakene? Er forvalterens holdninger til ESG 
og SRI ekte? 
 
Etter at FN vedtok sine bærekraftsmål og satte standarder for ansvarlige investeringer, har 
FNs tilnærming til ansvarlige investeringer vunnet terreng blant investorer.  
 
FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI) er det nærmeste man kommer en omforent 
global standard innen ansvarlige investeringer. FNs prinsipper for ansvarlige investeringer er 
ment å sørge for økt bevissthet i investormarkedet. Fondsselskaper og investorer kan slutte 
seg til UNPRI og forplikter seg da til å innarbeide prinsippene i sin investeringsvirksomhet. 
Visjonen er en tro på at ansvarlige investeringer er nødvendig, og vil gi fordeler på lang sikt 
både for miljøet og for samfunnet som helhet.  
 
UNPRI arbeider for å utvikle et globalt bærekraftig finansielt system ved å oppfordre investorer 
til å innarbeide prinsippene for ansvarlige investeringer i sine investeringsstrategier, og 
samarbeid for å utvikle god ansvarlig selskapsstyring.  
 
Prinsippene ble lansert i 2006 og nå har mer enn 1 800 fondsforvaltere og investorer sluttet 
seg til konseptet. De som er tilsluttet som signatarer forplikter seg til følgende 6 prinsipper for 
ansvarlige investeringer: 
1. Vi vil inkorporere ESG i investeringsanalyser og beslutningsprosesser 
2. Vi vil være aktive eiere og inkorporere ESG i vår eierskapspolitikk og praktisk utøvelse 
3. Vi vil analysere ESG temaer i de selskapene hvor vi investerer 
4. Vi vil promotere UNPRI i investeringssektoren 
5. Vi vil samarbeide for å øke effektiviteten i implementeringen av prinsippene 
6. Vi vil rapportere våre aktiviteter og utviklingen i implementeringen av prinsippene 
 
Når FNs prinsipper for ansvarlige investeringer har blitt en viktig felles rettesnor innen 
kapitalforvaltning internasjonalt vil vi anbefale at disse prinsippene også blir førende også for 
stiftelsen, Vi mener at stiftelsen fortrinnsvis bør velge forvaltere som har signert disse 
prinsippene, og som et minimum kreve at forvalterne har en egen policy for ansvarlige 
investeringer/ESG. Vi anbefaler at retningslinjene, som tidligere kun har hatt betydning for 
aksjer, gjøres gjeldende for hele kapitalforvaltningen.  
     
Vi foreslår følgende nye formulering i punkt 4.4 (nå punkt 4.3) i kapitalforvaltningsstrategien: 
 
«Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å bygge opp under FNs prinsipper for 
ansvarlige investeringer (UNPRI), og skal fortrinnsvis velge forvaltere som har signert disse 
prinsippene. Dette innebærer at de enkelte forvaltere er forpliktet til å integrere hensynet til 
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miljø og samfunnsansvar, samt eierstyring og selskapsledelse i investeringsbeslutninger og 
eierskapsutøvelse. Forvaltere som benyttes skal ha en egen dokumenterbar ESG-policy.» 
 
 

3.3 Valutasikringsgrad 
 
I fjerde avsnitt i punkt 6.2 om aksjeinvesteringer står det: 
 
«Utenlandske aksjer valutasikres normalt ikke. Valutasikring kan vurderes ved unormale 
verdier. Ved inngåelse av valutasikring skal graden av valutasikring løpende vurderes.» 
 
Stiftelsen har over lengre tid hatt en etablert praksis om å ha en valutasikringsgrad på 50 % i 
den globale aksjeporteføljen. Dette mener vi er en fornuftig strategi som gjør at ekstremutslag 
i valutakurs i den ene eller andre retningen får en dempet effekt på avkastningen. Vi mener 
at denne praksisen og en valutasikringsgrad på 50 % bør forankres i strategien, slik at det er 
tydelige føringer for hva valutasikringsgraden skal være, og at det ikke blir gjenstand for en 
diskusjon med mer taktisk preg. 
 
Rent konket foreslår vi å omformulere teksten i 6.2 til: 
  
«Utenlandske aksjer skal delvis valutasikres. Normal valutasikringsgrad skal være 50 %, og 
ved rebalanseringer skal den normale valutasikringsgraden tilstrebes. Valutasikret eksponering 
skal oppnås gjennom valutasikrede fond, ikke gjennom egne sikringsinstrumenter.» 
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4. Oppsummering 
 
Gitt at vedtektene endres til ikke å legge vekt på bevaring av realverdien av grunnkapitalen til 
enhver tid, foreslår vi en betydelig økning i stiftelsens aksjeandel for å oppnå en høyere 
langsiktig forventet avkastning. Vi foreslår at strategisk aksjeandel økes til 60 %, og at 
økningen skjer på bekostning av allokeringen til norske og globale obligasjoner. Vi foreslår 
også å ikke ha spesifikk strategisk aksjeeksponering til ulike land og regioner, samt å benytte 
verdensindeksen MSCI All Countries World Index som referanseindeks for aksjeinvesteringene.  
 
Forslag til strategisk aktivaallokering er som følger: 
 

 
 
Vi foreslår enkelte andre sentrale endringer i kapitalforvaltningsstrategien som kort kan 
oppsummeres som følger: 

 Vi foreslår å fjerne stresstesten, og heller underbygge rebalanseringstankegangen 
 Vi foreslår å endre retningslinjer for ansvarlige investeringer for å bygge opp under FNs 

prinsipper for ansvarlige investeringer og kreve at forvalterne har egne policyer på 
området 

 Vi foreslår å forankre praksisen med delvis valutasikring av aksjer i strategien 

Normalposisjon
Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum

Aksjer 60 % 55 % 65 %

Norske obligasjoner 9 % 7 % 11 %
Utenlandske obligasjoner 15 % 12 % 18 %
Sum obligasjoner 24 % 20 % 28 %

Eiendomsfond 15 % 12 % 18 %

Bankinnskudd 1 % 0 % 2 %

Alternative investeringer 0 % 0 % 4 %

SUM 100 %

Frihetsgrader
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1. INNLEDNING 

1.1 Formål  

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er en stiftelse.  I Stiftelsesloven av 2001 finner vi 
følgende om kapitalforvaltning: 
 

” § 18 Forvaltning av stiftelsens kapital 
Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas 
tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende 
avkastning for å ivareta stiftelsens formål” 
 

I stiftelsens vedtekter §6 Grunnkapital og forvaltning av denne heter det: 
 

”Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp til sammen kr 244 000 000:  
 
Fra den enkelte stifter er det skutt inn slik kapital: 

 
Kommune: Beløp: 
Bykle 2.000.000 
Valle 1.000.000 
Bygland 500.000 
Evje og Hornnes 1.000.000 
Iveland 500.000 
Birkenes 4.000.000 
Lillesand 20.000.000 
Grimstad 80.000.000 
Arendal 120.000.000 
Froland 4.500.000 
Åmli 1.000.000 
Vegårshei 500.000 
Tvedestrand 5.000.000 
Gjerstad 2.000.000 
Risør 2.000.000 

 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også er 
ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles. 
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og slik at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle 
forvaltere etter en kapitalforvaltningsstrategi fastsatt av styret. Ved forvaltningen skal det 
så langt som råd er tas etiske hensyn. 
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at grunnkapitalen 
opprettholder sin realverdi over tid.» 
 

Forvaltning av kapitalen til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er en sentral oppgave 
som legger grunnlag for følge opp målsettingen med fondet slik det fremgår av vedtektene § 4. 
 
Dette dokumentet skal gi retningslinjer og føringer som skal gjelde for kapitalforvaltningen for 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  Det skal også gi uttrykk for de målsettinger som bør 
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knyttes til kapitalforvaltningen og plasseringsprodukter som skal benyttes for å oppnå de 
ønskede målsettingene. 
 
Kapitlene 1-5 er av generelle karakter.  Kapittel 6 inneholder den konkrete kapitalforvaltnings-
strategien for det enkelte år.  Dette kapitlet bør være gjenstand for vurderinger og justeringer 
minst en gang i året. I dette dokumentet presenteres strategien for 2021.  
 

1.2 Organisering og ansvar  

Fordeling av ansvar mellom styret og sekretariatet i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
er hjemlet i lov om stiftelser og stiftelsens vedtekter. 
 
Dette innebærer bl.a. at styret som ledd i kapitalforvaltningen  
 

• har ansvaret for at stiftelsens midler forvaltes på en forsvarlig måte og slik at 
avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta stiftelsens formål. 

• vedtar strategi for kapitalforvaltningen og alle senere endringer og justeringer i denne. 

• er ansvarlig for å fastsette eventuelle instrukser og innføre forsvarlige kontrollsystemer 
og rutiner for kapitalforvaltningen. 

• foreta evaluering av strategien etter behov. 
 
Sekretariatet har ansvar for den daglige forvaltning.  Plasseringer av ekstraordinær karakter 
skal behandles av styret. 
 
Sekretariatet skal føre tilsyn med de kapitalforvaltere som er engasjert av styret og rapportere 
allokering av midlene og løpende resultatutvikling til styret på hvert styremøte. 
 

2 SENTRALE BEGREPER  

2.1 Risiko  

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er opptatt av å få en tilfredsstillende avkastning på 
sin kapital.  Samtidig er en opptatt av at kapitalen forvaltes på en slik måte at sikkerheten 
ivaretas på en forsvarlig måte.  Risiko og risikoprofil er sentrale begreper i den sammenheng.  
De ulike typer finansiell risiko kan grupperes på følgende måte:  
 
Kredittrisiko 
Risiko for tap som følge av at motpart i en derivatkontrakt eller en låntaker ikke betaler tilbake 
hele eller deler av lånet (inkludert rentene).  
 
Likviditetsrisiko 
Risiko for at eiendeler ikke kan omsettes nær markedsverdi (transformeres til kontanter) i løpet 
av en avgrenset tidsperiode. 
 
Renterisiko 
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital og sikringsforretninger (deriva-
tkontrakter) som følge av renteendringer. Eksempelvis går verdien av plasseringer i rente-
bærende verdipapirer opp dersom renten går ned. 
 
Valutarisiko 
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital og sikringsforretninger (deriva-
tkontrakter) som følge av endring i valutakurser. 
 



43/20 Kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 20/01095-66 Kapitalforvaltningsstrategi 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond : Gabler - kapitalforvaltningsstrategi for 2021 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

 5 

Administrativ/operasjonell risiko 
Risiko for at man internt (eller hos motpart i transaksjoner) ikke har tilstrekkelig kompetanse/-
bemanning, systemer, rutiner, samt ressurser generelt til å fastsette og implementere strategien 
for finansforvaltning / faren for at noe går galt. 
 

2.2. Andre sentrale begreper 

Durasjon 
Et begrep for løpetid der man også tar hensyn til når obligasjonen har rente- og avdrags-
betalinger. Begrepet gir dermed uttrykk for når långiver får tilbake de pengene han har lånt ut. 
 
Rentefølsomhet/-volatilitet 
Et verdipapirs rentefølsomhet viser den mulige endring i verdipapirets verdi ved en renteendring 
på ett (1) prosentpoeng. Rentefølsomhet kan regnes på enkeltpapirer og som gjennomsnitt for 
hele porteføljer. Verdipapirer med lang løpetid har stor rentefølsomhet og er utsatt for store 
kursbevegelser ved endringer i markedsrenten.  
 
Volatilitet gir tilsvarende et uttrykk for hvor mye obligasjoner eller aksjer kan svinge rundt sin 
egen antatte trend. Stor volatilitet innebærer at markedsverdien endres i betydelig grad mer enn 
trenden i markedet.  
 
Standardavvik 
Når vi beregner den forventede avkastningen for en investering, finner vi hvor «tyngden» av 
mulige avkastningsutfall vil ligge. Standardavviket gir informasjon om variabilitet eller 
spredningen i avkastningen. 
 

3 PLASSERINGSALTERNATIVER/AKTIVAKLASSER 

Nedenfor følger en oversikt over de ulike plasseringsalternativene som foreligger  

3.1 Bankinnskudd 

Innskudd i bank regnes som en plassering med svært lite risiko og høy grad av likviditet. 
Avkastningen på slike plasseringer får en forholdsvis umiddelbar tilpasning til den rentesituasjon 
som gjelder ellers i samfunnet. Bankinnskudd kan også plasseres på termin. Dette innebærer at 
renten for en avtalt periode fastsettes på forhånd.  Banker tilbyr denne plasseringsform for 
perioder på inntil et år.  
 

3.2 Pengemarkedsplasseringer/sertifikater 

Plassering i pengemarkedet kan enten gjøres i enkeltsertifikater eller i pengemarkedsfond som i 
realiteten er en sammensetning av enkeltsertifikater. Et sertifikat er et rentebærende papir med 
løpetid på inntil ett år, eller i realiteten en kortsiktig obligasjon (beskrives i d. f.).    
 
Risikoen med plassering i pengemarkedet knyttes til utsteder av det enkelte rentepapir.  
 

3.3 Obligasjoner  

Obligasjoner er rentebærende papirer med løpetid over ett år. For andre obligasjoner enn 
statsobligasjoner vil det alltid være kredittrisiko. Det kan videre være hensiktsmessig å skille 
mellom følgende: 
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Omløpsobligasjoner er et markedsbasert finansielt omløpsmiddel. Dersom markedsrenten 
stiger, vil en obligasjon med en rente fastsatt på et tidligere tidspunkt gi en ugunstig avkastning 
for obligasjonseier. Verdien på obligasjonen synker. Omvendt når renten ellers går ned, da 
stiger obligasjonens verdi. 
 
Det er løpetiden på obligasjonen som avgjør i hvor stor utstrekning obligasjonen synker eller 
stiger i verdi. Lang bindingstid gir stort verdifall, og omvendt.  
 
En obligasjon som planlegges holdt helt til forfall kan regnskapsmessig klassifiseres som 
anleggsmiddel (anleggsobligasjon). Uavhengig av hvorvidt markedsrenten går opp eller ned, gir 
den enkelte obligasjon regnskapsmessig en fast årlig avkastning, tilsvarende obligasjonens 
effektive rente på kjøpstidspunktet. Anleggsobligasjoner vil være et virkemiddel for å stabilisere 
det regnskapsmessige resultatet.  
 
Plasseringen i obligasjoner kan også gjøres i obligasjonsfond som i realiteten er en 
sammensetning av enkeltobligasjoner. 
 
Plassering av obligasjoner kan gjøres både i norske og globale obligasjoner. Globale 
obligasjoner bidrar til å øke diversifiseringen på porteføljen.  Videre vil en få tilgang til et større 
og bredere marked enn det norske. Innenfor globale obligasjoner kan det plasseres i 
Investment Grade obligasjoner, som er globale obligasjoner med en kredittrating lik eller bedre 
enn BBB-, Statsobligasjoner utstedt av OECD-land, High Yield obligasjoner, som er globale 
obligasjoner med en kredittrating lavere enn BBB-, samt obligasjoner utstedt av fremvoksende 
land, såkalt emerging market debt. Som følge av valutarisiko bør investeringer i globale 
obligasjoner valutasikres.  
 

3.4 Aksjer 

Aksjeplasseringer skjer i utgangspunktet med en udefinert tidshorisont, i og med at man 
fortløpende kan velge å realisere de aktuelle aksjene. Det er godt historisk belegg for å si at 
man i et lengre tidsperspektiv får en risikopremie ved å investere i aksjer fremfor i andre typer 
aktiva. 
 
Den naturlige motposten til den forventede risikopremien, er faren for de mer kortsiktige 
fluktuasjoner i aksjenes verdi. Slike svingninger kan være betydelige fra det ene året til det 
andre. Ved investeringer i aksjer bør man legge et langsiktig perspektiv til grunn. 
 
Norske aksjer 
Norske aksjer inndeles i aksjer som er notert på Oslo Børs og aksjer som ikke er børsnotert 
(unoterte). I tillegg kommer grunnfondsbevis, som er et verdipapir som primært utstedes av 
sparebanker.  
 
Globale aksjer  
En bredt sammensatt portefølje av globale aksjer vil innebære risikoutjevning i forhold til 
plassering i norske aksjer. Dette fordi konjunkturer i enkeltmarkeder avdempes når 
verdensmarkedet ses under ett. 
 
Volatiliteten i en sammensatt portefølje av globale aksjer vil normalt være lavere enn for en 
norsk portefølje.  
 
Aksjefond 
Hvis omfanget av en aksjeportefølje er begrenset, spesielt med tanke på nominelle 
kroneverdier, kan plasseringer i aksjefond være et aktuelt alternativ. Med en liten portefølje av 
enkeltaksjer vil det være vanskelig å oppnå en hensiktsmessig diversifisering på porteføljen.  
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I aksjefond vil man oppnå en portefølje av aksjer satt sammen etter en fastsatt investeringsprofil 
som skal gjelde for det aktuelle fond. Fondsforvalter får en fastsatt provisjon som avregnes 
løpende i verdiutviklingen på fondet. 
 
Aksjer i fremvoksende markeder 
Fremvoksende markeder kan refereres til markeder som enda ikke er ferdig utviklet og som er i 
kraftig vekst. Dette er for eksempel land som Brasil, Kina, Thailand og Korea. Hensikten ved å 
investere i fremvoksende markeder er diversifisering, samt at en tar inn over seg en globalisert 
verdensøkonomi. Mens disse selskapene utgjorde 1 % av børsnoterte selskaper i verden i 
1988, målt etter markedsverdi, utgjør de nå omtrent 11 %.  

3.5 Eiendom 

Det er adgang til å investere i eiendom. Dette kan bl.a. gjøres ved å investere i eiendomsfond. 
Eiendom er en interessant aktivaklasse med en avkastning og risiko mellom obligasjoner og 
aksjer. Den kan bidra til en god diversifisering.  Det er imidlertid en lite likvid aktivaklasse.   

3.6 Andre plasseringer 

Ut over de aktivaklassene som er beskrevet, gjenstår det fortsatt andre alternativer. En må til 
enhver tid vurdere innføring av nye plasseringsprodukter. 
 
Derivater 
En samlebetegnelse på kontrakter basert på verdien av et sett underliggende (fysiske) aksjer 
eller (fysiske) obligasjoner eller indekser bestående av aksjer eller obligasjoner. De viktigste 
former for derivater er terminforretninger og opsjoner. 
 
Venturefond (private equity) 
Venturefond (private equity) skyter inn egenkapital i svært unge selskaper, og spiller som oftest 
en aktiv rolle i utviklingen av selskapene. Investeringene er preget av høy risiko.   
 
Hedgefond 
Et hedgefond har som mål å gi en viss absolutt avkastning, uavhengig av om børser og renter 
går opp eller ned. Hedgefond er en samlebetegnelse på ulike forvaltningsstrategier med svært 
forskjellige risikoegenskaper. Generelt har forvalterne stor frihetsgrad og er lite regulert. 
Målsetningen er å ha lav korrelasjon med tradisjonelle instrumenter. 
 

4 RETNINGSLINJER 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er opptatt av at kapitalen forvaltes på en slik måte at 
sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte.  Samtidig må kapitalen sikres en langsiktig tilfreds-
stillende avkastning som er høyere enn bankrenten. For å oppnå en slik høyere avkastning må 
midlene investeres i plasseringer med en høyere risiko. Dette innebærer at midlene skal 
investeres i en veldiversifisert portefølje.    

4.1 Grunnkapital  

Fondets grunnkapital er pr. 31.desember 2019 på 244 mill. kroner. I tillegg er det tillagt fra 
tidligere års avkastning 90,1 mill. kroner slik at sum bunden kapital er på 334,1 mill. kroner.  
 
Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal opprettholde realverdien. I 
følge vedtektene skal dette gjøres ved at deler av kapitalavkastningen normalt skal legges til 
grunnkapitalen, slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi over tid. For å operasjonalisere 
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dette legges det opp til at grunnkapitalen normalt tilføres den del av avkastningen som tilsvarer 
siste års vekst i konsumprisindeksen.  

4.2 Bruk av avkastning 

Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn: 
 

1. Utdeling av midler. 
2. Opprettholdelse av fondets realverdi. 
3. Oppbygging av bufferkapital. 

 

4.3 Retningslinjer for etisk og ansvarlig forvaltning: 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ønsker å bygge opp under FNs prinsipper for 
ansvarlige investeringer (UNPRI), og skal fortrinnsvis velge forvaltere som har signert disse 
prinsippene. Dette innebærer at de enkelte forvaltere er forpliktet til å integrere hensynet til miljø 
og samfunnsansvar, samt eierstyring og selskapsledelse i investeringsbeslutninger og 
eierskapsutøvelse. Forvaltere som benyttes skal ha en egen dokumenterbar ESG-policy. 
 

5 KAPITALFORVALTNINGEN  

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal bruke aktive forvaltere ved forvaltningen av 
fondets midler.  Det skal alltid være flere (minst 2) kapitalforvaltere og det er mulig å ha flere 
kapitalforvaltere innenfor en aktivaklasse. 
 
Overfor den enkelte forvalter skal det primære evalueringskriteriet være oppnådde resultater 
sett i forhold til referanseindeksene (benchmarking) for den avtalte porteføljen.  
 

5.1 Vurderingskriterier 

I tillegg til avkastningen skal også andre forhold vektlegges i betydelig grad ved evalueringen av 
aktive forvaltere. Dette skal være forhold som: 
 

• organisering av forvaltningen, særlig med hensyn til størrelse, erfaring og kompetanse 

• kvalitet på månedlige rapporter til fondet 

• faktiske avvik i fra det oppdraget som er gitt til forvalter 

• soliditet hos forvalter  

• pris på tjenestene, primært uttrykt gjennom forvaltningsprovisjon.  
 

5.2 Rapporteringsrutiner.   

Det skal til hvert styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond legges frem rapporter 
som viser fordelingen av fondets midler sammen med en løpende resultatvurdering av 
kapitalforvaltningen.  
 
Rapportene skal oversendes innen 10 virkedager etter hvert månedsskifte og må være utformet 
slik at de kan legges frem for styret.  
 
Det skal minst en gang per år avholdes møter mellom rådgiver og fondet, hvor en eller flere 
forvaltere også deltar. I disse møtene skal en gå gjennom historisk avkastning, vurdere 
risikosituasjonen og makroøkonomiske forhold i aksje- og rentemarkedene. I tillegg skal 
rådgiver komme med anbefalinger om eventuelle justeringer i kapitalforvaltningsstrategien.  
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6 FORVALTNINGSSTRATEGI FOR 2021 

6.1 Aktivasammensetning 

Det skal settes av nok midler som bankinnskudd slik at en har likviditet til å møte de løpende 
forpliktelsene dog ikke mer enn 10 mill. kroner. Tabellen nedenfor viser strategiske 
sammensetning av aktivaklasser, og frihetsgrader for de ulike aktivaklassene i porteføljen: 
 

 
 
Økningen i aksjeandel fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021 bør skje gradvis med sikte på å være 
tilpasset ny strategisk allokering i løpet av 2021.  
 
Ved vurderingen av avkastningen skal det brukes følgende referanseindekser: 
 

• Aksjer – Morgan Stanley All Country World Index (MSCI AC)* 

• Eiendomsfond - Faktisk avkastning i eiendomsfond   

• Norske obligasjoner – NBP Norwegian RM1-RM3 Duration 3 Index NOK UH 
(NORM123D3)  

• Utenlandske obligasjoner - Barclays Capital Global Aggregate Index + valutasikring 

• Bank – ST1X 
 

*Ved delvis eller full valutasikring justeres aktivaklassens indeks tilsvarende 
 

Referanseindeks for totalporteføljen: 60 % Morgan Stanley All Country World Index + 1 % ST1X 
+ 9 % NORM123D3 + 15 % Barclays Capital Global Aggregate Index + 15 % faktisk avkastning 
i eiendomsfond. 
 
Rebalansering skal vurderes månedlig. Det skal foretas rebalansering dersom allokeringen til 
en aktivaklasse avviker fra minimums- og maksimumsrammeneavviker. Det skal ikke foretas 
rebalansering i eiendomsfond.  
 
Det er ingen regler/grenser for når en skal rebalansere forvalterandeler innen en aktivaklasse 
som har flere forvaltere. Eventuell rebalansering av forvalterandeler kan for eksempel foretas i 
forbindelse med uttak fra fondet eller ved rebalansering mellom aktivaklasser. Sekretariatet har 
fullmakt til å justere forvalterandelene etter råd fra Gabler. 
  

Normalposisjon

Aktivaklasse Strategisk vekt Minimum Maksimum

Aksjer 60 % 55 % 65 %

Norske obligasjoner 9 % 7 % 11 %

Utenlandske obligasjoner 15 % 12 % 18 %

Sum obligasjoner 24 % 20 % 28 %

Eiendomsfond 15 % 12 % 18 %

Bankinnskudd 1 % 0 % 2 %

Alternative investeringer 0 % 0 % 4 %

SUM 100 %

Frihetsgrader
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6.2 Øvrige begrensninger for fondets investeringer: 

Aksjeinvesteringer: 
Majoriteten av aksjeplasseringene skal være aksjer og grunnfondsbevis som er børsnotert på i 
land som inngår i Morgan Stanley All Country World Index. Maksimalt 5 % av aksjeporteføljen 
kan investeres i unoterte aksjer samt i aksjer som planlegges børsnotert i nær framtid. 
 
Aksjeplasseringene skal forvaltes etter en konservativ risikoprofil og det skal tilstrebes god 
spredning mellom ulike sektorer og ulike regioner for å sikre en veldiversifisert portefølje.   
 
Ved investeringer i aksjefond gjelder tilsvarende bestemmelser som nevnt ovenfor.  
 
Utenlandske aksjer skal delvis valutasikres. Normal valutasikringsgrad skal være 50 %, og ved 
rebalanseringer skal den normale valutasikringsgraden tilstrebes. Valutasikret eksponering skal 
oppnås gjennom valutasikrede fond, ikke gjennom egne sikringsinstrumenter. 
 
Plassering i eiendomsfond 
Investeringer i eiendom skal være i ”eiendomsfond”, hvor formålet er å investere i en 
diversifisert eiendomsportefølje primært sammen med andre institusjonelle investorer. 
 
Det skal investeres i eiendomsfond som primært investerer i Norge. Det åpnes opp for 
investeringer i andre deler av Norden også. Minst 50 % må investeres i Norge. 
 
Det skal kun investeres i næringseiendom. 
 
Det skal ikke være opplåning (gearing) i fondet utover normal driftskreditt. 
 
Norske obligasjoner 
Durasjon for norske obligasjoner: Normalt 3 år, minimum 1 år og maksimum 5 år. 
 
Durasjon for pengemarkedsplasseringer: Normalt 3 mnd, minimum 0 mnd og maksimum 1 år. 
 
Investeringene skal være diversifiserte, både med hensyn til sektorer og enkeltutstedere. Det 
skal utelukkende investeres i obligasjoner utstedt av stater, fylker, kommuner og foretak med 
finansieringsbehov knyttet til sin virksomhet. 

Porteføljen av norske obligasjoner skal bestå av investment grade obligasjonsfond eller 
enkeltobligasjoner. Det åpnes for at det kan investeres i fond som har papirer med en 
kredittkvalitet som er lavere enn ”investment grade”. Denne andelen skal være maksimalt 15 % 
av obligasjonsporteføljen. 
  
Utenlandske obligasjoner 
Aktivaklassen utenlandske obligasjoner skal være veldiversifisert med hensyn på utstedere. 
Hovedtyngden av porteføljen skal være investert i obligasjoner med god kredittverdighet, dvs. 
stater innenfor sone A (OECD-området) og papirer garantert av disse, samt finansinstitusjoner 
og foretak med ”investment grade” rating (minimum BBB-). Investeringer i utenlandske 
obligasjoner skal skje gjennom valutasikrede verdipapirfond som er omfattet av 85/611/EØF 
med senere endringer (UCITS-direktivet). Hensynet til diversifisering blir ivaretatt gjennom et 
slikt krav. Normal durasjon skal være 7 år.  



44/20 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – forvalter- og fondsanbefalinger - 20/01095-67 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – forvalter- og fondsanbefalinger : Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – forvalter- og fondsanbefalinger

 
 
 

Dokumentnr.: 20/01095-67  side 1 av 3 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-67 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 

 
   

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – Forvalter- og 
fondsanbefalinger 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond selger seg ut av Tempelton Global Bond 
Fund. Investeringene i i globale obligasjoner fordeles med 1/3 i hvert av fondene 
PIMCO Global Bond Fund, BlueBay IG Global Agg og PIMCO Income Fund. 

2. Aksjeporteføljen investeres i følgende fond: 
 
Fond     Allokering   Valutasikret 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AKO Global Long Only             10 %    Ja 
Egerton Capital Equity Fund  10 %    Ja 
Lansdowne DMLO     5 %    Ja 
The Children’s Investment Fund   5 %    Ja 
Ardevora Global Equity   10 %    Nei 
Generation Global Equity   10 %    Nei 
Artisan Global Discovery    5 %    Nei 
TT Emerging Markets     5%    Nei 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM      60 % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Implementeringen av aksjeporteføljen i punkt 2 skjer gradvis i forbindelse med 
økning av aksjeandelen fra 45 % til 60 %. 

 
 
 
Vedlegg 
Gabler - Forvalter- og fondsanbefalinger for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
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Saksopplysninger 
 
I 2020 har det vært dårlige resultater i noen av fondene som kompetansefondet har 
plassert midler i. Det gjelder særlig Tempelton Global Bond Fund på rentesiden og 
Landsdowne DMLO innenfor globale aksjer.  
 
Gabler har foretatt en gjennomgang av porteføljen og kommet med nye forslag til 
forvaltere og fond.  Anbefalingene på rentesiden gjelder uavhengig av endringene i 
kapitalforvaltningsstrategien.  Anbefalingene på aksjesiden forutsetter at ordlyden i 
kapitalforvaltningsstrategien endres til å bygge opp under FNs prinsipper for ansvarlige 
investeringer og kreve ESG-policyer fra forvalterne, istedenfor å være knyttet opp mot 
Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sin ekskluderingsliste. 
 
 
Vurderinger 
 
Gabler har utarbeidet et eget notat med forvalter og fondsanbefalinger. Notatet følger som 
vedlegg til saken.  I notatet er det en grundig gjennomgang og vurdering av de 
anbefalinger som Gabler kommer med. 
 
Rentefond 
Tempelton Global Bond Fund har vært i porteføljen siden mai 2015 og utgjør ved 
utgangen av oktober 5,8 % av porteføljen. Fondet er et statsobligasjonsfond med et fritt 
investeringsmandat og har historisk hatt stor grad av renteeksponering mot fremvoksende 
markeder.  
 
På bakgrunn av utviklingen i 2020 anbefaler Gabler at en selger seg ut av Tempelton 
Global Bond Fund, og fordeler investeringene med 1/3 i hvert av fondene PIMCO Global 
Fund, BlueBay IG Global Agg og PIMCO Income Fund som fondet allerede har plassert 
midler i.  
 
Aksjefond 
Gjeldene kapitalforvaltningsstrategi gir føringer på at aksjefond i porteføljen skal følge 
SPU’s ekskluderingsliste.  Det fører til en begrensning i investeringsuniverset. AKO, 
Ardovera, Generation og Lansdowe følger SPU’s ekskluderingsliste. Ellers er det få 
utenlandske forvaltere som følger denne.  
 
Med forslaget i kapitalforvaltningsstrategien om å knytte ansvarlige investeringer til å 
vektlegge FNs prinsipper for ansvarlige investeringer og krav til at forvaltere skal ha en 
policy for ESG/ansvarlige investeringer, utvider investeringsuniverset og åpner opp for 
investeringer hos en rekke kvalitetsforvaltere som også vektlegger ansvarlighet i sine 
investeringer.  
 
I tillegg legges det opp til å øke aksjeandelen til 60 %.  Det innebærer et økt behov for 
diversifisering på forvaltere.  I dag benyttes fire forvaltere.  Det antallet bør økes for å sikre 
tilstrekkelig diversifisering på fond og forvaltere.   
 
Gabler anbefaler tre nye fond som en kan investere i.  Det er: 
 

• Artisan Global Discovery 

• Egerton Capital Equity Fund 

• The Childeren’s Investment Fund. 
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Dette er fond som tilfredsstiller FNs prinsipper for ansvarlige investeringer, men som ikke 
følger kravene i SPUs ekskluderingsliste. For øvrig er fondene nærmere beskrevet i 
Gablers notat og det vises til det i denne sammenheng. 
 
Forslag til sammensetning av aksjeportefølje 
I tabellen som følger vises hvordan aksjeporteføljen kan se ut dersom man legger til grunn 
en aksjeandel på 60 % og følger anbefalingene om å investere i de tre nye fondene: 
 
Fond     Allokering   Valutasikret 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AKO Global Long Only             10 %    Ja 
Egerton Capital Equity Fund  10 %    Ja 
Lansdowne DMLO     5 %    Ja 
The Children’s Investment Fund   5 %    Ja 
Ardevora Global Equity   10 %    Nei 
Generation Global Equity   10 %    Nei 
Artisan Global Discovery    5 %    Nei 
TT Emerging Markets     5%    Nei 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SUM      60 % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Det er verdt å merke seg at flere av forvalterne tilbyr både usikrede og valutasikrede 
andelsklasser av sine fond.  Det gjelder blant annet Egerton, Ardevora og Artisan.  
Oppstillingen viser en skisse som sørger for en valutasikringsgrad på 50 %. 
 
Implementeringen av den foreslåtte aksjeporteføljen vil Gabler komme tilbake til etter et 
eventuelt vedtak. Det må også ses i sammenheng med økt aksjeandel til 60 %  
 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet vil anbefale at styret følger Gablers tilrådinger når det gjelder valg av 
forvaltere og fond. 
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Vår misjon er å skape resultater som gir muligheter. Dette skal vi 
oppnå gjennom å hjelpe våre kunder til å se, forstå og sikre sin 

fremtid innen investering, pensjon og forsikring. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
Forvalter- og fondsanbefalinger 

 
 
13. november 2020 
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1. Innledning 
 
Gabler anbefaler enkelte endringer i porteføljesammensetningen til Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond (stiftelsen). Den ene anbefalingen på rentesiden gjelder uavhengig av 
eventuelle endringer som gjøres i kapitalforvaltningsstrategien. Anbefalingene på aksjesiden 
er betinget av at ordlyden i kapitalforvaltningsstrategien endres til å bygge opp under FNs 
prinsipper for ansvarlige investeringer og kreve egne ESG-policyer fra forvalterne, i stedet for 
å være knyttet opp mot Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sin ekskluderingsliste. 
 
Vi har valgt å dele dokumentet i to, hvor første del omfatter rentesiden og andre del omfatter 
aksjesiden.  
 

2. Rentefond 
 

2.1 Templeton Global Bond Fund 
 
Templeton Global Bond Fund har vært i porteføljen siden mai 2015, og utgjør ved utgangen 
av oktober 5,8 % av totalporteføljen. Templeton Global Bond Fund er et statsobligasjonsfond 
med et fritt investeringsmandat, og har historisk hatt stor grad av renteeksponering mot 
fremvoksende markeder. Fondet driver en indeksuavhengig forvaltning og korrelasjonen mot 
referanseindeks er tilnærmet lik null. Fondet forvaltes av Michael Hasenstab som er en svært 
anerkjent forvalter med sterke historiske resultater å vise til. 
 
Hovedhensikten med å ha Templeton i porteføljen har vært å gi eksponering mot deler av 
rentemarkedet som man ikke er eksponert mot i øvrige rentefond, og dermed sørge for en 
bedre diversifisering. Samtidig har det vært en sterk tro på forvalters evne til å levere god 
avkastning over tid, og hente ut avkastning fra økonomier med høyere realrenter enn hva vi 
ser i utviklede markeder.  
 
Ser vi i bakspeilet har ikke avkastningen vært som forventet. Forvalters tilnærming til å 
identifisere gode investeringsmuligheter har fungert dårlig i dagens regime hvor 
sentralbankers rentepolitikk ikke lenger er dominert av inflasjons- og vekstforventninger, men 
i langt større grad rettes inn mot generelle stabiliseringshensyn (QE, Macroprudential policies 
etc). Dette svekker fondets evne til å skape merverdi i dagens marked. 
 
Gablers tiltro til Templeton er svekket i løpet av 2020, og fondet har nå 3 av 5 G-er på vår 
kvalitative skala. Gabler har ingen bred salgsanbefaling på Templeton, men vi mener at det nå 
finnes bedre måter å innette porteføljen på for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. 
PIMCO Income Fund vurderes som et bedre instrument for å spre risikoen i den totale 
porteføljen, og gi eksponering mot avkastningskilder som ikke ligger i de brede globale 
investment grade fondene, PIMCO Global Bond Fund og BlueBay IG Global Agg 
 
Vi anbefaler å selge Templeton Global Bond Fund og fordele investeringene i globale 
obligasjoner med 1/3 i hver av fondene PIMCO Global Bond Fund, BlueBay IG Global Agg og 
PIMCO Income Fund som stiftelsen allerede er investert i i dag 
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3. Aksjefond 
 
Stiftelsens føringer på at aksjefond i porteføljen skal følge SPUs ekskluderingsliste innebærer 
at investeringsuniverset begrenses. AKO, Ardevora, Generation og Lansdowne som er de 
globale forvalterne i porteføljen, følger alle SPUs ekskluderingsliste. Imidlertid er det slik at det 
er et fåtall forvaltere av globale aksjefond basert utenfor Norge som gjør det. Det betyr ikke 
at andre internasjonale forvaltere ikke tar ansvarlige investeringer på alvor. Det betyr bare at 
de gjør sine vurderinger og ekskluderinger på en måte som ikke fullt ut er sammenfallende 
med SPU.  
 
Vårt forslag til ordlyd knyttet til ansvarlige investeringer som vektlegger FNs prinsipper for 
ansvarlige prinsipper og krav til at forvalterne skal ha en egen policy for ESG/ansvarlige 
investeringer, utvider investeringsuniverset og åpner opp for investeringer hos en rekke 
kvalitetsforvaltere som også vektlegger ansvarlighet i sine investeringer.  
 
Et annet viktig poeng er at dersom strategisk aksjeandel økes til 60 %, så innebærer det et 
økt behov for diversifisering på forvaltere. I dag benyttes 4 globale aksjeforvaltere i 
porteføljen. Det tallet bør økes dersom aksjeandelen økes til 60 %, slik at man sikrer 
tilstrekkelig diversifisering på fond og forvaltere.  
 
I det videre vil vi presentere 3 aksjefond som vi vil anbefale stiftelsen å investere i dersom 
retningslinjene for ansvarlige investeringer endres.  
 

3.1 Artisan Global Discovery 
 
Artisan Global Discovery forvaltes av Artisans vekst-team. Filosofien deres er å finne bedrifter 
som tjener gode penger i dag, men som står foran en periode med akselererende vekst i topp- 
og bunnlinje (brytningspunkt i sin lønnsomhetssyklus), uten at markedet har fått dette helt 
med seg. Det er altså selskaper som er over etableringsfasen, hvor risikoen er høy. Fondet 
investerer dermed hovedsakelig i small- og mid-capuniverset.  
 
Artisan har levert meget sterk avkastning de seneste årene, og manøvreringen til Artisan 
Global Discovery i og etter coronakrisen har vært forbilledlig.  Avkastning hittil i år er 35,1 % 
per utgangen av oktober. Fondet følger UNPRI, men ikke SPUs ekskluderingsliste. 
Sannsynligheten for at de vil investere i selskaper som er på ekskluderingslisten anses som 
lav. De er dog investert i et energiselskap som er på SPUs observasjonsliste (ikke ekskludert). 
Det er et selskap som i dag har en del kullkraftproduksjo, men som har en uttalt målsetting 
om å dreie mot fornybar energi og fase ut kull. Artisan ønsker å være med og være en pådriver 
på reisen. 
 
Faktaark for Artisan Global Discovery med blant annet kostnadsinformasjon, samt Gablers 
kvantitative og kvalitative analyser av fondet er lagt ved som vedlegg 1. 
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3.2 Egerton Capital Equity Fund 
 
Investeringsfilosofien til Egerton kan oppsummeres som fleksibel, basert på godt 
inntjeningsmomentum og vekst i selskapene, men samtidig er Egerton disiplinerte med tanke 
på prising, understøttet av grundige aksjeanalyser. Egerton vektlegger fundamental 
selskapsanalyse og har over lang tid vist en kombinasjon av avkastningsresultater og 
kapitaldisiplin som svært få kan måle seg med. 
 
Til tross for lav kapital til forvaltning, er de sammen med TCI den forvalteren som har levert 
mest euro i avkastning av alle forvaltere i Europa. Etter forvaltningskostnader har Egerton slått 
referanseindeks med ca. 9 % per år, og de har kun vært bak benchmark fem av tjuefem år 
fondet har eksistert. Fondet hadde europeisk mandat de første ti årene, før de gradvis migrerte 
mot et globalt univers, og benchmark er nå MSCI World (f.o.m. 2012). Egerton er stengt for 
nye kunder og var også stengt mesteparten av 2000-tallet. De kan vise til en bunnsolid 
kapitaldisiplin gjennom hele selskapets historie. Kapital til forvaltning er ca USD 20 mrd (70 % 
L/O og 30 % L/S), hvor brorparten av kapitalen er kundenes avkastning. 
 
Egerton har forpliktet seg til å bli UNPRI-signatar og har en egen policy for ESG. Fondet er for 
tiden investert i Airbus og Safran, som er to selskaper som er ekskludert fra SPU sitt 
investeringsunivers. 
 
Faktaark for Egerton Capital Equity Fund med blant annet kostnadsinformasjon, samt 
Gablers kvantitative og kvalitative analyser av fondet er lagt ved som vedlegg 2. 
 

3.3 The Children’s Investment Fund (TCI) 
 
TCI ledes av den legendariske investoren Chris Hohn, og kan vise til en avkastning på 17 % 
per år over 15 år. TCI har utøvd aktivt eierskap i så godt som alle selskapene de er involvert i 
fra dag én, og tar store eierandeler i børsnoterte selskaper, krever innflytelse og involverer 
seg for å bedre virksomhetsstyring. Etter Hohn var ferdig på Harvard (top 5 % student), lærte 
han investeringsfaget av PE-forvalteren Apax og hos Richard Perry i Perry Capital, og senere 
av John Armitage i Egerton.  
 
Hohn forvalter i dag fondet i tråd med Ben Grahams og Warren Buffets verdibaserte 
investeringsfilosofi. Hohn investerer i lett forståelige infrastrukturlignende selskaper med høy 
fundamental verdi som har førsteklasses evne til å overleve nedturer med sine eiendeler intakt. 
De typiske selskapene de eier er i monopol-, duopol- eller oligopolsituasjoner som motorveier, 
tunneler, jernbane, flyplasser, børser, kabel i bakken eller systemkritisk teknologisk 
infrastruktur. TCI vil være strukturelt uten bankeksponering (umulig å regne på ifølge Hohn) 
og retail (utsatt for disruption) og investerer kun i modne markeder. Chris Hohn er en globalt 
anerkjent filantropist, self-made og fremstår som svært lite opptatt av materielle goder og 
donerer milliarder av kroner til veldedige formål, herunder underpriviligerte barn (derav 
fondsnavnet). Gabler har fått TCI til å etablere fondsplattform onshore innenfor 
fritaksmetoden, tilbyr andelsklasse valutasikret til NOK og er UNPRI-signatar. Det er verdt å 
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påpeke at TCI er et konsentrert fond med få posisjoner, noe som taler i retning av en begrenset 
eksponering i fondet.  

 
TCI er i likhet med Egerton investert i Airbus og Safran, som er to selskaper som er ekskludert 
fra SPU sitt investeringsunivers. 

 
Faktaark for TCI med blant annet kostnadsinformasjon, samt Gablers kvantitative og 
kvalitative analyser av fondet er lagt ved som vedlegg 3. 
 

3.4 Forslag til sammensetning av aksjeportefølje 
 
Nedenfor har vi stilt opp hvordan en aksjeportefølje kan se ut for Aust-Agder Utviklings- og 
Kompetansefond i fremtiden, gitt at man ønsker å investere i de tre fondene som er presentert 
her. 
 
Porteføljen vil bestå av internasjonalt anerkjente forvaltningsmiljøer, og vil være 
veldiversifisert på forvaltere og forvaltningsstiler.  
 

 
 
Det er verdt å poengtere at flere av forvalterne ovenfor tilbyr både usikrede og valutasikrede 
andelsklasser av sine fond. Det gjelder blant annet Egerton, Ardevora og Artisan, slik at 
oppstillingen ovenfor er en skisse som også sørger for en valutasikringsgrad på 50 %. 
 

3.5 Implementering 
 
En eventuell implementering av foreslått aksjeportefølje må vi komme tilbake til etter et 
eventuelt vedtak. Implementeringen må i så måte også ses i sammenheng med anbefalingen 
om en gradvis økning i aksjeandelen opp mot foreslått strategisk aksjeandel på 60 %. 
 
 
 
 
 
 

Fond Allokering Valutasikret
AKO Global Long Only 10 % Ja
Egerton Capital Equity Fund 10 % Ja
Lansdowne DMLO 5 % Ja
The Children's Investment Fund 5 % Ja
Ardevora Global Equity 10 % Nei
Generation Global Equity 10 % Nei
Artisan Global Discovery 5 % Nei
TT Emerging Markets 5 % Nei
Sum 60 %
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Vedlegg 1 – Artisan Global Discovery 
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Artisan Global Discovery Fund 

Artisan Global Discovery Fund er et globalt aksjefond som gjennom sin investeringsfilosofi og prosess 
identifiserer selskaper med en solid forretningsmodell, som er i et brytningspunkt i inntjeningssyklusen, 
men som prises attraktivt. Fondet vil i stor grad dekke globale mid-cap selskaper. Fondet er registrert i 
Irland og faller innenfor fritaksmetoden.  
 
For mer kvalitativ informasjon henviser vi til prospekt og presentasjon av fondet. 
     
Risiko: HØY 
Midlene i aksjefond fordeles i flere ulike investeringer for å være mindre utsatt for verdifall i 
enkeltinvesteringer. Verdien på fondets investeringer er utsatt for markedsrisiko. Fondet påvirkes, positivt 
og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes. Gjennom investeringer 
i aksjer tar investor også likviditetsrisiko, valutarisiko og forvalterrisiko (i aktivt forvaltede fond).  
 
Risikovurderingen tar ikke høyde for effekter av uvanlige markedsforhold eller store uforutsette hendelser 
som politiske inngrep, naturkatastrofer eller lignende.  
 
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 

 
Kostnader: 

 
 

Prestasjonsbasert honorar: Ingen 
 
Likviditet/Innløsning: 
Likviditet:   Daglig 
Tidsfrist:   Ingen 
Lock up:   Nei 
 
Fondets referanseindeks: MSCI All Country World Index / MASCI All Country World Index Local 
 
ESG:    UNPRI signatar 
    Egen ESG Policy og ESG integrert i investeringsprosessen 
    SPU  

 
 
Andelsklasser:  ISIN nummer: IE00BF2VV687 

   Lokal valuta 
   UCITS 
 

ISIN nummer: IE00BG0WJF59 
   Valutasikret til NOK 
   UCITS 
 

 

Allokering i NOK

10 000 000           

% 0,50 % 0,20 % 0,70 % 0,00 % 1,00 % 0,00 % 0,70 % 0,44 % 0,40 %

NOK 50 000              20 000            70 000           -                        70 000                                                                   44 200             40 000            

Rabatt på 
forvaltnings-

honorar

Artisan Global 
Discovery 

Fondsnavn
Forvaltnings- 

honorar

Estimerte 
andre 

kostnader

Sum løpende 
kostnader 

(TER)

Suksess-
honorar

Forventet 
meravk. 
ifht. ref. 

Forventet 
suksesshonorar

Forventet TER inkl. suksess-honorar
Estimerte 

transaksjons-
kostnader
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Artisan Global Discovery Fund sep. 17 - sep. 20

Porteføljevekst siden start Avkastningsavvik

Nøkkeltall siden start Avkastning*

Ann. avkastning fond 29,4 % Beta 0,99 3 mnd 6 mnd 9 mnd 1 år 2 år 3 år

Portefølje 9,8 % 32,5 % 34,1 % 42,9 % 31,2 % n.a.

Ann. avkastning indeks 14,2 % Forklaringsgrad 0,75 Benchmark 4,8 % 15,6 % 7,7 % 13,3 % 13,2 % n.a.

Meravk. 5,0 % 16,8 % 26,4 % 29,6 % 18,0 % n.a.

Differanse 15,1 % Tracking Error 7,0 %

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Standardavvik fond 14,0 % Info. Ratio 1,85 Portefølje 34,1 % 45,0 % 2,1 % n.a. n.a. n.a.

Benchmark 7,7 % 28,7 % -4,6 % n.a. n.a. n.a.

Standardavvik indeks 12,3 % Sharpe Ratio 1,86 Meravk. 26,4 % 16,2 % 6,7 % n.a. n.a. n.a.

*Avkastning over 1 år er annualisert

Konsistens 65 %
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Forklaring:   ++ Betydelig styrke  + Styrke   Nøytral - Svakhet   Ikke vurdert 

 

G-rating Artisan Global Discovery Fund 
Referanseindeks: MSCI All Country World Index 

l  

G-rating: GGGGG 

Volatilitet i alpha / TE: High 

Organisatorisk risiko: Average/Lav 
 

Sammendrag:  

Artisan ble etablert for 25 år siden i Milwaukee (nord for Chicago (delstaten Wisconsin)) av aksjeforvalterne Carlene og Andrew Ziegler. Gjennom det seneste kvarte århundret har Artisan’s i 
Milwaukee-team møysommelig bygget opp en av verdens beste globale aksjeforvaltere. Andrew og Carlene har nå pensjonert seg fra dag til dag aksjeforvaltning, men dagens nøkkelpersoner 
i kjerne-teamet (Jim Hamel og Jason White) vurder vi som enda skarpere enn gründerne. Teamet kjennetegnes av jordnære, trauste karer og damer, ikke altfor pratsomme, tidligere navy-folk 
og profesjonelle brytere fra «bondelandet» som arbeider knallhardt og fokusert. Deres investeringsprosess reflekterer denne bakgrunnen med sin «Garden, Crop and Harvest»-tilnærming.  
 
Milwaukee-teamet dyrker sin lidenskap: å finne bedrifter som tjene gode penger i dag, men som står foran en periode med akselererende vekst i topp- og bunnlinje (brytningspunkt i sin 
lønnsomhetssyklus), uten at markedet har fått dette helt med seg (og det derfor ikke reflekteres i aksjekursen). Artisan-systemet har sine røtter i small og mid cap. Zieglerne har forvaltet 
Small Cap siden april 1995 og teamets eldste US Mid Cap produkt har levert 16 % p.a. siden etableringen 1997. 16 % p.a. er dobbelt så høy årlig avkastning som relevant mid cap referanseindeks. 
Dette er sjelden kost i mid/small cap segmentet hvor de færreste forvalterne er i nærheten av å holde tritt med indeksen over lengre tid.  
 
Gabler har analysert og investert med dette Artisan-teamet gjennom det seneste tiåret (investeringer ble først gjort via deres rene Large Cap-produkt Global Opportunity («AGO»). Milwaukee-
teamets globale Mid- og Large Cap produkt Global Discovery («AGD») ble etablert i september 2017 og har Gabler som såkalt «founding investor» og Gabler-kunder nyter dermed svært skarpe 
betingelser (50 bps flatt). ADG viderefører strategien til Milwaukee-teamets globale Large Cap produkt fra 2007 og bygger på erfaringen Artisan har fra 25 år med small og mid cap investeringer.  
 
Gjennom de seneste to tiårene har Artisan-gruppen på selektiv basis åpnet opp sin operations-plattform og tilbudt tjenester for andre talentfulle aksjeforvaltere som ønsker å sette opp egen 
forvaltning. På Artisan-plattformen sitter det nå åtte team som er 100 % uavhengige av hverandre. Samtlige team sitter på separate lokasjoner i NYC, San Fran, London, Denver, Atlanta og 
Chicago, men høster stordriftsfordelen av felles overhead og operations.  
 
Gjennom det seneste tiåret har Gabler gjennomført omfattende DD av organisasjonen, teamet og prosessen bak dette produktet. PM’er og analytikere har dyp innsikt i de bedriftene de 
dekker. Investeringsprosessen har et høyere verdsettelsesfokus sammenliknet med typiske vekstorienterte/growth-forvaltere og dette mener vi definitivt er attraktivt; særlig innen mid caps. 
Dette har bidratt til at AGO og AGD har klart seg godt i perioder hvor typiske vekst-orienterte forvaltere har fått seg en smell. Gabler mener en kombinasjon av AGD og AGO gir en veldig god 
eksponering mot en bred del av universet og AGD kan også fungere veldig godt sammen med Egerton (som opererer i samme cap-size-univers som AGO). 

Suksessfaktorer Styrker: Svakheter og forhold som må følges opp: 

Investeringsteam  + Jason L. White er PM (sjefsforvalter) på Artisan Global Discovery, mens 
hele investeringsteamet ledes av Jim Hamel. Investeringsteamet består av 
20 personer hvor fire er forvaltere og ansvarlige for hvert sitt produkt. 
Disse støttes av åtte meget erfarne analytikere, tre jr-analytikere, to 
tradere og tre koordinatorer. Gabler har gjennom inngående DD av teamet 
identifisert dyp spisskompetanse innen sektorer som finans, industri, helse 
og konsum. Jason jobber tett med James Hamel (PM Global 
Opportunities), Matt Kamm (PM på US Mid Cap Growth) og Craig A 
Cepukenas (PM på US Small Cap Growth).  

Teamet har vokst gradvis over tid, noe som kan komme til påvirke team-
dynamikken og kulturen. Andy Stephens var arkitekten bak investeringsprosess 
og -filosofi (garden, crop, harvest), pensjonerte seg i 2018 og er ikke lenger 
sentral i forvaltningen.  
 
Selv om «on site» due dilligence har gitt god trygghet for teamets bredde og 
dybde, kan man over stille spørsmål ved om det er nok talent som vil flytte til 
«bikkjekalde» Milwaukee.  
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Av analytikerne fremstår Jay Warner som en ekstremt grundig med dyp 
innsikt i finanssektoren og han har også blitt «forfremmet» til Associate 
Portfolio Manager, men fortsatt analytisk ansvarlig for finans. Michael A. 
Schneider er en karriere-analytiker som dekker industri og har over 21 års 
erfaring og han er ansvarlig for noen ekstremt gode investeringer som har 
levert høy avkastning i perioder hvor industrisektoren generelt har vært 
veldig svak. Martin Jochman dekker helseselskaper og har over 17 års 
erfaring som analytiker i denne sektoren. Roderick Bower har over 19 års 
erfaring og dekker media og konsumaksjer med en imponerende track-
record. Pratik Patel har 19 års erfaring og operer som generalist samtidig 
som han er ansvarlig for at teamet hele tiden jakter talent og sørger for en 
sunn rotasjon.  

Innen IT sektoren virker teamet å være svakere enn for eksempel Viking og 
Coatue, og det kan være en følge av lokasjon og attraktivitet i forhold til IT-
spesifikk analysekompetanse. Aashish S.Rao er ansatt som analytiker og er 
ansvarlig på IT siden og vi har datapunkter som gir støtte til at IT er i ferd med å 
bli en lavere risiko for teamet.  
 
Innen konsumaksjer har de Cindy Mu (sammen Roderick Bowerick) som 
analytiker (siden 2013) og deler av syklisk konsum har gitt svak avkastning de 
seneste årene.  
 
Gabler vil følge opp Andy Stephens avgang, samt holde en konstruktiv dialog med 
AGD-teamet knyttet til Cincy Mu sitt framtidige bidrag.  

Investeringsstrategi, 
innsikt og metodikk 

 + Gjennom disiplinert anvendelse av AGDs investeringsfilosofi og prosess, 
identifiserer Artisan selskaper med en solid forretningsmodell («strong 
franchise») som er i et brytningspunkt i inntjeningssyklus, men prises 
attraktivt. Forvalterne og analytikerne bruker mye tid på å vurdere hvor 
robuste selskapenes forretningsmodell er, og hvilken «pricing power» de 
besitter. Vollgraven («moat») rundt forretningsmodellen er det viktigste 
kriteriet for at et selskap kan komme inn i porteføljen. Artisans metodikk 
er en repetitiv og god måte å unngå «dogs» i porteføljen på. Når AGD har 
funnet ut av forretningsmodellen, er verdsettelsesmetodikken basert på 
en vurdering av selskapets reelle prising (gjerne i det unoterte markedet 
(og omtales «Private Market Value» (PMV)). Dette sikrer en forankring i 
selskapets reelle verdi samtidig som de leter etter et skifte i strukturell 
inntjeningsvekst. Metodikken er robust og et klart konkurransefortrinn i 
søk etter bedrifter.   

Milwaukee-teamet har lengst erfaring fra investeringer i small og mid cap i USA. 
I kraft av det globale fokus til AGO gjennom det seneste tiåret, er nå ex-USA-
kompetanse på samme nivå som USA-kompetanse. Selv om vi ikke har noen 
harde data som dokumenterer det, kan man likevel forfølge en hypotese om at 
teamets lokalisering nær Chicago kan gjøre AGD-teamet tilbøyelige til å 
konvergere noe mot amerikanske selskaper også når de søker globale 
investeringsmuligheter. 
 
AGD-porteføljen har begrenset med posisjoner i Large Caps og kan gi risiko for 
underperformance når det er Large Cap rally. Dette anbefaler vi kundene å vanne 
ut ved å allokere til Egerton og AGO da en lavere large cap allokering vil være en 
strategisk posisjonering i AGD-produktet.  

Portefølje-
forvaltning 

 

++ 

Porteføljen reflekter porteføljeforvalternes og analytikernes aller beste 
investeringsidéer, klassifisert ved å bruke begreper med inspirasjon fra 
bondelandet rundt Lake Michigan (hvor forvalterne er lokalisert). 
Kategoriene «Garden» (såkorn), «Crop» (avling) og «Harvest» (innhøsting) 
danner et appellerende rammeverk for å vurdere risiko, skalering av 
posisjoner i porteføljene og når de skal skalere posisjonene ned/ut. Vi tror 
dette rammeverket skaper en høy grad av pre-definert disiplin og god 
risk/reward styring av porteføljeposisjoner. Garden: Når AGD faser inn et 
selskap havner det her. Økes etter hvert (kommer inn i «Crop»), evt kuttes 
om DD tilsier det. Crop: Utgjør 70 % av porteføljen og repr. deres high 
conviction posisjoner. Harvest: Selskaper de er i ferd med å selge ned.  

En investeringsprosess som søker selskaper som er i et brytningspunkt i 
inntjenings- og omsetningsvekst vil kunne risikere å favorisere enkelte sektorer 
hvor veksten er strukturelt høy (industriell teknologi og informasjonsteknologi). 
I perioder hvor disse bransjene er «out of favour», kan fondet få en svakere 
periode, men enn så lenge har det vært relativt god sektorbalanse i fondet. Det 
ligger i tillegg også en «multippel» risiko i porteføljen dersom man får kraftig 
syklisk rally i typiske «junk»-selskaper med lav verdsettelse som løftes av 
konjunktur-sykelen (som i 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014). Turnover i 
porteføljen kan være rimelig høy gitt trimming av posisjoner gjennom «Garden», 
«Crop» og «Harvest»-fasene. Fokus på kvartalsrapporter i søken etter 
informasjon som bekrefter profittsykelen/ investeringstesen kan også drive 
handelskostnader, dersom det er kvartalsvolatilitet i resultater.  
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Organisasjon og 
stabilitet i teamet 

 +  Det har vært høy stabilitet blant sentrale beslutningstagere og de har 
evnet å beholde talent over lang tid.  Siden teamet er basert i Milwaukee, 
kan det være begrenset med attraktive muligheter sammenlignet med 
New York regionen og de som bosetter seg i Milwaukee har sannsynligvis 
andre preferanser enn hva man har som «New Yorker». 
 
Artisans multi-boutique-struktur fører til en viss diversifisering i forhold til 
produkt/strategi og investeringsstil.  

Milwaukee er utenfor den finansielle allfarvei og et relevant spørsmål er om det 
over lengre tid er god nok tilgang på talent («Skagen-utfordringen»). Så langt har 
de evnet å tiltrekke seg analytikere og forvaltere av meget høy klasse, men 
Gabler vil følge svært godt med ifb. med evt. endringer i teamet.  

Teamets alpha-
kilder, mulighets-
områder og idé-
generering  

+ Kapital til forvaltning i AGD ca. MUSD 700, mens kapasitet ligger på mellom 
USD 7,5- 10 mrd. AGD har et globalt investeringsunivers som gir høy grad 
av fleksibilitet til å høste avkastning selv om de største USA-baserte 
selskapene er utelukket (av kapasitetshensyn, gitt AGO-porteføljen). 
Investeringsfilosofien tillater fleksibilitet til å investere i bedrifter som 
tilhører ulike stadier i sin vekstsyklus og størrelsen på fondet gjør at de vil 
evne å investere i «up-coming franchises» i flere år fremover. 

Siden 2014 har vi hatt et large cap vinner-marked. Dersom large cap’s over tid 
har større evne til å investere i ny teknologi og bedre tilgang til kapital for å 
tilpasse seg økte regulatoriske krav (og markedet strukturelt sett ikke priser 
denne «large cap» fordelen riktig), kan dette være en risiko for 
mindreavkastning. Vi tror dette er umulig å forutsi og som foreslått vil 
kombinasjonen av AGD med Egerton eller AGO være fornuftig. Vi anser at det 
motsatte, at small og mid caps begynner å outperforme, som like sannsynlig. 

Interessefellesskap 
med kundene 

+  Artisan-gruppen er et børsnotert selskap med majoritetseierskap blant de 
ansatte. Hovedforvalterne i produktet har store deler av privat formue 
investert i produktet. 

Som følge av at Artisan er børsnotert, får de incentiver til å øke forvaltnings-
kapital, gitt de voldsomme skalafordelene innen global kapitalforvaltning, og det 
er en vanskelig balansegang å opprettholde alpha evne (balansere interessene 
til kundene i aksjefondene på den ene siden og aksjonærene på den annen). 

 

 
 

ESG 

Morselskapet Artisan Partners er UNPRI-signatar og har integrert bærekraftsprinsipper gjennom hele organisasjonen og Artisan Global Discovery har ESG dypt integrert i sin investeringsprosess. De har kommitert 
hele organisasjonen til å implementere FN’s seks prinsipper som blant annet betyr at ESG vurderinger tas med i investeringsanalysen, beslutningsprosessen, rapportering av egne aktiviteter og fremgang. 
https://www.artisanpartners.com/global/nor/about-us/sustainability-esg.html.  Videre kan det være verdt å merke seg at AGD formelt sett ikke følger NBIM sin eksklusjonsliste, men de har ingen «Power 
Alleys» (se ovenfor) innen de segmentene hvor NBIM pleier å ekskludere selskaper, så det er svært usannsynlige at investorer i AGD vil finne noen brudd på NBIM sin eksklusjonsliste i AGD-porteføljen.  

E -Environmental Artisan investerer ikke i selskaper hvor primæraktiviteter er produksjon av klasevåpen, anti-personell miner eller produksjon av våpen som inneholder utarmet uran. 

S -Social Artisan hensyntar sosiale og kjønn/rase vurderinger av investeringer som foretas. 

G -Governance Artisan er kjent for å bruke mye tid på å vurdere virksomhetsstyring («Governance») i sine selskapsanalyser og deres kriterier om at selskaper skal ha «franchise» egenskaper 
innebærer et sterkt fokus på selskapets Governance struktur. 
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Vedlegg 2 – Egerton Capital Equity Fund 
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Egerton Capital Equity  

Egerton Global Equity er et globalt long only aksjefond. Fondet har overvekt mot store selskaper og fokus 
på likviditet i forvaltningen. Egerton har en konsentrert portefølje, med sterkt fokus på 
selskapsfundamentene og at avkastningsstrømmen til tider vil variere kraftig fra MSCI World. Fondet faller 
ikke innenfor fritaksmetoden.  
 
For mer kvalitativ informasjon henviser vi til prospekt og presentasjon av fondet. 

   
Risiko: HØY    
Midlene i aksjefond fordeles i flere ulike investeringer for å være mindre utsatt for verdifall i 
enkeltinvesteringer. Verdien på fondets investeringer er utsatt for markedsrisiko. Fondet påvirkes, positivt 
og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes. Gjennom investeringer 
i aksjer tar investor også likviditetsrisiko, valutarisiko og forvalterrisiko (i aktivt forvaltede fond).  
 
Risikovurderingen tar ikke høyde for effekter av uvanlige markedsforhold eller store uforutsette hendelser 
som politiske inngrep, naturkatastrofer eller lignende.  
 
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 
 
Kostnader 

  
 
Prestasjonsbasert honorar: 10% (ved avkastning mer enn 3 % høyere enn avkastningen til MSCI 

World) 
Minimumsavkastning:   MSCI World + 3 % årlig 
High Watermark: Relativ. Krystallisert ved årsslutt. 

 
Likviditet/Innløsning: 
Likviditet:   Ukentlig. Første forretningsdag i uken i tillegg til første i måneden 
Tidsfrist:   Kunde må gi beskjed om ønsket innløsning 7 dager i forveien 
 
Fondets referanseindeks: MSCI World Index 
 
ESG:                                    Egerton har forpliktet seg til å bli UNPRI-signatar  
 
 

Andelsklasser: 
Klasse H2NOK   Klasse I NOK   
ISIN nummer: IE00B8DTFF91  ISIN nummer: IE00B8DTFZ97 
Valutasikret til NOK   Lokal valuta 
UCITS     UCITD 

 

Allokering i NOK

10 000 000        

% 1,00 % 0,21 % 1,21 % 10,00 % 1,00 % 0,10 % 1,31 % 0,11 % 0,50 %

NOK 100 000         21 000         121 000      100                  131 000              11 000          50 000         

Forventet 
meravk. 
ifht. ref. 

Forventet 
suksesshonorar

Forventet TER 
inkl. suksess-
honorar

Estimerte 
transaksjons-
kostnader

Rabatt på 
forvaltnings-
honorar

Egerton 
Capital Eq.

Fondsnavn Forvaltnings- 
honorar

Estimerte 
andre 
kostnader

Sum 
løpende 
kostnader 

Suksess-
honorar
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Egerton Capital Equity Fund I NOK Hedged des. 13 - okt. 20

Porteføljevekst siden start Avkastningsavvik

Nøkkeltall siden start Avkastning*

Ann. avkastning fond 10,6 % Beta 1,05 6 mnd 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år
Portefølje 19,6 % 4,6 % 10,1 % 7,1 % 12,1 % 10,4 %

Ann. avkastning indeks 7,6 % Forklaringsgrad 0,90 Benchmark 9,8 % 0,2 % 5,7 % 4,1 % 8,3 % 7,1 %
Meravk. 9,8 % 4,5 % 4,5 % 2,9 % 3,8 % 3,3 %

Differanse 3,0 % Tracking Error 4,7 %
2020 2019 2018 2017 2016 2015

Standardavvik fond 14,3 % Info. Ratio 0,63 Portefølje -1,0 % 32,0 % -6,7 % 24,3 % 8,7 % 9,8 %
Benchmark -5,0 % 26,4 % -8,3 % 18,4 % 9,5 % 2,4 %

Standardavvik indeks 12,9 % Sharpe Ratio 0,70 Meravk. 4,0 % 5,6 % 1,6 % 5,9 % -0,8 % 7,3 %
*Avkastning over 1 år er annualisert
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Sist oppdatert: januar 2020 av AAA 

 

Betydning:  ++ Betydelig styrke  + Styrke   Nøytral - Svakhet   Ikke vurdert 

 

G-rating Egerton Capital Equity Fund 
Referanseindeks: MSCI World 

l  

G-rating: GGGGG 

Volatilitet i alpha / TE: Høy  

Organisatorisk risiko: Lav 
 

Sammendrag: Investeringsfilosofien oppsummeres som fleksibel, basert på god inntjenings-momentum og vekst, men disiplinert forhold til prising, understøttet av grundige 

aksjeanalyser. I kraft av sin bottom up stock picking, vil Egerton til tider «loade» på risk faktorene quality og momentum (de liker å se at andre toneangivende investorer er enige med 

dem, før de dykker ned i kontrære deep value case) og value, men dette er ikke en bevisst-pre-definert egenskap ved porteføljen. Det finnes for øvrig få virkelig gode «bottom-up» 

orienterte forvaltere som loader på momentum, derfor vil Egerton være en verdifull diversifiserende kraft i enhver global aksjeportefølje. 

Investeringsteamet i Egerton kan vise til meget god stabilitet og enestående avkastningsresultater gjennom to 25 år, til tross for lav kapital til forvaltning, er de sammen med TCI den 

forvalteren som har levert mest Euro i avkastning av alle forvaltere i Europa. Etter forvaltningskostnader har Egerton slått referanseindeks med ca. 9 % per år (alpha 9,5 %, grunnet noe 

lavere beta) og de har kun vært bak benchmark fem av disse årene. Produktet hadde Europeisk mandat de første 10 årene (benchmark MSCI Europe), deretter migrerte de gradvis mot et 

globalt univers og benchmark er nå MSCI World (f.o.m. 2012). Før John Armitage etablerte Egerton i 1994, forvaltet han aksjer med tilsvarende eksepsjonelle resultater gjennom seks år i 

Morgan Grenfell (hvor han leverte 11 % foran indeks p.a.). Egerton er stengt for både eksisterende og nye kunder og var også stengt mesteparten av 2000-tallet. De kan vise til en bunnsolid 

kapitaldisiplin gjennom hele selskapets historie. Kapital til forvaltning er ca USD 20 mrd (70 % L/O og 30 % L/S) hvor brorparten av AUM er kundenes avkastning. Gablers nåværende 

investeringsteam har fulgt Egerton siden april 2005 og den nå pensjonerte gableren Per Brastad sørget for at vi har hatt investeringer hos Egerton helt siden etableringen i -94. 

I vår kvant-database har vi ca 500 forvaltere med brede mandater i globale, modne markeder og svært få av disse kan vise til lignende prestasjon som Egerton. Avkastningen forklares ved at 

Armitage er «stock-picker» i den absolutte verdensklasse med støtte fra et av de absolutt dyktigste og mest erfarne analytiker-teamene i bransjen. Videre driftes organisasjonen av 

bunnsolide Jeff Blumberg (Ex Goldman Sachs) som sikrer at investeringsteamet får jobbe i fred og ikke heftes unødig av tidkrevende «mas» fra kunder. Teamet har fokus på 

fundamentalorientert, analysedrevet stock-picking uten å skjele til hvilke aksjer som ligger i benchmark, men har en sofistikert analyse av porteføljens eksponering mot uønskede faktor-

risikoer og sørger at fondet ikke «lener» seg unødig inn mot enkelte faktorer som følge av deres bottom-up stock picking. De leter etter lavt prisede vekstselskaper av høy kvalitet med stor 

oppside, dvs. selskapene med sterkest inntjeningsvekst ift. sin verdsettelse. Egerton definerer kvalitet som høy egenkapitalavkastning, bærekraftig strategi og ledelse som allokerer kapitalen 

disiplinert (dvs. sørger for å reinvestere bedriftens kontantstrøm i gode prosjekter). 

Vi mener Egerton-teamet har evne til å kombinere tematisk innsikt med detaljert bottom-up analyse, noe som gjør dem i stand til å konstruere dynamiske, og lavt korrelerte aksjeporteføljer 

med høy avkastning relativt til markedet. John Armitage og hans team kan vise til ca. 20 % årlig avkastning i ca. 30 år (Egerton og Deutsche perioden kombinert). Det er vår vurdering at 

forholdene ligger til rette for at den gode avkastningen fortsetter. 

Suksessfaktorer: Styrker: Svakheter og forhold som følges opp: 

Investeringsteam ++ Sjefsforvalter Armitage er svært grundig, har både godt overblikk og 
utrolig innsikt i relevante detaljer for en bedrifts inntjening. Han har 
integritet som få andre forvaltere vi har møtt. Hos Egerton er det ikke 
noe group thinking. Armitage er sjef og tar beslutningene. Ingen som har 
møtt Armitage face to face tviler på dette.  

I ledergruppen sitter styreleder Ralph Kanza (som i sin tid etablerte 
kapitalforvalteren Beaumont med Michael Dobson (nå CEO i Schroders)), 

Gabler følger tett opp teamets lidenskap for aksjeinvesteringer, noe man alltid 
må stille spørsmålstegn ved når en organisasjon har hatt en så stor suksess som 
Egerton. I henhold til Gablers analyser, har ingen europeisk aksjeforvalter skapt 
så store verdier for sine kunder (målt i Euro) som Armitage og Egerton, men i 
Armitage sin bolig utenfor London er de fleste rommene i huset fortsatt preget 
av årsrapporter og aksjeanalyser fra teamet hans. Våre referansesjekker hos 
London-baserte fondsforvaltere som har kjennskap til teamet, bekrefter at 
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samt sjefs-analytikerne Paul Tucker og Michael Blank, CEO Jeff Blumberg 
samt flere fra operations og risk mgmt.  

Egerton har 15 analytikere på teamet kan velge på absolutt øverste hylle, 
dersom de skulle ønske å tiltrekke seg nye ansatte, men det er ingen 
planer om øke teamets størrelse.  

lidenskapen for aksjer fortsatt er på plass – i hele teamet. Men vi følger dette 
tett.  
 

Investeringsstrategi, 
innsikt og metodikk  

++ Egerton baserer sine investeringer på en grundig fundamental-analyse, 
men tar hensyn til at ESG- og andre faktorer og makrotrender kan påvirke 
selskapene betydelig. De søker å investere i robuste selskaper som er lite 
utsatt for å bli ødelagt av ny teknologi og har evne til å ta seg godt betalt. 
De ser etter selskaper med globalt fotfeste, solid balanse, god 
kontantstrøm og attraktive utsikter til vekst i omsetning og inntjening.  
Bedrifter de mener ikke har bærekraftige forretningsmodeller og videre 
har svak balanse og fallende inntjening, eier de ikke i det hele tatt, evt 
shorter de slike selskaper i L/S-fondet. Kvaliteten på aksjeanalysene som 
vi har fått tilgang til fra Egerton er meget høy. 

Da Egerton ble etablert, hadde selskapet hovedfokus på europeiske aksjer, men 
har gradvis utvidet universet med investeringer i modne markeder i Amerika og 
Asia, samt selektive investeringer i fremvoksende markeder. Men selskapet har 
ikke full dekning på aksjer i Kina og Asia og dermed må investor regne med å 
finne overvekt av selskaper børsnotert i Europa og USA, selv om Egerton har 
mandat til å investere i børsnoterte selskaper i Europa, USA og Asia.  

Portefølje-
forvaltning 

++ Egerton kjøper kun large cap selskaper og har streng fokus på likviditet i 
sin aksjeforvaltning. De mener grunnsteinen i aktiv forvaltning er evnen 
og friheten til å kunne justere og endre porteføljen i alle slags markeder 
og Egerton unngår det Armitage kaller «krabbeteiner», investeringer det 
er lett å komme inn i, men umulig å komme ut av.  

Armitage er «Maestro» mtp. å sy sammen en balansert portefølje, noe 
som er umulig å kopiere.  

Det er et element av momentum i Egertons strategi og dette fører til høyere 
omløpshastighet i porteføljen (opp til 160 % -200 %). De kan ha noen 
vanskeligheter med å vurdere selskapenes muligheter for inntjeningsvekst i 
brytningspunkter i den økonomiske syklusen og porteføljen leverte svakt i 1998 
da Asia-krisen rammet markedene og i 2008 – en periode hvor det endret seg 
brått hvilke selskaper som framstod som markedsledere. I 2009 skyldes den 
svake avkastningen at de mente det finansielle systemet kunne kollapse og 
hadde 60 % aksjer i porteføljen, resten cash. Som følge av prospekt-endringer, 
kan de ikke nå gå under 80 % aksjer. 

Organisasjon og 
stabilitet i teamet  

++ John Armitage, Charles Evans Lombe, Leila Govi og Ralph Kanza 
(styreformann i Schroders) har representert en stabil stamme i dette 
teamet siden begynnelsen på 2000-tallet.  
 
Jay Huck (Egerton-analytiker siden 2002) flyttet i løpet av 2015 fra 
London med sin familie og etablerte Egerton’s kontor i USA (San 
Fransisco). Huck er oppvokst i Chicago.   

Hos Egerton er det en vesentlig «key man risk» i John Armitage. Team-
medlemmer av betydning som har sluttet er Nicolai Tangen (sluttet i 2002 og 
etablerte aksjeforvaltningsselskapet AKO Capital), co-founder William Bollinger 
som pensjonerte seg i 2005, samt Marcello Sallusti. Sistnevnte hadde vært på 
teamet i 17 år da han sluttet i 2015. Selv om det er opplagte fordeler for 
Egerton å nå få analysedekning «on the ground» i USA (Huck i San Fransisco), er 
det å splitte opp et team som tidligere har sittet samlet på ett sted alltid en 
prosess som må følges opp.  Jay gikk ut av ledergruppen til fordel for Michael 
Blank ifb med flyttingen. Vi følger opp om Huck lokalisering utenfor teamet for 
øvrig i London har effekt på hans involvering og motivasjon 

Teamets alpha-
kilder, mulighets-
områder og idé-
generering 

+ Ift. mange andre «valuation»-drevne forvaltere, har Egerton høyere 
omløpshastighet i porteføljen uten at vi ser på det som negativt. Det 
passer derimot godt til deres stil og holder porteføljen i live på en unik 
måte. Armitage går gjennom porteføljen hver dag og spør seg, «ville vi 
kjøpt denne aksjen i dag?». De henter investeringsideer fra et stort antall 

Hele investeringsteamet til Egerton sitter sammen i London (bortsett fra Jay 
Huck i San Fransisco), så i forhold til forvaltere med ulike regionale team i 
Europa, Amerika og Asia, har de ikke nødvendigvis like mange kilder å hente 
alpha fra. Teamet investerer globalt, men med noe overvekt i globale selskaper 
med hovedsete i USA og Europa. 
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møter med ledelsen i en rekke selskaper og fra eget industrielt nettverk. 
Tross et stort innomhus analyse-team, bruker de fortsatt analyser fra 
meglerhus i større utstrekning enn mange fondsforvaltere i dag liker å 
innrømme.  

Interessefellesskap 
med kundene 

+ Egerton forvalter kun ett produkt: Produktet kommer i en long/only 
versjon og en long/short versjon. Begge fondene forvaltes etter samme 
strategi og metodikk, så i motsetning til de fleste andre forvaltnings-
organisasjoner, kan de tillate seg streng fokus. Videre ligger L/S-fondet 
alltid netto lang og bruker short posisjoner mer på opportunistisk basis, 
så overlappingen mellom L/S og L/O er høy.  

CIO John Armitage investerer sine private midler i de to fondene og har 
totalt ca. NOK 3 mrd investert side om side med kundene. 
Investeringsteamet for øvrig har også betydelige midler investert 
sammen med kundene og de ansatte representerer den aller største 
investor-grupperingen i Egerton-fondene. 

Partnerskapsstrukturen hvor alle analytikerne eier aksjer i management-
selskapet sikrer også godt interessefellesskap med kundene.  

I forhold til “ordinære” forvaltere er forvaltningshonorarene hos Egerton i den 
høyere enden (selv om de i prosent av alpha riktignok har vært meget lave).  

Egertons honorar er 1 % forvaltningshonorar og 10 % performance fee (Hurdle:  
= MSCI Pluss 300 bps (uten catch up)) 

 

 

ESG-rating av Egerton 

ESG -tilnærming: 

Maksimerer avkastning og påvirke selskapers adferd 
og samfunnsansvar («Alternativ A»)? 

JA 

Maksimerer avkastning i et innsnevret 
investeringsunivers («Alternativ B»? 

NEI 
 

I henhold til Egertons egen ESG-policy, er ESG-faktorene virksomhetsstyring, lovlydighet, risiko i forbindelse med cyber-security og korrupsjon (dvs. G- Governance i «ESG»), samt risiko i forbindelse med 

klimaendringer, og særlig karbon og utslipp av drivhusgasser (dvs. E—Environment i «ESG») integrert i deres stock picking. Liksom TCI, er Egerton særlig opptatt av at ESG-arbeidet deres har dokumentert effekt 

på adferden til styret, ledelsen og dermed bedriften. Derfor forfølger de ikke en eksklusjons-strategi. For å kunne ha reell innvirkning («impact») og få en konstruktiv dialog med ledelsen, er den en svært stor 

fordel at en fondsforvalter er eier av selskapet.  Videre har Egerton et nært samarbeid med activist investoren TCI på flere bedrifter (Ihht CIO Chris Hohn i TCI, har John Armitage vært hans viktigste mentor opp 

gjennom karrieren).  Egerton er ikke UNPRI-signatar, siden de ikke ønsker å være bundet av politiske definisjoner av forhold knyttet til ESG. Videre følger ikke Egerton NBIM sin eksklusjonsliste (som også til dels 

er politisk bestemt), siden en slik filtrering av investeringsuniverset forhindrer dem i å investere i bedrifter der de (evt. sammen med TCI) ser stort potensial for å gjøre forbedringer innen miljø (Environment), 

sosiale rettigheter (Social) og virksomhetsstyring (Governance) ved å være eier og kunne engasjere seg i dialog med styre, valgkomité og toppledelse på en konstruktiv måte.   

E -Environmental Egerton bestreber seg på å identifisere miljøutfordringer i bedrifter på et så tidlig tidspunkt som mulig og i den grad det er mulig og hensiktsmessig, vil Egerton gå i dialog med 
selskapets styre (enten direkte eller indirekte via bedriftens avdeling for «Investor Relations»). På generalforsamlingen vil Egerton normalt stemme mot bedrifter som ikke 
offentliggjør sine karbon- og andre klimagassutslipp og ikke har en pålitelig plan for å redusere disse. 

S -Social Slik Egertons ESG-policy er beskrevet, er det naturlig å anta at de er mer opptatt av å involvere seg i virksomhetsstyring og miljø-relaterte utfordringer, men Egerton vurderer alle 
mulighet type risikoer når de investerer, også risiko for uheldige utfall knyttet til de ansattes sosiale rettigheter og vil la være å investere i selskaper der slike forhold kan gi negativ 
avkastning for eierne.  
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G -Governance Egerton fører oversikt over avgivne stemmer på bedriftenes generalforsamlinger, samt argumentasjon for å stemme mot det ledelsen anbefaler, evt. hvorfor de avstår fra å stemme. 
(Egerton kan og vil delta på generalforsamlinger i selskaper der dets kunder har større eierandeler, eller skrive formelt til styremedlemmene i slike selskaper der dette anses som 
hensiktsmessig og praktisk mulig). 
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Vedlegg 3 – The Children’s Investment Fund (TCI) 
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The Children’s Investment Fund  

TCI er et konsentrert aksjefond forbeholdt profesjonelle investorer. Fondet vil normalt ha beta mot 
aksjemarkedet på omlag 1. Avkastningsstrømmen vil dermed ligne på et Long/Only aksjefond. TCI har en 
konsentrert portefølje med høy «active share» og avkastningsstrømmen vil til tider variere kraftig fra MSCI 
World1. TCI-fondet er registrert i Irland og faller innenfor fritaksmetoden i henhold til en skriftlig uttalelse 
fra BAHR.  
 
For mer kvalitativ informasjon henviser vi til prospekt og presentasjon av fondet. 
     
Risiko: HØY    
Midlene i aksjefond fordeles i flere ulike investeringer for å være mindre utsatt for verdifall i 
enkeltinvesteringer. Verdien på fondets investeringer er utsatt for markedsrisiko. Fondet påvirkes, positivt 
og negativt, av den daglige utviklingen i markedene hvor verdipapirene omsettes. Gjennom investeringer 
i aksjer tar investor også likviditetsrisiko, valutarisiko og forvalterrisiko (i aktivt forvaltede fond).  
Risikovurderingen tar ikke høyde for effekter av uvanlige markedsforhold eller store uforutsette hendelser 
som politiske inngrep, naturkatastrofer eller lignende.  
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. 
 
Kostnader:   

 
 
Prestasjonsbasert honorar: 15 % (kun ved fondsavkastning > minimumsavkastning > 5 % 2) 

MERK: Prestasjonsbasert honorar forfaller først ved slutten av hver lock-up 
periode (jf. neste punkt) 

Minimumsavkastning:  > 5 % p.a. (LIBOR +300bps, men LIBOR er satt til minimum 2 %)  
Ingen catch-up3 

High Watermark:  Ja   
 
Likviditet/Innløsning: 
Lock up:  3 års rullerende lock-up. Mulig å innløse alle andeler hvert tredje år, på 

dato for investeringstidspunkt. 
Likviditet:   10 % kan innløses år 1  

10 % kan innløses år 2  
7,5 % kan innløses år 3 

Tidsfrist: Kunde må gi beskjed om ønsket innløsning fire måneder før 
investeringsdato (rullerende hvert tredje år). Dvs. Det er mulig å innløse 
alle andeler på investeringens tredje, sjette, niende osv. år fra 
investeringsdato. 

 
Fondets referanseindeks: USD klasse: MSCI World Net USD 

NOK klasse: MSCI World H2N  
 

 
1 TCI har levert omlag 10 % årlig meravkastning sammenlignet med MSCI World både seneste 10 år og siden fondet ble etablert, men en 
periode på 3 til 5 år med mindreavkastning ift MSCI World må også påregnes. 
2  Minimumsavkastningen før prestasjonsbasert honorar slår inn er satt til LIBOR + 300 bps, men LIBOR er satt til å være minimum 200 
bps, uansett hvor lav LIBOR måtte være i praksis.  
3  Ingen «Catch-up» betyr at kundene ikke betaler prestasjonsbasert honorar fra null, dersom forvalteren slår minimumsavkastningen, 
men fra LIBOR+300 bps. 

Allokering i NOK

10 000 000        

% 1,00 % 0,28 % 1,28 % 15,00 % 1,00 % 0,15 % 1,43 % 0,23 % 0,00 %

NOK 100 000         28 000         128 000      150                  143 000              23 000          -               

Rabatt på 
forvaltnings-
honorar

TCI

Fondsnavn Forvaltnings- 
honorar

Estimerte 
andre 
kostnader

Sum 
løpende 
kostnader 

Suksess-
honorar

Forventet 
meravk. 
ifht. ref. 

Forventet 
suksesshonorar

Forventet TER 
inkl. suksess-
honorar

Estimerte 
transaksjons-
kostnader
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ESG: TCI er ikke tilsluttet UNPRI da de mener deres egen ESG tilnærming er like god. 
Fondet investerer ikke i tobakk, kull, banker eller fremvoksende markeder.  

 
 

Øvrige betingelser: 
«Gating»? Har TCI adgang til å holde tilbake innløsning i særskilte situasjoner, såkalt «gating»? Ja (50 % 
per fondsklasse, men det har aldri vært benyttet) 
 
Andelsklasser: 
Klasse H NOK   Klasse H USD   
ISIN nummer: IE00BKLC4687  ISIN nummer: IE00BKLC4794   
Valutasikret til NOK   Valutasikret til USD 
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The Children’s Investment Fund (TCI)* jan. 04 - aug. 20

Porteføljevekst siden start Avkastningsavvik

Nøkkeltall siden start Avkastning*

Ann. avkastning fond 16,6 % Beta 0,91 6 mnd 1 år 2 år 3 år 5 år 8 år

Portefølje -6,1 % 6,5 % 12,5 % 10,2 % 11,6 % 18,9 %

Ann. avkastning indeks 6,5 % Forklaringsgrad 0,63 Benchmark -7,6 % 4,9 % 2,3 % 5,3 % 5,5 % 9,7 %

Meravk. 1,6 % 1,6 % 10,2 % 4,9 % 6,1 % 9,2 %

Differanse 10,1 % Tracking Error 10,6 %

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Standardavvik fond 17,3 % Info. Ratio 0,90 Portefølje -7,7 % 38,4 % 0,5 % 26,6 % 11,6 % 13,0 %

Benchmark -9,7 % 27,5 % -8,7 % 22,4 % 7,5 % -0,9 %

Standardavvik indeks 15,0 % Sharpe Ratio 0,86 Meravk. 2,0 % 10,9 % 9,2 % 4,2 % 4,0 % 13,9 %

*Avkastning over 1 år er annualisert

Konsistens 64 %

*The Children’s Investment Fund Net Performance Since Inception. Share Class A USD, med tre års lock frem t.o.m. april 2019. Class H USD, 

med tre års lock frem t.o.m. juni 2019. Class H NOK, med 3 års lock deretter.

50

250

450

650

850

1050

1250

1450

1650

jan. 04 des. 05 des. 07 des. 09 des. 11 des. 13 des. 15 des. 17 des. 19

The Children’s Investment Fund H2N* MSCI World H2N*

-15,0 %

-10,0 %

-5,0 %

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

jan. 04 jan. 06 jan. 08 jan. 10 jan. 12 jan. 14 jan. 16 jan. 18 jan. 20



44/20 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – forvalter- og fondsanbefalinger - 20/01095-67 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – forvalter- og fondsanbefalinger : Gabler - Forvalter- og fondsanbefalinger for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

 

Betydning:  ++ Betydelig styrke  + Styrke   Nøytral - Svakhet   Ikke vurdert 

 

G-rating The Children’s Investments Fund (TCI) 
Global L/O aksjeforvaltning i modne markeder («activist») 

l  
G-rating: GGGGG  
Volatilitet i alpha/TE: Høy  
Organisatorisk risiko: Medium  

 

Sammendrag: TCI ledes av den legendariske investoren Chris Hohn og kan vise til en superb 28 % p.a. track record over 15 år. De har utøvd aktivt eierskap i så godt som alle selskapene de er 
involvert i fra dag én og tar store eierandeler i børsnoterte selskaper, krever innflytelse og involverer seg for å bedre virksomhetsstyring. Etter Hohn var ferdig på Harvard (top 5 % student), 
lærte han investeringsfaget av PE-forvalteren Apax og hos Richard Perry i Perry Capital og senere av John Armitage. Hohn forvalter i dag fondet i tråd med Ben Grahams og Warren Buffets 
investeringsfilosofi. Hohn investerer i lett forståelige infrastruktur-lignende selskaper med høy «intrinsic value» som har førsteklasses evne til å overleve nedturer med sine «assets» intakt. 
De typiske selskapene de eier er i mono-, duo- eller oligopolsituasjoner som motorveier, tunneler, jernbane, flyplasser, børser, kabel i bakken eller systemkritisk teknologisk infrastruktur. TCI 
vil være strukturelt uten bank-eksponering (umulig å regne på ifølge Hohn) og retail (utsatt for disruption) og investerer kun i modne markeder. Chris Hohn er en globalt anerkjent filantropist, 
self-made og framstår som svært lite opptatt av materielle goder og donerer milliarder av kroner til veldedige formål, herunder underpriviligerte barn (derav fondsnavnet). Gabler har fått TCI 
til å etablere fondsplattform onshore innenfor fritaksmetoden, tilbyr andelsklasse valutasikret til NOK. 

Suksessfaktorer Styrker: Svakheter og forhold som må følges opp: 
Investeringsteam ++ Chris Hohn leder et åtte manns investeringsteam med særs imponerende 

analytikere. Kjernen av teamet har jobbet sammen med Hohn i 11-12 år. 
Teamet har svært lang investeringserfaring (også før de kom til TCI) og alle 
er fundamental-analytikere. Det påhviler størst «key man risk» på Alex 
Baring. Han er den på teamet med lengst fartstid sammen med Hohn.  
 
Chris Hohn har gått i lære hos John Armitage og mener John gav ham de 
sentrale verktøyene for å lykkes som investor. Alle på teamet er sentrale 
beslutningstagere og Alex Baring, Phillip Green (11 år i TCI), Ben Walker (8 
år i TCI) og Jonathan Amouyal (6 år i TCI) er de sentrale.   

Chris Hohn er kjent for å være en av de tøffeste sjefene å arbeide for blant de 
ypperste kapitalforvalterne i Europa. Han stiller ekstremt tøffe krav til seg selv 
og sine kolleger (som alle er på tre års rullerende kontrakter) og er 
kompromissløs når disse kontraktene kommer til fornyelse. Ansatte som hviler 
på tidligere laurbær får ikke fornyet sin kontrakt.  

Videre må analytikere på dette teamet ha en særs robust psyke for å tåle både 
Chris Hohns svært direkte og ufiltrerte kommunikasjonsform og personlighet. 
Vi er bekymret for at Hohn kan påføre team-medlemmene langsiktig slitasje og 
at selv de mest sentrale «old timerne» på teamet i kampens hete til slutt sier, 
«Dette gidder jeg ikke lenger».  
 

Investeringsstrategi, 
innsikt og metodikk 

++ Svært opptatt av selskapenes indre verdi, at de sitter på uerstattelige 
verdier og har en vollgrav rundt sin forretningsmodell. TCI investerer 
derfor ikke i «retail» som er utsatt for disruption, ei heller banker som er 
for gearede, sårbare og lite transparente (hvem forutså utfallet for 
Danske Bank, Deutsche Bank, Barings Bank etc).  

TCI besitter unik kunnskap om posisjoner i porteføljen og har åpenbare 
«triggere» for flere av posisjonene. De analyserer konkurranseflate, 
kundeflate, balanse og kontantstrømmer og gjør dyp analyse av hva pris 
på aktiva og kontantstrømmer bør være. Chris Hohn og teamet har en 
voldsom gjennomføringskraft og evne til å se løsninger når komplekse 
situasjoner oppstår.  

TCI er en bottom-up, buy and hold investor som gjennom finanskrisen 
outperformet MSCI World med 10%, men hvor Teamet og Chris Honh ved 
starten av 2009 tok ned eksponering til under 20%. TCI hadde store andeler av 
fondet i cash for lenge og var 20 % bak markedet i rebound-året 2009.I likhet 
med John Armitage i Egerton var TCI alvorlig bekymret for motpartsrisiko og 
institusjoners evne til å overleve.  

Alle de fire konjunkturnedgangene fra 2006 (nedgang sees på som perioder 
hvor vekst avtar, men ikke nødvendigvis er negativ) har TCI outperformet. TCI 
leverte ekstremt bra gjennom nedturen i 4. kvartal 2018.    

Men TCI har i snitt en netto eksponering som er rundt 120 Netto og det kan 
være perioder hvor man blir utsatt for gearing og da vil tape mer enn hva MSCI 
vil levere og vi kan stille spørsmålstegn ved deres netto inn i perioder med økt 
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TCI opptrår som ren PE investor og er villig til å backe investeringer med 
betydelig kapital dersom de langsiktige verdier er intakt, men det er 
behov for endringer innen Environment (miljøbevissthet), Social (forhold 
til kunder og ansatte) eller Governance (virksomhetsstyring).  

konjunkturell risiko. TCI vil selv hevde at de har en risiko for underperformance 
ved fall i markedet, men de har også i stor grad et «absolutt» mindset hvor 
grensen er null. 

Portefølje-
forvaltning 

 + Porteføljen består av aksjer som er enkle å forstå og mellom 15-20 
selskaper hvor TCI engasjerer seg tungt med ledelsen i selskapene, stort 
sett bak lukkede dører uten innsyn fra offentligheten.  Men TCI er ikke 
redd for å be «uvennlig» ledelse og styre opp til kamp og de går hele 
veien for å bidra til bedre verdiskapning i selskapene de investerer i. TCI 
bygger porteføljen med tiden på sin side og har ikke aversjon mot å 
investere i selskaper hvor de vet det kan ta lang tid å frigjøre verdier, 
dersom det er høy nok «Intrinsic Value» og avkastning på investert 
kapital blir god.  
Det er relativt ok diversifisering langs sektorer men svært sterk 
konsentrasjon i aksjer de mener gir god risk Reward, 

TCI kan ha mindre rentebærende posisjoner (herunder utlån til eiendom) 
og vil i så fall investeres i TCI Real Estate Partners.   

Siden 2010 har de har hatt et stort innslag av infrastruktur-relaterte aksjer samt 
IT aksjer. Ved inngangen til 2008 hadde de en annen komposisjon av aksjer i 
porteføljen, slik at beta eksponeringen var høyere enn tiåret etterpå. 
 
Chris Hohn uttaler en høy toleranse for volatilitet og at de har større evne til å se 
gjennom kortsiktig volatilitet enn andre forvaltere. På tross av dette, må det ikke 
være noen tvil om at også Hohn var «shaken AND stirred» da kredittkrisen holdt 
på som verst. TCI vil aldri eie banker da de mener det er umulig å prise disse. Om 
noen påstår de kan fortelle hva en bank er verdt sier Chris «no you can’t».  
Dette kan gi høy grad av relativ underperformance, dersom bank tar av.  
 
En investor i TCI bør ha 10 års minimumshorisont da den PE-aktige og «activist»-
orienterte forvaltningsstilen vil gi svak avkastning fra tid til annen. TCI har to 
svake perioder siden 2008 som sammenfalt med svake markeder generelt. Ca. 
ett års opparbeidet alpha ble barbert i disse periodene og det tok rundt 2- 2,5 år 
før mindreavkastningen mot MSCI World var tatt tilbake.  

Organisasjon og 
stabilitet i teamet 

0  Det har vært god stabilitet i teamet siden 2010 etter at Chris Hohn bygget 
opp teamet på nytt sammen med Alex Baring etter 2008 krisen.  

Chris Hohns udiskutable innsikt og teft for investeringer sammenfaller med 
karaktertrekk som kan slite tungt på organisasjonen og er svært lite opptatt av 
hva andre synes om ham (mild autisme). Chris Hohn sier rett ut det han tenker 
uten å vurdere om mottaker blir fornærmet, noe vi fikk rett fra analytiker 
Jonathan Amouyal. Det er ikke usannsynlig at Amoyal hadde fått beskjed av Chris 
slik at man røyker ut skyggeredde investorer. De mest betrodde analytikerne 
virker å periodevis tøffe konfrontasjoner med Chris Hohn. Perioder med svak 
avkastning gir økt risiko for at nøkkelpersonell vil forsvinne. Om dette er noe som 
skaper risiko for resultater er uvisst, men etter TCI var kraftig ned i 2008-2010 
(også i relativt mot MSCI World), så mistet TCI større del av sin analytiker stab. 
Kun Alex Baring satt gjennom 2007-2009 perioden sammen COO Joe O Flynn, 
CFO Mathew King, og Head of Legal.  

Teamets alpha-
kilder, mulighets-
områder og idé-
generering  

 + Forvaltningskapitalen er nå ca. 20 USD milliarder USD og Chris Hohn har 
høy konsentrasjon av porteføljen i enkelt-selskaper. TCI opererer innen 
alle sektorer som finnes i MSCI world, men har strategisk null vekt til bank 
og retail. Hver enkelt analytiker er ansvarlig for idegenerering og Chris 
Hohns eneste krav er at det tjenes penger (compound significantly more 
than the market) og TCI ser gjerne verdi der andre ser risiko, arbeid og 
konfrontasjon («I am not afraid of anyone») 

Investerer ikke i bank (umulig å regne på) eller Emerging Markets (for høy 
produksjonsintensitet og korrupsjon) og vil periodevis miste mulighet til å høste 
avkastning fra disse markedene 
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ESG 

TCI har en svært offensiv ESG tilnærming. Deres hovedmål er at selskaper skal levere økt transparens rundt utslipp av klimagasser og Chris Hohn mener det er enorm risiko rundt selskaper som ikke har 
klimarisiko integrert i sin forretningsplan og risikovurdering. TCI donerer også store deler av overskudd til The Children’s Investment Fund Foundation https://ciff.org/. Stiftelsen operer med klare mål om 
skolegang og medisiner til barn i utviklingsland, samt reduksjon av klimagass utslipp.  

E -Environmental TCI har helt klare ambisjoner om kraftige kutt i utslipp fra både selskaper i porteføljen og selskaper utenfor. Chris Hohn har vært helt vokal på at de vil stemme, bruke media og 
alle nødvendige tilgjengelige kanaler for at utslipp tas på alvor i selskapenes øverste ledelse. TCI er opptatt av resultater og vil løpende følge opp selskapenes offentliggjøring av 
informasjon rundt utslipp i kvartals/årsrapportering.  

S -Social Gjennom stiftelsen er TCI svært aktiv innenfor barn, barnehelse og utdanning og de har sterke krav til dokumentasjon av resultater de oppnår. De er svært opptatt av barns 
levevilkår og jobber for å direkte bedre barns hverdag. Årlig offentligjøres hva de har oppnådd iforhold til målene som har blitt satt. 

G -Governance TCI er sannsynligvis det forvaltningsmiljøet hvor Governance vektlegges med størst tyngde av alle Gablers fond. Med 15-20 aksjer i porteføljen har TCI stor kapasitet til å grave dypt 
i selskaper og de er ikke redd for aktivt å engasjere seg dersom det er svak Governance. Historisk har TCI gjennomført flere aktive utfall mot ledelse og styre når de mener det er 
risiko for verdiforringelse.  

 

Interessefellesskap 
med kundene 

 + Chris Hohn har over 2 milliarder dollar investert av egne midler i fondet og 
fondet har performance fee struktur som gir høy utbetaling ved 
meravkastning. Performance fee-strukturen er svært fordelaktig i perioder 
der aksjemarkedet går middels godt, dårlig og svært dårlig (performance 
fee påløper KUN dersom avkastning er over 5 % eller høyere (avhengig av 
NIBOR / LIBOR). Grunnen til at TCI har denne incentivstrukturen er at de 
skal ha et absolutt mindset i sin forvaltning (compounding mindset). 

Performance fee-strukturen kan være ufordelaktig i perioder der aksjemarkedet 
går svært godt. 
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Avtale om finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond og Gabler Investments AS 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner vedlagte avtale om 
finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler 
Investments AS. 
 
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalen. 
 
 
Vedlegg 
Gabler - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Avtale om finansielle tjenester 
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Saksopplysninger 
 
Gjeldene avtale mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler Investments 
AS varer ut 2020. En bør derfor inngå ny avtale om finansielle tjenester.  
 
Etter at en inngikk gjeldene avtale med Gabler Investments AS i 2014 er Lov og forskrifter 
om offentlige anskaffelser endret. Der heter det nå bl.a: 
 

«Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke for kontrakter om finansielle tjenester i 
forbindelse med emisjon, salg, kjøp eller annen overdragelse av verdipapirer eller 
andre finansielle tjenester».  

 
Dette innebærer at en for avtaler om finansielle tjenester ikke lenger er forpliktet til å følge 
lov om offentlige anskaffelse. For kjøp av rådgivning i forbindelse med kapitalforvaltnings-
strategien må en fortsatt følge anskaffelsesregelverket. 
 
Etter en samlet vurdering har sekretariatet kommet til at en i nåværende situasjon med 
store endringer i kapitalforvaltningsstrategien og ny daglig leder i fondet, vil anbefale at en 
inngår ny avtale med Gabler Investment AS. Dette må også sees i sammenheng med at 
en har vært fornøyd med Gabler og de tjenestene de har bidratt med til AAUKF.  
 
Sekretariatet har derfor bedt Gabler utarbeide et forslag til avtale om finansielle tjenester.   
 
 
Vurderinger 
 
Vedlagt følger forslag til avtale fra Gabler Investments AS. Det er en avtale som i realiteten 
viderefører de tjenester en i dag kjøper av Gabler Investments AS. Imidlertid er avtalen 
bygd opp noe annerledes enn gjeldene avtale.  Det har dels sammenheng med de nevnte 
endringer i lov om offentlige anskaffelser og dels med en ny avklaring av hvilke tjenester 
som merverdiavgiftspliktige.  
 
Avtalen har en todelt prisstruktur.  Den ene delen går på finansielle tjenester med 
forvalterseleksjon, porteføljekonstruksjon, ordreformidling og rapportering. Der er det årlige 
honoraret på 0,175 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Ved beregning av 
forvaltningskapital skal en ikke ta med DNB eiendomsfond.  Med en forvaltningskapital på 
450 mill. kroner blir det årlige honoraret på 787 500 kroner. Dette beløpet skal det ikke 
belastes mva av. I dagens avtale er honoraret på 0,15 %. Det gir et årlig honorar på 675 
000 kroner. 
 
Den andre delen er knyttet til rådgivning i forbindelse med kapitalforvaltningsstrategien.  
Den er på 40 000 kroner eks mva pr år. I gjeldende avtale er tilsvarende pris omregnet til 
2020-kroner på 128 000 kroner eks mva pr år.   
 
Til sammen koster den nye avtalen årlig 827 500 kroner eks mva, mens dagens avtale 
koster i 2020 803 000 kroner eks mva. Tar en hensyn til redusert mva-belastning i den nye 
avtalen og G-regulering fra 2020 til 2021 blir kostnaden for AAUKF omtrent det samme.     
 
Avtalen gjelder fra 1. januar 2021 og løper med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist fra 
siste dag i måneden avtalen sies opp. Dette gir en avtale hvor en på relativt kort tid kan tre 
ut av avtalen det er ønskelig.  Ellers kan avtalen løpe så lenge en ønsker det forutsatt at 
begge parter en enige om det.  
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Dette gjelder imidlertid ikke den delen av avtalen som går på årlig revisjon av kapitalfor-
valtningsstrategien.  Denne delen av avtalen er omfattet av anskaffelsesregelverket, og er 
her gjort som et direkte kjøp med en verdi under 100 000 kroner.  Denne delen av avtalen 
har en varighet på nesten 2 ½ år før en må gjøre et nytt kjøp i henhold til anskaffelses-
regelverket. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet anbefaler at styret godkjenner vedlagte forslag til avtale om finansielle 
tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler Investments AS, og 
at daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalen. 
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1. Bakgrunn 
 
Avtalepartene er Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (Kunden) og Gabler Investments 
AS. 

Gabler Investments AS (heretter kalt Gabler) er et norsk verdipapirforetak med konsesjon fra 
Finanstilsynet til å yte følgende tjenester i henhold til verdipapirhandelloven:  

Investeringstjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-1 (1) 
 Nr 1: Mottak og formidling av ordre 
 Nr 4: Porteføljeforvaltning 
 Nr 5: Investeringsrådgivning 

 
Tilknyttede tjenester, jf. verdipapirhandelloven § 2-6 (1) 

 Nr 1: Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter 
 Nr 3: Rådgivning om kapitalstruktur, strategi o.l.; rådgivning og tjenester ved fusjoner 

og oppkjøp 
 Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og generelle 

anbefalinge 
 
Denne avtalen regulerer Gablers leveranser av finansielle tjenester til Kunden. 
 

2. Kundekategorisering 
 
I overensstemmelse med vphl. skal alle kunder som handler med verdipapirer, kjøper eller 
selger fondsandeler, eller gjør andre transaksjoner på verdipapirmarkedet, inndeles i ulike 
grupper for å tilpasse nivået på investorbeskyttelse (vern). Vernet er ulikt for ulike 
kundegrupper, avhengig av deres stilling, kunnskaper og erfaring for øvrig. Kundene deles i 
følge lovens definisjoner inn i ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte 
motparter.  Høyest vern har de ikke-profesjonelle kundene og lavest de kvalifiserte 
motpartene. Partene er enig i at Kunden klassifiseres som profesjonell kunde. Ytterligere 
informasjon om kundekategorisering finnes i Vedlegg 1 (Informasjon om 
kundekategorisering). 
 

3. Oppdragsbeskrivelse 
 
Gabler utfører verdipapirfondsseleksjon og koordinerte innkjøp av verdipapirfond for flere 
kunder med sammenfallende investeringsinteresser (depot). Denne løsningen administreres 
av en depotbank. Hensikten med løsningen er å redusere forvaltningshonoraret som Kunden 
betaler, samt forenkle administrasjonen i forbindelse med transaksjoner i verdipapirfond. Alle 
kunder i løsningen betaler den samme prisen til forvalterne, og alle rabatter (reduserte 
forvaltningshonorar) som oppnås gjennom løsningen tilfaller i sin helhet de kunder som er 
investert i det aktuelle verdipapirfondet. Dette bekreftes gjennom en årlig revisjonsrapport.  
Gabler tar ikke betalt for transaksjoner på denne handelsplattformen (ingen kjøps- eller 
salgshonorar).   
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Kunden får råd om, og tilgang til, Gablers selekterte fondsutvalg gjennom depotløsningen. 
Fondsutvalget på handelsplattformen består av verdipapirfond som er analysert av Gabler, og 
som Gabler mener er av høy kvalitet og egnet for den samlede kundebasen. Kunden vil få råd 
om hvilke verdipapirfond som er mest egnet for Kunden ut fra Kundens kundekategorisering, 
risikoprofil og kapitalforvaltningsstrategi. Kunden vil få fondsdokumentasjon, kvalitative og 
kvantitative analyser av anbefalte verdipapirfond.  
 
Gabler utøver en løpende overvåking av kapitalforvaltningsorganisasjoner og verdipapirfond, 
og Kunden vil informeres dersom Gabler mener det er behov for å gjøre endringer i Kundens 
fondssammetning. Det være seg enten som følge av endret vurdering knyttet til verdipapirfond 
Kunden er investert i, eller dersom Gabler mener at det er andre verdipapirfond enn de Kunden 
er investert i som vil være egnet for Kunden. 
 
Gablers webbaserte porteføljerapporteringssystem, performa.NXT, gir Kunden tilgang til et 
effektivt verktøy for kontroll og løpende oppfølging av porteføljen. Formålet med det 
webbaserte rapporteringsverktøyet er å følge og beskrive resultatet av forvaltningen, og 
samtidig tilby et effektivt verktøy for kontroll og oppfølging av mandatene (forvaltere) og 
aktivaklassene i porteføljen. Tilgang til performa.NXT gis til daglig leder hos Kunden og øvrige 
personer kunden ønsker. 
 
Kunden vil gjennom performa.NXT blant annet få oversikt over om porteføljen er innenfor 
minimums- og maksimumsgrenser for allokering til ulike aktivaklasser fastsatt i 
kapitalforvaltningsstrategien, faktisk og relativ avkastning for mandat, aktivaklasse og 
totalporteføljen målt mot relevante sammenligningsindekser, samt flere ulike risikomål (eks. 
standardavvik, tracking error, informasjonsrate og attribusjonsanalyse).  
 
I performa.NXT er det en egen rapportmodul hvor det kan hentes ut månedsrapporter som 
inneholder markedsverdier og avkastning for totalportefølje, aktivaklasse og mandat, 
finansielle nøkkeltall for porteføljen og attribusjonssanalyse av avkastningen. 
Månedsrapporten vil distribueres på e-post til daglig leder hos Kunden og øvrige personer 
kunden ønsker. 
 
Gabler tilgjengeliggjør notater og dokumenter for Kunden i performa.NXT, for eksempel 
avtaler, kapitalforvaltningsstrategi, siste forvalterrapporter og markedskommentarer fra Gabler 
og/eller forvaltere. 
 
Gabler kan leverer følgende rapportering til Kundens regnskapsfører: 

 Beholdning og realisasjonsoppgave per 31.12 
 Sluttsedler ved handel (ligger i Performa.NXT) 
 Kontoutskrifter 

Til skatteetaten leverer depotbanken rapportering etter gjeldende lovkrav og 
rapporteringsform. 
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4. Honorar  
 
For oppdragene beskrevet ovenfor honoreres GIN med:  
 

Oppdrag Årlig honorar 

Finansielle tjenester som beskrevet i punkt 3 – 
 
Forvalterseleksjon, porteføljekonstruksjon, ordreformidling og 
rapportering 

0,175 %* 

Årlig revisjon av kapitalforvaltningsstrategi   40 000,-** 

 
* Ikke mva-belagt tjeneste. Grunnlaget for honoraret er kundens gjennomsnittlige 
forvaltningskapital på Gablers depotløsning. For aktivaklassene hedgefond og Private Equity 
gjelder et honorar på 0,25% 

** Mva tillegges honoraret. Honoraret reguleres årlig tilsvarende regulering i G 

Betalingsvilkårene er løpende fakturering per 15 dager netto.  
 
På avtaletidspunkt vurderes alle tjenester nevnt i punkt 3 som finansielle tjenester unntatt fra 
merverdiavgift etter mval. § 3-6.  Gabler har imidlertid rett til å tillegge mva. på våre honorarer 
etter gjeldende regler, f.eks. dersom reglene eller praksis endres.  
 

5. Avtalemessige forhold 
 
5.1 Oppstart 
Avtalen løper fra 01.01.2021 
  

5.2 Informasjon til kunden 
Gablers Alminnelige Forretningsvilkår er lagt ved som vedlegg 2 til denne avtalen. Informasjon 
om Gablers uavhengige investeringsrådgivning (MiFID II-informasjon) er lagt ved som vedlegg 
3. Videre ønsker vi å informere kunden om at Gabler ikke vil yte periodisk egnethetsvurdering 
av tidligere investeringsråd. 
 

5.3 Konfidensialitet 
Begge parter har taushetsplikt vedrørende informasjon man mottar fra den annen part i 
forbindelse med denne avtalen. Kunden har dog tillatelse til å opplyse at Gabler er knyttet til 
Kunden som rådgiver. Gabler kan opplyse om sitt forretningsforhold til Kunden, men skal 
bevare streng taushet om Kundens strategi, samarbeidspartnere og andre detaljer.  
 

5.4 Ansvar 
Gabler gir råd og bistand basert på kilder vi anser som pålitelige, på sin opparbeidede kunnskap 
og etter beste skjønn. Gabler er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte økonomisk eller ikke-
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økonomisk tap eller skade som følge av at slike råd følges. Gablers ansvar er under enhver 
omstendighet begrenset oppad til denne avtalens årlige honorar (jf. punkt 4). 
 

5.5 Tvisteløsning 
Avtalen reguleres av norsk rett. Partene er enige om at tvister løses ved voldgift etter 
bestemmelsene i tvistemålslovens kap. 32, dog slik at tvist hvor tvistegjenstanden utgjør 
mindre enn NOK 300 000,- skal avgjøres av en enevoldsgiftsdommer oppnevnt av partene i 
fellesskap.  Kan ikke partene enes om voldgiftsdommer innen tre uker etter at en part skriftlig 
har erklært voldgift, skal oppnevningen overlates til førstelagmannen i Borgarting 
Lagmannsrett.  
 

5.6 Oppsigelse 
Avtalen løper med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist gjeldende fra siste dag i måneden 
avtalen sies opp, jf. Alminnelige Forretningsvilkår Del II, punkt G 6. 
 
 
Bergen/Arendal, 17.11.2020 
     
        
Gabler Investments AS   Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
   
 
  
 
___________________________  ____________________________ 
Tor Sydnes     John Georg Bergh 

Administrerende direktør   Daglig leder 
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Vedlegg 1 – Informasjon om kundekategorisering 
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1. Innledning 

I tilbudet om avtale/avtaler mellom Kunden og Gabler Investments AS («Gabler») innebærer deler av 
oppdraget tjenestene investeringsrådgivning knyttet til finansielle instrumenter og/eller ordreformidling av 
finansielle instrumenter.  

Denne delen av oppdraget er særskilt regulert i norsk lovgivning. 

2. Lov om verdipapirhandel 

Lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (Verdipapirhandelloven) regulerer tjenestene 
investeringsrådgivning og ordreformidling. Bakgrunnen er et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments 
Directive (MiFID). Reglene i Verdipapirhandelloven er ment å gi investorer i finansielle instrumenter bedre 
investorbeskyttelse (investorvern). 

3. Investeringsrådgivning og ordreformidling 

Investeringsrådgivning og ordreformidling er konsesjonspliktige tjenester. Gabler har konsesjon fra 
Finanstilsynet til å yte begge disse tjenestene.  

4. Kundekategorisering 

I henhold til Verdipapirhandelloven skal alle kunder som handler verdipapirer, kjøper eller selger fondsandeler, 
gjør andre transaksjoner i verdipapirmarkedet eller kjøper investeringsrådgivning, klassifiseres i ulike 
kundekategorier for å tilpasse nivået på investorbeskyttelse (investorvern).  

Kundene skal klassifiseres, ifølge lovens definisjoner, inn i en av tre kundekategorier: ikke-profesjonelle kunder, 
profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter.  

Gabler vil i avtalen med kunden informere om i hvilken kundekategori kunden tilhører. 

I hvilken grad kunden er beskyttet av lovgivningen avhenger av kundekategori. Nedenfor følger en redegjørelse 
av hovedtrekkene for investorbeskyttelse for hver kundekategori. Redegjørelsen er ikke uttømmende. 

Lovgivningen åpner til en viss grad for at kunder som ønsker å bytte kundekategori, kan anmode Gabler om 
dette. Det understrekes at omklassifisering til en annen kundekategori må godkjennes av Gabler. Selv om 
vilkårene for omklassifisering er oppfylt, står Gabler likevel fritt til å vurdere hvorvidt Gabler ønsker å 
etterkomme en anmodning om omklassifisering. 

5. Kundekategorier 

5.1 Kvalifiserte motparter 

Grad av investorbeskyttelse 

Kvalifiserte motparter har i henhold til Verdipapirhandelloven den laveste graden av investorvern.  

Når det gjelder krav til vurdering av egnethet ved investeringsrådgivning og hensiktsmessighet ved 
ordreformidling, vil reglene komme tilsvarende til anvendelse for kvalifiserte motparter som for profesjonelle 
kunder. 

Gabler skal ved yting av tjenesten investeringsrådgivning innhente opplysninger om kundens investeringsmål, 
inkludert investeringshorisont og risikovillighet fra kunden. På bakgrunn av de innhentede opplysninger er 
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Gabler pålagt å foreta en vurdering om tjenesten og de finansielle instrumenter det rådgis om, er egnet for 
kunden. Dersom Gabler finner at et finansielt instrument ikke er egnet for kunden, skal det ikke ytes råd om 
det aktuelle finansielle instrumentet. 

I praksis tilpasses imidlertid investeringsrådgivningen til ytterligere faktorer, som reguleres for hver kunde i 
form av skriftlige oppdragsbeskrivelser for investeringsrådgivningen.  

Dersom det ytes ordreformidling uten forutgående investeringsrådgivning, er Gabler ikke pålagt å foreta en 
såkalt hensiktsmessighetsvurdering, dvs. vurdere om tjenesten og etterspurte finansielle instrumenter er 
hensiktsmessig for kunden utfra kundens kunnskap og erfaring med aktuelle finansielle instrumenter. Gabler 
har således heller ingen frarådingsplikt som overfor ikke-profesjonelle kunder. 

Adgang til omklassifisering 

Kvalifiserte motparter kan etter skriftlig forespørsel fra kunden og etter skriftlig samtykke fra Gabler flyttes til 
kategori profesjonelle kunder eller kategori ikke-profesjonelle kunder og dermed få et økt investorvern.  

5.2 Profesjonelle kunder  

Grad av investorbeskyttelse 

Kunder klassifisert som profesjonelle er, i noe mindre grad enn ikke-profesjonelle kunder, beskyttet av 
lovgivningen. Profesjonelle kunder antas normalt å ha kunnskap som gjør at de selv er kapable til å avgjøre 
hvilken informasjon de behøver for å kunne ta en beslutning om tjenestene investeringsrådgivning og 
ordreformidling. Gabler er dermed ifølge Verdipapirhandelloven ikke forpliktet til, i samme utstrekning som for 
ikke-profesjonelle kunder, å gi informasjon om for eksempel risiko som er forbundet med de tjenester og 
finansielle instrumenter/produkter som Gabler tilbyr.  

Når det gjelder krav til vurdering av egnethet ved investeringsrådgivning og hensiktsmessighet ved 
ordreformidling vil reglene komme tilsvarende til anvendelse for profesjonelle kunder som for kvalifiserte 
motparter. 

Gabler skal ved yting av tjenesten investeringsrådgivning innhente opplysninger om kundens investeringsmål, 
inkludert investeringshorisont og risikovillighet fra kunden. På bakgrunn av de innhentede opplysninger er 
Gabler pålagt å foreta en vurdering om tjenesten og de finansielle instrumenter det rådgis om er egnet for 
kunden. Dersom Gabler finner at et finansielt instrument ikke er egnet for kunden, skal det ikke ytes råd om 
det aktuelle finansielle instrumentet. 

I praksis tilpasses imidlertid investeringsrådgivningen til ytterligere faktorer, som reguleres for hver kunde i 
form av skriftlige oppdragsbeskrivelser for investeringsrådgivningen.  

Dersom det ytes ordreformidling uten forutgående investeringsrådgivning, er Gabler ikke pålagt å foreta en 
såkalt hensiktsmessighetsvurdering, dvs. vurdere om tjenesten og etterspurte finansielle instrumenter er 
hensiktsmessig for kunden utfra kundens kunnskap og erfaring med aktuelle finansielle instrumenter. Gabler 
har således heller ingen frarådingsplikt som overfor ikke-profesjonelle kunder. 

Adgang til omklassifisering 

Profesjonelle kunder kan etter skriftlig forespørsel fra kunden og etter skriftlig samtykke fra Gabler flyttes til 
kategori ikke-profesjonelle og dermed få et økt investorvern.  

Profesjonelle kunder kan også etter skriftlig forespørsel fra kunden og etter skriftlig samtykke fra Gabler flyttes 
til kategori kvalifiserte motparter og dermed få et lavere investorvern. For at Gabler kan etterkomme 
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anmodning til omklassifisering til kvalifisert motpart skal nærmere vilkår angitt i Verdipapirhandelloven være 
oppfylt.   

5.3 Ikke-profesjonelle kunder 

Grad av investorbeskyttelse 

Ikke-profesjonelle kunder har, i henhold til Verdipapirhandelloven, den høyeste graden av investorvernet.  
Dette innebærer blant annet at Gabler har en omfattende plikt til å gi kunder tydelig informasjon, blant annet 
om priser og risiko knyttet til de tjenester og finansielle instrumenter/produkter som Gabler tilbyr.  

Gabler skal ved yting av tjenesten investeringsrådgivning innhente opplysninger om kundens investeringsmål, 
finansiell stilling samt kundens erfaring med og kunnskap om finansielle instrumenter fra kunden. På bakgrunn 
av de innhentede opplysninger er Gabler pålagt å foreta en vurdering om tjenesten og de finansielle 
instrumenter det rådgis om er egnet for kunden. Dersom Gabler finner at et finansielt instrument ikke er egnet 
for kunden skal det ikke ytes råd om det aktuelle finansielle instrumentet. 

Gabler skal ved yting av tjenesten ordreformidling, uten forutgående investeringsrådgivning, innhente 
opplysninger om kundens erfaring med og kunnskap om finansielle instrumenter fra kunden. På bakgrunn av 
de innhentede opplysninger er Gabler pålagt å foreta en vurdering om tjenesten og etterspurte finansielle 
instrumenter er hensiktsmessig for kunden.  

Dersom kunden ønsker å gjennomføre en handel i et finansielt instrument som Gabler ikke finner 
hensiktsmessig tatt i betraktning kundens kunnskap og erfaring, har Gabler en frarådingsplikt. Handelen kan 
likevel formidles dersom kunden ønsker det på tross av advarselen.  

Gabler har ved ytelse av ordreformidling ikke plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av et etterspurt finansielt 
instrument når en slik ordreformidling ytes på kundens initiativ, og når det etterspurte finansielle instrumentet 
anses som et ikke-komplekst finansielt instrument etter til enhver tid gjeldende norsk lov. Investorbeskyttelsen 
som denne plikten medfører, vil dermed ikke være til stedet. 

Adgang til omklassifisering 

Ikke-profesjonell kunde kan anmode om å bli behandlet som profesjonell kunde. Slik omklassifisering vil 
medføre en lavere grad av investorbeskyttelsen for kunden.  

For at Gabler kan etterkomme anmodning til omklassifisering skal nærmere vilkår angitt i 
Verdipapirhandelloven være oppfylt og nærmere prosedyre angitt i Verdipapirhandelloven skal følges, blant 
annet at ikke-profesjonell kunde skriftlig skal anmode Gabler om omklassifisering til profesjonell kunde.   

Et av vilkårene også er at Gabler, med rimelig sikkerhet, skal kunne fastslå at kunden har tilstrekkelig kunnskap 
og erfaring til å fatte investeringsbeslutninger vedrørende relevante finansielle instrumenter, samt at kunden 
forstår risikoen forbundet med disse.  
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Vedlegg 2 – Alminnelige forretningsvilkår 
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ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 

FOR GABLER INVESTMENTS AS 

(heretter kalt «Gabler») 

 

DEL I  

FELLES BESTEMMELSER 

 

1. Innledning 

Disse alminnelige forretningsvilkår («Forretningsvilkårene») er utarbeidet i henhold til lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel 
(«vphl») med tilhørende forskrifter. Forretningsvilkårene erstatter i sin helhet tidligere versjoner av forretningsvilkårene. Begrep som 
er definert i vphl eller tilhørende forskrifter, har tilsvarende betydning når de er benyttet i Forretningsvilkårene. 

Kunden anses å ha vedtatt Forretningsvilkårene som bindende for seg når kunden, etter å ha mottatt Forretningsvilkårene, benytter 
seg av de investeringstjenester som omhandles av Forretningsvilkårene. 
 

2. Kontaktinformasjon 

Navn:   Gabler Investments AS («Gabler») 
Organisasjonsnummer:  995 222 558 
Forretningsadresse:  Solheimsgaten 7E, 5058 Bergen, Norge 
Postadresse:   Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo, Norge 
Telefon:    (+47) 24 13 07 00 
E-post:    post@gabler.no 
Gablers internettside:  www.gabler.no 
 

3. Hvilke tjenester Gabler har tillatelse til å yte 

Gabler har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester: 

1. mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med et eller flere finansielle instrumenter, 
2. investeringsrådgivning. 

 
Gabler har tillatelse til å yte følgende tilknyttede tjenester: 

1. rådgivning med hensyn til kunders kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester 
i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak, 

2. utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger 
vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter. 

Oversikt over Gablers konsesjoner er også tilgjengelig i Konsesjonsregisteret til Finanstilsynet på www.finanstilsynet.no. 
 

4. Tilsynsmyndighet 

Gabler er underlagt tilsyn av Finanstilsynet (Revierstredet 3, Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo). 
 

5. Hva Forretningsvilkårene gjelder 

Forretningsvilkårene gjelder for Gablers investeringstjenester og tilknyttede tjenester så langt de passer.  

Forretningsvilkårene gjelder i tillegg til særskilt(e) avtale(r) som inngås mellom Gabler og kunden. Ved eventuell motstrid mellom 
slik(e) avtale(r) og Forretningsvilkårene skal den/de særskilte avtalen(e) ha forrang. 

I tillegg til ovennevnte vil tjenestene som nevnt i punkt 3 kunne være regulert av verdipapirhandelloven, verdipapirregisterloven, lov 
om regulerte markeder, aksjelovene, kjøpsloven, avtaleloven, angrerettloven og annen relevant lovgivning. 
 

6. Kundeklassifisering 

Gabler har i henhold til vphl plikt til å klassifisere sine kunder i kundekategorier, henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle 
kunder og kvalifiserte motparter. Det er gitt bestemmelser i vphl og forskriften om hvordan klassifiseringen skal skje.  

Kunden vil motta skriftlig melding fra Gabler om tildelt kundekategori, om adgangen til å be om en annen kategorisering og om hvilken 
betydning kategoriseringen har for graden av kundebeskyttelse.  

Kategoriseringen har betydning for omfanget av kundebeskyttelsen. Det stilles større krav til blant annet informasjon og rapportering 
til kunder klassifisert som ikke-profesjonelle enn til kunder klassifisert som profesjonelle.  



45/20 Avtale om finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler Investments AS - 20/01095-62 Avtale om finansielle tjenester mellom Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Gabler Investments AS : Gabler - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Avtale om finansielle tjenester

 

2 

 
Gabler Investments AS | Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo | Tlf: (+47) 24 13 07 00 | NO 995 222 558 MVA | www.gabler.no 

Videre har Gabler i henhold til vphl plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om investeringstjenesten eller det aktuelle 
finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden, benevnt i verdipapirforskriften som egnethetstest og 
hensiktsmessighetstest. Klassifiseringen av kunden har betydning for omfanget av disse testene som Gabler er forpliktet til å foreta. 
Hvilken test Gabler er forpliktet til å foreta avhenger av om det ytes investeringsrådgivning eller ordreformidling. 

Kunden kategorisert som profesjonell anses for å ha særlige forutsetninger for selv å vurdere de enkelte markeder, 
investeringsalternativer, handler og den rådgivningen Gabler yter. Profesjonell kunde kan ikke påberope seg særskilte regler og vilkår 
som er fastsatt for å beskytte den ikke-profesjonelle kunden.  

Profesjonell kunde er ansvarlige for at Gabler holdes løpende underrettet om enhver endring som vil kunne påvirke kundens 
klassifisering. Blir Gabler kjent med at kunden ikke lenger oppfyller vilkårene for å bli kategorisert som profesjonell kunde, skal Gabler 
treffe passende forholdsregler. 

Kunden kan anmode Gabler om å endre kundekategoriseringen. Informasjon om vilkårene for slik omklassifisering og om 
konsekvensene av dette kan fås ved henvendelse til Gabler. 
 

7. Kundens ansvar for opplysninger gitt Gabler 

Gabler har i henhold til vphl plikt til å innhente opplysninger om kunden for å vurdere om investeringstjenesten eller det aktuelle 
finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden. For å oppfylle kravet i vphl om å foreta egnethetstest eller 
hensiktsmessighetstest, har Gabler plikt til å innhente opplysninger fra kunden.  

Kunden forplikter seg til å gi Gabler fyllestgjørende og korrekte opplysninger om egen finansiell stilling, kunnskap om og erfaring fra 
det aktuelle investeringsområdet, og investeringsmål som er relevant for de ønskede investeringstjenester og finansielle 
instrumenter/produkter.  

Kunden forplikter seg til å informere Gabler dersom det skjer vesentlige endringer i opplysninger som er gitt tidligere. 

Kunden er innforstått med at Gabler er berettiget til å legge opplysningene mottatt fra kunden til grunn for sin vurdering av om 
investeringstjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden. Kunden er videre 
innforstått med at Gabler må gis tilstrekkelige opplysninger for å kunne avgjøre om investeringstjenesten eller det aktuelle finansielle 
instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden.  
 
Videre er kunden innforstått med at dersom Gabler ikke gis tilstrekkelige opplysninger, vil Gabler ikke kunne avgjøre om 
investeringstjenesten eller det aktuelle finansielle instrumentet/produktet er egnet eller hensiktsmessig for kunden. Kunden vil da bli 
informert om at den aktuelle investeringstjenesten ikke kan ytes eller det aktuelle finansiell instrumentet/produktet ikke er egnet eller 
hensiktsmessig for kunden. 
 

8. Risiko 

Kunden er innforstått med at investeringer i og handel med finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter er forbundet 
med risiko for tap. Den investerte kapital kan øke eller reduseres i verdi. Verdiene av investeringer i finansielle instrumenter vil avhenge 
blant annet av svingninger i finansmarkedene. Historisk verdiutvikling og avkastning kan ikke benyttes som pålitelig indikator på 
fremtidig utvikling og avkastning på finansielle instrumenter. 

Som en integrert del av yting av investeringsrådgivning vil Gabler oversende kunden mer detaljert informasjon om egenskaper og 
risiko knyttet til de finansielle instrumenter som inngår i investeringsrådgivningen som ytes kunden. Gabler vil i samsvar med reglene 
om god forretningsskikk søke å gi kunden denne informasjon på en egnet måte, hvor det også tas hensyn til Kundens 
investeringserfaring og profesjonalitet.  

Kunden er selv ansvarlig for å evaluere risikoen ved alle handler og investeringer i finansielle instrumenter. Kunden bør avstå fra å 
foreta investeringer i finansielle instrumenter og andre beslektede instrumenter dersom kunden selv ikke er innforstått med den risiko 
som er forbundet med slik investering. Kunden oppfordres til å søke råd hos Gabler og andre relevante rådgivere og, etter behov, 
søke utfyllende informasjon i markedet før kunden tar sin beslutning om en investering og/eller om en transaksjon i et finansielt 
instrument. 

Alle handler kunden gjennomfører etter at det er innhentet investeringsråd fra Gabler skjer på kundens eget ansvar og etter kundens 
eget skjønn og avgjørelse. Gabler påtar seg under enhver omstendighet intet ansvar for rådgivningen dersom kunden helt eller delvis 
fraviker de råd Gabler har gitt. Gabler garanterer ikke for noe bestemt utfall av kundens handel og investeringer i finansielle 
instrumenter. 
 

9. Interessekonflikter 

Gabler søker å unngå at det oppstår interessekonflikter og har retningslinjer for å sikre dette. På forespørsel fra kunden vil Gabler gi 
en mer detaljert, skriftlig redegjørelse for Gablers retningslinjer for håndtering av interessekonflikter. 

Gabler har en særskilt plikt til å sørge for at kundens interesser går foran Gablers interesser og foran interesser til personer med 
direkte eller indirekte kontroll i Gabler. Likeledes skal enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder. 

Dersom interessekonflikter ikke kan unngås eller det foreligger risiko for at Kundens interesser skal bli skadelidende på grunn av en 
interessekonflikt, vil Gabler informere Kunden om dette skriftlig. Informasjon som gis kunden skal være tilstrekkelig detaljert til at 
kunden kan foreta et begrunnet valg med hensyn til investeringstjenesten interessekonflikten relatere seg til. Informasjonen skal ta 
hensyn til kundes profesjonalitet. 
 

10. Verdipapirforetakenes sikringsfond 

Gabler er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond i samsvar med vphl. 

Sikringsfondet skal gi dekning for krav som skyldes dets medlemmers manglende evne til å tilbakebetale penger eller levere tilbake 
finansielle instrumenter som oppbevares, administreres og forvaltes av medlemmene i forbindelse med utøvelse av 
investeringstjenester og/eller visse tilleggstjenester. Dekning ytes med inntil kroner 200.000 per kunde. 
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Sikkerheten dekker ikke krav som stammer fra transaksjoner omfattet av rettskraftig straffedom om hvitvasking av penger eller kunder 
som har ansvar for eller har dratt fordel av forhold som vedrører Gabler, når slike forhold har forårsaket Gablers økonomiske 
vanskeligheter eller bidratt til en forverring av Gablers økonomiske situasjon. Sikkerheten dekker heller ikke krav fra 
finansinstitusjoner, kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, verdipapirfond og andre foretak for kollektiv forvaltning, 
pensjonskasser og pensjonsfond, samt fra eventuelle konsernselskaper til Gabler. 
 

11. Kundekontroll - tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

I henhold til hvitvaskingsloven er Gabler forpliktet til å gjennomføre kontroll av nye og eksisterende kunder. Kunden skal yte nødvendig 
bistand i den forbindelse, herunder fremlegge gyldig legitimasjon samt annen nødvendig dokumentasjon. Dersom kunden ikke 
fremlegger tilstrekkelig dokumentasjon, kan Gabler avvise kunden, herunder avslutte et eksisterende kundeforhold. 

Kunden er kjent med at Gabler kan med hjemmel i lov være forpliktet til å gi offentlige myndigheter alle relevante opplysninger knyttet 
til kundeforholdet eller enkelttransaksjoner. Dette vil skje uten at kunden opplyses om at slike opplysninger er gitt. 

Kunden skal uoppfordret, uten ugrunnet opphold, melde fra skriftlig til Gabler og dokumentere enhver endring på kundens side under 
kundeforholdet, herunder 

• Endringer med hensyn til personalia 

• Endringer med hensyn til reelle rettighetshavere som definert i hvitvaskingsloven 

• Endringer med hensyn til hvem som kan opptre på vegne av kunden 

• Endringer med hensyn til om kunden faller inn under definisjonen av «politisk eksponert person» som definert i 
hvitvaskingsloven 

• Endringer med hensyn til kundeforholdets formål og tilsiktede art. 
 

12. Behandling av personopplysninger 

Gabler er behandlingsansvarlig etter den til enhver tid gjeldende Personopplysningsloven. Gabler behandler personopplysninger om 
kunden i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Formålet med behandlingen av personopplysninger er gjennomføring av de 
avtaler som inngås mellom Gabler og kunden, administrasjon og fakturering, markedsføring av investeringstjenester og oppfyllelse 
av pålegg i medhold av norsk lov. 

Kunden har rett til å kreve innsyn i registrerte personopplysninger, kreve retting av uriktige eller mangelfulle personopplysninger, samt 
kreve sletting av personopplysninger når formålet med behandlingen er gjennomført og personopplysninger ikke kan brukes/arkiveres 
til annet formål. 

Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter. 

Kunden aksepterer at Gabler utleverer opplysninger om Kunden til Gablers leverandører og andre samarbeidspartnere. Kunden 
aksepterer videre at Gabler utleverer opplysninger om Kunden til andre selskaper i Gabler-konsernet, i sammenheng med utføring av 
et oppdrag på vegne av Kunden. 
 

13. Lydopptak og annen dokumentasjon 

Gabler er lovpålagt å foreta og oppbevare lydopptak av samtlige telefonsamtaler samt å oppbevare kommunikasjon gjennom andre 
kommunikasjonskanaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester.  

Lydopptakene vil bli oppbevart i den tidsperioden som til enhver tid kreves etter gjeldende lov beregnet fra opptaksdag (5 år etter 
gjeldende regler), og vil normalt bli slettet etter utløpet av den pålagte oppbevaringstiden. Lydopptak med den enkelte kunde vil kunne 
gjenfinnes ved søk blant annet på tidspunkt for samtalen, inngående og utgående telefonnummer og ansatt hos Gabler som utførte 
telefonsamtalen. 

Dokumentasjon av kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler enn telefon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester 
vil bli oppbevart av Gabler i den tidsperioden som til enhver tid kreves etter gjeldende lov (5 år etter gjeldende regler). 

Andre verdipapirforetak som samarbeider med Gabler om ytelse av investeringstjenester, har tilsvarende plikt til å foreta og oppbevare 
lydopptak av telefonsamtaler med kunden og kommunikasjon gjennom andre kommunikasjonskanaler i den grad det ytes slik 
investeringstjeneste over telefon eller andre kommunikasjonskanaler. 

Gabler kan bli pålagt å utlevere lydopptak og/eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler til offentlige 
myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov.  

Kunden aksepterer at lydopptak og/eller annen dokumentasjon knyttet til andre kommunikasjonskanaler, vil kunne bli benyttet av 
Gabler og vil kunne bli utlevert til relevante klageorganer, blant annet i forbindelse med behandling av en klage mottatt fra kunden, jf. 
Forretningsvilkårene Pkt. 17. 

 

14. Taushetsplikt 

Gabler og dets ansatte har lovpålagt taushetsplikt.  
 
Gabler kan, etter gjeldende lover og regler, være forpliktet til å gi opplysninger av enhver art om kunden til myndigheter uten hinder 
av lovbestemt taushetsplikt. 
 

15. Angrerett 

Det er ikke angrerett etter angrerettloven på de tjenester som omfattes av Forretningsvilkårene.  
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16. Ansvar 

Gabler eller dets ansatte er ikke ansvarlig for kundens direkte eller indirekte tap så lenge Gabler eller dets ansatte ved yting av en 
investeringstjeneste til kunden har oppfylt alminnelige krav til aktsomhet.  

Gabler er videre heller ikke ansvarlig for handlinger eller unnlatelser begått av andre verdipapirforetak, kredittinstitusjoner, 
oppgjørssentraler, forvaltere og depotinstitusjoner eller andre tilsvarende norske eller utenlandske medhjelpere, som kunden eller 
Gabler har benyttet. Gabler plikter likevel å foreta en aktsom utvelgelse av slike institusjoner eller medhjelpere. Dersom medhjelpere 
er benyttet etter ordre eller krav fra kunden påtar Gabler seg intet ansvar for feil eller mislighold fra disse. 

Gabler er ikke ansvarlig overfor Kunden dersom en uegnet investeringstjeneste ytes eller det gis investeringsråd om uegnet finansielt 
instrument/produkt til kunden som følge av at kunden har gitt Gabler ufullstendige eller uriktige opplysninger, jf. Forretningsvilkårene 
Pkt. 7.  

Gabler påtar seg under enhver omstendighet intet ansvar for investeringsrådgivning ytet kunden dersom kunden helt eller delvis 
fraviker de investeringsråd Gabler har gitt kunden. 

Gabler er ikke ansvarlig for de tilfeller der forsinkelse eller uteblivelse skyldes at penge- eller verdipapiroppgjøret er suspendert eller 
opphørt som følge av forhold utenfor Gablers kontroll. 

Gabler er ikke ansvarlig for skade eller tap påført kunden som skyldes hindring eller andre forhold utenfor Gablers kontroll, herunder 
strømbrudd, feil eller brudd i elektroniske databehandlingssystemer eller telenett mv., brann, vannskade, streik, lovendringer, 
myndighetenes pålegg eller lignende omstendigheter. 

Kunden skal holde Gabler eller ansatte og tillitsmenn hos Gabler skadesløs for tap, krav, skader, kostnader eller ansvar som måtte 
bli påført Gabler eller ansatte og tillitsmenn hos Gabler i forbindelse med oppdraget som følge av feilaktig eller ufullstendige 
opplysninger som er gitt av kunden i forbindelse med oppdraget. 
 

17. Klagebehandling 

Gabler har etablert retningslinjer for behandling av klager mottatt fra kunder. Gabler skal på oppfordring gi kunden skriftlige 
opplysninger om sine retningslinjer for klagebehandling, med informasjon om hvordan man klager.  

Dersom kunden inngir en klage muntlig skal klagen straks følges opp med skriftlig klage til Gabler. Kravet til skriftlig klage gjelder ikke 
dersom kunden er ikke-profesjonell. Gabler skal uten ugrunnet opphold gi kunden en skriftlig tilbakemelding som minimum angir at 
klagen er mottatt, forventet behandlingstid og at kunden vil gis skriftlig tilbakemelding fra Gabler om resultatet av klagebehandling.  
 

18. Mislighold 

Kunden anses å ha misligholdt sine forpliktelser i henhold til Forretningsvilkårene blant annet når: 
1. Kunden unnlater å oppfylle en forpliktelse etter Forretningsvilkårene eller etter særskilt(e) avtale(r) inngått mellom Gabler 

og kunden, 
2. Kunden inngår avtale med en kreditor om betalingsutsettelse, blir insolvent, innleder gjeldsforhandlinger av enhver art, 

innstiller sine betalinger eller tas under konkursbehandling eller offentlig administrasjon, 
3. Kunden avvikler sin virksomhet eller vesentlige deler av denne. 

 
Gabler har ved mislighold rett, men ikke plikt til å: 

1. Erklære samtlige uoppgjorte handler som misligholdt og ikke utførte oppdrag som kansellert og avsluttet, 
2. Kreve dekket alle kostnader og tap Gabler er blitt påført som følge av kundens mislighold. 

 
Kunden er ansvarlig for og skal holde Gabler skadesløs for tap, utgifter og forpliktelser av enhver art påført Gabler som direkte eller 
indirekte følge av at mislighold anses å foreligge ellers som følge av kundens handling eller unnlatelse som utgjør brudd på Forret-
ningsvilkårene eller norsk lov for øvrig. Slike tap, utgifter og forpliktelser skal betales ved påkrav. 
 
Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, anses avtalen 
mellom partene ikke å være misligholdt så lenge force majeure situasjonen vedvarer og inntil fem arbeidsdager etter at den har 
opphørt. 
 

19. Meddelelser, språk og fullmakter 

Kundens skriftlige meddelelser skal sendes pr. brev eller e-post. Kunden kan i kommunikasjon med Gabler benytte norsk eller engelsk. 

Kunden skal ved etableringen av kundeforholdet meddele Gabler personnummer/organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer, e-
post adresse samt eventuelle fullmektiger. Eventuelle endringer skal straks meddeles skriftlig til Gabler. 

 

20. Endringer av Forretningsvilkårene 

Gabler forbeholder seg retten til å endre Forretningsvilkårene. Dette vil kunne skje ved endringer i lover og regler, endret 
markedspraksis, eller for øvrig der Gabler finner dette nødvendig ut fra en vurdering av sin virksomhet og risiko. 

Vesentlige endringer får virkning fra det tidspunkt de skriftlig er meddelt kunden. Kunden anses å ha akseptert å motta melding om 
endringer per e-post dersom kunden har oppgitt e-post adresse til Gabler.  

 
21. Tolkning 

I tilfelle motstrid med lovgivning som kan fravikes ved avtale skal Forretningsvilkårene ha forrang.  

I tilfelle der det henvises til lovgivning, andre regler eller Forretningsvilkårene skal dette forstås slik disse lover, regler og 
Forretningsvilkårene til enhver tid gjelder. 
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Vedrørende forholdet mellom Forretningsvilkårene og øvrige avtaler inngått mellom Gabler og kunde, se Pkt. 5 i Forretningsvilkårene. 
 

22. Verneting – lovvalg – tvisteløsning 

Avtaleforholdet mellom kunden og Gabler er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister i forholdet mellom kunden og Gabler, herunder 
tvister som står i forbindelse med Forretningsvilkårene skal løses etter norsk rett med Bergen tingrett som (ikke-eksklusivt) verneting.  

Kunder med utenlandsk verneting fraskriver seg enhver eventuell rett til å motsette seg at søksmål som har tilknytning til 
Forretningsvilkårene fremmes for Bergen tingrett. Kunder med verneting i utlandet kan, uavhengig av ovennevnte, saksøkes av Gabler 
ved slik verneting dersom Gabler ønsker dette. 

Utenlandske kunder, herunder nordmenn hjemmehørende i utlandet, som kan påberope seg lover eller regler som gir beskyttelse mot 
rettsforfølgelse fra Gabler i relasjon til sine forpliktelser overfor Gabler, fraskriver seg denne rett så langt dette ikke er i direkte strid 
med de aktuelle lover og regler. 

 

 

DEL II  

SÆRSKILTE BESTEMMELSER VED ORDREFORMIDLING 

 

Kunden («Oppdragsgiveren») og Gabler Investments («Gabler») har inngått en avtale om formidling av Fondsandeler 
(«Formidlingsavtalen»).  

Gabler skal for Oppdragsgiverens regning formidle kjøp, bytte og salg av Fondsandeler i henhold til Oppdragsgiverens Handelsordre, 
Særskilt Handelsfullmakt og nærmere vilkår som fremgår av disse Forretningsvilkårene. 

A. DEFINISJONER 

Depotbank Er et finansforetak hjemmehørende i et EØS-land som innehar også konsesjon til å yte 
investeringstjenester og andre tilknyttede tjenester, herunder utførelse av ordre på vegne av 
kunde og føring av depotregister.  

Gablers Depotløsning Gablers løsning for føring av et depotregister av Fondsandeler eid av Oppdragsgiveren. 
Depotbank utfører for Oppdragsgiverens regning de faktiske handlene i Fond og står også for 
føring av depotregisteret. Alt oppgjør for handler i Fond skjer fra/til en bankkonto hos Depotbank 
opprettet i Oppdragsgiverens navn.   

Depothonorar Betaling for depottjenesten i henhold til Formidlingsavtalen med vedlegg. 

Depotoversikt Periodisk sammenstilling av Fondsandeler registrert i Gablers Depotløsning, med informasjon 
om antall Fondsandeler, aktuell kurs m.m. Depotoversikten gjøres tilgjengelig for 
Oppdragsgiveren gjennom Gablers nettside, eller skriftlig om Oppdragsgiveren så ønsker.  

Fond Verdipapirfond, fondsselskap (eksempelvis SICAV) eller andre kollektive investeringer etablert i 
henhold til Verdipapirfondloven eller Loven om forvaltning av alternative investeringsfond eller 
annet utenlandsk lovgivning. 

Fondsandel Andel i Fond. 

Fondsselskap Et norsk eller utenlandsk selskap som har tillatelse til å drive fondsforvaltningsvirksomhet. 

Formidlingsoppdrag Oppdrag i henhold til Formidlingsavtalen, Handelsordrer og Særskilt Handelsfullmakt, for på 
Oppdragsgiverens regning å formidle kjøp, bytte eller salg av Fondsandeler og for øvrig gjøre 
det som fremkommer av dette oppdraget. 

Forvaltningshonorar Det honoraret som Fond tar av samtlige andelseiere og som inngår i beregningen av Fondets 
NAV-kurs. Med NAV forstås Net Asset Value. 

Handelsbekreftelse Skriftlig bekreftelse på utført kjøp, salg eller bytte av Fondsandeler, eller andre handler.  

Handelsordre Skriftlig og signert ordre sendt via post eller epost fra Oppdragsgiveren til Gabler/Depotbank 
med melding om kjøp, bytte eller salg av Fondsandeler for Oppdragsgiverens regning. 

Særskilt Handelsfullmakt Den Særskilte Handelsfullmakten angir hvilket Fond det skal tegnes i for beløp tilsvarende 
kontant tilbakebetaling av honorarrabatt, samt hvilket Fond det skal innløses i for beløp 
tilsvarende det forfalne kvartalsvise Depothonoraret og andre avtalte honorarer. Den Særskilte 
Handelsfullmakten angir også hvilket Fond det skal tegnes i for beløp fra nedsalg av små 
restbeløp i andre Fond. 
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B. DEPOTREGISTER OG FORVALTERREGISTRERING 

1. Føring av depotregisteret 

Gabler skal i henhold til Formidlingsavtalen registrere i depotregisteret Oppdragsgiverens Fondsandeler som har tilkommet 
gjennom fullmakt til å registrere Fondsandeler i Oppdragsgiverens navn. Om Oppdragsgiveren har flere depotkonti i 
depotregisteret, og Oppdragsgiveren ikke spesifikt har instruert Gabler om hvilken depotkonto disse Fondsandelene skal 
registreres på, står Gabler fritt til å bestemme hvilken depotkonto registreringen skal gjøres på. 

Fondsandeler anses å være mottatt av Depotbank når de er registrert i Gablers Depotløsning. 

Depotløsningen skal til enhver tid kunne skille de ulike oppdragsgiveres eiendeler, og skal ikke sammenblande Oppdragsgiverens, 
Gablers og Depotbanks eiendom. Gabler og Depotbank skal treffe alle nødvendige tiltak for at Oppdragsgiverens aktiva skal være 
beskyttet i tilfelle ett av selskapenes konkurs. 

2. Forvalterregistrering (nominee registrering) av Fondsandeler 

Depotbank vil i Fondets andelseierregisteret registrere Oppdragsgiverens Fondsandeler sammen med andre oppdragsgiveres 
Fondsandeler i samme Fond, såkalt Forvalter (nominee) registrering av Fondsandeler.  

Forvalterregistrering av Oppdragsgiverens Fondsandeler gjelder inntil Formidlingsavtalen sies opp, i henhold til Pkt. G.6 i 
Forretningsvilkårene. Ved avslutning av Formidlingsavtalen kan Fondsandelene enten registreres i Oppdragsgiverens navn i 
Fondets andelseierregisteret, eller selges i henhold til handelsordrer og oppgjør utbetales til Oppdragsgiverens oppgitte 
bankkonto. 

Gabler og Depotbank skal ikke under noen omstendighet sammenblande Oppdragsgiverens eiendom med egen eiendom.  

C. GABLERS FORPLIKTELSER 

Gabler forplikter seg i forbindelse med formidling av Fondsandeler for Oppdragsgiverens regning å treffe følgende tiltak: 

- Forvalterregistrere Oppdragsgiverens Fondsandeler i Fondenes andelseierregistre  
- Registrere Oppdragsgiverens Fondsandeler i Gablers Depotløsning 
- Forestå formidling av handelsordrer mottatt fra Oppdragsgiveren 
- Motta honorarrabatter fra Fondsselskap og investere disse for Oppdragsgiverens regning i henhold til Særskilt Han-

delsfullmakt 
- Motta Fondsandeler som følge av tilbakebetaling av forvaltningshonorar (honorarrabatt) og registrere disse i Gablers 

Depotløsning 
- Føre liste over transaksjoner og gjøre disse tilgjengelig for Oppdragsgiveren 

D. FORMIDLING AV FONDSANDELER 

Gabler formidler kjøp, bytte og salg av Fondsandeler for Oppdragsgiverens regning og i henhold til Handelsordrer. Formidling av 
Fondsandeler forutsetter at en Formidlingsavtale er inngått og at den er gyldig. 

Handel med Fondsandeler gjennomføres så snart det er praktisk mulig og etter at Oppdragsgiveren har overført midler til sin egen 
bankkonto i Depotbank, samt at Depotbank har mottatt signert Handelsordre. Handel gjennomføres i henhold til de vilkår og regler 
som gjelder for handel med Fondsandeler i henhold til avtaler og bestemmelser med respektive Fondsselskap eller annen 
utsteder.  

Når handel med Fondsandeler er gjennomført skal Depotbank umiddelbart registrere Oppdragsgiverens Fondsandeler på 
Oppdragsgiverens depotkonto i Gablers Depotløsning. 

Den andelskursen som Oppdragsgiveren mottar i forbindelse med handel kan være preliminær, ventende på endelig fastsettelse 
og kan derfor revideres påfølgende handelsdag. Med handelsdag menes en dag hvor handel kan gjennomføres i det aktuelle 
Fondet. Handelsdager kan avvike mellom land og Fond. 

Oppdragsgiveren er bundet av de vilkår og begrensninger som til enhver tid gjelder for handel i Fond, herunder den undertegnede 
Formidlingsavtalen, signert Handelsordre og andre skriftlige avtaler partene imellom, regler vedtatt av Gabler, Fondsselskapet, 
utsteder, børs eller annen markedsplass, clearing-organisasjon eller annen registrar. Gabler har etablert interne retningslinjer for 
Formidling av handelsordrer og er for øvrig underlagt vphl med forskrifter. 

Gabler og øvrige selskap i Gabler-konsernet skal ikke under noen omstendighet opptre som motpart for Oppdragsgiveren i 
forbindelse med kjøp eller slag av Fondsandeler. 

E.  BANKKONTO 

Ved kjøp av Fondsandeler for Oppdragsgiverens regning skal Oppdragsgiveren sette et beløp tilsvarende beløpet på 
kjøpsordren på sin bankkonto i Depotbank. Bankkontoen er opprettet i Oppdragsgiverens navn, og Oppdragsgiveren har således 
samme beskyttelse for midlene som på en vanlig bankkonto.  
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Beløp som mottas i forbindelse med tilbakebetaling av forvaltningshonorar (honorarrabatt) skal uten ugrunnet opphold og i 
henhold til Særskilt Handelsfullmakt fra Oppdragsgiveren investeres i nye Fondsandeler og registreres i Gablers Depotløsning. 

Fondsandeler mottatt som utbytte fra Fond og som tilbakebetaling av forvaltningshonorar (honorarrabatt) skal uten skriftlig ordre 
fra Oppdragsgiveren registreres i Gablers Depotløsning. 

Ved salg av Fondsandeler vil oppgjør fra salget overføres til Oppdragsgiverens bankkonto i Depotbank. 

F. AVGIFTER OG HONORARER 

1. Depothonorar 

For bruk av Gablers Depotløsning tilkommer et depothonorar, som avtalt i Prisvedlegget til Formidlingsavtalen. Gabler har rett 
til å selge Fondsandeler i henhold til Særskilt Handelsfullmakt for å dekke depothonoraret som har forfalt. Depothonoraret forfaller 
hvert kvartal, og betales etterskuddsvis. Gabler har også rett til å kreve kontantoppgjør direkte fra Oppdragsgiveren. 

Dersom en eller flere av tjenestene på et tidspunkt blir omfattet av plikt til å beregne merverdiavgift, eller dersom det senere skulle 
vise seg at tjenesten(e) skulle vært fakturert med MVA, må kunden betale MVA i tillegg til den avtalte pris for tjenesten(e). 

2. Valutaveksling 

Ved handel i utenlandske Fond foretar Depotbank valutaveksling for Oppdragsgiverens regning.  Depotbank foretar valutaveksling til 
betingelser avtalt mellom Gabler og Depotbank. Det tilfaller ingen ekstra avgift/honorar til Gabler i forbindelse med slik valutaveksling. 

3. Lavere forvaltningshonorar i Fond 

Dersom Gabler har avtale med et Fondsselskap om lavere forvaltningshonorar, skal det tilbakebetalte forvaltningshonoraret 
tilkomme Oppdragsgiveren i sin helhet. Dersom Oppdragsgiveren ved tildelingstidspunktet ikke har Fondsandeler i det aktuelle 
Fondet, og beløpet er lavere enn 200 kroner, har Gabler rett til å fordele Oppdragsgiverens tilbakebetalte forvaltningshonorar til 
øvrige kunder som ved tildelingstidspunktet eier andeler i det aktuelle Fondet.  

Prisfordel kan for Oppdragsgiveren oppstå på følgende vis: 

- Lavere volumrelatert forvaltningshonorar i en institusjonell klasse. Prisfordelen kommer gjennom at det lavere forvalt-
ningshonoraret er hensyntatt allerede ved beregningen av NAV-kursen på en Fondsandel i den aktuelle klassen. 

- Tilbakebetaling av forvaltningshonorar i form av tildeling av nye Fondsandeler. 
- Tilbakebetaling av forvaltningshonorar i form av kontantoppgjør. I slike tilfeller vil Gabler kjøpe nye Fondsandeler i det 

aktuelle Fondet i henhold til Særskilt Handelsfullmakt mottatt fra Oppdragsgiveren. 

Tilbakebetalt forvaltningshonorar fordeles proporsjonalt mellom Gablers kunder investert i det aktuelle Fondet ut fra den enkeltes 
kundens markedsverdi av Fondsandeler og tid investert i Fondet. 

G. ØVRIGE BESTEMMELSER  

1. Feilaktig registrering i depotregisteret 

Dersom Gabler eller Depotbank feilaktig registrerer Fondsandeler i depotregisteret, eller Oppdragsgiveren mottar feilaktig 
utbetaling til sin bankkonto hos Depotbank, har Gabler og Depotbank rett til å korrigere feilregistreringen eller feilutbetalingen. 
Oppdragsgiveren har ingen rett til å stille noe krav imot Gabler eller Depotbank, gitt at en slik feil korrigeres uten forsinkelse etter 
at feilen ble oppdaget.  

2. Beholdningsinformasjon 

Beholdningsinformasjon er løpende tilgjengelig for Oppdragsgiveren via Gablers internettsider. Transaksjonsinformasjon ferdigstilles 

etter utført Handelsordre. 

3. Ansvar 

Gabler er ikke under noen omstendighet ansvarlig for verdiutviklingen i et Fond. Handelsbeslutningen fattes utelukkende av 
Oppdragsgiveren og kommuniseres via en Handelsordre. 

Selv om Gabler, eller annet selskap i Gabler-konsernet, tilbyr analyser, rapporter, anbefalinger, forslag m.m., skjer investeringen 

i Fondsandeler på Oppdragsgiverens egen risiko.  

Ved uaktsomhet eller forsett hos Gabler er Gabler ansvarlig for eventuelle direkte tap som måtte oppstå hos Oppdragsgiveren. 

Gabler er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap. 

4. Gablers ansvar med hensyn til skatter 

Gabler er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte beskatning av Oppdragsgiverens Fondsandeler som er registrert i 
depotregisteret. Det er opp til Oppdragsgiveren selv å bedømme hvordan Fondsandeler og transaksjoner i Fondsandeler skal 
regnskapsføres og innberettes til skattemyndigheter. Gabler har kun ansvar for å videreformidle til Oppdragsgiveren den 
informasjon som Gabler har fått fra en tredjepart. Gabler tar ikke ansvar for at denne informasjon er korrekt eller komplett.  
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Gabler forbeholder seg retten til å innkreve fra Oppdragsgiveren kildeskatt (aktuelt for Oppdragsgiveren som er skattepliktig til 
annet land enn Norge) i henhold til lovgiving uten skriftlig samtykke fra Oppdragsgiveren. 

5. Videreformidling av informasjon 

Når Gabler mottar årsoppgaver, kvartalsrapporter eller annen informasjon fra et Fond som Oppdragsgiveren er andelseier i, skal slik 
informasjon sendes til Oppdragsgiveren dersom Oppdragsgiveren skriftlig har bedt Gabler om dette. 

6. Oppsigelse av Formidlingsavtalen 

Både Gabler og Oppdragsgiveren kan skriftlig si opp Formidlingsavtalen med tre (3) måneders varsel fra den dato oppsigelsen 
ansees å være den andre part i hende. 

Ved opphør av Formidlingsavtalen opphører alle forpliktelser partene har i henhold til denne avtalen. Formidlingsavtalen gjelder 
dog inntil partene har oppgjort alle sine forpliktelser overfor den andre parten. Videre skal partene avslutte Formidlingsoppdraget 
under bestemmelsene i Formidlingsavtalen, og på samme vilkår som ovenfor. 

Ved Oppdragsgiverens oppsigelse av Formidlingsavtalen, der hvor Oppdragsgiveren har investert i verdipapirfond og produkter 
som er lukket eller på annen måte har begrenset tilgang, og hvor Oppdragsgiveren er gitt anledning til å investere i slike 
verdipapirfond og produkter gjennom Gabler, skal Oppdragsgiveren betale til Gabler ikke-fakturerte Depothonorar for perioden 
frem til 5 år etter siste investering. Dette gjelder depothonorar for det/de aktuelle produktene og gjelder ikke ved ordinært salg 
og realisasjon av fondsandelene/produktene.  

Ved opphør av Formidlingsavtalen skal Gabler, etter fradrag fra de avtalte honorarene, i Fondenes andelseierregistre omregistrere 
Oppdragsgiverens Fondsandeler til Oppdragsgiverens navn.  

Alternativt, etter signert handelsordre fra Oppdragsgiveren, skal Gabler formidle en ordre om salg av Fondsandeler med oppgjør 
til Oppdragsgiverens bankkonto i Depotbank. Hvis ikke Gabler har mottatt instruks fra Oppdragsgiveren innen seksti (60) dager 
fra den dag oppsigelsen av Formidlingsavtalen er mottatt, vil Gabler formidle til Depotbank en ordre om salg av samtlige 
Fondsandeler med oppgjør til Oppdragsgiverens konto hos Depotbank.  

7. Stemmerett som andelseier 

Oppdragsgiveren som ønsker å utøve sin stemmerett som andelseier i et Fond, må omregistrere Fondsandelene inn i eget navn 
i Fondets andelseierregister. Gabler har rett til å motta refusjon for eventuelle kostnader i sammenheng med omregistrering. 
Gablers oppgave med å svare for kontinuiteten i rapporteringen av Fondsandeler opphører ved en slik forespørsel fra 
Oppdragsgiveren. 

8. Reklamasjoner 

Oppdragsgiveren skal umiddelbart etter at en Handelsbekreftelse, eller tilsvarende informasjon, er mottatt påpeke eventuelle feil 
eller brister som fremkommer av slik informasjon. Gabler er på ingen måte ansvarlig for tap eller skader som oppstår som følge 
av at reklamasjon ikke har kommet inn i rett tid. Gabler skal, om reklamasjon har kommet inn i rett tid eller ikke, iverksette 
korrigerende tiltak.  

9. Endring av Forretningsvilkårene 

Om Oppdragsgiveren ikke godtar endringer av Forretningsvilkårene har Oppdragsgiveren rett til å umiddelbart si opp 
Formidlingsavtalen.  

10. Konkurs eller omstrukturering 

Dersom en av partene går konkurs eller avvikles med tvang, skal samtlige utestående forpliktelser mellom partene i henhold til 
Formidlingsavtalen avregnes mot hverandre i et sluttoppgjør per den dag en slik hendelse inntreffer. Et slikt sluttoppgjør tilkommer 
umiddelbart. 
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Vedlegg 3 – Informasjon om uavhengig investeringsrådgivning 
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Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 

 
   

Søknad fra Handelshøyskolen ved UiA vedr. prosjektet: 
«Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer» - videreføring av 
tilskudd 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 2 mill. kroner til prosjektet 
«Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner over 

fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende 
avkortet.  

 
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 

prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en årlig 
vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret. 

 
4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 

oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført.  

 
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 
 
 
Vedlegg 
Søknad om videreføring av prosjektet «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer» 
i 2021 - saksnummer 48/19 
Statusrapport for 2020 
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Saksopplysninger 
 
Tidligere vedtak  
I styremøte 13. september 2019 gjorde styret følgende vedtak i sak 48/19: 
 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 2 mill. kroner til prosjektet 

«Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».  
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner over 

fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende 
avkortet. 3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre 
oppfølging av prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal 
foretas en årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret. 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført. 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 
 
Bakgrunn for prosjektet 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2018 endringer i fondets 
strategi, med målsetting om en mer målrettet bruk av fondets midler, der fondet går inn i 
større og mer langsiktige prosjekter.  
 
Styret har i den forbindelse vedtatt å gå inn i tre langsiktige satsinger.  I denne saken tilrår 
sekretariatet at støtten til prosjektet «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer» 
videreføres. 
 
Hensikten med prosjektet er todelt. For det første skal prosjektet støtte videre utvikling av 
innovasjonsmiljøet (ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon) tilknyttet Handelshøyskolen 
ved UiA som er lokalisert i Grimstad, mot et toppforskningssenter.   
 
Det andre formålet er å utforme politikk og virkemidler for å møte store 
samfunnsutfordringer. Det skjer gjennom eksperimentering og læring fra politiske 
virkemidler og gjennom dialog og refleksjon med en bred gruppe av aktører.   
 
De to formålene gjenspeiles i prosjektets tre deler. For det første skal prosjektet bidra til 
økt antall ansatte ved innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad. Det skjer gjennom ansettelse 
av doktorgradsstipendiater og postdoktorer. Den andre delen omfatter å styrke forskningen 
ved innovasjonsmiljøet innenfor temaet om hvordan innovasjonspolitikk for store 
samfunnsutfordringer kan utformes og organiseres. Den tredje delen dreier seg om å 
samskape politikk og virkemidler for å takle store samfunnsutfordringer sammen med 
relevante aktører og å vurdere eksisterende politikk og virkemidler. Agder er 
hovedområdet for samskaping, utprøving og evaluering av politikk og virkemidler.   
 
Antall ansatte i forskningsmiljøet  
Forskningsmiljøet er styrket som planlagt i prosjektsøknaden. En forsker ble ansatt i 50% 
stilling i prosjektet fra 1. august. Denne er finansiert av Handelshøyskolen ved UiA. Videre 
ble to doktorgradsstipendiater ansatt fra 1. november. Disse ansettelsene ble et par 
måneder forsinket på grunn av koronasituasjonen. En av stipendiatene blir finansiert fra 
prosjektet som AAUKF støtter.  Den andre finansieres av strategiske midler fra UiA. Det 
kan nevnes at de tre som er ansatt er tidligere studenter ved masterstudiet i innovasjon og 
kunnskapsutvikling som drives av innovasjonsmiljøet i Grimstad, og som over flere år i 
oppstarten ble støttet av Aust-Agder fylkeskommune og av AAUKF.  
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Flere andre doktorgradsstipendiater ved instituttet arbeider med temaer som omhandler 
store samfunnsutfordringer. Det gjelder forskning om sirkulær økonomi, dvs. hvordan 
avfall kan benyttes som innsatsfaktorer i ny produksjon. En stipendiat analyserer 
forretningsmessig og miljømessige perspektiver, muligheter og utfordringer med brukte 
bilbatterier. En annen stipendiat analyserer hva som kreves for en vellykket omlegging til 
sirkulær økonomi i tekstilindustrien.  To andre stipendiater er innenfor samme tema med 
‘grønt skifte’. Den ene er opptatt av spenningen mellom arbeid og natur og utforsker 
hvorfor mennesker i noen sammenhenger ofrer naturen for å sikre arbeidsplasser.  Den 
andre analyserer utformingen og implementeringen av EUs nye batterilovverk, blant annet 
hvordan ulike interessenter har vært involvert under utformingen av det nye lovverket.   
 
Oversikten viser at det skjer en oppbygging av innovasjonsmiljøet i Grimstad med flere 
som arbeider innenfor temaet store samfunnsutfordringer. Det kommer i tillegg til forskning 
over lang tid på tilgrensende tema om omstilling av næringslivet.   
 
Styrket forskning  
Forskningen i prosjektet har kommet i gang. En artikkel om ‘grønt skifte’ er publisert i et 
anerkjent tidsskrift sammen med kollegaer ved Universitetet i Wien. En masteroppgave om 
bruk av velferdsteknologi i hjemmesykepleien i en del av Arendal kommune ble levert i 
juni.  
 
Videre er mye forskning i gang og i ferd med å starte opp. Arne Isaksen er gjesteredaktør 
sammen med professorene Michaela Trippl fra Universitetet i Wien og Heike Mayer fra 
Universitetet i Bern for et spesialnummer om politikk for store samfunnsutfordringer i 
tidsskriftet European Planning Studies. Her er 13 artikler fra forskere rundt om i verden 
under skriving for publisering i dette spesialnummeret, så sant artiklene holder den 
nødvendige kvaliteten. Et tilsvarende spesialnummer planlegges i Norsk Geografisk 
Tidsskrift (der Jon P. Knudsen og Arne Isaksen fra miljøet i Grimstad er sjefsredaktører). 
Her er fire artikler, som konsentrerer seg om norske forhold, under arbeid.   
 
Formålet med de to initiativene til spesialnummer i vitenskapelige tidsskrifter er å skaffe en 
oversikt over hvilken forskning som foregår, og hva som er status for forskningen, 
nasjonalt og internasjonalt, på det sentrale temaet for AAUKF-prosjektet. I dette prosjektet 
er det derfor satt i gang en såkalt systematisk vurdering av den vitenskapelige litteraturen 
som omhandler politikk for store samfunnsutfordringer. Det planlegges å munne ut i en 
artikkel for et internasjonalt tidsskrift.  
 
Videre har instituttet fått finansiert et prosjekt innenfor tilgrensende tema av 
Forskningsrådet og har i tillegg en søknad til vurdering i Forskningsrådet. Det prosjektet 
som er finansiert skal analysere hvordan norsk næringsliv og politikk har reagert på 
Covid19-pandemien og hvilke langsiktige konsekvenser det synes å få på ulike næringer 
og regioner. Prosjektet ledes fra Høgskulen på Vestlandet, som sammen med Universitet i 
Stavanger og innovasjonsmiljøet i Grimstad, skal gjennomføre prosjektet. Det starter opp 
1. desember i år og varer i to år.   
 
Videre er det sendt en prosjektsøknad til Forskningsrådet sammen med et annet miljø ved 
Handelshøgskolen ved UiA og med flere aktører i næringslivet og offentlig sektor. 
Søknaden omhandler reguleringer og politikk for å utvikle en norsk batteriindustri, der et 
eksempel vil hentes fra Agder.   
 
Til slutt kan nevnes at flere masteroppgaver som skal gjennomføres i første del av 2021, 
planlegges innenfor temaet om store samfunnsutfordringer.  
 
Samlet viser oversikten at noe forskning er publisert og at mye er planlagt og underveis. 
Det er hentet inn midler fra Forskningsrådet som fører til innovasjonsmiljøet tilføres 
forskningsmidler som vil ytterligere styrke miljøet.  
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Samskaping  
Delen av prosjektet som omhandler å utvikle forslag til politikk og tiltak gjennom refleksjon, 
eksperimentering og samskaping mellom ulike aktører, har vært koblet til et emne på 
masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling. Det gjelder emnet ‘Innovasjon i offentlig 
sektor’ der et trettitalls studenter, ansatte ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon og 
deltakere fra Agder fylkeskommune arbeider med temaet levekårsutfordringer i Agder. 
 
Arbeidet legges opp som en samskapingsprosess, og poenget er å vurdere hvordan 
fylkeskommunen kan lage et opplegg for å arbeide med levekårsutfordringer. Arbeidet har 
blant annet omfattet en workshop i september med mål om å skape økt forståelse og 
refleksjon om samskaping og levekårsutfordringer hos både studenter og representanter 
for fylkeskommunen. I slutten av november skal grupper av studenter holde korte innlegg 
for fylkeskommunen om hvordan de mener levekårsutfordringer kan møtes, som også er 
eksamen i dette omtalte emnet på masterstudiet.  
 
Dette arbeidet for fylkeskommunen har ledet til at Innovasjonsmiljøet får en rolle knyttet til 
prosjektet ‘Venneslabroa’. Det er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Nav Agder, 
NAV Vennesla, og Vennesla kommune. Prosjektets mål er å hindre at unge mennesker får 
behov for tjenester fra NAV. Målet skal oppnås gjennom å styrke elevtjenesten ved 
Vennesla videregående skole og styrke forebyggende arbeid. Prosjektet krever stor grad 
av samskaping og involvering fra flere aktører.  
 
Fylkeskommunen ønsker å understøtte samskaping gjennom et forskningssamarbeid med 
innovasjonsmiljøet i Grimstad, og vil finansiere dette samarbeidet. Innovasjonsmiljøet vil i 
så fall knytte doktorgradsstipendiater til dette arbeidet og knytte det sterkt opp mot 
AAUKF-prosjektet. Selv om prosjektet er i tidligere Vest-Agder fylke, er det et pilotprosjekt 
for å redusere dropout som også er en utfordring i tidligere Aust-Agder fylke. Det bør være 
muligheter for overføring av erfaringer fra Venneslabroa til tilsvarende arbeid andre steder.  
 
Samskapingsdelen av prosjektet er kommet godt i gang til tross for Covid19-pandemien. 
Arbeidet med levekårsutfordringer og med Venneslabroa som et pilotprosjekt, vil gi 
erfaringer som vil benyttes i samskapingsprosjekter innen andre temaer.    
 
Økonomi 
Budsjett og finansieringsplanen er også i samsvar med det som lå til grunn i den 
opprinnelige søknaden. Det er som følger: 
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Som en ser av tabellen forutsetter det en årlig bevilgning fra Aust-Agder utviklings- og 
kometansefond på 2 mill. kroner i fem år, til sammen 10 mill. kroner.  
 
 
 
Vurderinger 
 
Etter sekretariatas vurdering er dette et velorganisert prosjekt. Statusrapporten viser at 
prosjektet har en fremdrift i samsvar med den opprinnelige planen som ble lagt til grunn for 
prosjektet selv om Covid-19-panemien har her skapt visse utfordringer for prosjektet. 
Prosjektet har i samsvar med opprinnelig søknad satt i gang en rekke aktiviteter og 
delprosjekter som bygger opp under prosjektets mål og hensikt.   
 
I tillegg har prosjektet virket utløsende på andre samarbeidene miljøer og bidratt til at det 
er satt i gang nye prosjekter innenfor dette innenfor tematikken i prosjektet. Sånn sett er 
omfanget av prosjektet blitt større enn opprinnelige forutsatt. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet tilrår at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 
Handelshøyskolen ved UiA 2 mill. kroner til videreføring av prosjektet «Innovasjonspolitikk 
for store samfunnsutfordringer». Tilskuddet bevilges med bakgrunn i et kostnadsoverslag 
på 21,4 mill. kroner over fem år, og at tilskuddet avkortes tilsvarende en eventuell 
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader. Tilsagnet forutsetter at det foretas en 
årlig vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet som forelegges styret. Tilsagnet er 
gyldig til 1. januar 2024 og nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av utbetalingsvilkårene i 
tilsagnsbrevet.  Sekretariatet anbefaler at styret stille seg positive til videre oppfølging av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.    
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Statusrapport for 2020 

Prosjektet ‘Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer’ ved Institutt for 

arbeidsliv og innovasjon ved UiA. 

Om prosjektet 

Prosjektet ‘Oppbygging av innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad. Utvikling av innovasjonspolitikk 

for store samfunnsutfordringer’ finansieres av Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond og 

Universitetet i Agder. Prosjektet er finansiert av AAUKF med 2 mill. kr. i 2020 og med muligheter 

for forlengelse i ytterligere fire år. Eventuell forlengelse baseres på en årlig vurdering av 

resultater og nytteverdi av prosjektet fra styret i AAUKF. 

Hensikten med prosjektet er todelt. For det første skal prosjektet støtte videre utvikling av 

innovasjonsmiljøet (ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon) tilknyttet Handelshøyskolen ved 

UiA som er lokalisert i Grimstad, mot et toppforskningssenter.  

Det andre formålet er å utforme politikk og virkemidler for å møte store samfunnsutfordringer. 

Det skjer gjennom eksperimentering og læring fra politiske virkemidler og gjennom dialog og 

refleksjon med en bred gruppe av aktører.  

De to formålene gjenspeiles i prosjektets tre deler. For det første skal prosjektet bidra til økt 

antall ansatte ved innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad. Det skjer gjennom ansettelse av 

doktorgradsstipendiater og postdoktorer. Den andre delen omfatter å styrke forskningen ved 

innovasjonsmiljøet innenfor temaet om hvordan innovasjonspolitikk for store 

samfunnsutfordringer kan utformes og organiseres. Den tredje delen dreier seg om å samskape 

politikk og virkemidler for å takle store samfunnsutfordringer sammen med relevante aktører 

og å vurdere eksisterende politikk og virkemidler. Agder er hovedområdet for samskaping, 

utprøving og evaluering av politikk og virkemidler.  

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside: storut.uia.no. 

Aktivitet og resultater i 2020 

Antall ansatte i forskningsmiljøet 

Forskningsmiljøet er styrket som planlagt i prosjektsøknaden.  

En forsker ble ansatt i 50% stilling i prosjektet fra 1. august. Det er Jan Ole Rypestøl. Han var 

allerede ansatt i 50% stilling som postdoktor, finansiert av Handelshøyskolen ved UiA. 

Videre ble to doktorgradsstipendiater ansatt fra 1. november. Disse ansettelsene ble et par 

måneder forsinket på grunn av koronasituasjonen. En av stipendiatene (Maren Songe Eriksen) 

blir finansiert fra prosjektet som AAUKF støtter. Hun arbeidet først som vitenskapelig assistent i 

AAUKF-prosjektet fra august. Den andre (Maria Tønnesen) finansieres av strategiske midler fra 

UiA. Det kan nevnes at alle de tre nevnte personene er tidligere studenter ved masterstudiet i 

innovasjon og kunnskapsutvikling som drives av innovasjonsmiljøet i Grimstad, og som over 

flere år i oppstarten ble støttet av Aust-Agder fylkeskommune og også av AAUKF. 

Flere andre doktorgradsstipendiater ved instituttet arbeider med temaer som omhandler store 

samfunnsutfordringer. Det gjelder forskning om sirkulær økonomi, dvs. hvordan avfall kan 

benyttes som innsatsfaktorer i ny produksjon. En stipendiat (Benedikte Wrålsen) analyserer 

forretningsmessig og miljømessige perspektiver, muligheter og utfordringer med brukte 
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bilbatterier. En annen stipendiat (Benjamin Firlus) analyserer hva som kreves for en vellykket 

omlegging til sirkulær økonomi i tekstilindustrien.  To andre stipendiater er innenfor samme 

tema med ‘grønt skifte’. Hildegunn Mellersmo Aslaksen er opptatt av spenningen mellom arbeid 

og natur og utforsker hvorfor mennesker i noen sammenhenger ofrer naturen for å sikre 

arbeidsplasser.  Terese Birkeland analyserer utformingen og implementeringen av EUs nye 

batterilovverk, blant annet hvordan ulike interessenter har vært involvert under utformingen av 

det nye lovverket.  

Oversikten viser at det skjer en oppbygging av innovasjonsmiljøet i Grimstad med flere som 

arbeider innenfor temaet store samfunnsutfordringer. Det kommer i tillegg til forskning over 

lang tid på tilgrensende tema om omstilling av næringslivet. 

 

Styrket forskning 

Forskningen i prosjektet har kommet i gang. En artikkel om ‘grønt skifte’ er publisert i et 

anerkjent tidsskrift sammen med kollegaer ved Universitetet i Wien1. En masteroppgave om 

bruk av velferdsteknologi i hjemmesykepleien i en del av Arendal kommune ble levert i juni2. 

Videre er mye forskning i gang og i ferd med å starte opp. Arne Isaksen er gjesteredaktør 

sammen med professorene Michaela Trippl fra Universitetet i Wien og Heike Mayer fra 

Universitetet i Bern for et spesialnummer om politikk for store samfunnsutfordringer i 

tidsskriftet European Planning Studies. Her er 13 artikler fra forskere rundt om i verden under 

skriving for publisering i dette spesialnummeret, så sant artiklene holder den nødvendige 

kvaliteten. Et tilsvarende spesialnummer planlegges i Norsk Geografisk Tidsskrift (der Jon P. 

Knudsen og Arne Isaksen fra miljøet i Grimstad er sjefsredaktører). Her er fire artikler, som 

konsentrerer seg om norske forhold, under arbeid.  

Formålet med de to initiativene til spesialnummer i vitenskapelige tidsskrifter er å skaffe en 

oversikt over hvilken forskning som foregår, og hva som er status for forskningen, nasjonalt og 

internasjonalt, på det sentrale temaet for AAUKF-prosjektet. I dette prosjektet har vi derfor også 

satt i gang en såkalt systematisk vurdering av den vitenskapelige litteraturen som omhandler 

politikk for store samfunnsutfordringer. Det planlegges å munne ut i en artikkel for et 

internasjonalt tidsskrift. 

Videre har instituttet fått finansiert et prosjekt innenfor tilgrensende tema av Forskningsrådet 

og har i tillegg en søknad til vurdering i Forskningsrådet. Det prosjektet som er finansiert skal 

analysere hvordan norsk næringsliv og politikk har reagert på Covid19-pandemien og hvilke 

langsiktige konsekvenser det synes å få på ulike næringer og regioner3. Prosjektet ledes fra 

 
1 Trippl, M., Baumgartinger-Seiringer, S., Frangenheim, A., Isaksen, A. og Rypestøl, J. O. (2020), Unravelling 

green regional industrial path development: Regional preconditions, asset modification and agency. 

Geoforum, 111, s. 189-197. 

2 Maren Songe Eriksen (2020), Innovasjonssystems påvirkning på utvikling og bruk av velferdsteknologi - 
En casestudie av kommunal hjemmesykepleie. Masteroppgave. Institutt for arbeidsliv og innovasjon, 
Universitetet i Agder. 
 
3 Prosjektets tittel er Regional Resilience and Sustainable Industrial Restructuring (RegReSir), og der 
Grimstadmiljøet har ansvar for en arbeidspakke om Sustainable restructuring in regions. Miljøet tildeles ca. 
1,1 mill. kr. fra dette prosjektet. 
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Høgskulen på Vestlandet, som sammen med Universitet i Stavanger og innovasjonsmiljøet i 

Grimstad, skal gjennomføre prosjektet. Det starter opp 1. desember i år og varer i to år.  

Videre er det sendt en prosjektsøknaden til Forskningsrådet sammen med et annet miljø ved 

Handelshøgskolen ved UiA og med flere aktører i næringslivet og offentlig sektor. Søknaden 

omhandler reguleringer og politikk for å utvikle en norsk batteriindustri, der et eksempel vil 

hentes fra Agder4.  

Til slutt kan nevnes at flere masteroppgaver som skal gjennomføres i første del av 2021, 

planlegges innenfor temaet om store samfunnsutfordringer. 

Samlet viser oversikten at noe forskning er publisert og at mye er planlagt og underveis. Det er 

hentet inn midler fra Forskningsrådet som fører til innovasjonsmiljøet tilføres forskningsmidler 

som vil ytterligere styrke miljøet. 

Samskaping 

Delen av prosjektet som omhandler å utvikle forslag til politikk og tiltak gjennom refleksjon, 

eksperimentering og samskaping mellom ulike aktører, har vært koblet til et emne på 

masterstudiet i innovasjon og kunnskapsutvikling. Det gjelder emnet ‘Innovasjon i offentlig 

sektor’ der et trettitalls studenter, ansatte ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon og deltakere 

fra Agder fylkeskommune arbeider med temaet levekårsutfordringer i Agder. Arbeidet legges 

opp som en samskapingsprosess, og poenget er å vurdere hvordan fylkeskommunen kan lage et 

opplegg for å arbeide med levekårsutfordringer. 

Arbeidet har blant annet omfattet en workshop i september med mål om å skape økt forståelse 

og refleksjon om samskaping og levekårsutfordringer hos både studenter og representanter for 

fylkeskommunen. I slutten november skal grupper av studenter holde korte innlegg for 

fylkeskommunen om hvordan de mener levekårsutfordringer kan møtes, som også er eksamen i 

dette omtalte emnet på masterstudiet. 

Dette arbeidet for fylkeskommunen har ledet til at Innovasjonsmiljøet får en rolle knyttet til 

prosjektet ‘Venneslabroa’.  Det er et samarbeid mellom Agder fylkeskommune, Nav Agder, NAV 

Vennesla, og Vennesla kommune. Prosjektets mål er å hindre at unge mennesker får behov 

for tjenester fra NAV. Målet skal oppnås gjennom å styrke elevtjenesten ved Vennesla 

videregående skole og styrke forebyggende arbeid. Prosjektet krever stor grad av samskaping og 

involvering fra flere aktører. Fylkeskommunen ønsker å understøtte samskaping gjennom et 

forskningssamarbeid med innovasjonsmiljøet i Grimstad, og vil finansiere dette samarbeidet. 

Innovasjonsmiljøet vil i så fall knytte doktorgradsstipendiater til dette arbeidet og knytte det 

sterkt opp mot AAUKF-prosjektet. Selv om prosjektet er i tidligere Vest-Agder fylke, er det et 

pilotprosjekt for å redusere dropout som også er en utfordring i tidligere Aust-Agder fylke. Det 

bør være muligheter for overføring av erfaringer fra Venneslabroa til tilsvarende arbeid andre 

steder. 

Samskapingsdelen av prosjektet er kommet godt i gang til tross for Covid19-pandemien. 

Arbeidet med levekårsutfordringer og med Venneslabroa som et pilotprosjekt, vil gi erfaringer 

som vil benyttes i samskapingsprosjekter innen andre temaer.  

 
4  Tittel på prosjektsøknaden er ‘Batteries and the low emission transition: Regulation and innovation 

policy for a competitive and sustainable Norwegian battery industry’. 
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Vurdering av nytteverdi 

Prosjektets umiddelbare nytteverdi er knyttet til delen om samskaping, der det nå foregår et 

samarbeid mellom UiA og Agder fylkeskommune om hvordan utfordringer med svake levekår 

for deler av Agders befolkning kan takles. Denne typen arbeid videreføres gjennom et prosjekt 

om hvordan ulike offentlige aktører kan samarbeidet for å hindre at unge mennesker får behov 

for NAVs tjenester. 

Samskapingsdelen av prosjektet har imidlertid stor nytte av forskningsdelen. I samskapings-

delen har UiA en rolle med å tilrettelegge prosessen med samskaping, men bidrar også med ulik 

ekspertkunnskap om aktuelle tema. Det er ekspertkunnskap som videreutvikles i 

forskningsdelen av prosjektet. 

Grimstad, 10. november 2020 

 
Arne Isaksen, 

Prosjektleder 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 

 
   

Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – 
struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av 
tilskudd 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Østre Agder Regionråd 750 000 
kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og 
gode liv». 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner over 
tre år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet tilsvarende 
avkortet. 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført. 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 
 
 
Vedlegg 
Agder Helseklynge Rapportering 2020  til AAKF nov 2020 
Vedlegg 2 Strategidokument OSO - samarbeidet UiA, SSHF og kommunene 
Vedlegg 3 Østre Agder - Utviklingsprosjekt innsatstrappen 
Vedlegg 4 Strategiske innsatsområder Digitalisering Østre Agder 2021 - 2024.docx 
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Saksopplysninger 
 
Tidligere vedtak 
I styremøte 29.11.2019 gjorde styret følgende vedtak i sak 64/19:  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Østre Agder Regionråd 750 
000 kroner til prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre 
helse og gode liv».  

 
2. Med bakgrunn i samarbeidet med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, 

inviterer styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sparebankstiftelsen 
til å medfinansiere prosjektet. Dersom Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 
bevilger midler til prosjektet, blir tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond tilsvarende avkortet. 

 
3. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 4,5 mill. kroner 

over tre år. Ved avkortning av prosjektets endelige kostander blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.   

 
4. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positiv til videre oppfølgning av 

prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 
 

5. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført. 

 
6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2023. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 

 
Bakgrunn for søknaden 
 
Prosjektet «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» er et 
initiativ fra Østre Agder Regionråd. Siktemålet med prosjektet er å utrede og etablere en 
helseklynge i Agder. 
 
En helseklynge i Agder er en fremtidsrettet struktur for helsefaglig samarbeid mellom 
aktører som bidrar til kunnskapsutvikling, nyskapings- og læringsprosesser ved hjelp av 
fremragende forskning, fremtidsrettet utdanning og forskningsdrevet innovasjon. 
 
Helseklyngen skal gjennom en robust struktur være et regionalt kraftsentrum for å styrke 
kunnskapsgrunnlaget, løfte kvalitet og understøtte innovasjon og utdanningsaktivitet i 
kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Helseklyngen skal inkludere kommunene i Østre Agder, Agder fylkeskommune, 
Universitetet i Agder (UiA) og Sørlandet sykehus (SSHF). Prosjektet skal også forankres i 
andre helsefaglige forsknings- og innovasjonssatsinger på Agder. På sikt vil det være 
ønskelig å utvide prosjektet til også å omfatte andre Agder-kommuner. 
 
Satsingsområder og prioriteringer vil være: 
 

• Samhandlingsforskning sammen med helseforetaket (SSHF) 

• Forskningssamarbeid med Universitetet i Agder (UiA) 

• Teknologisk innovasjon – helhetlig system for forskningsstøttet innovasjon 

• Allmenn- og samfunnsmedisinsk forskning 
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• Offentlig sektor doktorgradsprogrammer 

 
 Helseklyngens oppgaver omfatter blant annet å: 
 

• være nettverksarena 

• styrke infrastruktur for forskning i regionen  

• delta i regional strategiutvikling for forskning, utvikling og innovasjon på Agder  

 

Det er et treårig prosjekt hvor det nå søkes om midler til det andre året.  Budsjett og 

finansieringsplan går frem av tabellene som følger. Som det går frem av tabellen utgjør 

tilskuddet fra kompetansefondet 50% av finansieringen. 

 

 
 
Prosjektet har utarbeidet en grundig statusrapport som følger som vedlegg til saken.  Der 
gis det følgende oppsummering av første året av prosjektperioden: 
 

• Hva er de viktigste erfaringene fra prosjektet? 
Det har vært en tilfredsstillende fremdrift i prosjektet når en tar i betraktning 
uforutsette forhold knyttet til Covid 19. Covid 19-pandemien har gitt utfordringer 
knyttet til kommunikasjon, samhandling og tilstrekkelige antall fysiske møter. 
 

• Hvilke erfaringer er gjort som kan ha betydning for fremtidig læring?  
Betydningen av å knytte prosjektet inn mot pågående prosesser i det regionale 
utviklingsarbeidet på Agder.  Bidra til at helse og forskning får en mer utvidet plass i 
det regionale utviklingsarbeidet både på politisk nivå i Agder og på Agderbenken 
på Stortinget. 
 

• Videreføring av prosjektet: 
Den forankring som hittil er gjort i kommunestyrer og inn mot etablerte sam-
arbeidsorgan (OSO og Østre Agder) har forsterket grunnlaget for videreføring av 
prosjektet.  
  
Prosjektet ber om å få forlenget prosjektperioden til 30.06.2023 som følge av noe 
redusert fremdrift som følge av Covid 19 – pandemien.  

 
 
Vurderinger 
 

Kostnadsart (Hovedposter) Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Lønn prosjektleder 500 000            500 000                  500 000                -          1 500 000       

Frikjøp ressurspersoner 300 000            300 000                  300 000                -          900 000          

Konsulenttjenester 350 000            350 000                  350 000                -          1 050 000       

Konferanser, workshops og og nettverkssamlinger 150 000            150 000                  150 000                -          450 000          

Digitale tjenester 50 000              50 000                     50 000                  -          150 000          

Reiseutgifter 50 000              50 000                     50 000                  -          150 000          

Andre prosjektutgifter 100 000            100 000                  100 000                -          300 000          

Sum 1 500 000        1 500 000               1 500 000             -          4 500 000       

Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 750 000            750 000                  750 000                -          2 250 000       

Bevilgninger fra Østre Agder Regionråd 250 000            250 000                  250 000                -          750 000          

Egenfinansiering 500 000            500 000                  500 000                -          1 500 000       

-                         -                               -                             -          -                       

Sum 1 500 000        1 500 000               1 500 000             -          4 500 000       

Budsjett

Finansieringsplan
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Sett i lys av de utfordringene Covid 19 – pandemien har gitt, ikke minst for den type 
personell som er med i dette prosjektet, er det sekretariatets vurdering at prosjektet har en 
tilfredsstillende fremdrift.  En forlengelse av prosjektperioden med et halvt år som følge av 
dette, må ansees som helt kurant og bør ikke ha betydning for bevilgningene fra 
kompetansefondet. 
 
Arbeidet med forankring av prosjektet både regionalt og nasjonalt er også svært viktig 
Også på dette området ser det ut til at prosjektet har arbeidet grundig og systematisk og 
gjennom det styrket forankringen og legitimiteten til prosjektet.  
 
 
Konklusjon 
 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er ikke med på finansieringen av dette prosjektet. 
Sekretariatet foreslår derfor at styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger 
750 000 kroner til Østre Agder Regionråd for å fortsette arbeidet med prosjektet 
«Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv». Videre foreslår 
sekretariatet at styret stiller seg positive til videre oppfølgning av prosjektet gitt at 
prosjektet fortsatt har en tilfredsstillende fremdrift. 
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Agder Helseklynge - statusrapportering til Aust Agder 

kompetansefond 

 

Prosjekttittel: «Helseklynge» – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv 

Prosjektansvarlig: Østre Agder Regionråd 

Prosjektleder: Harry Svendsen 

Rapporteringsdato: 13.11.2020 

Prosjektperiode: Hele prosjektperioden er fra 01.01.2020 – 31.12.2022. 

Denne rapporteringen er fra tidsrommet 01.01.2020 – 31.10 2020. 

Rapportering utført av:  

Ottar Christiansen og Harry Svendsen 

 

Prosjektets status Ja Delvis Nei 

Er prosjektets delmål nådd?   x   

Har prosjektets tidsplan endret seg ?      x  

Har tildelte midler fra AAKF  vært utløsende for gjennomføringen av prosjektet?   x   

Har prosjektet bidratt til etablering av nye nettverk i tråd med prosjektets mål ?      x  

Har prosjektet styrket samarbeidet med forskningsmiljø(er)?      x  

Er det søkt om midler til prosjektet fra andre offentlige aktører, i så fall hvilke?     x 

Skal prosjektet videreføres etter de mål som er satt i prosjektet i 2021?       x  

Er prosjektet gjennomført iht til plan ?       x  

Har tiltak hatt den effekt som var planlagt iht til prosjektets målsettinger?       x  

    

    

 

Organisering av prosjektet – ressursdimensjonering. 

Hvordan har organiseringen vært, og er ressursene brukt iht 

plan – hva er eventuelt avvikene ? 

Agder helseklynge er prosjektorganisert med en 

styringsgruppe, prosjektleder og 

prosjektmedarbeidere. To underliggende 

arbeidsgrupper er etablert, men kun en av disse er 

konstituert. Noe av framdriften/arbeidet i prosjektet 

generelt og i prosjektgruppene er hemmet av C19 – 

pandemien. Både av hensyn til redusert mulighet for 

å møtes, og fordi nøkkelmedarbeidere i prosjektet og 

arbeidsgruppene har vært omfattende engasjert i 

pandemihåndteringen. 

Erfaringslæring: 

Hvilken erfaring har dere gjort i prosjektet som kan ha 

betydning for fremtidig læring. Er det noe dere må være 

spesielt oppmerksom på i nye prosjekt. 

1) Det er store nettverk med mange deltakere knyttet 

til deler av utviklingsarbeidet. Dette krever betydelig 

administrative ressurser. Nettverksarbeid på tvers av 

kommuner og ulike forvaltninger krever nye 

arbeidsmåter, organisering og innovasjon. Dette er 
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en utfordring i selg selv, men er blitt forsterket som 

følge av pandemien. 

2) Kommunene er svært åpne for å delta i utviklings – 

og endringsarbeidet. 

 

Sammendrag fra prosjektsøknaden Beskrivelse av framdrift (aktiviteter og 

tiltak) og foreløpig måloppnåelse 

1.Prosjektplan 

Utrede mål, struktur, organisering og finansiering av 

helseklyngen og utarbeide et beslutningsgrunnlag som 

skal ligge til grunn for den politiske beslutningen i 

kommunene, samt hos de involverte aktørene. 

Anbefale en beslutning basert på utredningen og 

involvering. 

 

 

Det er utarbeidet et felles saksframlegg om 

«Forskningsløft i Østre Agder» (se vedlegg 1). Dette 

ble behandlet og vedtatt i alle by – og 

kommunestyrene i juni og august 2020. Kommunene 

vedtok som en del av saken å avsette inntil 5 

millioner fondsmidler til iverksettelse av 

«Forskningsløftet» i samsvar med nasjonale føringer, 

det regionalt samarbeidet og inngåtte avtaler mellom 

UiA, SSHF og kommunene i Agder. 

 

Fase 1 – Planlegge prosjektet 

Utarbeide prosjektplan og detaljer for gjennomføring av 

prosjektet 

 

 

 

Kommunene sluttet seg til prosjektplan som be-

skrevet i saksframlegget. Planen dekker fase 1 og 2 

slik det er beskrevet i prosjektsøknaden. 

 

Fase 2 Utrede og involvere 
• Utrede en modell  

Utarbeide en interessentanalyse 

• Etablere møteplasser for involvering og 

interessenthåndtering 

• Involvere sentrale aktører, UiA, SSHF og andre eksterne 

aktører 

• Lage beslutningsgrunnlag basert på utredningen 

Beslutningspunkt: Få klarsignal fra kommunene og 

samarbeidspartnere om permanent etablering eller videre 

utredning. 

 

 

Fase 3 Aktiviteter for å etablere helseklyngen 
• Utredning/kartlegging av sentrale interessenters 

forventninger til en helseklynge (mulighetsrom) – vurdering 

av modell 

 

• Kartlegge/ få oversikt over tilgrensende /konkurrerende 

initiativer og nettverk 

 

Se møter med UiA og Kristiansand kommune 

nedenfor 

 

• Konferanse/workshop om «etablering av helseklynge» 

Hensikt mobilisere interessenter, aktørene som senere skal bidra – 

hente inn erfaringer fra tilsvarende klynger, skape dialog om hva som 

er riktig innretning i Østre Agder. 

 Det er gjennomført to dagssamlinger (Work – shops) 

med bred tverrfaglig deltakelse i Østre Agder - 

kommunene. 
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Viser til punkt som beskriver nærmere aktiviteter for 

etablering av kunnskapsklynge innenfor helse i Østre 

Agder 

 

• Utarbeide skisse for struktur, organisering og finansiering 

• Strategisk kommunikasjonsarbeid 

• Strategisk arbeid for å sikre videre finansiering, engasjement 

for klyngen blant involverte aktører 

• Utarbeide beslutningsgrunnlag som kan brukes til å 

vedtakene om endelig struktur og drift 

• Endelig beslutning for organisering og drift av helseklyngen 

 

 

Framdrift på disse punktene forventes først i 2021. 

 

2. Organisering  

 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og 

utgangspunkt for å kunne gjennomføre prosjektet som 

planlagt: Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 

 

 

Etablering av en prosjektgruppe bestående av 

representasjon fra kommunene i Østre Agder, andre 

kommuner på Agder, Fylkeskommunen og UiA vil bli 

etablert i 2021. Forprosjektet er etablert og 

medlemmer av prosjektgruppen er definert. Som 

nevnt: grunnet Covid – 19 pandemien har flere av 

prosjektmedlemmene vært bundet opp i oppgaver 

som har medført at vi ikke klart å samle hele 

prosjektgruppen. Det er imidlertid avholdt flere 

separate møter med nøkkelpersoner for å sikre 

forankring av prosjektet og for å sikre framdrift i 

prosjektet. 

 

Rådmannsutvalget i Østre Agder vil være styringsgruppe for 

arbeidet med Østre Agders helse – og omsorgslederforum 

(HLF) som innstillende organ. Dette vil sikre løpende forankring 

av arbeidet i beslutningslinjen i Regionrådet. 

 

Helse – og omsorgslederforum som er gitt 

innstillende myndighet fra Rådmannsutvalget har 

hatt flere møter ang etablering av Helseklyngen i 

Østre Agder. Det er planlagt nytt møte i 

Styringsgruppen (rådmannsutvalget) i 2. desember. 

 

Det vil bli etablert en referansegruppe bestående av 

representasjon fra brukerorganisasjonene og beskrevne aktører 

som vil utgjøre en naturlig del av en framtidig helseklynge. 

 

Referansegruppe er foreløpig ikke etablert. 

 

Prosjektleder vil bli tilsatt av Østre Agder Regionråd - med 

administrativ og ledelsesmessig kompetanse fra helse – og 

velferdsområdet. Prosjektets egenart og kompleksitet vil kreve 

rådgivning fra eksterne miljøer som har kompetanse og 

referanser fra tidligere lignende prosjekter.  

 

Samhandlingskoordinator i Østre Agder har vært 

prosjektleder i 30 % stilling. Tidligere 

kommuneoverlege i Risør kommune, Ottar 

Christiansen, har bistått prosjektleder. 

Agenda Kaupang AS har bistått ifb med 

gjennomføring av dagssamlingene. 

 

Prosjektet vil legge vekt på effektmåling og gevinstrealisering 

for å sikre forventet resultat og framdrift. Prosjektet vil ta i bruk 

Nærmere rapportering om effektmåling og 

gevinstrealisering vil legges fram i forbindelse med 

sluttrapportering. 
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Difis prosjektveiviser og verktøy for gevinstrealisering som 

utgangspunkt for evaluering av prosjektet.1 

 

 

3. Infrastruktur – administrativ ramme 

 

En helseklynge i Agder er en fremtidsrettet struktur for 

helsefaglig samarbeid mellom aktører som bidrar til 

kunnskapsutvikling, nyskapings – og læringsprosesser ved 

hjelp av fremragende forskning, fremtidsrettet utdanning og 

forskningsstøttet innovasjon. 

Helseklyngen skal inkludere kommunene i Østre Agder, andre 

kommuner på Agder, Agder fylkeskommune, UiA og SSHF. 

Prosjektet skal også forankres i andre helsefaglige forsknings – 

og innovasjonsatsinger på Agder. 

 

 

 

 

 

Regionalt samarbeid om helseklynge i Agder 

Kommunene på Agder, SSHF og UiA har etablert et 

trepartssamarbeid for systematisk samarbeid innenfor 

feltene forskning, innovasjon og utdanning. 

Samarbeidet er regulert innenfor Overordnet 

samarbeidsorgan (OSO). 

 

Til OSO – møte 13.11.2020 er det utarbeidet et 

Strategidokument (se vedlegg 2) hvor det bl.a 

foreslås å utrede hvordan kommunene kan øke sin 

forskningskapasitet gjennom en egen infrastruktur 

for kommunehelsetjenesteforskning på Agder. 

Kommunene forventes å bidra med finansiering av 

forskning og legge til rette for at ansatte i 

primærhelsetjenesten har en aktiv rolle i hele 

forskningsprosessen. Prosjektet «Agder Helseklynge» 

har spilt en aktiv rolle i forberedelsen av dette 

dokumentet. 

 

I Rådmannsutvalget til KS Agder ble det i møte 

08.11.2019 vedtatt å utrede hvilken rolle Agder kan 

og bør ta i organiseringen av regionale 

samarbeidsorgan/noder jfr forslag fra «Kommunenes 

strategiske forskningsorgan (KSF). 

Prosjektet «Agder Helseklynge har vært i nær kontakt 

med Kristiansand kommune, og tatt flere initiativ for 

å bidra til framdrift i utredningen. 

Det er avholdt foreløpig tre møter (20. januar, februar 

og 30.10) mellom representanter fra Østre Agder og 

Forskningsenheten i Kristiansand kommune. Ulike 

modeller er drøftet, og konkretisering av forslag til en 

administrativ node eid av Kommunene og Agder 

Fylkeskommune er utarbeidet. 

 

 

4. Kunnskapsoppsummeringer i kommunene. 
Systematisk bruk av kunnskapsoppsummeringer må 

videreutvikles i kommunene, og bidra til å styrke kommunenes 

kompetanse og deltakelse i forskningsprosjekter  

 

Helseklyngen vil bidra til at kunnskapsoppsummeringer bl.a fra 

Helsebiblioteket og Omsorgsbiblioteket tas i bruk slik at 

 

Regionalt samarbeid om helseklynge i Østre Agder 

Prosjektet «Agder Helseklynge» er forankret i den 

enkelte kommune ved at Helse – og omsorgsleder-

forum (HLF) har innstillende myndighet til 

styringsgruppen. På oppdrag fra HLF er det etablert 

et tverrfaglig nettverk bestående av helseledere, 

økonomiansvarlige for helse- og 

omsorgstjenestefeltet og ansatte som har 
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resultat av praksisnære forskningsresultat med nytte for 

kommunene implementeres. 

pågående doktorgradsarbeid (Ph.D) og 

masteroppgaver. Nettverket er under etablering. 

Oppstarten har bestått av to work-shoper 09.10 og 

29.10 under tittelen: 

«Tjenesteutvikling for bedre lokalsamfunn i Østre 

Agder felles analysegrunnlag og erfaringsdeling». 

Følgende temaer har hovedfokus: 

• Beregnet behov for behov for framtidige økte 

helsetjenester ut fra framskrivning av 

demografi 

• Felles utfordring med å planlegge langsiktig for en 

bærekraftig og tilstrekkelig dimensjonert pleie -og 

omsorgstjeneste i kommunene. 

• Strategisk planlegging med utarbeidelse av et 

felles kunnskapsgrunnlag for iverksetting av tiltak.  

• Eksempler på innhold/tema er: 

- analysemodeller med fokus på forventet 

helsetilstand i eldrebefolkningen («hvor mye 

friskere blir eldre») og hvordan vil dette påvirke 

tjenestene? 

-terskelverdier innenfor pleie - og omsorg –er 

hjemmetjeneste alltid billigst -og best? 

- institusjonsplasser - dekningsgrader  

- sammenheng i tjenestene –hvordan utvikle 

samarbeid med lokalt helseforetaket  

Se mer informasjon i vedlagte presentasjon – vedlegg 3 

 

 

5. Digitalisering 

Helseklyngen i Agder skal bidra til forskningsstøttet 

innovasjonsarbeid og bidra i et formalisert samarbeid med 

allerede etablert Fagråd ved senter for e-helse, samt styrke 

koplingen mellom teknologimiljøene – og helsefagmiljøet ved 

UiA.   

 

 

Østre Agder har utarbeidet en ny strategi innenfor 

feltet. Digitalisering av helse – og omsorgstjenester 

2021 – 2024 – Strategiske innsatsområder» er vedtatt 

i helsenettverket, og skal til behandling i 

Rådmannsutvalget november 2020. Arbeidet er utført 

i sammen med digitaliseringsrådgiver. 

(se vedlegg 4 – Digitaliseringsstrategi ettersendes i 

løpet av neste uke) 

 

6. Samhandlingsforskning med helseforetaket 

Helseklyngen vil videreføre et formalisert samarbeid med 

Sørlandet sykehus HF og styrke satsingen på 

samhandlingsforskning rettet bl.a mot helhetlige pasientforløp 

for pasienter med sammensatte lidelser (eldremedisin og 

kronikergrupper), psykisk helse og rus og rehabilitering. 

Forskning i, med og for kommunene innen helse – og omsorg 

kommunale helse- og omsorg vil oftest være tverrfaglig. 

Forskning som undersøker tjenestenes finansiering og 

organisering på tvers av forvaltningsnivåene vil være sentralt. 

 

Det er gjennomført møter i mars med Forskningssjef 

ved SSHF for å drøftet spleiselagsordning om felles 

Phd innenfor samhandlingsforskning. 

Videre framdrift er noe utsatt som følge av Covid – 

pandemien. 
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7. Samhandling med UiA 

Bistillinger og kombinasjonsstillinger  

En mulig kontaktflate mellom kommunale helse- og 

omsorgstjenester og akademia utgjøres av at tilsatte i 

Universitets –og høyskolesektoren (UH –sektoren) deler sin 

arbeidsdag mellom akademisk stilling i UH-sektoren og klinisk 

praksis i kommunene. Helseklyngen skal arbeide for at 

forskning og utdanning kan inngå i arbeidsavtaler for ansatte i 

kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 

 

Det er gjennomført møter med institutt for helse – og 

idrettsvitenskap for å planlegge en mulig bistilling for 

doktorgradsstipendiat i Østre Agder, ansatt i 

Tvedestrand kommune. 

 

 

Redegjør kort for eventuelle endringer i prosjektet, samt årsak til disse: 

Måloppnåelse hittil:  

Måloppnåelse (egenvurdering) sett kryss: 

Betydelig Tilfredsstillende Svak Ingen Ikke gjennomført 

Hva er de viktigste resultatene fra prosjektet?: 

Det har vært tilfredsstillende framdrift tatt i betraktning uforutsett forhold knyttet til Covid 19 

og derav følgende utfordringer knyttet til kommunikasjon, samhandling og tilstrekkelig fysiske 

møter. 

Hvilke erfaringer er gjort som kan ha betydning for framtidig læring? 

Betydningen av å knyttet prosjektet inn mot pågående prosesser i det regionale 

utviklingsarbeidet på Agder - og bidra til at helse og forskning får mer utvidet plass i det 

regionale utviklingsarbeidet både på politisk nivå i Agder og Agderbenken på Stortinget. 

Videreføring av prosjektet:  

Forankring som hittil er gjort i kommunestyrer og inn mot etablerte samarbeidsorgan (OSO og 

Østre Agder) har forsterket grunnlaget for videreføring av prosjektet. 

Vi ber om å forlenge prosjektperioden til 30.06.2023 som følge av noe redusert framdrift 

grunnet C19 – pandemien. 
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Vedlegg: 
1. «Forskningsløftet Østre Agder» - saksframlegg til alle kommunestyrene 
2. Klyngesamarbeid om «Tjenesteutvikling for et bedre lokalsamfunn i Østre Agder - En bærekraftig helse -     
     og omsorgstjeneste" - felles analysegrunnlag og erfaringsdeling 
3. Strategidokument for OSO – 3 –partssamarbeid UiA, SSHF og kommunene på Agder 
4. Ny Digitaliseringsstrategi for Østre Agder 

 

 
 
Sted/dato:  
Arendal 13.11.2020 

Administrativt ansvarlig for prosjektet: 
Harry Svendsen, Østre Agder Regionråd og Ottar Christiansen, Risør 
kommune 



47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd - 20/01095-65 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd : Agder Helseklynge Rapportering 2020  til AAKF nov 2020

 
 

 



47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd - 20/01095-65 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd : Vedlegg 2 Strategidokument OSO - samarbeidet UiA, SSHF og kommunene

 

 

 

 

 

 

    

 

  

2020 

Strategi for samarbeid 
om forskning, 
innovasjon og 
utdanning for et 
fremtidsrettet 
helsetjenestetilbud i 
Agder 
FORSLAG TIL MØTE I OSO 13. NOVEMBER 2020 



47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd - 20/01095-65 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd : Vedlegg 2 Strategidokument OSO - samarbeidet UiA, SSHF og kommunene

Strategi for samarbeid om forskning, innovasjon og 

utdanning i Agder for et fremtidsrettet helsetjenestetilbud i 

Agder 

 

Strategien bygger på rammeavtalen mellom Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF), 
kommunene i Agder og Universitetet i Agder fra 2018.  Strategien omhandler det tre 
samarbeidsområdene som er definert i rammeavtalen: Forskning, innovasjon og utdanning. 
Strategien skal bidra til at følgende målsettinger i rammeavtalen nås:  

• Å utvikle et godt og resultatorientert samarbeid 
• Å fremme det vitenskapelige og faglige miljø 
• Å fremme innovasjon 
• Å styrke og utvikle kunnskap om gode tjenestetilbud og pasientsikkerhet 

Det er en felles føring for alt samarbeid at FNs bærekraftsmål skal være retningsgivende for 
prioriteringer. 
 
Strategien skal gjelde for perioden fra 2021 til og med 2024. Strategien skal 
operasjonaliseres og følges opp av en tiltaksplan. 
 
 
 
 

Innhold 
1. Samarbeid om forskning..................................................................................................2 

2. Samarbeid om innovasjon ...............................................................................................3 

3. Samarbeid om utdanning ................................................................................................4 

Vedlegg : Eksempler på nasjonale og regionale føringer som er relevant for samarbeidet .....5 
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1. Samarbeid om forskning 
Rammeavtalen om forskningssamarbeid: Det skal arbeides aktivt for å fremme 
forskningssamarbeid mellom partene. Det er et mål å utvikle robust forskningssamarbeid 
som kan publisere internasjonalt og hevde seg i den nasjonale og internasjonale 
konkurransen om forskningsmidler. Forskningssamarbeidet er gjensidig forpliktende og 
partene skal bidra aktivt for å legge til rette for effektiv framdrift og solide resultat. 
Forskningssamarbeidet går på tvers av organisasjonsgrensene og skal bidra til et 
bærekraftig forskningsmiljø i regionen. 

 

Partenes samarbeid om forskning har tre satsingsområder: 

• Felles forskningsprosjekter mellom alle tre partene  
• Økt forskningskapasitet i kommunene 
• Samarbeid om infrastruktur for forskning 

 
 
 
Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet 
Felles forskningsprosjekter 
mellom alle tre partene  
 

1.1. Helserelatert forskningsaktivitet øker i Agder og 
Agder får innvilget høy andel av utlyste 
forskningsmidler 

1.2. Agder er i front innen forskning på folkehelse og 
levekår, integrerte helsetjenester, e-helse, 
helseøkonomi og forvaltning, og profesjonsetikk.  

1.3. Partene deltar aktivt i formidling og debatt om 
forskningsresultater 

1.4. Agder har styrket samarbeid med internasjonale 
helseforskningsmiljøer  

1.5. Partene samarbeider om forskningsstøttede og 
forskningsdrevne innovasjonsprosjekter og 
implementeringsforskning. 

Økt forskningskapasitet i 
kommunene 
 

1.6. Forskningskompetanse i kommunene er styrket 
1.7. En egen infrastruktur for kommunehelsetjeneste-

forskning er etablert hvor kommunene bidrar med 
økt finansiering av forskning 

1.8. Ansatte i primærhelsetjenesten har en aktiv rolle i 
hele forskningsprosessen. 

Samarbeid om infrastruktur 
for forskning 
 

1.9. Partene samarbeider om bibliotekstjenester og 
annen infrastruktur for forskning, og har tilgang 
på felles kunnskapsgrunnlag 

1.10. Partene har funnet løsning på sikker tilgang på 
relevante pasientdata med god kvalitet 
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2. Samarbeid om innovasjon 
Rammeavtalen om innovasjonssamarbeid: Partene skal samarbeide om både 
tjenesteinnovasjon og innovasjonsprosesser med behov for kommersiell støtte. Partene 
har felles ansvar for å styrke regionens evne til innovasjon. Så langt det er mulig skal 
partene benytte felles fora og plattform for utveksling av ny kunnskap og anvendelse av 
denne.  

 
 

Partenes samarbeid om innovasjon har tre satsingsområder: 

• Felles innovasjonsprosjekter mellom alle tre partene 
• Utnytte og fremme Agders regionale innovasjonsarenaer 
• Økt innovasjonskompetanse og kunnskapsoverføring 

 

 

Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet 
Felles 
innovasjonsprosjekter 
mellom alle tre partene 
 

2.1. Partene initierer innovasjonsprosjekter basert på 
samarbeid og felles behov  

2.2. Partene inkluderer hverandre systematisk i 
innovasjonsprosjekter 

2.3. Partene samarbeider om innovasjonsprosjekter 
som inkluderer offentlig sektor, akademia, 
næringsliv og brukerne  

Utnytte og fremme 
Agders regionale 
innovasjonsarenaer 

2.4. Agders innovasjonsarenaer og infrastruktur er 
nasjonalt ledende 

 
Økt 
innovasjonskompetanse 
og kunnskapsoverføring  

2.5. Omfang og implementeringsgrad av 
innovasjonsaktiviteter har økt i Agder  

2.6. Partene har økt grad av forskningsbasert 
innovasjon 

2.7. Allesamarbeidspartnere har økt 
innovasjonskompetanse  
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3. Samarbeid om utdanning 
Rammeavtalen om utdanningssamarbeid: Partene skal i samarbeid legge til rette for 
praksisundervisning og veiledning. SSHF og kommunene skal bidra til å styrke 
studieprogrammenes kvalitet og relevans ved å legge til rette for at ansatte kan engasjeres 
til undervisning og praksisveiledning. Det skal føres en dialog om utvikling av aktuelle etter 
–og videreutdanningstilbud og andre kompetansehevingstiltak.  Partene skal holde 
hverandre orientert og ha en dialog om kompetansebehov, og diskutere forslag til 
endringer og eventuelle nye utdanninger. Det forventes at SSHF og kommunene initierer 
diskusjon om endringer av studietilbud basert på endret kompetansebehov.  

 

Partenes samarbeid om utdanning har tre satsingsområder: 

• Rekruttering 
• Beholde kompetansen 
• Fremtidsrettede utdanninger 

 
 

Mål for samarbeid på disse satsingsområdene: 

Satsingsområder Mål for samarbeidet  
Rekruttering 3.1. Agder har omdømme som attraktiv region å studere, jobbe og 

bosette seg i 
3.2. Partene samarbeider systematisk og målrettet om økt 

utdanningskapasitet og rekruttering av helsepersonell 
3.3. Kommuner og SSHF har så god kvalitet på praksisplasser at 

det bidrar til rekruttering etter fullført utdanning 
3.4. Agder har høyere yrkesdeltakelse blant kvinner og høyere 

andel menn i helse- og omsorgsyrker 
 

Beholde 
kompetansen 

3.5. Helsepersonell blir værende i helsesektoren og det er mindre 
turn-over 

3.6. Flere helsepersonell har hele stillinger og står lenger i arbeid 
(høyere sluttalder) 
 

Fremtidsrettede 
utdanninger 

3.7. Partene samarbeider om at studieprogrammene videreutvikler 
kvalitet og relevans for behovene i kommuner og sykehus 

3.8. Agder tilbyr framtidsrettede og innovative utdanninger innen 
helse som bidrar til å gi studiene status og popularitet  

3.9. Agder har etablert «Campus Sør» for desentralisert 
legeutdanning  
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Vedlegg: Eksempler på nasjonale og regionale føringer  

Nasjonale føringer 

Stortingsmelding «En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse». Meld. St. 
30 (2019–2020) 
Regjeringens stortingsmelding om utviklingstrekk, status, endringsbehov og regjeringens 
politikk for det videre arbeidet med innovasjon i offentlig sektor.  
 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20192020/id2715113/ 

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023,  Meld. St. 7 (2019-2020)  
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 skal vise retning for den videre utviklingen av 
sykehusene. Planen skal være et verktøy for å få til nødvendige omstillinger for å kunne 
møte fremtidens utfordringer. 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonal-helse--og-
sykehusplan2/nhsp2020-23/nasjonal-helse--og-sykehusplan-2020-2023/id2662322/ 

Helsefellesskap nasjonalt og regionalt 
Avtale inngått oktober 2019 mellom regjeringen og KS om å etablere 19 helsefelleskap  som 
skal få sykehusene og kommunene til å samarbeide bedre om pasientene. Agder var tidlig 
ute med avtaler om helsefellesskap allerede i 2019.   
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/avtale-mellom-regjeringen-og-ks-etablerer-19-
helsefelleskap/id2674825/ 
 
RHETOS:  
Nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanninger i Norge, blant annet i form av 
forskriftsfestede retningslinjer for hver utdanning.  
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-
retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/ 
 
Helse -omsorg 21 
HelseOmsorg21 skal skape en målrettet og helhetlig nasjonal innsats for forskning og 
innovasjon innenfor helse og omsorg. Innsatsen er rettet mot hele verdikjeden fra forskning 
til innovasjon og kommersialisering.  
https://www.helseomsorg21.no/ 

Forskningsrådets strategi for 2020-2023: Innovasjon i offentlig sektor 
Strategi for å få bedre balanse mellom innovasjonsinnsatsen innrettet mot næringslivet og 
mot offentlig sektor, og få økt satsing på forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for 
offentlig sektor.  
https://www.forskningsradet.no/siteassets/publikasjoner/1254032549913.pdf 

Rapport om studieplasser i medisin i Norge 
Den såkalte «Grimstad-utredningen» som på vegne av kunnskapsdepartementet utredet 
behov, modeller og muligheter for studieplasser i Norge. Utredningen er foreløpig fulgt opp 
med blant annet tildeling av 20 ekstra studieplasser til UiO. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e9b9fb61d194fe19d4cac829a920c4d/rapport-
grimstadutvalget-.pdf 
 
Rapport om kommunenes sentrale forskningsorgan 
Rapport om Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ble overlevert Helse - og 
omsorgsdepartementet i april 201. Den inneholder forslag om å etablere et 
kunnskapssystem i form av nasjonale og regionale strukturer med hovedvekt på forskning, 
og peker på at innovasjons – og utdanningsaktivitet også kan inngå i systemet.  
https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helsetjenester/kommunenes-strategiske-
forskningsorgan-ksf/ 
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Regjeringens langtidsplan for høyere utdanning 
Langtidsplanen skal sette kursen for politikkutviklingen og investeringene i forskning og 
høyere utdanning. Regjering er blant annet opptatt av å trappe opp bevilgninger til forskning 
og høyere utdanning som fornyer, forbedrer og effektiviserer offentlig sektor.  
https://www.regjeringen.no/no/tema/forskning/innsiktsartikler/langtidsplan-for-forskning-og-
hoyere-utdanning2/id2615974/?expand=factbox2615984 
 

Regionale føringer 

 
UiA strategi 2021-2024 
Strategi for utdanning, forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, samfunnskontakt og 
nyskapning 
https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/strategi-2021-2024 
 
Regionplan Agder 
Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den 
beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde 
for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for 
politikkutformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og 
virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører 
https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-
strategier/regionplan-agder-2030/ 

Strategidokument for helsefellesskapet - OSS 
OSS - Helsefellesskap på Agder har et styrket ambisjonsnivå gjennom visjonen 
«Grensesprengende samarbeid om helsetjenesten på Agder». OSS skal initiere 
utviklingsarbeid for å realisere felles visjon og mål, være pådrivere for en framtidsrettet og 
bærekraftig helsetjeneste på Agder og prioritere de samlede ressursene best mulig  
 

Utviklingsplan og strategi for SSHF 
Utviklingsplan 2035 med strategi 2018-2020 ble vedtatt av styret i SSHF 12. april 
2018.  https://sshf.no/om-oss/utviklingsplan-2035/utviklingsplan-med-strategi 

Lovpålagte samhandlingsavtaler mellom sykehus og kommuner 
Kommunene i Agder og SSHF har inngått en rekke samhandlingsavtaler. Følgende avtaler 
er særlig relevante for samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning: 

• Delavtale 6: retningslinjer for gjensidig kompetanseoverføring og for 
informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering 

• Delavtale 7: Om forskning, utdanning, praksis og læretid 
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Tjenesteutvikling for et bedre lokalsamfunn 
i Østre Agder

Workshop nr. 2 i Helse – og omsorgslederforum (HLF) 29. oktober i Arendal
Einar Stephan og Rune Holbæk

En bærekraftig helse  - og omsorgstjeneste" - felles analysegrunnlag og erfaringsdeling
Nedbemanningsprosesser i HO eller strategisk venstreforskyvning i tappa?
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Agenda workshop nr. 2 i HLF – torsdag 29. oktober i Arendal

Tid Tema Stikkord og nøkkelspørsmål Ansvarlig

09:00-09:15 Innledning, evaluering og 

oppsummering fra workshop 1

Tydeliggjøre forventninger til dagen Ansvarlig 

HLF

09:15-10:45 Workshop del 1: Utvikle de nederste 

trinnene i en felles og helhetlig 

«innsatstrapp» for Østre Agder

Hvordan ser vår kommunes innsatstrapp, fokus på de laveste 

trinnene? Hvilke tjenestetilbud mangler og hva bør styrkes? 

Hva kan være felles for hele Østre Agder?

Agenda 

Kaupang

IGP-metodikk

11:00-12:00 Workshop del 2: Hvordan vokse 

smartere og vri mer av ressursene 

til de laveste trinnene?

Drøfte forutsetning for å lykkes: saksbehandling, tildelings-

praksis, forventningsavklaringer og kommunikasjon med 

innbyggere, ansatte og politikere. Hvordan få til dette i praksis?

Agenda 

Kaupang

IGP-metodikk

12:00-12:30 Lunch

12:30-14:00 «Leve hele livet» - reformen -

Utfordringsbildet og 

analysegrunnlaget

Eksempler på noen aktuelle analyser fra FM - Hvor godt kjenner 

kommunene detaljene i eget utfordringsbilde?

Hvilke analyser er nødvendig for å lage en god plan for helse- og 

omsorgstjenestene?

Fylkes-

mannen i 

Agder v/Geir 

Evensen 

14:00-14:45 Aldersvennlig samfunn – aktuell  

metodikk og verktøy

Eldre skal bo hjemme lengst mulig! Hva er tiltaket, egentlig?

Skal andre sektorer i kommunen følge opp dette?

Handler dette om boligutvikling eller hjemmesykepleie. Eller 

begge deler? 

KS v/Anna 

Charlotte 

Larsen

14:45-15:00 Oppsummering evaluering av 

workshop 2 og forventninger til 

veien videre 

Kan innsatstrappen være en aktuell metodikk for videre 

tjenesteutvikling og samskaping i Østre Agder?

Ansvarlig 

HLF

2
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Hvordan ta hensyn til forventet vekst i behov og «vokse smartere»?

► Behovet for pleie- og 

omsorgstjenester er over 

dobbelt så høyt i 2045 

dersom vi fortsetter som i dag

► Behovet for pleie- og 

omsorgstjenester øker fra 

dag 1

► Hovedutfordringen er 

innbyggernes forventninger 

til helse- og 

velferdstjenestene

► Utfordringsbildet både i Østre 

Agder og nasjonalt – vil kreve 

nye arbeidsformer

► Kilde: Agenda Kaupang basert på 

demografi-komponenten i statens 

inntektssystem og MMMM-

alternativet til SSB, august 2020

3



47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd - 20/01095-65 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd : Vedlegg 3 Østre Agder - Utviklingsprosjekt innsatstrappen

Kan vi ikke bare fortsette som før, da?

► Behovet for pleie og omsorgstjenester vil vokse med ca 118 % 
fram mot 2045 dersom Østre Agder viderefører dagens praksis

► Hvilke bygg skal kommunen ha i 2045?

► Hvordan gi innbyggerne gode tjenester?

► Hvordan rekruttere kompetente medarbeidere?

► Fra heldøgns omsorg til hjemmetjenester

► Hvordan være aktiv og deltakende i eget liv og                          
fortsette å bo i eget hjem så lenge som mulig,                     til 
tross for funksjonsnedsettelser og hjelpebehov?

► Hvordan styrke de ambulante tjenestene                                            
slik at behovet for institusjon og heldøgns                             tilbud 
blir redusert?

► Styrke pårørende og frivillighet som en ressurs

► Utforske og ta i bruk teknologi, for å oppnå                          
smartere helsetjenester

► «Å vokse smartere» vil kreve helhetlig tilnærming og et                 tett 
samarbeid mellom politikk og administrasjon
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Alle drar 
i samme 
retning

Rett 
kompetanse 

til rett tid

Helhetlig 
tjeneste-

forvaltning

Leve hele 
livet

Forebygging og tidlig 
tverrfaglig innsats

Hjemmetjeneste-
fokus

Samskaping med frivillige og 
næringsliv om udekkede behov

Helhetlig 
innsatstrapp

Innovasjonskultur 
og endringsledelse

Heltidskultur

Spesialiserte tjenestetilbud

Digitalisering og velferdsteknologi for 
forenkling og økt kvalitet 

Eksempler på innsatsområder for Helse og velferd de neste fire årene

Bærekraftig tjenester 
og  økonomi

Bærekraftige 

tjenester

2021-2024

Folkehelse, 
helsefremming og 

mestring i alle sektorer

Digital 
kompetanse

Samskaping. Bruker og pårørendedrevet 
tjenesteutvikling
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Vi får ikke mer 

budsjett

Vi kan ikke kutte 

tjenester eller 

effektivisere

Da sitter vi igjen med svindel 

som gjennomføres i et 

«Ressurs-

optimaliseringsprosjekt»
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Utvikling av en felles helhetlig innsatstrapp
i Østre Agder

Rådgiver Einar Stephan og Rune Holbæk
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Utvikle en helhetlig innsatstrapp for Østre Agder som viser grad av inngripen i 
innbyggernes liv - Eksempel på en innsatstrapp med 13 trinn

► Hvilke trinn mangler?

► Hvilke trinn må styrkes 

► Hvilke trinn skal reduseres?

8



47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd - 20/01095-65 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd : Vedlegg 3 Østre Agder - Utviklingsprosjekt innsatstrappen

Målet med «innsatstrappen» 

► Kommunen skal forebygge mer og reparere mindre

► Trappen synliggjør nivå av inngripen i folks liv

De laveste trinnene gjelder tjenester til alle innbyggere uten vedtak, de neste gjelder 

vedtaksbaserte tjenester som gruppetilbud eller hjemmebaserte tjenester. 

De øverste trinnene i trappen gjelder institusjonsbaserte tjenester

► Trappen skaper felles forventninger til tjenester og kommunens tilbud på trinnene

Harmonisering av tjenestetilbudet, mellom tjenestestedene og tjenestene i trappen

Utgangspunkt for å finne tiltak for å gå «nedover» trappen 

► Oversikt over ressursbruk på de ulike tjenestenivåene

► Utgangspunkt for strategisk planlegging og tjenesteutvikling

Underlag for dialog mellom politisk og administrativt nivå

► Metode for å prioritere aktiviteter og innsats 

► Utgangspunkt for økonomisk planlegging og styring

9
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Dagens tjenester og strategier – «minste inngripen» - må oppdateres

Overordnet strategi fokuserer på:

► Sikre gode tjenester på lavest 
mulig tjenestenivå

► Legge til rette for at flere kan bo 
hjemme lengre

Gjennom fokus på:

► Tidlig innsats

► Koordinert innsats (samordnet og 
tverrfaglig)

► Styrke og prioritere det 
forebyggende arbeidet rettet mot 
barn og unge

10

Verdighet og livskvalitet – ”det er godt å klare selv”
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Trinn 1 Samskaping og medborgerskap

Innbyggere: 24 699

Andel av kostnad 0 %

Total kostnad 

0 mill. kr

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen
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► Dialog og samarbeid med frivillige organisasjoner (kultur, idrett og lag og foreninger mv.)
▪ Aktivitetsvenn, og besøksvert
▪ «Sterk og stødig»
▪ Friluftslivsgrupper, tilrettelagte for ulike målgrupper
▪ Natteravn 
▪ Språkkafé
▪ Selvhjelpskurs 

► Samarbeidsprosjekter
▪ Digital samhandling med frivilligheten (Nyby, Frivillig Aktiv)
▪ Aldersvennlig samfunn, byplanlegging (under utvikling) 
▪ Tilskudd til lag og organisasjoner (kulturmidler)
▪ Digi-hjelp ved bibliotekene

► Enkeltfrivillige og Frivilligsentralene*
▪ Frivillige turledere arrangerer turer i skog og mark
▪ Utkjøring av middag til eldre

► Aktivitet og fellesskap
▪ Barnehagebarn og eldre på aktivitetssentrene og bo – og behandlingssentra                                    

arrangeres med felles aktiviteter og konserter som passer både barn og eldre 
▪ Den kulturelle skolesekken
▪ Den kulturelle spaserstokken
▪ Seniordans og sittedans
▪ Konserter
▪ Ukentlige herrepraten
▪ Diakonbesøk og andakter
▪ Kirkekjøring ved behov 
▪ Besøksvenn og våketjeneste ved Røde kors · 
▪ Pårørendegrupper ved bo- og behandlingsentra 

► Bibliotekene*

► Treningssentra
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01 Samskaping og medborgerskap

► Å fremme innbyggerens mulighet til å leve en selvstendig tilværelse

► Aktiv deltaker i lokalsamfunnet

► Forebygge ensomhet og inaktivitet. Fremme mestring og livskvalitet

► Systematisk arbeid innen pårørendetilbud og -støtte

► Legge til rette for frivillighet og samskaping

► Oppfølging og veiledning av de frivillige (frivilligledelse/koordinering)

► Enkeltfrivillige og grupper knyttet til institusjonene og aktivisering

► Gir store ringvirkninger

► En viktig ressurs som fanger opp ting på en annen måte en tjenesten 
selv

► Muligheter innen hjemmebaserte tjenester, psykisk helse og 
integreringsarbeid

► Ivaretas i ny kultur- og fritidsplan

► "Det er godt å klare seg selv" - derfor skal innbyggerne bidra og ta 
ansvar for eget liv

► Fremme seniorressursen

12
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Trinn 2 Helsefremmende tilbud

► Koordinator
► Frivillighet 

► Folkehelse

► Kreft

► Demens

► Bolig

► Frisklivssentralen 
► Kurs i deperasjonsmestring (KID)

► Kurs i belastningsmestring (KIB)

► Søvnkurs

► Tobakksfri kurs

► Gruppetrening

► Frisklivsresept

► BraMat kurs

► Forebyggende hjemmebesøk

► Kirkens bymisjon
► Møtestedet

► Fritidshuset 

► Nettbasert oppfølging 
► Psykisk helse (samtale)

► Kurs i egenmestring

► Fysioterapi (trening/aktivitet)

► Drop-in
► Psykisk helse

► Trening for eldre (Sandetun)

► Helsestasjon - for barn og ungdom*

► Skolehelsetjeneste*

► Psykisk helseteam

► Miljøarbeider barn og unge

► Friskliv Ung

► Kommuneoverlege, strategisk arbeid

► Fastleger

► Miljørettet helsevern

► Smittevern

► Legevakt

► Sandetun aktivitetssenter

► Kjærsenteret aktivitetssenter

► Botne aktivitetssenter* 

Innbyggere: 24 699

Andel av kostnad 5,5 %

Total kostnad 29 mill. kr

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen
13
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02 Helsefremmende tilbud

► Deltakelse og selvstendighet

► Helsefremmende og forebyggende arbeid, 
innbyggeren og nettverket som ressurs

► Forebygge helseutfordringer og funksjonsfall 
med påfølgende behov for mer resurskrevende 
tjenester

► Folkehelsearbeid, deltaking og mestring og 
innbyggeren som ressurs

► Folkehelsen påvirker alle sektorer i kommunen, 
og alle sektorer påvirker folkehelsen i kommunen 

► Helsefremmende og forebyggende arbeid «letter 
trykket» lenger opp i innsatstrappen

► Tidlig innsats – helse i alt vi gjør

► «Friskere folk trenger færre tjenester»

► God helse og trivsel er en av samfunnets 
viktigste ressurser

14
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Trinn 3 Forebyggende arbeid

► Velferdsteknologi

► Digitale verktøy brukes for 

minnearbeid/ gjenkjenning

► Sansestimulering for eldre 

personer med demens i bo- og 

behandlingssentra

► Digital tilsyn

► Lærings- og mestringskurs

► Ergoterapi

► Fysioterapi

► Selvstendig næringsdrivende 

fysioterapeuter

► Hverdagsrehabilitering

► Kommunens hjelpemiddellager (uten 

vedtak)

► Boligtilpassing og tekniske hjelpemidler 

(vedtak NAV)

► Syn og hørselshjelpemidler

► Psykisk helse og avhengighet

► Kommunepsykolog

Innbyggere: 24 699

Andel av kostnad 3,0 %

Total kostnad 

15 mill. kr

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen

► Krisesenter* (samarbeid med Tønsberg)

► Trygg hjemme, brannforebyggende tiltak

► Transport/skyss til aktivitetstilbud mv. (uten vedtak) 

► Økonomisk rådgivning og frivillig økonomisk 

forvaltning (NAV)*

► Feltpleie (Kirkens bymisjon)

► Pårørende- og foreldrestøtte

► Tannhelse*

15
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03 Forebyggende arbeid

► Forebyggende arbeid uten vedtak

► Bidra til at innbyggere så tidlig som mulig på egen hånd mestrer livet og daglige 
aktiviteter, herunder forebygge funksjonsfall og ensomhet.

► Tilbud til innbyggere, for eksempel veiledning, behandling, kurs og informasjon 
som kan bidra til økt kunnskap om god helse.

► Koordinere tjenester og gi veiledning. Være bindeledd mellom ulike instanser 
og forvaltningsnivåer. Samarbeide med frivillige og brukerutvalg.

► Med teknologiske hjelpemidler blir man selvstendig og kan bo hjemme lengre, 
mestre livet og daglige aktiviteter bedre

► Kurs/informasjon i ulike fora/media som kan bidra til økt kunnskap om 
gjeldende helsefremmende adferd/tiltak

► Møteplasser for å forebygge ensomhet

► Pårørendegrupper

► Lavterskeltilbud for grupper

► Spesialiserte råd og veiledningstilbud

► Brukerutvalg for institusjonene

► Forebyggende

16
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Trinn 4 Arbeids- og aktivitetstilbud 

► Aktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

► Arbeids og aktivitetstilbud til personer med utviklingshemming, 

egen driftede og kjøpte

► Varig tilrettelagt arbeid (EMPUS og RAK)

► Støtte- og fritidskontakt, individuelt eller i gruppe

► «Inn på tunet»

Aktivitetstilbud vedtaksbaserte tjenester

Mottakere: 170

Andel av kostnad 6,4 %

Total kostnad 

34 mill. kr
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04 Arbeids- og aktivitetstilbud

Øker livskvalitet, forbygger ensomhet, bidrar til 
å hindre eller utsette behov for høyere 
omsorgsnivå. 

► Aktivitetstilbud til hjemmeboende 
(aktivitetstilbud til hjemmeboende personer 
med demens og somatikk og utvidet åpningstid 
til vurdering)

► Avlastning for pårørende

Målrettet og individuelt arbeidstilbud som 
ivaretar arbeidstakers ressurser og behov for 
tilrettelegging og vekst.

► Tilrettelagt arbeid

Meningsfull fritid

► Fritidskontakt/støttekontakt

Aktivitetstilbud vedtaksbaserte tjenester

18
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Trinn 5 Mestringstiltak i hjemmet

► Velferdsteknologi med vedtak, trygghetsalarm, GPS, digital tilsyn

► Praktisk bistand

► Daglige gjøremål

► Opplæring daglige gjøremål (IPLOS- kategori)

► Personlig assistanse (PA) og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

► Avlastning, times- og døgnbasert

► Avlastning i private hjem (tilbudet utvides)

► Etter skoletid (EST) - Skolefritidsordning etter skoletid over 5. klasse

► Omsorgsstønad

► Individuell plan/koordinator: IP

► Kommunal bolig

► Tilbud om fellesmåltid (vurderes)

► Matombringing

► Parkeringsbevis for funksjonshemmede/Ledsagerbevis*

Mottakere: 287

Andel av kostnad 4,4 %

Total kostnad 

23 mill. kr

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen
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05 Mestringstiltak i hjemmet

► Fokus på mestring av daglig gjøremål, tilhørighet og 

aktivitet styrker den enkeltes evne til å bo og leve 

selvstendig

► Praktisk bistand/opplæring og aktivitetstilbud bidrar til

at den enkelte kan mestre livet i eget hjem

► Pårørende som får støtte og bistand, takler og 

mestrer omsorgsoppgaver bedre

► Opplevd trygghet

► Velferdsteknologi for å gjøre det lett å bo i eget hjem



47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd - 20/01095-65 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd : Vedlegg 3 Østre Agder - Utviklingsprosjekt innsatstrappen

Trinn 6 Kommunalt disponerte boliger*

► Kommunale utleieboliger med tildelingsavtale 
(kommunen har tildelingsrett til alle kommunale 
boliger). 

► Kommunale utleieboliger uten personalbase

► Tilrettelagte kommunale utleieboliger (eks. uten trapp, 
terskel, små-hus)

► Tilrettelagte kommunale utleieboliger med tilsyn 

► Boliger for flyktninger

► Kommunal bostøtte

► Fra leie til eie*

► Botreningsleilighet (avlastning)

► Kjærsenteret

Ordinære private boliger og bofellesskap, kommunal tildeling

Boliger: x

Andel av kostnad 0 %

Total kostnad  

0 mill. kr
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06 Kommunalt disponerte boliger

► Boligene inngår i overordnet samfunnsplan og boligpolitisk plan som sikrer innbyggere et hjem

► Dette er boliger uten personalbase, som tildeles innbyggere som ikke kan bosette seg selv av 
ulike årsaker. Dette inkluderer også boliger for flyktninger

► Kommunale utleieboliger med tildelingsavtale

► Boliger uten personalbase

► Tilrettelagte boliger med tilsyn 

► Boliger for flyktninger

► Behov for rehabilitering/nybygg

► Hjemmetjenesten vil ivareta de med behov for tjenester

► Småhus – for brukere med lav boevne

► Kjærsenteret
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Trinn 7 Helsehjelp og miljøtiltak i hjemmet

► Hjemmesykepleie, døgnbemannet

► Velferdsteknologi og hjelpemidler

► Avlastningsplasser/botrening

► Ergo- og fysioterapi

► Ambulerende miljøarbeidertjeneste for personer med                    
utviklingsforstyrrelser og psykisk utviklingshemning 

► Oppfølgingstjenesten psykisk helse og avhengighet

► Hverdagsrehabilitering/Rehabilitering i hjemmet

► Oppfølging utskrivningsklare pasienter

► Akutt- og utredningsplass (under utvikling)

Tjenestemottakere av hjemmebaserte tjenester, personer med psykisk 

utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser og psykiske helse/rusrelaterte sykdommer

Mottakere: 554

Andel av kostnad 28 %

Total kostnad 

146 mill. kr
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07 Helsehjelp og miljøtiltak i hjemmet

► Støtte opp under den enkeltes evne til 

mestring og selvhjulpenhet

► Bidra til god helse og livskvalitet for at 

den enkelte kan mestre livet i eget hjem

► Sikre oppfølging av innbyggere med 

stadig mer komplekse og sammensatte 

tilstander, derunder kognitiv 

svikt, avhengighet, psykisk helse og 

somatiske tilstander

24



47/20 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd - 20/01095-65 Søknad fra Østre Agder Regionråd vedr. prosjektet: «Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» - videreføring av tilskudd : Vedlegg 3 Østre Agder - Utviklingsprosjekt innsatstrappen

Trinn 8 Bolig med ulike servicefunksjoner 

Nye boformer og samlokaliserte boliger

► Nye boformer (virkemiddelet er under 

utvikling)

► Boligsenter; «Kjærsenteret 2»

► Samlokaliserte boliger, bokollektiv

Enheter: 0

Andel av kostnad 0 %

Total kostnad  

0 mill. kr
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08 Bolig med ulike servicefunksjoner 

► Boligsenter; «Kjærsenteret 2»

► Personer med nedsatt boevne og lite behov 

for helsehjelp kan bo selvstendig lengre ved å ha 

tilgang til kantine og økt sosial kontakt og trygghet. 

Beskrive husvertfunksjon

► Nye boformer, servicetilbud, velferdsteknologi

► Ved behov for hjelp ytes dette av ambulante 

tjenester

► Responstid for hjelp

► Vurdere husvertfunksjon

► Hvor skal det neste konsept, «Kjærsenteret 2,  

ligge?

► Hva skal være ekstra i tillegg til Kjærsenteret?
26
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Trinn 9 Tidsbegrenset opphold på institusjon

► Rehabiliteringsopphold 

► Tidsbegrenset korttidsopphold

► Behandling- og observasjonsopphold

► Utredningsplasser, demens og somatikk 

► Avlastningsopphold (rullerende opphold), 

demens, somatikk

► Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold 

(KAD), (vurderes)

► Både pasienter med rus/psykiatri og somatikk

Mottakere: 360

Pris per bruker: 184’ kr

Andel av kostnad 13 %

Total kostnad 

66 mill. kr
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09 Tidsbegrenset opphold på institusjon

► Unngå unødvendige sykehusinnleggelser og behov for høyere innsatsnivå

► Tidsbegrenset opphold i institusjon til personer som for en kortere periode har 

omfattende behov for helse- og omsorgstjenester

► Iverksette nødvendige og målrettede tiltak sammen med innbyggerne slik at 

de oppnår best mulig funksjon og mestringsevne for å leve mest mulig 

selvstendig i eget hjem.

► Kommunale akutt døgnplasser er et alternativ til sykehusinnleggelse for 

pasienter som kan nyttiggjøre seg et kommunalt tilbud. Pas må være vurdert 

av lege og oppfylle inntakskriterier. Kun 3 døgn. 

► God organisering av tilbudene og bedre flyt i arbeids-prosessene kan bidra til 

å nyttiggjøre plassene bedre

► Kapasitet og kompetanse på korttidsavdeling og i hjemmetjenesten, samt 

godt samarbeid med spesialisthelsetjeneste om funksjonsvurdering og 

utskriving til rett nivå reduserer behovet for å betale for oppholdsdøgn på 

sykehuset (utskrivningsklare)

► Ved bruk av korttidsopphold som avlastning for pårørende kan brukerne bo 

lengre hjemme 

► Rehabilitering setter den enkelte i stand til å flytte hjem etter opptrening28
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Trinn 10 Bolig med døgnbemanning 

Enheter: 141

Pris per:  748’ kr

Andel av kostnad 20 %

Total kostnad 

105 mill.

*Kostnadene er ført på andre tinn i innsatstrappen

► Rove 3-tallet

► Rovebakken

► Veset omsorgsboliger (Hof)

► Bofellesskap for personer med demens på Sandetun

► Sandetun serviceboliger

► Tyribo omsorgsboliger

► Rove 7-tallet

► Tunnelveien 44-46

► Roveveien 17

► Springvannsløkka

► Tunnelveien 38-40

► Prestegårdsalléen 17

► Prestegårdsalléen 19
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Trinn 10 Bolig med døgnbemanning 

► Samlokaliserte boliger med døgnbasert 
bemanning for brukere som har behov for 
heldøgns omsorg.

► Støtte opp under den enkeltes evne til 
mestring og selvhjulpenhet

► Bidra til god helse og livskvalitet for at den 
enkelte kan mestre livet i eget hjem

► Jobber ambulant i boligen og gir 
punkttjenester

► Er tilpasset brukere med behov for stedlig 
tilsyn på natt

► Er et tilbud for en avgrenset målgruppe med 
behov for lik faglig tilnærming

► Krever spesiell kompetanse knyttet til 
tjenesteutøving/brukergruppe.

► Når behovet er økende og det er behov for 
høyre omsorgsnivå må beboer kunne flyttes 
til et annet omsorgsnivå.
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Trinn 11 Institusjon – ordinære plasser (Oppdatere)

► 49 plasser til demens i dag, fremtidig 45 plasser SBBS

► 86 plasser til somatikk i dag, inkluderer korttid, fremtidig 

uten korttid 48 plasser, (26 Hof, 22 HBBS)

► Per i dag 2 kjøpte plasser (1:1 bemanning)

Ordinære langtidsplasser

Plasser: 144

Pris per: 766’ kr

Andel av kostnad 21 %

Total kostnad 

110 mill. kr
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Trinn 11 Institusjon – ordinære plasser

► Langtidsopphold  gir permanent heldøgns 

plass på institusjon. 

► Hensikten med tjenestetilbudet er å 

ivareta behov for pleie og omsorg, 

sykepleiefaglig- og medisinsk oppfølging 

og behandling utover det hjemmebaserte 

tjenester kan bidra med.

► Tjenesten skal sikre at den enkelte får 

ivaretatt sine grunnleggende behov med 

respekt for den enkeltes rett til å 

bestemme selv, egenverd og livsførsel.
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Trinn 12 Spesialbolig og -institusjon

►Forsterket skjermet plass, i dag 3 plasser 
SBBS, fremtidig behov 6 plasser ved 
SBBS

►Skjermet plasser 12 SBBS i dag, fremtidig 
22 plasser

►«Stjernebolig» (Utredes)

►Statlige tiltak; Vestbo*

►Kjøp av omfattende tilbud fra eksterne 
aktører med behov for spesialkompetanse

►Plassene er inkludert i antall på trinn 11

► Kvalitetssikre regnskapstallene

*Ikke inkludert i kostnadsprofilen
33

Plasser: 13

Pris per: 1 128’ kr

Andel av kostnad 3 %

Total kostnad 

15 mill. kr
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Trinn 12 Spesialbolig og –institusjon

Spesialkompetanse - eksterne 

tjenester

► Boliger til brukere som trenger tjenester 
med stor grad av spesialisering og 
spisset fagkompetanse, knyttet til 
lovverk og sentrale føringer

► Brukere kan ha sammensatte lidelser og 
så omfattende behov for tjenester at det 
er formålstjenlig å benytte private 
leverandører med spesialkompetanse

► Skjermet og forsterket skjermet plass, 

atferdsutfordringer - formål?

► Alderspsykiatri/rus - formål?
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Kostnadsprofil (Volumprofil) på «innsatstrappen» - regnskap 2019

Innbyggere: 24 699

Total kostnad 

531 mill. kr

i 2019
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Eksempel på kostnadsprofilen for regnskap 2019 og budsjett 2020 – har 
kommunen vridd ressursinnsatsen?

Innbyggere: 14 973

Total kostnad 

372 mill. kr

i 2019
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Eksempel på kostnad per tjenestemottaker (Enhetskostnad) – utviklet en 
egen ressursfordelingsmodell i excel

37

Arbeidsgiveravgiftsone AGA sone 1

Tjenester uten reisetid

Dag/kveld per time 566               

Natt per time 528               

Stasjonær Dag/kveld/natt per time 581               

Kontor/base Dag/kveld per time 477               

Dag/kveld per time 437               

Natt per time 474               

Dag/kveld per time 470               

Natt per time 504               

Dag/kveld per time 378               

Natt per time 464               

Per time 247               

Bemanningsfaktor 1,0 - per time 251               

Bemanningsfaktor 0,8 - per time 209               

Bemanningsfaktor 0,5 - per time 144               

Bemanningsfaktor 0,3 - per time 100               

Bemanningsfaktor 0,1 - per time 58                 

Per time 285               

Kommunens plass per år 1 108 663      

Kjøp av plass per år 1 140 740      

Kommunens plass per år 1 146 940      

Kjøp av plass per år 1 179 016      

Kommunens plass per år 879 367         

Kjøp av plass per år 911 444         

Kommunens plass per år 713 637         

Kjøp av plass per år 745 712         

Kommunens plass per år 959 621         

Kjøp av plass per år 991 696         

Kommunens plass per år 1 206 735      

Kjøp av plass per år 1 238 813      

Ekstrabemanning i institusjon Dag/kveld/natt per time 581               

Utskrivningsklare passienter fra sykehus Per døgn 4 885             

Tjenester med reisetid - Reisetidsgruppe 1

Dag/kveld per time 764

Natt per time 1076

Dag/kveld per time 521

Natt per time 954

Dag/kveld per time 578

Natt per time 1033

Bemanningsfaktor 1,0 - per time 478

Bemanningsfaktor 0,8 - per time 401

Bemanningsfaktor 0,5 - per time 286

Bemanningsfaktor 0,3 - per time 209

Bemanningsfaktor 0,1 - per time 132

Dag- aktivitetstilbud

Helsetjenester Ambulerende

Praktisk bistand - 

daglig gjøremål
Ambulerende

Praktisk bistand - 

opplæring
Ambulerende

Helsetjenester

Boliger

Praktisk bistand - 

daglig gjøremål
Boliger

Langtidsplass i institusjon - forsterket

Praktisk bistand - 

opplæring
Boliger

Brukerstyrt personlig assistent

Omsorgsstønad

Støttekontakt/støttekontakt i grupper

Avlastning utenfor institusjon

Tidsbegrenset opphold - rehabilitering og 

behandling/utredning

Tidsbegrenset opphold - annet og avlastning

Langtidsplass i institusjon - ordinær plass

Langtidsplass i institusjon - aldershjemsplass

Langtidsplass i institusjon - 

skjermet/tilrettelagt
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Eksempel på forventningsavklaring med innbyggerne
Kilde: Bjørnafjorden kommune
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Hva er handlingsrommet?
Anbefalinger til videre utvikling og konkrete 

tiltak for å redusere kostnadsnivået
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Hvordan ser vår kommunes innsatstrapp ut?
►Hvilke trinn mangler?

►Hvilke trinn må styrkes 

►Hvilke trinn skal reduseres?
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Hvordan utvikle en helhetlig 
innsatstrapp for Østre Agder som 
viser grad av inngripen i innbyggernes liv?
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Utredning av Helse- og omsorgstjenestene i Østre Agder vil gi råd og anbefalinger for å styrke de lavere 

trinnene i innsatstrappen ved å gjøre smarte grep øverst i trappen

► Utredningen vil peke på grep for å vokse 

smartere de nærmeste årene

► Fokus på å investere mer innsats og 

ressurser på de lavere trinnene ved å 

omfordele ressurser fra de øverste 

trinnene i «innsatstrappen»
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44© Fylkesmannen i Agder

Mer samarbeid med 

frivillige!

Eldre skal bo hjemme 

lengst mulig!

Mer bruk av 

teknologi!

- Hva er tiltaket, 

egentlig?

- Hvordan følger du det 

opp i drift?

- Hva er tiltaket, 

egentlig?

- Hvordan tar du dette 

inn i budsjett?

- Skal andre sektorer i 

kommunen følge opp 

dette?

- Handler dette om 

boligutvikling eller 

hjemmesykepleie. Eller 

begge deler? 

- I hvilken skala? Helt 

eller delvis?

- Er det vilje til reell

satsning?

- Skal teknologien være 

et supplement, eller 

skal den erstatte 

tjenester? 
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Eksempel på framskrivning dagens praksis – botilbudet til alle

► Fremskrivningen tar bare 
hensyn til forventet 
utvikling for ulike 
aldersgrupper (demografi)

► Hvilke andre forhold er av 
betydning for utvikling?

► Gruppen «psykisk helse og 
rus» kan ha behov for 
både sosialtjenester og 
helse- og omsorgstjenester

► Hva lykkes kommunen 
med for denne 
gruppen?

► Har du noen konkrete 
forslag til 
forbedringer?
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Agenda Kaupang bidrar til omstilling og utvikling av offentlig sektor. Vi bistår 

ledere og medarbeidere med faktabaserte beslutningsgrunnlag og 

effektivisering av prosesser. Agenda Kaupang gjennomfører analyser og 

rådgiving innen ledelsesutvikling, styring, økonomi, organisasjonsutvikling og 

digitalisering.

► Helse – og omsorgslederforum (HLF) 29. oktober 2020

Tjenesteutvikling for et bedre lokalsamfunn 
i Østre Agder
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1.0 Bakgrunn 

Økt satsing på digitalisering i helse- og omsorgstjenesten kan bidra til bedre og tryggere 

helsetjenester for innbyggerne, og ventelig en mer effektiv helse- og omsorgssektor. Ifølge 

kunnskapsoversikten «ehelse i kommunene» 1 går digitaliseringen i kommunene saktere enn i andre 

deler av offentlig sektor. Kommunale helse- og omsorgstjenester digitaliseres også saktere enn 

statlige helsetjenester som for eksempel digitaliseringen innenfor helseforetakene, som er den 

viktigste samhandlingsaktøren for å sikre helhetlige, trygge og koordinerte pasientforløp.  

En forklaring på at kommunene digitaliseres saktere kan være at helsetjenestene i kommunene er 

fragmenterte og spredte.  Det er krevende for kommunene å gjøre nødvendige forberedelser og 

investeringer hver for seg. Kommunal sektor samarbeider derfor i økende grad på 

digitaliseringsområdet gjennom ulike nettverkssamarbeid regionalt og nasjonalt (eksempelvis 

Kjernejournal som er omtalt som et av de strategiske innsatsområdene under punkt 2.1.1.)  

Det er iverksatt ulike tiltak for å styrke samarbeid mellom nasjonale myndigheter og kommunal 

sektor. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer flere virkemidler for å styrke samarbeidet med 

kommunene gjennom KS.  

Brukerundersøkelser viser at innbyggerne i økende grad er åpne for «digital dialog» med 
helsetjenesten. Ulike former for digital hjemmebehandling som for eksempel oppfølging etter 
sykehusinnleggelse kan tyde på dette. En av de store utfordringene for helsetjenesten i kommunene 
er å etablere velfungerende løsninger for informasjonsutveksling som tjenesteapparatet ønsker å ta i 
bruk. Innføring av nye og moderne journalsystemer krever målrettet innsats og styring fra 
myndighetene. Målet til AKSONprosjektet er nettopp dette, å etablere velfungerende løsninger for 
informasjonsutveksling på tvers av nivåer innen helsetjenesten ved å etablere en felles «digital 
grunnmur». Konsekvenser for tjenesteapparatet ved innføring av digitale løsninger er helt sentral i 
utviklingsarbeidet på dette området, men dette har ikke hatt tilstrekkelig oppmerksomhet. 
Avgrensede prosjekter har ikke nok fokus rettet mot organisatoriske forhold, ansattes holdninger og 
kompetanse når erfaringer og gevinster skal implementere inn i det ordinære tjenesteapparatet. 

Forskning viser at ansatte i helsetjenestene er mer motivert til å ta nye systemer i bruk når de ser en 
umiddelbar effekt på kvalitet og/eller effektivitet. Det er også slik at digital konsultasjon krever 
samme innsats fra helsepersonell som ved fysisk fremmøte, mens det for innbyggerne kan være 
mange fordeler. Dette er en av forklaringene på hvorfor selvstendig næringsdrivende leger 
sannsynligvis har liten eller ingen økonomisk gevinst av å etablere digitale konsultasjoner og 
avstandsoppfølging. Under nedstengningen av Norge i forbindelse med Covid -19 epidemien 
opplevde fastlegene en umiddelbar nedgang i etterspørsel av fysisk fremmøte hos pasientene. Som 
følge av dette etterspurte fastlegene umiddelbart bistand til å etablere en digital behandlingsarena. 
Etterspørselen avtok like raskt etter at helsemyndighetene åpnet opp for at pasientene igjen kunne 
oppsøke fastlegekontorene fysisk. 

For å sikre at kommunene i Østre Agder i økende grad skal ta i bruk og integrere digitale løsninger i 
tjenestedriften, er det helt avgjørende at kommunene i betydelig grad har økt fokus på 
organisatoriske forhold og målrettede tiltak. Dette vil sikre økt digital kompetanse hos alle 
medarbeidere i tjenesten – ikke bare hos nøkkelpersonell og de som deltar i ulike 
utviklingsprosjekter. Å ta i bruk digitale løsninger er ikke et tiltak i seg selv, men må inngå som en del 
av tjenesteutviklingen. Koblingen til den utøvende tjenesten er oftest ikke til stede på annen måte 
enn at det gis informasjon om resultatoppnåelse i selve prosjektet. 

                                                             
1 Ehelse i kommunene – en kunnskapsoversikt. 2019. Direktoratet for e-helse. 
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Østre Agder har fra 2013 vært et av de faglige tyngdepunktene på Agder i arbeidet med økt 
digitalisering av helsesektoren. Tiltak som er gjennomført er en kombinasjon av egne tiltak i den 
enkelt kommune, og deltakelse som har sikret påvirkning og involvering i regionale fellesprosjekter 
innenfor den såkalte RKG – strukturen.2 Østre Agder har hatt en ledende rolle i utviklingen av det 
regionale digitaliseringsarbeidet på Agder gjennom nevnte RKG – struktur, omtalt som et av de 
strategiske samhandlingsarenaene under punkt 2.2.1. Videre har Arendal kommune vært pilot på 
innføring av Kjernejournal integrert i den kommunale elektroniske pasientjournalen (EPJ). Alle 
kommuner har signert intensjonsavtale om innføring av Akson og mange små, men gode tiltak er 
innført i de andre kommunene. 

1.1 Sentrale begreper 

AKSON 

AKSON er det foreløpige resultatet av Stortingsmeldingen Én innbygger – én journal3. 

AKSONprosjektet er todelt. Den ene delen har fokus på utvikling av et felles journalsystem for 

kommunene mens den andre delen har fokus på helhetlig samhandling på tvers av helse-Norge4.  

Ehelse 

eHelse er en samlebetegnelse som omfatter IKT-bruk i helsevesenet. Målet er forbedringer av 

kvalitet, sikkerhet og effektivitet innen helsevesenet gjennom bruk av informasjonsteknologi.5 

Digitalisering 

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. Det handler om å tilby 

nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Digitalisering legger til rette for 

økt verdiskaping og innovasjon, og kan bidra til å øke produktiviteten i både privat og offentlig 

sektor.6 

Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, 
mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen 
til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også 
fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, 
ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.7 
 

Innovasjon 

Innovasjon er den praktiske anvendelsen av en ny idé. Den må altså nå et marked med brukere eller 

kunder. Dette kan skje på flere måter og former. 

- Produktinnovasjon – nye produkter eller tjenester til markedet 

- Markedsinnovasjon – nye markeder åpnes for produkter eller tjenester 

- Prosessinnovasjon – nye måter å fremstille eller distribuere produkter eller tjenester 

                                                             
2 https://www.ehelseagder.no/ 
3 https://ehelse.no/strategi/hva-er-en-innbygger-en-journal 
4 https://ehelse.no/strategi/akson 
5 https://sml.snl.no/e-helse 
6 https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringen-i-offentlig-
sektor/id2340245/ 
7 https://snl.no/velferdsteknologi 
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- Organisatorisk innovasjon – nye og smartere måter å organisere arbeidsoppgaver 

Innovasjon spenner vidt og det kan både være tett knyttet til forskning, men like gjerne til praktiske 

endringer på den enkelte arbeidsplass.8 

2.0 Strategiske innsatsområder og samhandlingsarenaer 

Gjennom besøksrunde og Teamsmøter med alle åtte kommuner og IKT Agder er det prioritert 

fire strategiske innsatsområder og to strategiske samhandlingsarenaer. 

Strategiske innsatsområder: 

• Nasjonale løsninger 

• Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

• Tekniske alarmer - døgnberedskap 

• Gevinstrealisering og effektmåling 

Strategiske samhandlingsarenar 

• Regionalt samarbeid på Agder 

• Samhandling med IKT Agder  

2.1 Strategiske innsatsområder 

2.1.1 Nasjonale løsninger 

Kjernejournal 

Kjernejournal integrert i den kommunale elektroniske pasientjournalen (EPJ) gir helsepersonell rask 

tilgang til utvalgte og viktige pasient- og helseopplysninger, blant annet kritisk informasjon med 

tanke på medikamentallergier og annet. Alle innbyggere i Norge har Kjernejournal, og innbyggerne 

kan selv fylle ut mye av informasjonen. 

Digiprosjektene 

DigiHelse, DigiSos, DigiHelsestasjon, DigiBarnevern og DigiHot er deler av Digiprosjektene. 

Digiprosjektene har som mål å føre til økt «digital dialog» mellom pasienter, pårørende og 

tjenestetilbyderne.  

DigiHelse gir brukere og pårørende av kommunale helsetjenester en oversikt over hvilke tjenester de 

har samt en mulighet for «digital dialog» med kommunehelsetjenesten. Kommunehelsetjenesten på 

sin side mottar denne «digitale dialogen» direkte i deres EPJ og får en bedre oversikt over eventuelle 

avbestillinger eller andre endringer fra brukere og pårørende. 

DigiSos er utvikling av digitale løsninger innenfor sosialtjenesten. Det vil medføre mer brukervennlig 

dialog med NAV og sikre raskere saksbehandling. 

DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert 

helsestasjon for ungdom.  

                                                             
8 https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/forskning-og-innovasjon/hva-er-innovasjon/id526485/ 
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DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ med mål om å møte utfordringene i det kommunale 

barnevernet, blant annet ved å sørge for bedre IT-løsninger.  

DigiHot er en ny digital løsning for hjelpemidler og tilrettelegging i regi av NAV. I dag gjøres all 

søknad og behandling på papir, dette er det et ønske om å omgjøre til digital behandling. Det foregår 

i 2020 piloteringsarbeid med denne løsningen. 

Østre Agders mål: 

• Østre Agder skal implementere Kjernejournal og DigiHelse i kommunens EPJ slik at dette er 

den primære plattform for kommunikasjons- og informasjonsinnhenting 

Østre Agders strategi: 

• utvikle felles arbeidsprosesser for kommunene og IKT Agder for å sikre innføring av valgte 

nasjonale løsninger innen sommeren 2021 

Østre Agders tiltak: 

• mobilisere og inkludere ansatte, brukere og pårørende i alle kommuner for å sikre full 

integrasjon i helse- og omsorgssektoren ved å etablere lokale prosjektgrupper i hver 

kommune 

2.1.2 Digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

Telma9 og Nasjonalt VelferdsteknologiProgram (NVP) videreføres fra prosjekt til drift. Digital 

hjemmeoppfølging av både KOLS- og hjertesviktpasienter letter arbeidet for både helsepersonell og 

pasientene. Pasientene slipper lange reiser for enkle kontroller som godt kan gjøres hjemmefra, gitt 

at de har riktig utstyr og kjenner prosedyrene. Helsepersonell har da bedre tid til å ta seg av 

pasienter med mer akutte problemstillinger som krever personlig oppmøte. 

Gjennom det interkommunale øyeblikkelighjelptilbudet på Myratunet i Arendal er Østre Agder en 

aktør på et av flere nasjonale forskningsprosjekter som foregår på området. For Østre Agder 

kommunene er det viktig gjennom utprøving av et digitalt behandlingstilbud å komme med innspill. 

Forskningsdelen av prosjektene er et samarbeid mellom sykehus, fastleger, akademia og kommune. 

Resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen er ikke presentert fra de tidligere studiene. 

Digital hjemmeoppfølging kan være en ressurssparende arbeidsmåte for de involverte parter, men 

forskningen må kunne vise til tydeligere resultater med tanke på dette. Finansieringsordninger som 

sikrer at den kommunale ressursbruken i pasientforløpene er et sentralt punkt i evalueringen. 

Østre Agders mål: 

• tilby pasientbehandling, pleie og omsorg gjennom digital hjemmeoppfølging og nettbasert 

behandling i alle kommunene i Østre Agder 

Østre Agders strategi: 

                                                             
9 http://www.telma.no/ 
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• iverksette felles kompetanse og arbeidsprosesser gjennom nettverkssamarbeid 

(kommunene, IKT Agder, fastlegene og SSHF) for å sikre innføring av digital 

hjemmeoppfølging og nettbasert behandling 

Østre Agders tiltak: 

• utarbeide en oversikt over pågående prosjekter på området, herunder beskrive 

finansieringsutfordringer 

• beslutte hvilke prosjekter kommunene i Østre Agder skal prioritere 

• i tilknytning til de prosjektene som blir prioritert skal hver kommune i Østre Agder etablere 

lokale prosjektgrupper 

2.1.3 Tekniske alarmer - døgnberedskap 

Håndtering av de tekniske alarmene knyttet til velferdsteknologi er en forutsetning for en helhetlig 

tjenestemodell som sikrer trygghet for brukerne. I dag håndteres dette ulikt i kommunene i Østre 

Agder. Det pågår nå et arbeid på Agder for å sikre en felles håndtering av dette.  

 

Østre Agders mål: 

• sikre trygge løsninger døgnet rundt (24/7/365) for alle innbyggere i Østre Agder som har 

velferdsteknologiske tjenester 

Østre Agders strategi: 

• utvikle en felles løsning for kommunene i Østre Agder som håndterer tekniske alarmer 

døgnet rundt (24/7/365) 

Østre Agders tiltak: 

• utrede i nært samarbeid med responssenteret ulike modeller for å ivareta de tekniske varsler 

døgnet rundt (24/7/365) 

2.1.4 Gevinstrealisering og effektmåling 

Det er viktig å utarbeide årlige kunnskapsoppsummeringer innenfor ehelse og velferdsteknologifeltet 

som samles på ett sted og er lett tilgjengelig for alle kommunene. Kartlegging av gevinster må 

iverksettes i en tidlig fase av et prosjekt. Dette gjør det enklere for hver kommune å iverksette 

utprøving og eventuelt integrering i tjenestedriften.  

Østre Agders mål: 

• realisere og dokumentere økte effekter og gevinster av alle prosjekter kommunene i Østre 

Agder deltar i innenfor ehelse og velferdsteknologi 

Østre Agders strategi: 

• utvikle felles kompetanse i alle prosjekter i Østre Agder og på Agder for å realisere og 

dokumentere økt effekt og gevinstrealisering 
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• forsterke samarbeidet med «ALL inn i I4Helse» for utvikling og testing av nye 

velferdsteknologiske løsninger og etablering av en felles kunnskapsdatabase bør 

videreutvikles 

• forsterket samarbeid med UiA, andre forskningsinstitusjoner og relevante 

kompetanseleverandører 

Østre Agders tiltak: 

• utvikle en felles kunnskapsdatabase og arbeidsmetodikk for alle kommunene i regi av 

Utviklingssenteret for Sykehjem og HjemmeTjenester (USHT) og Agder Living Lab (ALL) inn i 

I4Helse 

• utvikle en løpende rapporteringsmetodikk i alle kommunene i Østre Agder. Metoden skal 

bygge på erfaringer fra pågående arbeid i «Spredningsprosjektet» til Nasjonalt 

VelferdsteknologiProgram (NVP) 

2.2 Strategiske samhandlingsarenaer 

2.2.1 Interkommunalt samarbeid på Agder 

Gjennom nevnte RKG - struktur samarbeider alle kommuner i Agder om felles velferdsteknologiske 

løsninger. Utvikling av felles løsninger, felles innkjøpssamarbeid og etablering av felles prosjekter kan 

bidra til økt gevinstrealisering. 

Østre Agders mål: 

• kommunene i Østre Agder skal være ett av tyngdepunktene på Agder innenfor ehelse og 

velferdsteknologi 

Østre Agders strategi: 

• være en pådriver for utvikling av strategien «ehelse Agder 2030» og bidra til hensiktsmessig 

organisering av det regionale arbeidet på Agder (RKG-strukturen) 

Østre Agders tiltak: 

• sikre representasjon fra Østre Agder på alle nivå i innovasjonsprosesser på Agder, løpende 

utviklingsarbeid og administrativ drift av ehelse og velferdsteknologi på Agder 

2.2.2 Samhandling med IKT Agder 

IKT Agder er IKT-leverandør for alle kommunene i Østre Agder. I en fase hvor IKT Agder har som 

vekstambisjon å være hele Agders IKT-avdeling, kan det bli en utfordring å sikre tilstrekkelig 

samhandling omkring utviklingsarbeid avgrenset til Østre Agder.  

Østre Agders mål: 

• være i front på Agder på tjenesteutvikling sammen med IKT Agder 

Østre Agders strategi: 
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• videreføre og styrke samhandlingen med IKT Agder knyttet til løpende forvaltningsoppgaver 

innenfor IKT 

• økt satsning på forskningsdrevet innovasjon innen ehelse og velferdsteknologi 

Østre Agders tiltak: 

• formalisere felles utviklings- og innovasjonsarenaer både i Østre Agder og på Agder 

o utrede mulighet for felles innovasjons- og forskningsprosjekter på ehelse og 

velferdsteknologi 

• Østre Agders digitaliseringsrådgiver og IKT Agder forvaltningsansvarlig deltar aktivt i 

prosjektutvikling og prosjektgjennomføring 

o plan for å innhente eksterne prosjektmidler utarbeides årlig 

3.0 Plan og premisser for gjennomføring 

Behovsdrevet innovasjon 

Vedtatte strategiske satsningsområder i denne planen er grunnpilarer for felles fremtidig satsning på 

digitalisering av helsefeltet. Mulighetsrommet kan knyttes både opp mot at innbyggerne i økende 

grad er åpne for digitale løsninger og at ansatte er mer motivert når de ser en umiddelbar effekt og 

kvalitet i tjenesten. Behovsdrevet innovasjon må derfor være førende for Østre Agders arbeid i å 

utvikle digitale helsetjenester, da det handler om å forstå brukernes eksisterende og fremtidige 

behov.  

Arbeidet med å utvikle digitale helsetjenester må rammes inn av vedtatt lovgivning knyttet til 

informasjonssikkerhet og personvern10.  

Tydelige prioriteringer, tilgjengelig språk og forenklet metodikk 

Basert på evalueringer av tidligere plandokumenter på området vil denne strategien legge mer vekt 

på: 

• strengere prioritering knyttet til omfanget av prosjekter 

• en pedagogisk tilnærming med mer tilgjengelig språk og begreper  

• forenkling av prosjektverktøy og prosjektmetodikk 

Det «digitale språket» preges av mange «nyord», forkortelser (RKG/VKP/EPJ) og internasjonal 

terminologi som i sum kan bidra til å gjøre digitaliseringsarbeidet fremmed og komplekst å forstå.  

I alle digitaliseringsprosjekter i perioden 2021 – 2024 forutsettes det at prosjektledere er bevisst på å 

ta i bruk et forståelig språk, avgrense informasjon til det som er nødvendig og utforme korte 

rapporteringer underveis i prosessen (milepælsrapporteringer). En slik kommunikasjons- og 

arbeidsform vil styrke evnen og øke viljen til omstillings- og endringsarbeid og dermed redusere 

motstand mot nye løsninger. 

                                                             

10 Personvernforordningen (Forordning 2016/679, på engelsk General Data Protection Regulation, forkortet GDPR) er en forordning som 

skal styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i Den europeiske union (EU). Opprettelsen av like regler 

for de næringsdrivende i EU, er også ment å tjene den økonomiske utviklingen i dette området. Forordningen omhandler også i noen grad 

behandling som skjer utenfor EU eller overføring av personopplysninger ut av EU. 
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Omfang av prosjekter 

Det er etablert svært mange digitaliseringsprosjekter i helse-, omsorgs- og levekårsektoren nasjonalt, 

regionalt og lokalt. I alle digitaliseringsprosjekter i perioden 2021 – 2024 i Østre Agder skal helse- og 

omsorgslederforum (HLF) tilstrebe en strengere prioritering knyttet til omfanget av prosjekter. Dette 

for å sikre at de utvalgte prosjektene henger sammen, og at vi på den måten oppnår en helhetlig 

tjenesteutvikling knyttet til digitalisering. 
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Saksopplysninger 
 
Strategisk retning 
Høsten 2018 vedtok styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond endringer i 
strategien for utdeling av midler. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk av 
fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter. 
 
I den nye strategiske tenkningen vil det som hovedregel bare være aktuelt å støtte 
prosjekter som i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og 
målsettinger. Samtidig kan det være av betydning at miljøer som ønsker å presentere 
prosjekter og satsinger, får anledning til å presentere disse planene for styret. Slik har 
også styret anledning til å gå i videre dialog der dette er hensiktsmessig.  
 
Ved behandlingen av sak 39/2019 vedr. henvendelser om nye prosjekter og kriterier for 
oppfølging vedtok styret at henvendelser om nye prosjekter skal følges opp i tråd med 
strategien for utdeling av midler, at søknader og/eller henvendelser om nye prosjekter 
vurderes etter gitte kriterier, og at søknadene/henvendelsene oppsummeres for styret en 
gang hvert halvår med en anbefaling fra sekretariatet knyttet til hvilke henvendelser man 
eventuelt bør gå videre med. 
 
Økonomisk handlingsrom 
I 2020 har styret gjort vedtak om bevilgninger på til sammen 4,77 mill. kroner, fordelt 
mellom 5 ulike prosjekter. I tillegg kommer prosjektet «Blått kompetansesenter Sør». Her 
har styret gjort et betinget vedtak om å bevilge 3 mill. kroner gitt at prosjektet er 
fullfinansiert i samsvar med finansieringsplanen slik den fremgår av søknaden.  Til 
sammen er dermed 7,77 mill. kroner bundet opp. 
 
I tillegg har styret stilt seg positive til å videreføre tilskudd til prosjektene «Politikk for store 
samfunnsutfordringer» og «Etablering av Helseklynge», under forutsetning av at 
prosjektene har en tilfredsstillende fremdrift. Videreføring av disse to prosjektene er opp til 
behandling i dagens styremøte. Dersom støtten til disse prosjektene videreføres som 
planlagt, er til sammen 10,52 mill. kroner bundet opp. Med 12 mill. kroner avsatt til utdeling 
i 2020 gjenstår dermed 1,5 mill. kroner.  
 
Midlene på 12 mill. kroner til utdeling i 2020 er avsatt i regnskapet for 2018. Tilsvarende er 
det i regnskapet for 2019 avsatt 12 mill. kroner til utdeling i 2021. Fra og med 2020/2021 
kommer fondet komme i en ny økonomisk situasjon i og med at fylkeskommunen ikke 
lenger dekker de administrative kostnadene til fondet.  På usikkert grunnlag vil en anslå at 
disse kostnadene fra 2021 beløper seg til om lag 2 mill. kroner pr år. Dette vil ha 
konsekvenser for avsetningen til utdeling av midler.  
 
Tar en hensyn til dette bør den årlige tildelingen av midler fra og med 2022/2023 være på 
om lag 10 mill. kroner. Det er derfor et begrenset handlingsrom for tildeling av midler til 
nye prosjekter. Særlig er det tilfelle for langsiktige prosjekter som vil binde midler i flere år 
fremover. Dette må en ta hensyn til ved disponeringen av regnskapsresultatet for 2020. 
 
Tabellen som følger gir oversikt over bevilgninger for 2020 og ønskede videreføringer i 
perioden 2021-2024: 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har 
etablert et samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og større 
prosjekter kan realiseres. En rekke bevilgninger er delt i to like deler mellom stiftelsene – 
eller i tre like deler i de tilfeller hvor Sørlandets Kompetansefond også deltar. Sparebank-
stiftelsen har konsentrert sin strategi om levekårsområdet.  
 
Kriterier for tildelinger 
Punkt 5 i strategien omtaler fondets kriterier for tildelinger til nye prosjekter. Punktet 
omtaler tre kategorier av kriterier:  
 

• Formelle krav som stilles for at man skal kunne søke midler fra stiftelsen.  

• Kriterier som skal vektlegges i forbindelse med vurderingen av prosjektene. 

• Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene. 
 
Følgende kriterier skal vektlegges i forbindelse med vurderingen av prosjektene: 
 

• Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.  

• Regional relevans og satsingsområdets betydning utover den enkelte virksomhet.  

• Næringsmessig relevans og/eller innovasjonsrelevans.  

• Potensiale for verdiskaping og forbedrede levekår i regionen.  

• Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder.  

• Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen.  

• Utløsende effekt for prosjektets omfang (addisjonalitet) og i forhold til andre 
virkemidler. 

• Strategisk forankring og effekt i forhold til økonomisk ressursbruk.  

• Plan for formidling og kommunikasjon. 
 
Innkomne søknader 
Styret behandlet mottatte henvendelser i mai 2020. I perioden mai 2020 til november 2020 
har sekretariatet mottatt følgende søknader. 

Søknad fra KS Agder vedr. prosjektet: «Leseprosjekt READ Agder» 

Bevilgning

Organisasjon Prosjektnavn 2020 2021 2022 2023 2024

Langsiktige satsinger

Agder fylkeskommune Blått kompetansesenter Sør 3 000 000           3 000 000        3 000 000        -                  -                  

Senter for e-helse Agder som mønsterregion innen e-helse3 000 000           3 000 000        3 000 000        3 000 000        -                  

UiA Politikk for store samfunnsutfordringer2 000 000           2 000 000        2 000 000        2 000 000        -                  

Sum videreføringer 8 000 000           8 000 000        8 000 000        5 000 000        -                  

Andre videreføringer

KS Agder I jobb i Agder kommunene 960 000              -                  -                  -                  -                  

FK Jerv Holdningskampanjer 360 000              -                  -                  -                  -                  

Universitetet i Agder Flyktningbarn 125 000              -                  -                  -                  -                  

Universitetet i Agder Godt begynt 325 000              775 000           458 000           374 000           377 000           

Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000              750 000           -                  -                  -                  

Sum videreføringer 2 520 000           1 525 000        458 000           374 000           377 000           

Nye prosjekter

-                      -                  -                  -                  -                  

Sum nye prosjekter -                      -                  -                  -                  -                  

Totale søknadsbeløp 10 520 000   9 525 000 8 458 000 5 374 000 377 000    

Ønskes videreført
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READ er en forkortelse for “Research in Educational  Achievement and 
Development” - løst oversatt; Forskning på skoleprestasjoner og utvikling.  I praktisk 
utførelse er READ et system og en metode hvor foreldre leser sammen med sine 
barn - på en strukturert og planlagt måte. Forskning viser at når foreldre leser daglig 
med sine barn og har samtaler med barnet om innholdet i det som er lest (Dialogisk 
lesing), har det en positiv effekt på barnets språk samt senere lese- og skriveferdig-
heter. READ er utviklet og prøvd ut med stor suksess i Århus, Danmark. Nå ønskes 
det å prøve ut systemet i Agder 

I Agder står kommunene sammen om en søknad til kompetansefondene. I tillegg er 
Agder fylkeskommune, Utdanningsforbundet Agder, KS Agder, Universitet i Agder 
og Fylkesmannen i Agder samarbeidspartnere i prosjektet.  Søknaden er vedlagt.   

Kommunene er de primære partnerne i prosjektet. I alle prosjektkommunene vil 
sentraladministrasjonen være tett på arbeidet. For å holde fremgang, sikre kvalitet 
og skape et enhetlig prosjekt vil det bli engasjert en prosjektkoordinator for 
prosjektet. Prosjektkoordinatoren vil sammen med prosjektkommunene være 
ansvarlig for både den faglige utviklingen av prosjektet, dialog med alle samarbeids-
partnere, fremdriften i prosjektet, og opplæring av lærere, barnehagelærer og andre 
medarbeidere i deltagende barnehager, skoler, og kommuner.  

Prosjektkoordinator vil være knyttet til KS Agder. Kommunalsjef på oppvekst i alle 
prosjektkommunene vil være oppdragsgiver og RKG Oppvekst Agder vil være 
styringsgruppe. 

Leseprosjektet READ oppfattes av søkerne til å være et egnet verktøy for å 
medvirke til gode levekår på Agder. Leseferdigheter er viktig for den enkeltes 
utbytte av skole og utdanning – som igjen er avgjørende for yrkesdeltagelse.  

READ-prosjektet er et fireårig prosjekt med en samlet kostnadsramme på 20,55 
mill. koner.  Søknaden til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er på 1 mill. 
kroner første året.  Samlet søknadssum er på 4 mill. koner. Andre viktige finansiører 
er Sørlandet kompetansefond med 4 mill. kroner, Sparebankstiftelsen Sparebanken 
Sør med 4 mill. kroner, egeninnsats med 4,4 mill. kroner, Agder fylkeskommune 
med 3,05 mill. kroner og Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler med 1,1 mill. 
kroner. 

 
Det har også vært bebudet et eget følgeforskningsprosjekt i samarbeid med UiA.  
Det er ikke innarbeidet i den søknaden som foreligger her.  

 
Søknad fra GCE NODE vedr. prosjekt: «Samhandlingsprosjekt for global havvind». 

Green Energy Network (GEN) har tatt initiativ til etablering av et bredt anlagt 
regionalt prosjekt innen det globale havvindmarkedet. Bakgrunnen for søknaden er 
at Agderregionen bør ta en forretningsposisjon innenfor flytende havvind. 

Søknaden er sendt inn av GCE NODE, med Eyde-Klyngen, NHO-Agder, UiA og 
GEN som likeverdige prosjektpartnere. Søknaden følger vedlagt.  

GCE NODE står av formelle og praktiske årsaker som eier av prosjektet, men det er 
et regionalt samhandlingsprosjekt på tvers av næringsliv, offentlig og akademia. 

Det tas sikte på å utvikle et verktøy for en samhandlende region hvor akademia, 
næringsliv og offentlig sektor arbeider sammen om saker av regional overordnet 
karakter. Det er lenge siden Agder har hatt et stort samlende prosjekt. Det er et 
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bredt ønske om etablering av en arena hvor koordinering av viktige spørsmål av 
regional karakter kan drøftes og samordnes. 

Et første tema som er løftet opp er havvind. Det globale energimarkedet er i stor 
endring og Norge kan ta en posisjon i et globalt perspektiv. Regionalt har vi ledende 
kompetansemiljøer innenfor flere deler av verdikjeden. 

Skiftet fra fossile energikilder til fornybare ressurser ved produksjon av elektrisk 
energi utløser et globalt marked, blant annet innen havvind. EU peker på havvind 
som en viktig kilde i morgendagens energimiks og en ser tilsvarende også i andre 
verdensdeler. Norge kan med sine tradisjoner innen olje og gass, fornybar energi 
og maritim næring ta en global posisjon som teknologileverandør. Næringslivet på 
Agder har åpenbare muligheter i dette markedet ut fra regionens kjerne-
kompetanse, lange tradisjoner som leverandører i et globalt marked og en sterk 
nasjonal posisjon. 

Agder har bedrifter som hver for seg, og i sine bransjenettverk, er verdensledende. 
Ved å sette disse miljøene sammen med Agder Energi, som har 40 % av Norges 
grønne fornybare energi, Universitetet i Agder og Agder fylkeskommune, så 
representerer landsdelen ifølge søknaden en bredde få, om noen, annen region i 
Norge kan skilte med. Gjennom det konkrete arbeidet i de underliggende 
arbeidsgruppene vil aktørene på Agder treffes og jobbe sammen om et felles tema; 
Flytende havvind. Erfaring fra mange år som næringsklynge og tilrettelegger for 
slike møteplasser har vist at det gjennom slike prosesser bygges ned barrierer, 
skapes nye nettverk og samarbeidsrelasjoner på tvers. 

Søknaden har en samlet kostnadsramme på 2,5 mill. kroner hvor det er forutsatt at 
Agder fylkeskommune, Sørlandets kompetansefond og Aust-Agder utviklings- og 
kompetanefond skal bidra med 833 333 kroner hver. Det er ingen egenfinansiering i 
prosjektet.  Både Sørlandets kompetansefond og Agder fylkeskommune har 
bevilget midler i samsvar med søknaden.  

 

Andre henvendelser 

• Styreleder og daglig leder har også vært i kontakt med Arendal Fossekompani AS 
vedrørende etablering av Gullknapp Aerial senter. Dette vil en komme tilbake til når 
det eventuelt foreligger en konkret prosjektsøknad.  

 

• I prosjektet «I jobb i Agder-kommunene/drømmejobben» har det som varslet i sak 
12/2019 skjedd en del endringer i prosjektets innhold og økonomi, og søkeren har 
varslet at det kan være aktuelt å fortsette med prosjektet ut over 2020. 
Kompetansefondet har ikke lovet midler til dette, men vil behandle en eventuell 
søknad om forlengning på lik linje med andre søknader.  

 

• FK Jerv og Blå Kors har også bebudet at de arbeider med en ny søknad om støtte 
til videreføring av prosjektet «innafor» med sikte på å få på plass en avtale med en 
ekstern aktør til programmering og til å få i stand et samarbeid med Agder 
fotballkrets. Styret har ikke lovet midler til denne videreføringen.  En søknad om 
dette må håndteres på lik linje med andre søknader.   

 
 
Vurderinger 
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I den nye strategiske tenkningen vil det som hovedregel bare være aktuelt å støtte 
prosjekter som i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og 
målsettinger.  I tillegg bør en i nåværende økonomiske situasjon være forsiktige med å 
inngå nye langsiktige forpliktelser.  
 
Sekretariatet vil knytte noen generelle kommentarer til selve finansieringsplanen for de to 
mottatte søknadene. Det er søkt om like store beløp fra Sørlandets kompetansefond og 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  Ut fra størrelse på fondene og demografi 
burde forholdet vært en mer 60/40 fordeling. I tillegg er ingen eller lav egenfinansiering.  
 
Etter sekretariats vurdering bør ikke Aust-Agder utviklings- og kompetansefond støtte 
søknaden fra KS Agder vedr: Leseprosjekt READ Agder. Det er et prosjekt hvor man tar i 
bruk en metode som allerede er utviklet i Danmark og som en nå ønsker å ta i bruk i 
Agder. Det  er således et prosjekt av mer driftsmessig karakter.  Dersom det kommer en 
søknad om et følgeforskningsprosjekt, kan en vurdere om en ønsker å støtte det.  
 
Sekretariatet vil heller ikke anbefale at en går videre med søknaden fra GCE NODE. Det 
er utgangspunkt et spennende prosjekt, men også det av mer driftsmessig karakter.  Det 
kan også se ut som det er manglende forankring i næringslivet siden det ikke er lagt opp til 
noen egenfinansiering i prosjektet.  
 
Denne vurderingen er basert på kriteriene som skal vektlegges i forbindelse med 
vurderingen av prosjektene, samt det forhold at fondet nå må gjøre strenge prioriteringer i 
lys av den økonomiske situasjonen i fondet og strategien hvor en høy andel av midlene til 
utdeling er bundet opp til de største og mest langsiktige strategiske satsingene. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet foreslår at styret tar saken til etterretning. 
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SØKNAD LESEPROSJEKTET READ AGDER  

 

1. SØKER 
KS Agder er prosjekteier og søker på vegne av Regional koordineringsgruppe for oppvekst, 

utdanning og levekår i Agder (tidligere Faggruppe utdanning Agder) og medlemskommunene. RKG 

Oppvekst Agder er et regionalt samarbeidsorgan på ledernivå for alle kommunale barnehage- og 

skoleeiere i Agder. I tillegg deltar fylkeskommunen, UiA, Utdanningsforbundet, fylkesmannen i Agder 

og KS Agder.  

 

Kontaktpersoner:  

Christiane Marie Ødegård, Christiane.Marie.Odegard@ks.no, tlf 90 93 77 18 

Magnus Mork, magnus.mork@ks.no, tlf 99 32 45 11  

 

2. PROSJEKTNAVN OG SØKNADSBELØP 
Prosjektnavn: Leseprosjektet READ Agder, heretter READ 

Søknadsbeløp Aust-Agder utviklings- og kompetansefond første år: kr 1 000 000,- 

Totalt søknadsbeløp Aust-Agder utviklings- og kompetansefond: kr 4 000 000,-  

Prosjektets totalkostnad: kr 20 550 000,- 

Prosjektperiode: 4 år  

 

3. SAMMENDRAG  
READ er et akronym for “Research in Educational Achievement and Development” - løst oversatt; 

Forskning på skoleprestasjoner og utvikling.  I praktisk utførelse er READ et system og en metode 

hvor foreldre leser sammen med sine barn - på en strukturert og planlagt måte. Forskning viser at når 

foreldre leser daglig med sine barn og har samtaler med barnet om innholdet i det som er lest 

(Dialogisk lesing), har det en positiv effekt på barnets språk samt senere lese- og skriveferdigheter. 

READ er utviklet og prøvd ut med stor suksess i Århus, Danmark. Nå ønskes det å prøve ut systemet i 

Agder. 

I Agder står kommunene sammen om en søknad til kompetansefondene. I tillegg er Agder 

fylkeskommune, Utdanningsforbundet Agder, KS Agder, Universitet i Agder og Fylkesmannen i Agder 

samarbeidspartnere i prosjektet. RGK Folkehelse og levekår er også koblet på ved 

folkehelsedirektøren i fylkeskommunen. Det er særlig gledelig å registrere at landsdelens viktige 

kompetansepartner UiA viser stor interesse og engasjement for prosjektet – og det vil bli spennende 

å se hvordan arbeidet med READ eventuelt kan forsterke samarbeidsflater mellom Universitetet i 

Agder og Universitet i Århus. UiA vil i samråd med og støtte fra RKG Oppvekst, søke Sørlandets 

Kompetansefond om dedikerte forskningsmidler knyttet til READS hovedtematikk. Denne søknaden 

er under materialisering, med forventet levering i løpet av høst 2020/vinter 20201. 

Kommunene er de primære partnerne i prosjektet. I alle prosjektkommunene vil 

sentraladministrasjonen være tett på arbeidet. For å holde fremgang, sikre kvalitet og skape et 

enhetlig prosjekt vil vi engasjere en prosjektkoordinator for prosjektet. Prosjektkoordinatoren vil 
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sammen med prosjektkommunene være ansvarlig for både den faglige utviklingen av prosjektet, 

dialog med alle samarbeidspartnere, fremdriften i prosjektet, og opplæring av lærere, 

barnehagelærer og andre medarbeidere i deltagende barnehager, skoler, og kommuner. 

Prosjektkoordinator vil være knyttet til KS Agder. Kommunalsjef på oppvekst i alle 

prosjektkommunene vil være oppdragsgiver og RKG Oppvekst Agder vil være styringsgruppe. 

Leseprosjektet READ oppfattes å være et egnet verktøy for å medvirke til gode levekår på Agder. 

Leseferdigheter er viktig for den enkeltes utbytte av skole og utdanning – som igjen er avgjørende for 

yrkesdeltagelse. READ = tidlig innsats for økt yrkesdeltagelse og gode levekår. Agder fylkesting har 

inntatt økt leseglede og leseengasjement for barn og unge som et mål i Regionplan Agder 2030. 

READ er i regionplanenes handlingsdel foreslått som et konkret tiltak for å oppnå dette. 

“Et barn som leser har åpnet porten til all verdens kunnskap.” 

I READ vil kommunene i Agder gå sammen i et unikt samarbeid. Kommunene anvender ny forskning 

fra Børneforskningsinstituttet på Universitetet i Århus og fra Århus kommune. Gjennom 

randomiserte forsøk har de i Danmark identifisert en metode i lesetrening som både er mer 

kostnadseffektiv enn andre kjente metoder, og som har bemerkelsesverdige resultater. Lesemetoden 

bygger på to viktige faktorer: tett samarbeid skole og hjem, og et fokus på “Growth mindset”. 

Growth mindset er en måte å tenke på som kan åpne opp for endring, i motsetning til Fixed mindset 

som kan hindre endring.  

READ ser ut til å ha knekt en kode andre lesetreningsmetoder ikke har. Resultatene er spesielt gode 

for barn av foreldre med minoritetsbakgrunn, barn av mødre med kort utdanning og for gutter 

generelt. Nå ønsker kommunene på Agder å ta i bruk og anvende forskningen fra Danmark. 

Nasjonale utredninger og forskning i Norge har vist at vi må jobbe annerledes for å gi gutter og 

minoritetsspråklige et bedre utgangspunkt for læring (Stoltenbergutvalget m.fl). Flere rapporter har 

også pekt på spesielle levekårsutfordringer på Agder (Oxford rapport m.fl.). Vi har forventninger til at 

READ er et verktøy som imøtekommer en del av utfordringene som disse utredningene peker på.  

Gjennom tidlig innsats på lesing i barnehagen og skolen vil barn og unge få et bedre utgangspunkt for 

å mestre læring videre i utdanningsløpet. Vi har forventninger til at det kan gi større tro på egne 

evner hos det enkelte barn, og det vil gi en mestring i møte med yrkesutdanning og høyere 

utdanning, som igjen gir en enklere inngangsport til yrkesdeltagelse. Årsaksrekken er lang, men ved å 

arbeide systematisk og kunnskapsbasert med barn og unge kan vi oppnå vedvarende bedre levekår 

på Agder. 

Samarbeidet med foreldrene er avgjørende i prosjektet. Denne tilnærmingen sammenfaller også 

med en nytenkning i kommunal sektor, kjent som “kommune 3.0”. I denne tenkningen er ikke lenger 

innbyggerne utelukkende mottakere av tjenester fra kommunen, men ansvarlige medborgere, som 

spiller en rolle i både utviklingen og tilbudet av kommunale tjenester. Foreldrenes samspill med 

barnet er en del av økosystemet rundt barnet, på samme måte som virkemiddelapparatet rundt 

bedrifter og private næringer. Uten et godt samspill med foreldrene i læringen tar læringen lengre tid 

og kan oppleves mer krevende av barnet. Calmar Andersen et.al. (2016) viser at foreldrenes tro på 

barnets mestring og læring har betydning for deres læring og mestring. “Effekten er minst like stor 

for barn med innvandrerbakgrunn eller mødre med kort utdanning som for andre barn – og størst for 

barn hvis foreldre, i forkant av intervensjonen (READ), trodde at deres barns leseferdigheter var 

relativt “fixed”.  

I READ Agder vil kommunene samarbeide om bokpakker til alle deltagende barnehager og skoler, 

kombinert med tett opplæring og oppfølging av både foreldregrupper og ansatte i barnehager og 

skoler. Det er planlagt som et fire-årig prosjekt før det evalueres og vurderes tatt inn i ordinær drift.  
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4. BAKGRUNN 
Bakgrunn 

Høsten 2019 fikk RKG Oppvekst Agder en henvendelse fra Sørlandets Kompetansefond om å vurdere 

et mulig samarbeid om et leseprosjekt. Prosjektet springer ut fra et forsknings- og 

implementeringsprosjekt ved Børneforskningscenteret i Århus. Her har de utviklet READ, en metodikk 

som understøtter foreldres aktive lesing med barna sine. Formålet med READ er å «styrke børnenes 

ihærdighet, sprog, læseferdigheter og lyst til læsning gennem et øget fokus på forældreinddragelse». 

I praktisk iverksettelse i Århus kommune har READ vist seg å ha en positiv effekt på leseferdigheter.  

«Foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig positiv betydning for 
barnas utvikling, læring og trivsel». (Oxford University) 
 
RKG Oppvekst Agder konkluderte i møtet 20.9.2019 med at READ er et prosjekt som går rett inn i 
sektorens kjernevirksomhet. For Regionplan Agder 2030 er det også viet et særlig fokus på leseglede 
og leseengasjement. Det har også korrelasjon med samskaping og levekårsarbeid. RKG Oppvekst ba 
RKG-sekretariat gå i dialog med Sørlandets Kompetansefond om en mulig studietur i løpet av 
høst/vinter. 
 
Januar 2020 deltok RKG Oppvekst på en 2-dagers studietur til Århus og møtte sentrale aktører fra 
Århus kommune og Børneforskningscenteret. Oppsummerende konklusjon var: «Dette er positivt og 
inspirerende. Videre må vi drøfte hvorvidt vi skal jobbe med bare lesing, eller se på mindset og at barn 
har mulighet til å lære. Hvis fasilitert riktig vil det ikke komme som noe i tillegg, men som et 
supplement til det vi gjør. Det har effekt på mer enn lesing».  
  
Kort om READ 
Definisjon lesing: «Lesing er å forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster, slik at man kan nå 
sine mål, utvikle sin kunnskap og delta aktivt i samfunnslivet». (OECD, PISA) 
 
Børneforskningscenteret har lagt til grunn effektforskning som viser at foreldreinvolvering har stor 
betydning for leseferdigheter sammenlignet med andre tiltak.  
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READ er ment å gi foreldre en mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering i deres 
barns utvikling har sterk og langvarig positiv betydning for barnas utvikling, læring og trivsel. (Oxford 
University) 
 
Følgeforskningen på READ viser at når foreldre leser daglig med sine barn og har samtaler med 
barnet om innholdet i bøkene, har det en positiv effekt på barnets (særlig guttenes) språk og senere 
lese- og skriveferdigheter. 
 
Tilbakemeldingene fra foreldre er gjennomgående positive – både fra barnehage og skole. Ca. 85 % 
av foreldrene i Århus oppfatter READ som nyttig. Mest effekt er for foreldre: 

• som er faglærte sammenlignet med foreldre med mellomlang eller lang utdannelse 

• med innvandrerbakgrunn 

• med lav tiltro til at de kan hjelpe sine barn til å bli bedre til å lese (High self-efficacy) 

 
Kilde: Growth Mindset, Carol Dweck. 
 
Praktisk gjennomføring av READ i Århus kommune 
READ handler i kortversjon om å tilgjengeliggjøre bøker og veiledningsmateriell for barn og foreldre. 
Sammen skal dette understøtte: 
 

• foreldrene i å lese sammen med sine barn daglig 

• samtalen om innholdet i tekstene (før, under og etter lesingen) – dialogisk lesing 

• høytlesing i barnehage og 1. klasse med fokus på tekstforståelse 

• lesetreningen på 2-7 trinn med fokus på leseforståelse 

• lysten og interessen for skriftspråket 

• stå-på-vilje/iherdighet 

• den tidlige skrivingen 
 
Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn. Bøker og veiledningsmateriell leveres ut i en 
«lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmateriellet beholdes. Når alle bøkene er lest, må 
foreldre bruke sitt lokale bibliotek for den videre lesingen.  

 
I Århus har de vært tydelige på at lesingen i READ ikke skal forstås og brukes som lekser. Intensjonen 
er at lesingen skal være en naturlig aktivitet som man bare gjør – uavhengig av lekser. Det skal være 
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en aktivitet man gjør sammen med foreldrene, og hvor foreldrenes tilbakemeldinger er fokusert på 
barnets innsats fremfor barnets resultater. Nettopp dette har gitt gode resultater.  
 

5. PROSJEKTBESKRIVELSE 
I Agder står kommunene sammen om en søknad til kompetansefondene. I tillegg er Agder 

fylkeskommune, Utdanningsforbundet Agder, KS Agder, UiA og fylkesmannen i Agder 

samarbeidspartnere i prosjektet. Kommunene er de primære partnerne i prosjektet. I alle 

prosjektkommunene vil sentraladministrasjonen være tett på arbeidet. For å holde fremgang, sikre 

kvalitet og skape et enhetlig prosjekt vil det engasjeres en prosjektkoordinator for prosjektet. 

Prosjektkoordinatoren vil være ansvarlig for både den faglige utviklingen av prosjektet, dialog med 

alle samarbeidspartnere, fremdriften i prosjektet, og opplæring av lærere, barnehagelærer og andre 

medarbeidere i deltagende barnehager, skoler, og kommuner. Prosjektkoordinator vil være knyttet 

til KS Agder og ha sin nærmeste leder der – i den hensikt å understøtte den regionale forståelsen av 

stillingen, samtidig som den er tett på kommunene, som er de viktigste aktørene i prosjektet. 

Kommunalsjef på oppvekst i alle partnerkommunene vil være oppdragsgiver, og RKG Oppvekst vil 

være styringsgruppe.  
 

Første del av prosjektet vil være å etablere en bokordning i samarbeid med prosjektkommunene. 

Dette arbeidet innebefatter et tett samarbeid med skolebibliotek og ikke minst lokale folkebibliotek 

som har en god infrastruktur på Agder, som prosjektet kan dra nytte av. Oversetting av materiale fra 

Danmark og gjennomgang og utvelgelse av bøker vil også være en viktig del av arbeidet det første 

halvåret. Det samme vil relasjonsbygging og opplæring av involverte ansatte i førstelinjetjenestene 

(dvs. dem som møter barn og foreldre til daglig). Dette er avgjørende for felles kommunikasjon og 

dialog med foreldrene når prosjektet iverksettes i andre halvdel av år 1. Planlagt tidshorisont er på 4 

år. Det er omfattende å bygge opp arbeidet og prosjektperioden bør være så lang at den får tid til å 

virke og tid til å sette seg.  

I hele prosjektperioden vil samhandling med UiA stå som en sentral del av arbeidet. Etter ny 

oppbygging av lærerutdanningen skal alle studenter skrive praksisrelevant masteroppgaver. Dette er 

en stor ressurs som kommunene kan dra nytte av. Samtidig kan det oppleves som en belastning for 

kommunene å håndtere så mange studenter samtidig. Gjennom READ kan kommunene gå i dialog 

med lærerutdanningene om masteroppgave-prosjekter som kan analysere og dokumentere 

effektene av READ. Det vil gi studentene mulighet til å skrive spesielt relevante oppgaver, samtidig 

som kommunene har direkte nytte av dem. Masterstudentene er under veiledning av UiA som også 

vil kunne aggregere data fra hele Agder og analysere eventuelle ulikheter. Det vil gi en god anledning 

til å justere READ fortløpende i prosjektperioden, slik at det bidrar i så stor grad som mulig til bedring 

av levekårene på Agder.  

 

5.2. Bedre levekår på Agder   

Vi oppfatter at leseprosjektet READ kan være et egnet verktøy for å oppnå regional utvikling på 

Agder, i tråd med både FNs bærekraftsmål og Regionplan Agder 2030. Lesing er viktig for videre 

læring, for arbeid og for å kunne ha gode levekår - Leseprosjektet READ er således tidlig innsats for 

økt yrkesdeltagelse.  
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Agder har hatt utfordringer knyttet til levekår de siste tre ti-årene. Statistikk og rapporter viser at det 

fortsatt er levekårsutfordringer på Agder i 2020. Vi mener at leseprosjektet READ er et godt verktøy 

for å arbeide grunnleggende med noen av de bakenforliggende årsakene til disse utfordringene.  

READ er et leseprosjekt som er basert på forskning og praktisk erfaring fra Danmark. Men like viktig 

som at det er et leseprosjekt, er det et prosjekt hvor foreldrenes rolle i samfunnet synliggjøres. Vårt 

mål er å videreutvikle dette samarbeidet og ta ut potensialet som ligger i det. Mer konkret handler 

READ om “Growth Mindset” hvor essensen er at elevene skal få tro på egen læring. Ved å få tro på 

egen læring når det gjelder lesing, vil mestringsopplevelsen og troen på eget potensial og egen læring 

kunne overføres til flere arenaer og fagfelt.  

READ metodikken er en kostnadseffektiv metode med gode resultater for alle barn, og spesielt for 

barn av minoritetsspråklige foreldre og barn fra familier med lavere sosioøkonomiske ressurser. Økte 

leseferdigheter i tidlig barneår vil kunne ha effekt på læring gjennom hele skoleløpet og ha betydning 

for arbeid, yrkesliv og deltagelse hele livet.  

 

6. PROSJEKTMÅL OG MÅLGRUPPE 
Hovedprosjektmål for READ er å prøve ut en ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i 

barnehager og skoler – som nyttiggjør seg av og strukturerer et samarbeid mellom skole og hjem. 

Delmål: 

• Oversette metodemateriell fra dansk språk til norsk språk - og oversette metoden i sin helhet 

fra en dansk til en norsk kontekst. 

• Etablere en felles struktur for materiell og kompetanse for deltagende kommuner. 

• Identifisere, sikre og måle gevinster på kort sikt (6 mnd – 12 mnd) og mellomkort sikt (12 

mnd - 36 mnd).  

• Understøtte mulighet for at READ kan innarbeides som et ordinært tiltak innenfor normal 

drift.  

• Understøtte spredning av metoden i Agder og evt. på nasjonalt nivå. 

 
Målgruppe for prosjektet READ er barnehager og skoler i Agder med aktørene: 
 

• Barn og unge 

• Foreldre 

• Ansatte i barnehager/skoler 

• Barnehage- og skoleeiere 

 
 

7. ORGANISERING OG FORANKRING  
I Agder står kommunene sammen om en søknad til kompetansefondene. I tillegg er Agder 

fylkeskommune, Utdanningsforbundet Agder, KS Agder, Universitet i Agder og fylkesmannen i Agder 

samarbeidspartnere i prosjektet. RGK Folkehelse og levekår er også koblet på ved 

folkehelsedirektøren i fylkeskommunen. Det er særlig gledelig å registrere at landsdelens viktige 

kompetansepartner UiA viser stor interesse og engasjement for prosjektet – og det vil bli spennende 

å se hvordan arbeidet med READ eventuelt kan forsterke samarbeidsflater mellom Universitetet i 

Agder og Universitet i Århus. UiA vil i samråd med og støtte fra RKG Oppvekst, søke Sørlandets 

Kompetansefond om dedikerte forskningsmidler knyttet til READS hovedtematikk. Denne søknaden 

er under materialisering, med forventet levering i løpet av høst 2020/vinter 20201. 
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Kommunene er de primære partnerne i prosjektet. I alle prosjektkommunene vil 

sentraladministrasjonen være tett på arbeidet. For å holde fremgang, sikre kvalitet og skape et 

enhetlig prosjekt vil vi engasjere en prosjektkoordinator for prosjektet. Prosjektkoordinatoren vil 

sammen med prosjektkommunene være ansvarlig for både den faglige utviklingen av prosjektet, 

dialog med alle samarbeidspartnere, fremdriften i prosjektet, og opplæring av lærere, 

barnehagelærer og andre medarbeidere i deltagende barnehager, skoler, og kommuner.  

Agder fylkesting har inntatt økt leseglede og leseengasjement for barn og unge som et mål i 

Regionplan Agder 2030. READ er i regionplanens handlingsdel foreslått som et konkret tiltak for å 

oppnå dette. 

Det planlegges for opplæring av ressurspersoner lokalt og nettverk mellom kommunene, slik at 

ervervet kunnskap, kompetanse og erfaring kan videreføres lokalt etter prosjektperiodens slutt. 

Dette er viktig for å sikre en kontinuitet i arbeidet og videreføring av ny praksis.  

Prosjektkoordinator vil være knyttet til KS Agder. Kommunalsjef på oppvekst i alle 

prosjektkommunene vil være oppdragsgiver og RKG Oppvekst vil være styringsgruppe. 

RKG Oppvekst inngår i den regionale strukturen for kommunesamarbeid i Agder - som sorterer under 

Rådmannsforum Agder. På den måten vil arbeidet med READ forankres på overordnet administrativt 

nivå for regionalt kommunesamarbeid.  

KS Agder fylkesstyre som er sammensatt av ordførere og politikere i regionen, vil også involveres og 

inviteres til å støtte opp under prosjektet.  

 

8. TIDSPLAN I STORT 
Høst 2020 og vår 2021 Skoleårene 2021-24 Vår - høst 2024  

Etableringsfase Puljevise 
innføringer 

Sluttevaluering 

-Ansette prosjektleder 
-Utvikle prosjektplan 
-Oversette materiell 
-Etablere ordning bøker 
-Skolering barnehager og 
skoler og 
Kontaktpersoner 
 
  

-KRS 
-Lister 
-Setesdal 
-Østre Agder 
(I alfabetisk 
rekkefølge) 
 
Barnehager og 
skoler 

 

 

9. ØKONOMI  
Se excel-fil med budsjett og finansieringsplan.  

MERK: Grunnlaget for budsjettet på biblioteksiden tar utgangspunkt i erfaringer fra Danmark med ca. 

kr 600,- per barn/elev. Dette gir materiell til å arbeide med en målgruppe på ca. 4000 barn/elever per 

år.  I Agder er det til enhver tid ca. 27 000 elever på 1-7 trinn (ca. 4000 per årstrinn). For barnehager 

er tallet ca. 16 000 barn i alderen 1 til 5 år (offentlig + privat). 

Det vil gå likelydende søknad til de andre finansieringskildene for prosjektet, med respektive 

summer. Søknadene sendes til samme tid.  
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Prosjektet vil være skalerbart. Eventuelt fravær eller nedtrekk på finansiering vil innebære en 

nedskalering. Prosjektet vil være realiserbart i redusert skala ved en dekning på minimum 35 prosent 

av forelagt budsjett og finansieringsplan, eksklusive egeninnsats (I sum ca. 5 millioner).  

 

10. REFERANSER 
Presentasjon Århus kommune 8.1.2020  
Presentasjon Børneforskningscenteret 9.1.2020  
Notat RKG Oppvekst 9.1.2020 
Referat RGK Oppvekst 28.2.2020 
Referat RKG Oppvekst 24.4.2020 
Referat RKG Oppvekst 21.8.2020 
Nettside www.aahus.dk/read 

 
 

 

RKG Oppvekst, utdanning og levekår Agder 

Kristiansand 8. september 2020 
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Økonomi READ

Kostnadsart (Hovedposter) Første år Andre år Tredje år Fjerde år Sum

Prosjektkoordinator/prosjektleder (inkludert arb.giveravgift, kontor, reise, m.m.) 1,000,000               1,000,000               1,000,000               1,000,000               4,000,000               

Planlegging, Monitorering og Evaluering (egeninnsats kommunene, i form av tidsbruk) * 1,500,000               1,200,000               1,000,000               1,200,000               4,900,000               

Etablering og drift av bok/materiellordning tilknyttet lokale bibliotek og skolebibliotek. ** 1,500,000               1,500,000               1,500,000               1,500,000               6,000,000               

Innkjøp av bøker/materiell og logistikk på utkjøring. 1,000,000               1,000,000               1,000,000               1,000,000               4,000,000               

Oversetting og trykk av informasjonsmateriell 500,000                   50,000                     50,000                     50,000                     650,000                   

Ekstern evaluering av prosjektet (midt evaluering og sluttevaluering) -                               400,000                   -                               600,000                   1,000,000               

-                               -                               -                               -                               -                               

Sum 5,500,000               5,150,000               4,550,000               5,350,000               20,550,000             

* fordelt på 20 partnere

** høyere de første årene ifm opprettelse, kostnadsnivå opprettholdt pga forventet økning av målgruppe

Kilde Første år Andre år Tredje år Fjerde år Sum

Sørlandets Kompetansefond 1,000,000               1,000,000               1,000,000               1,000,000               4,000,000               

Aust-Agder Utviklings og Kompetansefond 1,000,000               1,000,000               1,000,000               1,000,000               4,000,000               

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 1,000,000               1,000,000               1,000,000               1,000,000               4,000,000               

Egeninnsats partnere i prosjektet (tidsbruk) (herunder samarbeid med Frivillighetssentralene?) 1,000,000               1,200,000               1,000,000               1,200,000               4,400,000               

Agder fylkeskommune*, ** 1,000,000               750,000                   350,000                   950,000                   3,050,000               

Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler** 500,000                   200,000                   200,000                   200,000                   1,100,000               

-                               -                               -                               -                               -                               

Sum 5,500,000               5,150,000               4,550,000               5,350,000               20,550,000             

* høyere ved oppstart for å dekke oppstartskostnader, høyere ifm ekstern evaluering. 

** søknad sendes ila 2020 

Budsjett

Finansieringsplan
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INDHOLD

• Velkommen og præsentation

• Hvad er READ? 

• Hvad siger forældrene?

• Center for Lærings rolle og rundvisning

• Information om materialerne 

• Indsatsen READ og de fagprofessionelles rolle

• Hvad siger de fagprofessionelle? 

• Afrunding og tak for i dag                
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HVAD ER READ?

READ

Sprog 
og 

Læsning

Forældre

Growth 
mindset

Tidlig 
indsats
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HVAD ER READ?

Bøger og vejledningsmateriale 
i hvordan forældre kan læse 
med deres barn hjemme.

4

Materialet (herunder film) 
er oversat til en række 
sprog.

Teoretisk afsæt: 
Painter (1999), Whitehurst et al (1988), 
Dweck CS( 2000)



48/20 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020 - 20/01095-61 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020 : Presentasjon Århus kommune 8.1.2020

READ - RESEARCH IN EDUCATIONAL
ACHIEVEMENT AND DEVELOPMENT

Forsknings- og 
implementeringsprojekt i 
et samarbejde mellem 
TrygFondens 
Børneforskningscenter v.  
Aarhus Universitet og Børn 
og Unge, Aarhus Kommune

5

• READ 2014 skole (Aarhus)

• READ 2017 dagtilbud og skole 
(Aarhus)

• READ Nationalt - 2016

✓Inddrage forældrene som en 
ressource i deres barns udvikling

✓Børne og Unge Politiken

Tidlige forebyggende indsatser 

Sammenhæng 0-18 

Varige midler – sprog & literacy 
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SAMARBEJDET MELLEM 
FORVALTNINGEN OG FORSKNINGSCENTRET

Forvaltningen:

• Udarbejdelsen af 
det det faglige 
indhold

• Kendskab til 
dagtilbud og skole

• Kommunikationen 
med dagtilbud og 
skole

• Pilot

Forskningscentret:

• Har bidraget med 
hypoteserne 

• Koblet til anden 
forskning fx Growth 
mindset

• Indsamlet og 
behandlet data
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FORSKELLIGE SYN PÅ BORGEREN I DEN 
OFFENTLIGE SEKTOR

KLIENT:
Borgeren er  passiv modtager af offentlige ydelser. Antagelsen 
bag er, at borgeren ikke har den rette viden og indsigt til at 
indgå aktivt i samarbejde med det offentlige. 

KUNDE:
Det offentlige tilbyder en række ydelser. Borgeren er kunde i 
den offentlige butik. Borgerne beslutter selv om og i hvilket 
omfang, de vil gøre brug af det. Det offentlige skal leve op til 
kundens forventninger, og kunden har vid klageadgang.

MEDPRODUCENT (CO-PRODUCTION):
Borgeren tildeles en aktiv og inddragende rolle i produktionen af 
offentlige ydelser, der løses bedst med balanceret input fra 
borgere og offentlig instans. 
Borgerne har afgørende interesse i kvaliteten af det offentliges 
ydelse og har derfor en vigtig aktie i samarbejdet.
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READ – EN INDSATS PÅ TVÆRS

EN RØD TRÅD I SPROG OG LÆSNING FRA 0-12 ÅR

READ – dagtilbud

Vuggestuen

Børnehaven

READ – skole 

0., 1. og 2. klasse

Mellemtrinnet 3.-6.klasse 

Alle materialer findes på: www.aarhus.dk/read og supplerende materialer på AarhusIntra
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FORMÅLET MED READ

At styrke børnenes ihærdighed, 

sprog, læsefærdigheder og lyst 

til læsning gennem et øget 

fokus på forældreinddragelse.

9

Principper fra den dialogiske læsning (Whitehurst m.fl. 1988)
Dialogen med barnet før, under og efter læsning af bogen.

”Forældres aktive involvering i deres børns udvikling har 
stærk og langvarig positiv betydning for børnenes udvikling, 
læring og trivsel (Dr. Maria Evangelou, University of Oxford).
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HVAD VIL DET SIGE AT KUNNE LÆSE?

Læsning er at forstå, anvende og reflektere over 

skrevne tekster, så man kan nå sine mål, udvikle sin 

viden og deltage aktivt i samfundslivet. 
OECD, PISA

Læse for at opleve

Læse for at lære

Læse for at gøre
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NÅR MAN IKKE FORSTÅR DET MAN 
LÆSER… OG IKKE HAR LYST TIL AT LÆSE...

”Læsning er 
kedeligt.. for det 

giver ikke mening”

Læseforståelse og læselyst
Motivationen for noget der skal arbejdes med, tilegnes og udvikles - og understøttes af en 

optagethed af børns tilgang til læring frem for præstation. (Hjort-Madsen & Nielsen 2015)
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FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD

1. Forældre ønsker generelt mere vejledning om deres 
barns læring i hjemmet (71 %)

2. Kun 31 % oplever at de får den vejledning i dag

3. 55 % af forældrene oplever, at personalet slet ikke 
eller i mindre grad opfordrer dem til at arbejde med 
deres barns læring derhjemme, fx ved at læse højt 
for barnet

EVA og Rådet for børns læring: Forældresamarbejde om 
børns læring.



48/20 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020 - 20/01095-61 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020 : Presentasjon Århus kommune 8.1.2020

SKOLENS FORVENTNINGER TIL 
FORÆLDRENE

Læs dagligt med dit barn!

• Hvad betyder det at ”læse med”?

• Hvorfor skal vi læse?

• Hvad skal vi læse i?

• Hvordan skal vi læse?
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HAR VI OPFUNDET DEN DYBE 
TALLERKEN?
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SPROGVEJLEDER OG PÆDAGOG FRA 
KÆRGÅRDEN

READ gør det lettere at vejlede forældre. Du kan nuancere din 
vejledning og blive mere konkret, når du har noget at læne dig 
op ad. Det er godt, at man har noget man kan henvise til. 

Og det er godt, at materialerne er oversat til flere sprog. Det 
gør det muligt også at vejlede tosprogede forældre. 

Det er en foræring, hvor alt er klar til brug – en super fin 
”færdigpakke”!

Dorthe Donbæk Ebbesen
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FORSKNINGSPROJEKTER VISER,

at når forældre læser dagligt med deres barn og 
samtaler med barnet om indholdet i bøgerne, har 
det en positiv effekt på barnets sprog samt senere 
læse- og skrivefærdigheder

Kilde: Kuffertprojekt i børnehaverne i 2008, 
READ i 2. og 3. klasse i 2014

Swanson et al, 2011; Lennox et al., 2013. 
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HVAD SIGER FORÆLDRENE?

Tilfredsheden er størst blandt 
forældre:

• der er faglærte sammenlignet 
med forældre med mellemlang 
eller lang videregående 
uddannelse.

• med indvandrerbaggrund

• med høj (vs. lav) self-efficacy
(tiltro til, at de kan hjælpe 
deres børn til at blive bedre til 
at læse)

Forældre i både dagtilbud og skole 
er meget tilfredse med READ-
materialet og oplever det som 
anvendeligt (85% og 83%).



48/20 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020 - 20/01095-61 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020 : Presentasjon Århus kommune 8.1.2020

HVAD SIGER FORÆLDRENE?

READ Dagtilbud har påvirket forældrenes adfærd positivt i 
forhold til at læse med deres børn. 

Forældre, der havde modtaget READ, læser på måder,  
der svarer til det anbefalede. 

READ Dagtilbud som god støtte og vejledning til forældre. 

Forældre, der havde modtaget READ, oplevede 
sammenlignet med kontrolgruppen i højere grad god 
støtte og vejledning fra børnehavens personale.
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HVAD SIGER FORÆLDRE OG ELEVER?
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HVAD SIGER FORÆLDRENE?

• God vejledning - filmen var en god støtte - meget konkret

• Det er godt med en taske, man kan tage frem

• Gode og anderledes bøger

• Fik inspiration til at gå på biblioteket

• Nyt at man skal tale om de svære ord – plejer at springe dem 
over

• Fokus på højtlæsning frem for lydbøger

Forældre fra børnehaven Kærgården
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DET HAR DOKUMENTERET EFFEKT:

• At få involveret 
forældrene

• At have tydelige 
forventninger til 
forældrene

• Konkret at vejlede 
forældrene i hvordan de 
kan hjælpe

• At formidle til 
forældrene, at de kan 
gøre en forskel

• At formidle at 
ligegyldigt hvor god 
eller dårlig barnet er, 
kan barnet altid blive 
bedre (Growth mindset)

21
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MATERIALERNE I READ

Materialerne skal understøtte:

• forældrene i at læse sammen med deres barn dagligt

• samtalen om indholdet i teksterne (før, under og efter 
læsningen) – dialogisk læsning

• højtlæsning i børnehave og 0. klasse med fokus på 
tekstforståelse

• læsetræningen i 1.-6. klasse med fokus på læseforståelse 

• lysten og interessen for skriftsproget

• Gå-på-mod/ihærdighed/at øve sig

• den tidlige skrivning

22
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BØRNEHAVEN

23
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0. KLASSE

24
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1. KLASSE

25
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2. KLASSE

26
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Spørgsmålene kan have 
forskellige niveauer.

Hvordan kan man støtte 
eller udfordre?
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1. Hvad laver mus i parken (se på billedet)
2. Hvorfor er mus ikke sammen med de andre mus?
3. Har du nogensinde følt dig ensom?

1.Mus lyder som 
hus. Kan du 
finde andre ord, 
der lyder som 
hus og mus?
2. Kan du selv 
find på ord, der 
rimer?
3. Kan du 
forklare hvorfor 
ord rimer? Hvad 
er ens ved ord 
der rimer?
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TEGNE- OG SKRIVEARK
DIALOGEN ER I FOKUS

• Barnet kan tegne og fortælle om f.eks. sin familie 
eller en opfindelse, det vil lave.

• Forældre kan skrive på tegningen eller barnet kan 
skrive kruseduller eller bogstaver.

• Barn og forælder kan lege med skrift, når de f.eks. 
laver indkøbslisten eller skriver en sms til bedstemor.
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LÆSEKONTRAKTEN 

• Et ekstra frivilligt tilbud til læreren

• Når forældrene har læst sammen 
med deres barn, noteres titel og 
antal sider i bogen

• Når forældre og barn har læst 
sammen ti gange, kan læreren 
udlevere et klistermærke

• Klassen samler klistermærker 
sammen

• Skolen får udleveret klistermærker 
og plakater
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READ-TASKER LÅNES 

• Tasken med bøger afleveres og 
returneres til Center for Læring

• Forældrene skal beholde 
mappen med 
vejledningsmaterialer
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BØGER PÅ MELLEMTRINNET

• Læsekasser med analog bøger i klassen 
(Lånes gennem Center for læring) 

• Læsekasser med e-bøger                            
(BookBites: bookbites.com/read-aarhus

• Biblioteket og eReolen Go
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✓ To forskellige læsekasser til 3.-4. klasse og 
to forskellige læsekasser til 5.-6. klasse

✓ Husk de læsesvage! Klistermærker

✓ Video-book-talks?
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LÆSE-TANKER OG LÆSEKONTRAKTEN 
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MATERIALER TIL ALLE INSTITUTIONER 

12 stk.
14 stk. 12 stk.

2 stk.

Flere mapper bestilles ved Center for Læring 
på tlf.: 41857415 eller mail: cfl@mbu.aarhus.dk
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BØGERNE 

41
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EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL 
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AT LÆSE MED SIT BARN

- Pege på ord, billeder og vise 
læseretningen 

- Sætte ord på billeder og 
indhold 

- Gentage det barnet siger i en 
korrekt og udvidet form 

- Anvende og sætte ord på 
barnets mimik, kropssprog og 
lyde

- Følge barnets nysgerrighed

- ”Samtaler” om billeder, 
indholdet og barnets hverdag
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READ PJECEN TIL FORÆLDRE
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LEG MED SPROG, SKIFT OG INDHOLD 

• Uddyb og vis ord fra bogen 
med konkrete genstande, 
fagter og kropssprog

• Leg handlingen i bogen

• Syng med barnet og leg med 
rim og remser

• Peg på teksten og tal om 
hvordan ord og bogstaver ser 
ud og lyder

• Gør dit barn opmærksom på 
skrift og vis dit barn, at du 
læser og skriver
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MATERIALERNE OVERSAT

Alle materialer er oversat til 9 
sprog:

engelsk, arabisk, farsi, pashto, 
polsk, tyrkisk, rumænsk, 
somalisk og vietnamesisk. 

Print evt. vejledningerne til 
forældrene på deres sprog.

Alle materialer findes på: 
www.aarhus.dk/read
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FILMENE

• Fortæller og viser essensen i pjecen og 
vejledningen. 

• Viser konkret, hvordan man kan læse 
med sit barn.

• Filmen kan ses på: www.aarhus.dk/read

• Filmene er oversat til fem forskellige 
sprog
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GROWTH OG FIXED MINDSET
CAROL S. DWECK, PROFESSOR I PSYKOLOGI, STANFORD UNIVERSITY

Growth mindset:
• Intelligens og personlighed er 

formbar. 
• Ens sande potentiale er ukendt. 

Udvikles gennem hårdt arbejde. 
• Fejl anses som justerbar læring. 
• Modstand er godt.
• ”Jeg kan altid blive bedre”.

Fixed mindset: 
• Intelligens og personlighed er 

uformbar. 
• Ens potentiale er bestemt fra 

fødslen.
• Frygt for at fejl. Energi på at 

skjule, at noget er svært. 
• Tager sjældent udfordringer op. 
• ”Det ændre alligevel ikke 

noget”. Fokuser på barnets indsats frem for 
resultat. Fx åbne spørgsmål, anerkende 
svar og skriveforsøg...
Fx ‘Det afgørende er at barnet øver sig 
og er glad for at læse’

Man kan gøre en forskel

YET!
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FIXED OG GROWTH MINDSET
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LÅNE VS. UDLEVERE?

Hvordan bliver materialerne bedst anvendt?
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INDSATSEN READ OG DE 
FAGPROFESSIONELLES ROLLE

• Forvaltningen (Pædagogik, undervisning og 
fritid  og herunder Center for Læring)

• Netværk for vejledere:

• Læsevejledere og tosprogsvejledere 
• Læringsvejledere
• Sprogvejledere

• Skoleledere/dagtilbudsledere

• Lærere/pædagoger 
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INDSATSEN READ OG DE 
FAGPROFESSIONELLES ROLLE

• Afklare rollefordelingen 
Hvem gør hvad? Er der en tovholder?

• Information til kollegaer & forældre 
Hvordan sikre at alle har den nødvendige information? (Møde, brev, film, oversatte 
versioner...)

• Udlevere og indsamle materialerne 
Hvem, hvornår og hvordan? (Udlevere til forældre eller elever, i klassen eller..?)

• Løbende understøtte, vejlede og motivere til 
læsningen i hjemmet

Hvordan udmøntes dette konkret? Hvad kan læreren, pædagogen, læsevejlederen, 
læringsvejlederen, tosprogsvejlederen gøre? (Breve, fyraftensmøder, bøger..) 

• Hvordan kan dagtilbud og skole samarbejde om READ?
53
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INFORMATION OG MATERIALER 
TIL PERSONALE OG FORÆLDRE 

Supplerende materialer:

• Personalevejledning til READ

• Udkast til forældrebreve

• Slides til informationsmøde om 
READ

• Ideer til implementering af READ 
fra workshops

• Afkrydsningsliste

54
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UNDERSTØTTE OG VEJLEDE FORÆLDRE

• Reminders på intra

• Spørge ind til læsningen i hjemmet

• Filmene

• Undervejs-breve

• Fyraftensmøde

• Læsekontrakt og klistermærker

• PLC’s understøttelse? Biblioteket?

• Nye bøger, der passer til niveau og/eller interesse 

• Liste med bøger

• Cafémøder (Hvordan dialogisk læsning? Hvordan korrigere og 
anerkende? Hvad nu hvis man ikke kan læse?)

• ……….
55
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SPROGVEJLEDER FRA KÆRGÅRDEN

Børnene havde stor interesse for fællessamlingen om bøgerne. 
Det var tydeligt, at der var genkendelighed i forhold til bøgerne–
at børnene havde læst bøgerne hjemme. 
Der var mulighed for at dykke dybere ned i bøgerne, fordi der 
blev arbejdet med dem både derhjemme og i børnehaven. På 
den måde kom der flere samtaler og meget mere dialog. Også 
de tilbageholdende børn - de usikre børn kom på banen.
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BUDGET

Cirka 500,- pr. taske med alt (løn, materialer, mv.)

• Vedvarende midler: 750.000 og herudover interne 
arbejdstimer

- vedligeholdelse af materialer (bøger, tasker)

- Løbende tryk og pakning

- Håndtering af materialerne 

- Ajourføring af materialer
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PROJEKTET FREMADRETTET?

• Får vi fat i alle forældre – hvordan differentierer vi 
bedre fremadrettet? Nyt forskningsprojekt!

• Hvad med forældre til elever i læsevanskeligheder og 
herunder ordblinde?

• Hvad med udskolingen?

• Hvordan kan vi fortsat understøtte at ALLE anvender 
det – hvordan holder vi ”liv” i indsatsen?
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TrygFonden’s Centre for Child Research

Aarhus, januar 2020

READ v 2.0
Sørlandets kompetancefond
9. januar 2020

Simon Calmar Andersen
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Spørgsmål

1. Gjennomgang av utgangspunktet for forskning

2. Gjennomgang av utgangspunkt for første del av READ (hvem 
bestilte, hva var målet med prosjektet)

3. Hvordan jobber instituttet for å få implementert kunnskap fra første 
del av READ 
- Hvordan ble det til at departementet ble interessert?

4. Rapport del 2, hvordan følger man opp resultatene i del 2?

5. Er der muligheter for samarbeid med Børneforskningsinstituttet 
dersom Sørlandet skulle innføre READ i vår region?
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1. Udgangspunkt for forskning

Dialogisk læsning / shared book reading fremmer børns sprog 
og læseevner.

Meta-analyse med 54 studier: 
- Gennemsnitlig effektstørrelse på 0.28.

Forventede mekanismer: 
- ordforråd, læsehastighed, tekstforståelse, 

motivation
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Udfordring er opskalering

Forældre-baserede indsatser
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Spørgsmål

1. Gjennomgang av utgangspunktet for forskning

2. Gjennomgang av utgangspunkt for første del av READ (hvem 
bestilte, hva var målet med prosjektet)

3. Hvordan jobber instituttet for å få implementert kunnskap fra første 
del av READ 
- Hvordan ble det til at departementet ble interessert?

4. Rapport del 2, hvordan følger man opp resultatene i del 2?

5. Er der muligheter for samarbeid med Børneforskningsinstituttet 
dersom Sørlandet skulle innføre READ i vår region?
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En serie samarbejdsprojekter med Aarhus Kommune

Kuffertprojekt READ 1.0
READ-landsplan

READ-2.0 i Aarhus

2009 2013/14 2017/18

2. Udgangspunkt for READ 1.0
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Kuffertprojektet

Tosprogede
børnehavebørn

Lodtrækningsforsøg
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RESULTATER, BØRN (efter første år)

Procent børn i modtagelsesklasse (dvs. med 
væsentlig behov for støtte i dansk)
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RESULTATER OPDELT EFTER MODERS UDDANNELSE
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READ 1.0

Lang fase fra Kuffertprojekt til READ 1.0
(travlhed? modstand mod forandring? usikkerhed om effekt?)

Forskere tog initiativ til READ 1.0

Finansiering: 
- Indsats (tasker): Kommune. Skal kunne driftes efterfølgende
- Forskning (tid og dataindsamling): TrygFonden

Metode:
- Lodtrækningsforsøg
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Hvad består READ af?

READ

Læsning

Forældre

Growth

Mindset

Forældre-

ihærdighed
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Store effekter på 
læsning 
– specielt efter to 
måneder 
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Resultater fra READ (2)
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Spørgsmål

1. Gjennomgang av utgangspunktet for forskning

2. Gjennomgang av utgangspunkt for første del av READ (hvem 
bestilte, hva var målet med prosjektet)

3. Hvordan jobber instituttet for å få implementert kunnskap fra første 
del av READ 
- Hvordan ble det til at departementet ble interessert?

4. Rapport del 2, hvordan følger man opp resultatene i del 2?

5. Er der muligheter for samarbeid med Børneforskningsinstituttet 
dersom Sørlandet skulle innføre READ i vår region?



48/20 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020 - 20/01095-61 Mottatte søknader og henvendelser til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond høsten 2020 : Presentasjon Børneforskningscenteret 9.1.2020

3. Implementere kundskab fra READ 1.0
- interesse fra departementet?

A: Aarhus Kommune tilbyder alle skoler at låne READ materialer

B: Forskere foreslog Undervisningsministeriet at samarbejde om 
forsøg med udbredelse af READ på landsplan.

- Netværkssamarbejde mellem Ministeriet, Aarhus Kommune og
Børneforskningscenter

- Både forskning og intervention finansieret af TrygFonden
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READ landsplan
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Invitation skoleledere

• READ had an average treatment effect that corresponds to two months additional 
gain in reading score

• Particularly large effects for parents who believe their child’s abilities are fixed

• Also a positive effect for immigrants
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READ landsplan

Effekter klart mindre end i READ 1.0. 

Hvorfor?

Tre ”scalability problems” (Al-Ubaydli et al., 2017)

1. Hvem vælger at deltage?

2. Små eksperimenter replicerer ikke?

3. Situationen – implementering af interventionen?
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READ landsplan

1. Hvem vælger at deltage?

Deltagere (accepterer invitationen) er repræsentative
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2. Replikation?: READ 2.0 i Aarhus
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3. Implementering?
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Implementering
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Spørgsmål

1. Gjennomgang av utgangspunktet for forskning

2. Gjennomgang av utgangspunkt for første del av READ (hvem 
bestilte, hva var målet med prosjektet)

3. Hvordan jobber instituttet for å få implementert kunnskap fra første 
del av READ 
- Hvordan ble det til at departementet ble interessert?

4. Rapport del 2, hvordan følger man opp resultatene i del 2?

5. Er der muligheter for samarbeid med Børneforskningsinstituttet 
dersom Sørlandet skulle innføre READ i vår region?
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READ 3.0: Individualiserede indsatser

Spørgeskemaundersøgelse med besvarelse fra 4.000 forældre i 
Aarhus kommune:

- hvem læser ofte, hvem læser sjældent?

- hvem har lyst til at ændre deres læsevaner?

- hvad efterspørges:
bøger/forslag til bøger?
information om hvordan man læser?
påmindelser om at få læst?
…
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Spørgsmål

1. Gjennomgang av utgangspunktet for forskning

2. Gjennomgang av utgangspunkt for første del av READ (hvem 
bestilte, hva var målet med prosjektet)

3. Hvordan jobber instituttet for å få implementert kunnskap fra første 
del av READ 
- Hvordan ble det til at departementet ble interessert?

4. Rapport del 2, hvordan følger man opp resultatene i del 2?

5. Er der muligheter for samarbeid med Børneforskningsinstituttet 
dersom Sørlandet skulle innføre READ i vår region?
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5. Mulighed for samarbejde?

Ja :-)

Formål
- Replikation, implementering, individualiseret…

Finansiering
- Forskning, intervention…
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Notat om leseprosjektet READ  

 
1. Situasjon 

Sørlandets Kompetansefond tok forbindelse med Faggruppe utdanning høsten 2019 for 

samarbeid om et leseprosjekt. Prosjektet springer ut fra et forsknings- og 

implementeringsprosjekt ved Børneforskningscenteret i Århus. Her har de utviklet READ, 

en metodikk som understøtter foreldres aktive lesing med barna sine. Formålet med 

READ er å «styrke børnenes ihærdighet, sprog, læseferdigheter og lyst til læsning 

gennem et øget fokus på forældreinddragelse». I praktisk iverksettelse i Århus kommune 

har READ vist seg å ha en positiv effekt på leseferdigheter.  

«Foreldres aktive involvering i deres barns utvikling har sterk og langvarig 
positiv betydning for barnas utvikling, læring og trivsel». (Oxford University) 

 
Faggruppe utdanning konkluderte i møtet 20.9.2019 med at READ er et prosjekt som går 
rett inn i sektorens kjernevirksomhet. For Regionplan Agder 2030 er det også viet et 
særlig fokus på leseglede og leseengasjement. Det har også korrelasjon med samskaping 
og levekårsarbeid. FU ba FU-sekretariat gå i dialog med Sørlandets Kompetansefond om 
mulig studietur i løpet av høst/vinter. 

 
Januar 2020 deltok FU på en 2-dagers studietur til Århus og møtte sentrale aktører fra 
Århus kommune og Børneforskningscenteret. Oppsummerende konklusjon var: «Dette er 
positivt og inspirerende. Videre må vi drøfte hvorvidt vi skal jobbe med bare lesing, eller 
se på mindset og at barn har mulighet til å lære. Hvis fasilitert riktig vil det ikke komme 
som noe i tillegg, men som et supplement til det vi gjør. Det har effekt på mer enn 
lesing». Vedlegg: Oppsummering refleksjoner FU 23.1.2020. 
  

2. Oppfølging 
Faggruppe utdanning vurderer det å gjøre foreldre bedre i stand til å lese med sine barn 
som et viktig levekårstiltak. Sørlandets Kompetansefond deler denne vurderingen. SK 
imøteser gjerne en søknad om prosjektstøtte – fra en enkelt kommune, region eller hele 
Agder. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Aust-Agder Kompetansefond vil trolig 
også bli involvert ifbm søknad om prosjektstøtte.  
 
Faggruppe utdanning ber nå regionsrepresentantene om å ta dette notatet opp med 
kommunene i sin region – i den hensikt å vurdere interesse for deltagelse i dette 
prosjektet. Framdrift: 
 

28. februar 2020 Faggruppe utdanning Konklusjon notat om READ 

Mars-april 2020 Regionene Avklarer interesse for 
deltagelse 

24. april 2020 Faggruppe utdanning Tilbakemelding, tilslutning  

Mai-august 2020 Sekretariat Faggruppe 
utdanning 

Videre arbeid med rigging 
av prosjekt og søknad SK 
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3. Kort om READ 

Definisjon lesing: «Lesing er å forstå, anvende og reflektere over skrevne tekster, slik at 
man kan nå sine mål, utvikle sin kunnskap og delta aktivt i samfunnslivet». (OECD, PISA) 
 
Børneforskningscenteret har lagt til grunn effektforskning som viser at 
foreldreinvolvering har stor betydning for leseferdigheter sammenlignet med andre 
tiltak.  
 

 
 

READ er ment å gi foreldre mulighet til å aktivt involvere seg. Foreldres aktive involvering 
i deres barns utvikling har sterk og langvarig positiv betydning for barnas utvikling, læring 
og trivsel. (Oxford University) 
 
Følgeforskningen på READ viser at når foreldre leser daglig med sine barn og har 
samtaler med barnet om innholdet i bøkene, har det en positiv effekt på barnets (særlig 
guttenes) språk og senere lese- og skriveferdigheter. 
 
Tilbakemeldingene fra foreldre er gjennomgående positive – både fra barnehage og 
skole. Ca. 85 % av foreldrene oppfatter READ som nyttig. Mest effekt er for foreldre: 

• som er faglærte sammenlignet med foreldre med mellomlang eller lang utdannelse 

• med innvandrerbakgrunn 

• med høy tiltro til at de kan hjelpe sine barn til å bli bedre til å lese (High self-efficacy) 
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Kilde: Growth Mindset, Carlo Dweck. 
 
4. Praktisk gjennomføring av READ i Århus kommune 

READ handler i kortversjon om å tilgjengeliggjøre bøker og veiledningsmateriell for barn 
og foreldre. Sammen skal dette understøtte: 
 

• foreldrene i å lese sammen med sine barn daglig 

• samtalen om innholdet i tekstene (før, under og etter lesingen) – dialogisk lesing 

• høytlesing i barnehage og 1. klasse med fokus på tekstforståelse 

• lesetreningen på 2-7 trinn med fokus på leseforståelse 

• lysten og interessen for skriftspråket 

• stå-på-vilje/iherdighet 

• den tidlige skrivingen 
 
Det velges ut 5-6 bøker for barnehagen og per trinn. Bøker og veiledningsmateriell 
leveres ut i en «lesebag». Bøkene leveres tilbake, veiledningsmateriellet beholdes. Når 
alle bøkene er lest, må foreldre bruke sitt lokale bibliotek for den videre lesingen.  
 
I Århus har de vært tydelige på at lesingen i READ ikke skal forstås og brukes som lekser. 
Intensjonen er at lesingen skal være en naturlig aktivitet som man bare gjør – uavhengig 
av lekser. 
 
NB: I Århus har det vært frivillig for barnehager og skoler å delta. 
 
Sentrale oppgaver: 

• Forankring skolene 

• Oversettelse og produksjon av veiledningsmateriell 

• Utvelgelse av egnede bøker for barnehage og trinn 

• Innkjøp bøker, lesebager 
 
Lokale oppgaver: 

• Forankring foreldre (foreldremøte) 

• Håndtere lesebager, utlevering, innlevering 
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• Etablere lesekasser med tilgjengelige bøker (6.-7. trinn, skolebibliotek) 

• Løpende understøtte, veilede og motivere til lesing hjemme. Oppfølging av 
lesekontrakt (barn-foreldre-lærer) 

• Samarbeid barnehage-skole 
 
For mer informasjon om READ:  
Presentasjon Århus kommune 8.1.2020 (Vedlegg til notat) 
Presentasjon Børneforskningscenteret 9.1.2020 (Vedlegg til notat) 
Nettside www.aahus.dk/read  
 
 
Faggruppe utdanning 28.02.2020 
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Referat fra møte i Faggruppe utdanning  
Torsdag 9. januar 2020  
Sted: Århus, Danmark. 
 

Til stede: Kristin Eidet Robstad (Leder FU), Roar Aaserud (Arendal kommune), Line Håberg 
Løvdal (Region Setesdal, Tore Flottorp (Region Østre Agder), Marianne Moen Knutsen 
(Region Kristiansand), Morten Brekke (UiA), Ottar Stordal (Utdanningsforbundet), Christiane 
Marie Ødegård (KS, sekr) og Magnus Mork (Sekr, KS) 
 

Saker: 
 
Sak 1/20  Godkjenning referat og saksliste 

 
Referat møtet 20. september og saksliste 9. januar godkjent. 

 
 
Sak 2/20          Revidert mandat og representasjon i Faggruppe utdanning og tilhørende 

arbeidsutvalg 
 
 Drøfting/konklusjon 

AU`s forslag til revidert mandat ble vedtatt med følgende endringer: 

• Tittel «Mandat» endres til «Styringsdokument». 

• Formål beskrives innledningsvis i styringsdokumentet. 
 

Vedlegg 1 revidert Styringsdokument 
 
  
Sak 3/20         Regionplan Agder og Faggruppe utdanning: Fremtidig regional struktur                 

på RKG/Faggruppenivå 
 

I forbindelse med at rådmannsutvalget og rådmannsforum jobber med et 
regionalt årshjul for Agder, er ledere og sekretariat i RKG/Faggrupper invitert 
til et møte 17. januar for å drøfte hvordan man kan sikre en god struktur for 
påkobling mellom faggrupper og regionale koordineringsgrupper opp mot 
rådmannsnivået, samt mellom de ulike gruppene.  
 
Det er nedsatt en skrivegruppe som skal koordinere et forslag til videre 
organisering. Rådmannsforum har samlet seg om en bestilling til faggrupper 
og RKGer beskrevet slik: 

 
   

Likelydende mandat for de faglige nettverkene 
Felles rammer og føringer Oppdrag til nettverkene 

• Regionplan Agder og 
handlingsprogrammet skal 
være styrende der det er 
relevant 

• Nettverkene skal kunne inngå 
i visualisert og helhetlig 
samhandlingsstruktur 

• Nettverkenes organisering og 
formål styres av om de skal 

Utarbeide en beskrivelse av:  

• Formål/hensikt, relevante mål og 
ansvarsområder 

• Deltakelse/representasjon og 
organisering av nettverkets arbeid, 
herunder ledelse 

• Arbeidsform og rapporteringslinjer 
som forholder seg til overordnet 
årshjul 
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bidra til samfunnsutvikling, 
ett digitalt Agder eller 
tjenesteutvikling. 

 

• Ivaretagelse av samhandling på 
tvers mellom nettverkene 

• Deltagelse fra eksterne og interne 
interessenter 

• Vurderinger ressursbehov, inkludert 
sekretariatsbehov – både 
kompetanse og kapasitet 

• Forslag til navn på nettverket 

 
Ny regional samhandlingsstruktur skal være etablert i løpet av mai 2020. I 
møtet 17. januar vil det bli informert om prosess og fremdrift i arbeidet samt 
presentert to spørsmål som det ønskes at nettverkene tar stilling til: 

  
1. Innspill til regionplanens handlingsprogram: Hvilke mål/veier til målet i 

Regionplan Agder 2030 bør prioriteres i 2020? Hvilke felles satsinger skal 
vi ha i Agder?  

2. Hvordan bør organisering og arbeidsprosesser i nettverket se ut for å 
fungere slik at man kan følge opp felles satsing og nå målene i 
regionplanen? (som innspill til organisering/mandat) 

 
 

Drøfting/konklusjon 

• FU oppfatter at styringsdokumentet (tidligere mandat) svarer på mange av 
spørsmålene knyttet til beskrivelse av nettverket. FU har brukt noen år på 
å sette seg som nettverk – mye av det eksisterende kan bygges videre på. 

• Som forslag til navn på nettverket, samlet FU seg om nytt navn: Regional 
koordineringsgruppe for oppvekst, utdanning og levekår. Kortform: RKG 
oppvekst, utdanning og levekår.  

• Om vurdering av nettverkets ressursbehov ønsker FU at det meldes tilbake 
at det er avgjørende viktig at det er tilgjengelig sekretariatsressurser. 
Nåværende rigg fungerer godt. 

• For innspill på regionplanens handlingsprogram, ser FU det som naturlig at 
FU får en hovedrolle i utarbeidelsen av delen «Utdanning og kompetanse» 
- etter modell av «Strategisk notat».  

• FU ønsker at tempo i prosessen settes noe ned.  FU ønsker å drøfte 
videreutvikling av regional samhandlingsstruktur + eventuelle felles tiltak 
på Agder mer grundig og forankret i egen region og kommune på de 
punkter det er nødvendig.  

• Leder av FU har møtepunkt med leder av RKG Folkehelse og levekår på 
basis av egne initiativ. Er det aktuelt med avtalt møtestruktur mellom 
ledere av nettverk hvor samarbeid er naturlig og relevant?  

• Som en forlengelse av punktet over: Det trengs en egnet plattform for 
spredning av informasjon mellom nettverkene.  
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Sak 4/20         Møteplan og møtefrekvens Faggruppe utdanning 2020   
 

FU la til grunn frekvens og omfang beskrevet i nettverkets styringsdokument. 
Første møte holdes på Fylkeshuset KRS, KS`s lokaler. For de tre andre møtene 
legges det opp til rotasjon for sted. Møtedatoer:  

 

• Møte 1-20, fredag 28. februar kl. 12.00-15.00, KS lokaler Fylkeshuset KRS 

• Møte 2-20, fredag 24. april kl. 12.00-15.00, sted TBD 

• Møte 3-20, fredag 21. august kl. 12.00-15.00, KS lokaler Fylkeshuset KRS 

• Møte 4-20, fredag 23. oktober kl. 12.00-15.00, sted TBD 
 
 

Sak 5/20         Videre arbeid med leseprosjektet  
 

  Vedlegg 2 Notat Leseprosjektet. 
 
 

Sak 6/20         Gjesteelevsatser fra skoleåret 2020/2021 
 
Gjesteelevsatser gjeldende fra august 2019 ble vedtatt av FU i januar 2019: 
 
• Grunnsats: Kr 100.140  

• Lærertimer barnetrinn: Kr 1.110  

• Lærertimer ungdomstrinn: Kr 1.200  

• Assistenttimer: Kr 320  

• Miljøterapeut med 3-årig utdanning per time: Kr 320  
 
I forbindelse med årsjustering av satsene har Østre Agder spilt inn et ønske 
om at det ved neste regulering differensieres mellom assistenttimer og 
miljøterapeuttimer med kr 60. Dette fordi det er en betydelig forskjell på 
årslønn for disse gruppene. I foreløpig behandling i AU ble det formulert to 
forslag til justerte satser: 
 
1. Dagens satser, hvor «assistent» og «miljøterapeut med 3-årig utdanning» 
slåes sammen til en gruppe «andre ansatte». Alle satser regulert med økning 
på tre prosent.  

 
2. Dagens satser, regulert med økning på tre prosent + kr 60 i økning på sats 
for miljøterapeut. Vurdere om man skal bruke «fagarbeider» i stedet for 
«assistent».  
 
Drøfting/konklusjon:  
FU konkluderte ved avstemming på forslag 1. Det ble bestemt å bruke 
begrepet «Veiledende gjesteelevsatser». Veiledende gjesteelevsatser fra 
skoleåret 2020-2021 blir da: 
 
• Grunnsatts: Kr 103 140  

• Lærertimer barnetrinn: Kr 1 140  

• Lærertimer ungdomstrinn: Kr 1 240  

• Andre ansatte: Kr 330  
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Sak 7/20         Valg av deltakere på barnehage til KS nasjonale barnehage- og 
grunnskolenettverk   

 
I forkant av valg, orienterte Marianne Moen Knutsen FU om saker på forrige 
møte i KS grunnskolenettverk. Marianne opplevde det som lærerikt og nyttig å 
være tilstede – ikke minst fordi det er en påvirkningsarena mot KD og Udir. 
 
Kristin Eidet Robstad er i kraft av å være leder for FU, deltaker i KS nasjonale 
barnehage – og grunnskolenettverk på skole. FU skal også ha en deltaker på 
barnehage og begge representantene skal ha vararepresentanter. 

 
Ved behandling i AU kom man frem til følgende forslag: 
 

• Skolerepresentant: Kristin Eidet Robstad (Ikke på valg) 

• Barnehagerepresentant: Line Håberg Løvdal (Region Setesdal) 

• Vara skole: Rune Bruskeland (Nye Lindesnes kommune/Region 

Kristiansand) 

• Vara barnehage: Marianne Moen Knutsen (Region Kristiansand) 

Drøfting/konklusjon: 
  AU`s forslag til representanter ble vedtatt. 
 
 
Sak 8/20         Siste fra Absolutt-programmet 
 

Kristin Eidet Robstad og Christiane Marie Ødegård redegjorde for status 
Absolutt-programmet. Kristiansand kommune er i oppstart og arbeidsprogram 
for våren 2020 er utarbeidet gjennom godt samarbeid mellom kommunen og 
KS. Andre kommuner som ønsker å delta i programmet kan melde interesse til 
KS, trolig må dette eventuelt ha oppstart på høsten 2020. 
 
Absolutt-programmet har en plass på regionale møteplasser for rådmenn og 
ordførere i neste 2-års periode.  

 
  Vedlegg 3 Arbeidsprogram Oppvekst våren 2020 
 
 
Sak 9/20          Internasjonalisering – DIKU 

 
DIKU, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare 
utdanning, planla et halvdagsseminar i samarbeid med fylkeskommunene og 
KS 25. november. Seminaret ble avlyst på grunn av få påmeldte. Temaet var 
«Internasjonalisering og lærelyst». DIKU ønsker å gjøre et nytt forsøk for 
seminaret på nyåret, gjerne med drahjelp fra FU.  

 
Drøfting/konklusjon:  
FU vil anbefale DIKU å ta forbindelse med styret for Sørlandsk lærerstevne for 
å se på muligheten for å legge seminaret som ett av kursene fredag 16. 
oktober. Sekretariat FU setter DIKU i forbindelse med kursansvarlig Sørlandsk 
lærerstevne.  
 
Kristin Eidet Robstad, Kristiansand 24.01.2020 
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Referat fra møtet i Faggruppe utdanning 28.02.2020 kl. 12.00-15.00 
 
Tilstede: 

Representasjon Deltaker 

Region Østre Agder Tore Flottorp 

Arendal kommune Roar Aaserud 

Region Kristiansand Marianne Moen Knutsen, Rune Bruskeland 

Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad 

Region Lister Terje Litland 

Region Setesdal Line Håberg Løvdal 

Universitetet i Agder Morten Brekke, Hilde Inntjore 

Fylkesmannen i Agder Tore Haus 

Utdanningsforbundet Agder Ottar Stordalen 

KS Agder Christiane Marie Ødegard, Magnus Mork 

 
Forfall: Agder Fylkeskommune v/Arly Hauge. 
 
10/2020: Godkjenning av referat og saksliste 
Referat og saksliste godkjent. 
 
11/2020: Leseprosjektet Read 
Gjennomgang av notat om leseprosjektet Read.  
Innspill til notatet 

• Rettelse siste avsnitt, tredje setning punkt 3, side 2 til Mest effekt for foreldre: 

• Legg inn kilde under «Hvad består Read af?», side 3. Kilde: Carol Dweck 

• Overskrift punkt 4, side 3, rettes til Praktisk gjennomføring av Read i Århus 
Notatet rettes i tråd med innspill. 
 
Leseprosjektet Read er et tilbud til kommuner om deltakelse i et leseprosjekt i Agder. 
Videre arbeid med rigging av prosjekt og søknad må konkretiseres etter tilbakemelding fra 
kommunene i faggruppe utdanning 24.04.2020 om hvem ønsker å delta.  Kommunene 
bestemmer hver for seg om de ønsker å delta i prosjektet.  
 
Innspill og avklaringer i møtet 

• Kommunene i Østre Agder har erfaring fra tilsvarende prosjekter med lesing i skolene 

• For å lykkes må de som skal gjøre det ha eierskap til prosjektet 

• Viktig å konkretisere i søknaden arbeidet med eierskap og de avklaringer som må 
gjøres 

• Forespørsel til kommunen er om de vil være med på en søknad om midler til et 
leseprosjekt i Agder, og om kommunen ønsker å delta i prosjektet. 

• Frivilligheten ligger til grunn. Viktig å få med de som er motiverte for det. 

• Satsingen er interessant for lærerutdanningene og for forskningsmiljøet ved UiA 

• Det må jobbes med rigging av prosjektet når det er avklart hvem som vil være med. 
Rigging av prosjektet vil være fra mai til august med grunnlag for en søknad 
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• Viktig å ivareta dialogen med foreldreutvalg/foreldrerepresentanter 

• Bibliotekene kan aktiveres i dette arbeidet, både skolebibliotek og folkebibliotek 
 
Oppsummering 

• Det utarbeides et følgeskriv til regionrepresentanter med oppdraget. Formål om at 
dette sendes ut 02.03.2020. 

• Notat om leseprosjektet Read oppdateres i tråd med innspill 

• Utdanningsmøtet 19.mars 2020 er en mulig arena for orientering om prosjektet 
 
12/2020 RP Agder 2013 Regionale strukturer 
Informasjon om bestilling fra Rådmannsforum på beskrivelse av netverket. 
Gjennomgang av beskrivelse regional koordineringsgruppe for oppvekst, utdanning og 
levekår – RKG oppvekst, utdanning og levekår ( tidligere faggruppe utdanning). 
 
13/2020 Regionplan Agder – innspill til handlingsprogram 
Faggruppe utdanning er invitert sammen med andre aktører til å komme med innspill til 
handlingsprogram for regionplan Agder på 

• Hva er Faggruppe utdanning sine prioriteringer av mål og veier til målet i regionplan 
Agder i perioden 2020-2023? 

• Hva kan Faggruppe utdanning bidra med for å nå mål? Hvem er aktuelle 
samarbeidspartnere i det arbeidet ? 

 
 
Innspill fra regionrepresentantene satsingsområde Utdanning og kompetanse: 
Se vedlegg 1. 
 
Oppsummering innspill handlingsprogram fra faggruppe utdanning 
 

Mål Veier til målet Hva kan Faggruppe 
utdanning bidra med? 

aktuelle 
samarbeidsparter 

Barnehager og 
skoler, høyere 
utdanning og 
bedrifter 
fremmer kultur 
for læring, helse 
og trivsel. 
 

Legge til rette for økt 
leseglede og 
leseengasjement for 
barn og unge 

Felles leseprosjekt i 
Agder 

Kommunene 
UH-sektor 
 

En høyere andel 
elever og 
studenter 
gjennomfører 
videregående 
opplæring, 
fagskole og 
høyere 
utdanning 

Etablere gode rutiner for 
samarbeid i 
overgangene gjennom 
hele utdanningsløpet 

Samarbeid om det 13-
årige utdanningsløp 
gjennom nettverk 
rektorer USK-VGS og 
fagnettverk USK- VGS 

kommunene 
fylkeskommunen 

Det er god 
balanse mellom 
tilbud og 
etterspørsel 

Kartlegge behovet for 
kompetanse i 
rådgivertjenesten, 
spesielt innen 

Etablere lokalt 
videreutdanningstilbud 
i utdanningsvalg for 
rådgivere og lærere 

Kommunene 
fylkeskommunen 
UH-sektor 
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etter 
kompetanse i 
det regionale 
arbeidsmarkedet 

karriereveiledning, og 
gjennomføre 
kompetansehevingstiltak 
som møter elvenes 
behov for å ta gode 
karriere- og 
utdanningsvalg 

Etablere nettverk for 
regionale 
koordinatorer til faget 
utdanningsvalg 

Kommunene 
fylkeskommunen 
UH-sektor 

 
Faggruppe utdanning henstiller til at det arbeides med Regionplan Agder i regionene, og i 
kommunene og at det refereres til regionplanen der det er relevant. 
 
Ledelse og sekreteriat Faggruppe utdanning samenfatter et høringsinnspill fra Faggruppe 
utdanning med prioritering av mål og veier til målet i tråd med oppsummeringene over. 
 
14/2020 Status arbeidslivsfaget, Agder 
Saken videreføres til neste møte med grunnlag i forfall representant Agder fylkeskommune. 
 
15/2020 Sørlandsk lærerstevne 
Informasjon ved Ottar Michaelsen og Trude Jacobsen. 
Hvilken plass har Sørlandsk lærerstevne (SL) i strategisk kompetanseheving for ansatte i 
barnehage- og skolesektoren ? 

• Årets konferanse er 16.10.2020. Hovedtema Fagfornyelsen 

• Deltakerantall ligger rundt 2.500 

• Treffer bredt på behovene 

• Fagfolk og forelesere ved UIA spiller inn tema de vil delta 

• Deltakere gir innspill på hva de ønsker av framtidige tema 

• Sørlandsk lærerstevne ønsker å fortsette dialog med Faggruppe utdanning på temaer 
og plass som læringsarena for Agder – i sammenheng med annet arbeid på 
kompetanseutvikling 

 
Faggruppe utdanning takket SL for nyttig orientering. For barnehagefeltet oppfordret FU 
Sørlandsk lærerstevne til å søke bredt oppfang på temaer, f. eks gjennom dialog med 
barnehagemyndigheten i kommunene. 
 
16/2020 Eventuelt 

• Informasjon om forespørsel FOU med tema foreldresamarbeid v/KS 
Forespørsel er sendt til 2 kommuner. Kommuner som er interessert kan melde sin 
interesse til Christiane Marie. 
 

• Nettsiden www.regionplanagder.no vil bli lagt ned. Faggruppe utdanning har hatt en 

egen side koblet til denne. Agder FK jobber med å få på plass en ny 

kommunikasjonskanal for Regionplan Agder 2030 – det er spilt inn at 

RKG/Faggrupper får egne sider tilknyttet denne. 

• Informasjon om status Absolutt og presentasjon 06.02.2020. 
 

• Informasjon fra Samskapingsverkstedet, Kristiansand kommune 
 

• Flekkefjordskonferansen 14. -15. april 2020. Det oppfordres til å delta. 
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• Sted for neste møte i faggruppe utdanning 24.04.2020 
UiA vil gjerne være vertskap i i4 helse bygget i Grimstad. Alternativt stiller  
Utdanningsforbundet som vertskap. 
 
Ila høsten 2020, er det ønskelig med et møte i CoLAB, Universitetet i Agder, 

Kristiansand   

 
 
Referat 02.03.2020 
Line H. Løvdal 
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Referat fra møte 3/2020 i Faggruppe utdanning 24.04.2020 kl. 12.00-14.00 
 
Tilstede: 

Representasjon Deltaker 

Region Østre Agder Tore Flottorp 

Arendal kommune Roar Aaserud 

Region Kristiansand Marianne Moen Knutsen, Rune Bruskeland 

Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad 

Region Lister Terje Litland 

Region Setesdal Line Håberg Løvdal 

Universitetet i Agder Morten Brekke, Hilde Inntjore 

Fylkesmannen i Agder Miriam Ekra (for Tore Haus)  

Utdanningsforbundet Agder Ottar Stordal 

KS Agder Christiane Marie Ødegård, Magnus Mork 

 
Forfall: Agder Fylkeskommune v/Arly Hauge. 
 
 
17/20 Godkjenning av referat forrige møte og saksliste 
Referat og saksliste godkjent. 
 
 
18/20 Leseprosjektet READ  
Faggruppe utdanning har samlet seg om et eget READ-notat med følgende fremdriftsplan: 

 
For tilslutning på nåværende tidspunkt fikk FU følgende tilbakemeldinger fra medlemmene: 
 

Region Østre Agder Det er positiv interesse frå 
regionen på å gå videre, men 
det må litt avklaringer til i noen 
kommuner 

Arendal kommune Kommunen ønsker å delta med 
sine barnehager. 

Region Kristiansand Regionen er positiv, tilslutning 
fra den enkelte kommune 
kommer. 

28. februar 2020 Faggruppe utdanning Konklusjon notat om READ 

Mars-april 2020 Regionene Avklarer interesse for 
deltagelse 

24. april 2020 Faggruppe utdanning Tilbakemelding, tilslutning 

Mai-august 2020 Sekretariat Faggruppe 
utdanning 

Videre arbeid med rigging 
av prosjekt og søknad SK 
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Kristiansand kommune Kommunen ønsker å være med 
på søknaden. 

Lindesnes kommune Kommunen ønsker å være med 
på søknaden. 

Region Lister Alle seks kommuner i regionen 
ønsker å være med på 
søknaden. 

Region Setesdal Fire av fem kommuner ønsker å 
være med på søknaden. 

Øvrige medlemmer (UiA, UDF, 
FM, FK og KS) 

Er positive til søknaden og 
ønsker å støtte opp om 
prosjektet. 

 
Vedtak/konklusjon 
Sekretariat og ledelse FU utarbeider utkast til søknad m/prosjektbeskrivelse. Kommuner gir 
innspill underveis i prosessen. Ambisjonen er at søknad sendes Sørlandets Kompetansefond, 
Aust-Agder Utviklings og Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i august. 
 
 
19/20 Ny hverdag i barnehage og skole ifb COVID 19 
Det ble delt erfaringer og reflektert rundt følgende temaer:  

• Erfaringer/utfordringer vedrørende gradvis åpning av barnehager og 1-4.trinn og SFO 

• Digitalisering - digital læring  

• Løsninger for praksis for lærerstudenter 

• Dialog mellom kommunene og nasjonale myndigheter 

• Gode råd, tips   

• Sårbare barn og unge 
 
Utfordringer knyttet til tid til pedagogisk planlegging i barnehagen kom særlig frem i møtet. 
På bakgrunn av det vil KS Agder spille inn følgende moment til dialog med 
Kunnskapsdepartementet:  
«Flere kommuner opplever at mye er kommet på plass ift. gode nasjonale veiledere. Samtidig 
opplever mange kommuner at det er utfordrende å fullt ut tilby et regulært pedagogisk tilbud 
i kombinasjon med smittevernsregler som krever høyere bemanningstetthet i barnehagens 
åpningstid. En felles utfordring for kommunene er: Med tilgjengelig personal-ressurser; 
hvordan få til en tidskabal som sikrer 4,5 timer til pedagogisk planlegging i kombinasjon med 
en bemanning som hensyntar retningslinjene for smittevern?» 
 
 
20/20 Nasjonalt KS Barnehagenettverk og KS Grunnskolenettverk  
Kristin Eidet Robstad orienterte fra møtet i KS grunnskolenettverket 21. april og Line Håberg 
Løvdal orienterte fra KS Barnehagenettverk 22. april. Begge understreket at nettverkene 
oppfattes som viktige fora for dialog mellom regioner, og mellom regioner og nasjonale 
myndigheter. Både KD og Udir oppfattes som lydhøre ovenfor kommunene – og Faggruppe 
utdanning kan bruke foraene strategisk. 
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21/20 KS høringsutkast ny opplæringslov 
Opplæringslovutvalget avga sin utredning, NOU 2019:23 Ny opplæringslov, 13. desember 
2019. Kunnskapsdepartementet har sendt utredningen på høring med høringsfrist 1. juli 
2020. 
 

Vedtak/konklusjon 
Faggruppe utdanning Agder vil gi et innspill til KS som underlag til den videre dialogen 
mellom KS og KD. Kristiansand kommune utarbeider et utkast som FU kan kommentere på 
og gi tilslutning til. Det ferdige innspillet oversendes KS med kopi til Fylkesstyret KS Agder. 
 
 
22/20 Eventuelt 

• I OSS (Overordnet strategisk samarbeidsorgan) samarbeider kommunene og sykehuset 

om beredskapsplaner for ulike scenarioer knyttet til Covid-19. Det vil komme en 

henvendelse til kommunene fra OSS for å kartlegge mulighetene for døgnåpne 

barnehage- og SFO-tilbud i sommerferien.  

 

Fremtidige planlagte møter i Faggruppe utdanning 

• AU, tirsdag 16. juni, kl. 15.00-17.00, sted TBD 

• FU møte 4-20, fredag 21. august, kl. 12.00-15.00, KS lokaler Fylkeshuset KRS  

• AU, mandag 5. oktober, kl. 15.00-17.00, sted TBD 

• FU møte 5-20, fredag 23. oktober kl. 12.00-15.00, sted TBD  

 

Kristin Eidet Robstad 

Leder Faggruppe utdanning 

Kristiansand, 30. april 2020 
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Referat fra møte 3/2020 i RKG Oppvekst 21.08.2020 kl. 12.00-15.00 
 
Tilstede: 

Representasjon Deltaker 

Region Østre Agder Hallgeir Berge (vara for Tore Flottorp) 

Arendal kommune Roar Aaserud 

Region Kristiansand Marianne Moen Knutsen, Rune Bruskeland 

Kristiansand kommune Kristin Eidet Robstad 

Region Lister Terje Litland 

Region Setesdal Line Håberg Løvdal 

Agder fylkeskommune Arly Hauge 

Universitetet i Agder Hilde Inntjore 

Fylkesmannen i Agder Tore Haus  

Utdanningsforbundet Agder Ottar Stordal 

KS Agder Christiane Marie Ødegård, Magnus Mork 

 
23/20 Godkjenning av referat forrige møte og saksliste 
Referat og saksliste godkjent. 
 
24/20 Leseprosjektet READ – behandling av forslag til søknad 
Utkast til søknad er sendt alle aktører i RKG Oppvekst for innspill. Innspill ble gitt innen frist 
14. august 
 
Vedtak/konklusjon 
RKG Oppvekst tar samtlige innspill til følge og ber RKG sekretariat innarbeide innspillene i 
søknaden – med unntak av innspillet til UiA. UiA`s innspill kan ha noen økonomiske 
konsekvenser som må sees nærmere på. RKG ber RKG sekretariat se på handlingsalternativer 
i samarbeid med UiA og Sørlandske kompetansefond.  
 
Fremdrift READ 2020: 

14. august 21. august 16.-17. september September - desember 

Frist innspill utkast 
søknad. Gis via 
regional representant 
for kommunene.  

Endelig søknad 
godkjennes i møte i 
RKG-oppvekst. 

Behandling søknad 
kompetansefondene. 

Ved innvilget søknad: 
Planfase - utarbeidelse 
prosjektplan, tilsetting 
prosjektkoordinator, 
mm. 

 
25/20 Orientering fra KS nasjonale barnehagenettverk 
Agders representant i KS Nasjonalt Barnehagenettverk, Line Håberg Løvdal (Evje og Hornnes 
kommune) orienterte fra møtet med Kunnskapsdepartementet 17. juni. I møtet ble det blant 
annet gjort en gjennomgang av de viktigste lovendringene mht psykososialt barnehagemiljø, 
krav til uavhengig organisering av myndighetsoppgaver og nasjonalt økonomisk tilsyn.  
 
I etterkant av møtet er det kommet en invitasjon til et KS-webinar om kommunal 
barnehagemyndighet, se egen epost fra KS Agder eller lenke her: 
https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/49346. 
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Line kunne også informere om at hun etter forespørsel fra KS Barnehagenettverk, deltar i en 
innspillsgruppe for bidrag til Utdanningsdirektoratets nye verktøy for å vise barnehagetall på 
en mer brukervennlig måte. Oppdraget er å gi innspill på hva Utdanningsdirektoratet kan 
gjøre i arbeidet med fakta og statistikk på Udir.no. Formålet er et nytt verktøy for å vise tall 
og statistikk på en mer brukervennlig måte, og at små og mellomstore kommuner enklere 
kan følge opp utviklingen for egne barnehager. Målgruppa er i første omgang små og 
mellomstore kommuner. Verktøyet vil bli et supplement til Basil med visuelle visninger. 
 
Vedtak/konklusjon 
RKG Oppvekst tok saken til orientering.   
 
26/20 Kobling RKG Oppvekst og Dekomp/Rekomp 
Diskusjonspunkt: Rekomp og Dekomp er strukturer som er formelt løsrevet fra RKG 
Oppvekst. Aktualisert av bl.a READ og signaler om endret ordning for utdeling av midler – er 
det behov for å tenke nytt om koblinger? 
 
Vedtak/konklusjon 
RKG diskuterte flere forhold ved samarbeidsstrukturene, herunder betydningen av riktig 
representasjon i samarbeidsforum og viktigheten av å lokalt kunne bestemme innhold og 
tiltak. 
 
I etterkant av RKG-møtet har Kunnskapsdepartementet sendt på høring retningslinjer for 
tilskuddsordningene som gjelder nåværende regional og desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling, det kommende kompetanseløftet og for kompetanseutvikling i fag- og 
yrkesopplæringen. KS ønsker innspill fra hvert fylke til høringen innen 1. november. Settes 
som sak til RKG-møtet 23. oktober.  
 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing3/id2724691/ 
 
27/20 RKG Oppvekst og omgivelsene – prinsipper for intern samhandling 
RKG Sekretariat la frem følgende forslag som tillegg til Styringsdokument RKG: «For intern 
samhandling i RKG oppvekst skal ledelse og sekretariat tilstrebe en inkluderende og åpen 
informasjonsgang. I praksis, ved f. eks. bruk av kopimottakere for møteinnkallinger, 
referater, avklaringer osv. – og fildeling via Teams. Eksterne aktørers interaksjon og 
henvendelser til ledelse og sekretariat, skal likeledes informeres om til RKG når dette er 
praktisk mulig og av betydning for RKG`s arbeid». 
 
Vedtak/konklusjon 
Forslaget ble bestemt inntatt i Styringsdokument RKG. 
 
28/20 Invitasjon til «Fagfolk for fremtiden» i regi av Kompetanseforum Agder 
Arly Hauge og Anne Klepstad Simonsen (Rådgiver NHO og leder Y-nemda) informerte om 
samlingen og oppfordret RKG til deltagelse. Ønskelig med deltagelse fra grunnskole, spesielt 
rådgivere og lærere i fagene Utdanningsvalg og Arbeidslivsfaget. Lenke til påmelding: 
https://events.provisoevent.no/nho/events/digital-samling-2020-fagfolk-for-
fremtiden/register 
 
Vedtak/konklusjon 
RKG Oppvekst tok saken til orientering.  
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29/20 Møteplan 2020 - orientering 
• Møte 1, fredag 28. februar kl. 12.00-15.00, KS lokaler Fylkeshuset KRS  
• Møte 2, fredag 24. april kl. 12.00-15.00, sted NETTMØTE  
• Møte 3, fredag 21. august kl. 12.00-15.00, KS lokaler Fylkeshuset KRS  
• Møte 4, fredag 23. oktober kl. 12.00-15.00, sted TBD 
 

Vedtak/konklusjon 
Møtet 23. oktober holdes som et fysisk møte såfremt smitteforholdene tilsier det. 
 
 
30/20 Eventuelt 

• Ansatt m/phd i skolen: Hilde Inntjore varslet orienteringssak til RKG-møtet 23. oktober 

om krav om ansatt med phd i skole. 

• Info fra Sørlandsk lærerstevne og Ottar Michaelsen: Årets kompetansedag er som kjent 

avlyst. Når det gjelder neste års stevne, vil det i utgangspunktet gjennomføres som 

fastsatt, fredag 22.oktober 2021. Det vil bli tatt en nøye vurdering på hva som vil være 

den beste måten å gjøre dette på, ut i fra situasjonen med Covid 19. Man vil måtte se på 

ulike måter å planlegge og gjennomføre stevnet på, der bruk av digitale løsninger vil bli 

enda mer aktualisert. Sektoren har allerede fått et helt annet erfaringsgrunnlag knyttet 

til denne typen aktiviteter og arrangement enn det man hadde våren 2020, og vi er 

trygge på å kunne lande gode løsninger frem til neste års stevne. Avslutningsvis vil vi 

takke for et godt og konstruktivt møte med dere i februar. Vi imøteser gjerne videre 

dialog om strategisk tenkning rundt Sørlandsk lærerstevne, sett i sammenheng med 

kompetanseheving fremover på Agder.  

• Neste møte: Fredag 23. oktober. 

Referent: Magnus Mork 

 

 

 

Kristin Eidet Robstad 

Leder RKG Oppvekst, utdanning og levekår Agder 

Kristiansand, 31. august 2020 
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READ
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READ Agder - inspirert
av READ Aarhus
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Hva er READ Aarhus?

Et forsknings- og implementeringsprojekt i Aarhus i samarbeid mellom: 

• Tryg Fondet

• Børneforskningscenteret ved Aarhus Universitet

• Aarhus kommune

RESEARCH IN EDUCATIONAL ACHIEVEMENT AND DEVELOPMENT 

= Forskning på skoleprestasjoner og skoleutvikling
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Tryg Fondet 

Hvordan kan vi som 
stiftelse og fond gjøre en 
forskjell for å forbedre 
barns livskvalitet og 
framtidsutsikter? 

Hva bør en stiftelse og et 
fond prioritere?
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READ Agder

READ Agder implementeringsprosjektet – KS søker på vegne av 
kommunene i Agder. Aktører: 25 kommuner og 1 fylkeskommune, KS, UiA, 
Utdanningsforbundet og Fylkesmannen.

READ Agder forskningsprosjektet – UiA søker.

Støttes av aktørene i prosjektet.
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En metodikk og et system for at foreldre og barn 
leser sammen og for hverandre på en måte som: 
- Fremmer barns læring og utvikling 
- Styrker foreldrerollen
- Styrker relasjonen foreldre – barn
- Styrker samarbeid barnehage/skole - hjem

READ i praktisk utførelse:
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Hva består READ av?

READ
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Growth
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READ og effekt: Resultatene fra Aarhus viser at READ har størst effekt på gutter og barn av 
foreldre med ingen eller liten utdannelse, enslige foreldre og minoritetsspråklige
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Målsetting READ- Agder

• Utprøving av ny metode for økte leseferdigheter for barn og unge i 
barnehager og skoler – som nyttiggjør seg av og strukturerer for et 
samarbeid mellom barnehage/skole og hjem

• Økt leseglede og leseengasjement for barn og unge

• Medvirke til gode levekår på Agder

• Tidlig innsats for økt yrkesdeltakelse og gode levekår

• Identifisere, sikre og måle gevinster på kort sikt ( 6 mnd- 12 mnd)  og 
mellomkort sikt ( 12 mnd- 36 mnd)
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READ i relasjon til levekårsutfordringer

• Levekårsutfordringer på Agder (Oxford rapport m.fl)

• Leseferdigheter er viktig for den enkeltes utbytte av skole og 
utdanning – som igjen er avgjørende for yrkesdeltakelse

• Gutter og minoritetsspråkliges utgangspunkt for læring                          
(Stoltenbergutvalget)

Innovasjonsperspektiv – Agder - Norge
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READ er: READ er ikke:

Nyskapende – ny metodikk Tradisjonell leseopplæring 

Styrke foreldrerollen gjennom økt kompetanse Lekser

Strukturerer skole-hjem samarbeid Ordinær drift 

Nyttiggjøring av forskning Et rent leseprosjekt

Samarbeid for hele Agder

Styrking av UiA og Agder

Et tiltak for bedre levekår i Agder
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Oppsummering:

Kommunene i gamle Aust-Agder har stor interesse av at 
READ prosjektet blir realisert. 

Kommunene i gamle Aust-Agder ønsker å være motorer – At
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond deltar vil 
oppfattes som viktig støtte.
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From: Kontaktskjema <kontaktskjema@aaukf.no> 
Sent: Tuesday, September 29, 2020 2:53 PM 
To: AFK.Postmottak; Bergh, John Georg 
Subject: 2015/2206 Søknad fra GCE NODE (989455702) 
Attachments: 2020-08-19-notat-havvindprosjektet.pdf 
 
Categories: Bente 
 

1. Søker 

Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk) 
GCE NODE (989455702)  

Kontaktperson 
Tom Fidjeland 

Adresse 
Tordenskjoldsgate 9  

Postnummer/sted 
4612 Kristiansand 

E-post (obligatorisk) 
audun@gcenode.no  

Telefon 
+4791578490 

Det gjøres oppmerksom på at det er særlige kriterier for tildeling av midler til 
oppretterne/kommunene i Aust-Agder. 

Se eget notat med særlige kriterier dersom dette er relevant. 

Ønskes søknaden unntatt offentligheten?  

NB Sammendraget i søknadens punkt 3 må utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra 
offentligheten. 

Begrunnelse  

Dersom hele eller deler av søknaden ønskes unntatt offentligheten må dette begrunnes. Det kreves 
særskilt hjemmel i lov eller forskrift for å unnta saksdokumenter fra offentligheten, offl. §3 (Lov om 
rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16). Unntak fra innsynsretten kan 
f.eks gis jmf. §13 Tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, eller 
§ 26 Unntak fra eksamensdokument, forskningsopplysninger. 

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp 
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Prosjektnavn  
Samhandlingsprosjekt global havvind  

Søknadsbeløp første år 
833000  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år) 
833000 

Prosjektets totalkostnad 
2500000  

Prosjektperiode 
01.08.2020-31.07.2021 

3. Sammendrag 

Sammendraget er en kortfattet beskrivelse av prosjektet. Sammendraget skal kunne gis/sendes 
videre ved forespørsel om innsyn fra ulike medier. Sammendraget vil i tillegg kunne publiseres på 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine hjemmesider www.aaukf.no. Sammendraget må 
derfor utformes slik at dette ikke behøver å unntas fra offentligheten. 
Vi skal utvikle et verktøy for en samhandlende region hvor akademia, næringsliv og offentlig sektor 
arbeider sammen om saker av regional overordnet karakter. I første rekke skal vi jobbe ut et felles 
regionalt initiativ rundt flytende havvind. 

Det er lenge siden Agder har hatt et stort samlende prosjekt. Det er et bredt ønske om etablering av 
en arena hvor koordinering av viktige spørsmål av regional karakter kan drøftes og samordnes. 

Et første tema som er løftet opp er havvind. Det globale energimarkedet er i stor endring og Norge 
kan ta en posisjon i et globalt perspektiv. Regionalt har vi ledende kompetansemiljøer innenfor flere 
deler av verdikjeden. 

4. Bakgrunn 

Bakgrunnen for igangsettelse av prosjektet 
Green Energy Network (GEN) har tatt initiativ til etablering av et bredt anlagt regionalt prosjekt 
innen det globale havvindmarkedet. Bakgrunnen for søknaden er at Agderregionen bør ta en 
forretningsposisjon innenfor flytende havvind. 

Søknaden er sendt inn av GCE NODE, med Eyde-Klyngen, NHO-Agder, UiA og GEN som likeverdige 
prosjektpartnere. 

GCE NODE står av formelle og praktiske årsaker som eier av prosjektet, men det er et regionalt 
samhandlingsprosjekt på tvers av næringsliv, offentlig og akademia. 

5. Prosjektbeskrivelse 
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5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 
Skiftet fra fossile energikilder til fornybare ressurser ved produksjon av elektrisk energi utløser et 
globalt marked, blant annet inne havvind. EU peker på havvind som en viktig kilde i morgendagens 
energimiks og vi ser tilsvarende også i andre verdensdeler. Norge kan med sine tradisjoner innen olje 
og gass, fornybar energi og maritim næring ta en global posisjon som teknologileverandør. 
Næringslivet på Agder har åpenbare muligheter i dette markedet ut fra regionens 
kjernekompetanse, lange tradisjoner som leverandører i et globalt marked og en sterk nasjonal 
posisjon. 

GCE NODE, NCE Eyde, Green Energy Network, Agder Fylkeskommune, NHO Agder og Universitetet i 
Agder står bake prosjektet som likeverdige partnere. 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 

Annet 
Arbeidspakke 1; Samle Agder 
Koordinering, samhandling og prioritering med utgangspunkt i regionalt næringsliv 
Ansvarlig: Green Energy Network v/Kjell O. Johannessen 
Når: Høst 20 – Høst 21 

Agder har som kjent bedrifter som hver for seg, og i sine bransjenettverk, er verdensledende. Ved å 
sette disse miljøene sammen med Agder Energi, som har 40 % av Norges grønne fornybare energi, 
Universitetet i Agder og Agder Fylkeskommune, så representerer vi en bredde få, om noen, annen 
region i Norge kan skilte med. I tillegg ligger vi geografisk som nærmeste nabo til EU. I tillegg til de 
mest sentrale prosjektdeltakerne har Agder også et bredt spekter av aktører som spiller viktige roller 
både regionalt og nasjonalt. Et eksempel er kommunene og deres tilhørende næringsavdelinger. Et 
annet eksempel er de ulike næringsforeningene. Informasjon og markedsføring av resultatene i 
prosjektet er viktig for at Agder skal operere og fremstå som en samlet region. 

Gjennom det konkrete arbeidet i de underliggende arbeidsgruppene vil aktørene på Agder treffes og 
jobbe sammen om et felles tema; Flytende havvind. Erfaring fra mange år som næringsklynge og 
tilrettelegger for slike møteplasser har vist at det gjennom slike prosesser bygges ned barrierer, 
skapes nye nettverk og samarbeidsrelasjoner på tvers.? 

Vi vil også gjennom prosjektet innhente tilbakemeldinger fra næringsliv og øvrige aktører på Agder 
om felles deltakelse og tilstedeværelse på konferanser og messer relatert til havvind dersom det er 
av interesse. Et eksempel er WindEurope's 2021 Conference Electric City 27-29 april i København. 
Planlegging og deltakelse av en slik deltakelse er ikke en del av Samhandlingsprosjektet men en 
første avklaring rundt interesse vil bli foretatt. 

Arbeidspakke 2: Politikk og virkemidler 
"Markedsføre" Agders styrker og tiltrekke midler og prosjekter til regionen 
Ansvarlig: GCE NODE v/ Tom Fidjeland 
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Om Agder skal ta en posisjon nasjonalt innenfor havvind må regionen synliggjøres gjennom de 
styrker og muligheter vi besitter. Vår erfaring og kompetanse kan være verdifullt i utforming av 
politikk og rammebetingelser. 

Det unike ved sammensetningen av prosjektdeltagerne vil gi Agder en tyngde som gjør at vi blir en 
tung aktør inn i de miljøene som i dag allerede jobber med å tilrettelegge for det voksende 
markedet, og en aktør som kan snakke med en samlet stemme. 

Ensidige tiltak, støtteordninger og satsninger har vist seg å gi begrenset uttelling. Det er av 
avgjørende betydning at virkemidler henger sammen og er koordinert for å realisere ønsket politikk 
og utvikling. 

Prosjektet vil jobbe mot politiske miljøer lokalt og nasjonalt relatert til havvind for å gi en tydelig 
stemme fra industrien, akademia og det offentlige i regionen. I tillegg vil prosjektet benytte partenes 
samlede erfaring med å påvirke utviklingen av et nytt virkemiddel som er nødvendig. 

Arbeidspakke 3: Økosystem og kartlegging av teknologi 
Kartlegge og beskrive Agders styrker innenfor teknologi relatert til havvind 
Ansvarlig: GCE NODE v/Audun Skare og GEN v/Kjell O. Johannessen 
Når: Høst 20 

Etablere en felles forståelse av økosystemet rundt offshore havvind og på hvilke område Agders 
næringsliv utpeker seg i nasjonal (og internasjonal) sammenheng. En slik kartlegging vil ta for seg 
hele økosystemet (verdikjeden) helt fra tildeling av konsesjoner til sluttkunden som kjøper fornybar 
energi fra havvind. 

Det en realitet at det finnes etablerte globale aktører innen vindkraft allerede, eksempelvis turbiner 
og landbasert installasjon. Norske aktører kan med stor synlighet ikke utfordre disse aktørene. Det er 
når vindkraften flyttes på havet og spesielt inn mot flytende installasjoner det åpner seg muligheter 
for norsk næringsliv, og i særdeleshet vår region's kompetanse. 

Agders styrker og muligheter er ikke tidligere kartlagt og konkretisert i et bredt bilde. I nasjonal 
sammenheng besitter Agder et svært kompetent miljø på design, utvikling, produksjon og leveranser 
av flytende konstruksjoner i havet. 

Utvikling av moderne havbaserte vindparker vil kreve mellomlagring og balansering av energi i 
nettet. Batterier vil i den sammenheng være et viktig element. Flere av de ledende bedriftene i NCE 
EYDE ligger i verdensfronten i utvikling av morgendagens batterier. Det jobbes også med å bygge 
kompetanse rundt gjenvinning av batterier. 

Gjennom Agder Energi har vi i internasjonal sammenheng et sterkt miljø innen produksjon og 
distribusjon av fornybar energi bl.a gjennom nye smarte nett. Vi har også flere internasjonalt sterke 
miljøer på markedssiden. Her er det behov for å utvikle nye forretningsmodeller, slik at AE kan 
utvikle nye fremtidsrettede forretningsmuligheter. 

Utvikling av både grønn og blå hydrogen vil settes på dagsorden. Her vil den nye strategien til EU 
innen hydrogen være svært viktig å følge. 

Arbeidspakke 4: Koordinere nasjonalt og internasjonalt 
Delta i arbeidsgrupper og følge opp nasjonale miljøer 
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Ansvarlig: Green Energy Network v/Kjell O. Johannessen og NHO Agder v/ Høye Høyesen 
Høst 20- Høst 21 

Om vi skal ha en mulighet til å være en del av den nasjonale satsningen på havvind er det viktig at 
den kompetansen Agder besitter blir kjent i andre nasjonale miljøer. I tillegg er det avgjørende for 
vår region og våre bedrifter og bygge nettverk med de andre miljøene. 

Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass har igangsatt prosjektet Norske leveransemodeller 
innen havvind. Prosjektet er et industri- og klyngesamarbeid for utvikling av norske 
leveransemodeller innenfor havvind. Prosjektet er støttet av OED med kr. 10.0 mill kr. Utover dette 
kommer egeninnsats fra medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. 

Flytende havvind er et tungt satsingsområde både for norske myndigheter og EU. Prosjektet må 
koordinere sitt arbeid nært med spesielt norske myndigheter, slik at vi blir oppfattet som en 
samarbeidspartner, og ikke en konkurrent. 

EU har også en stor satsing mot både bunnfast og flytende havvind. Her bør vi samhandle nært med 
regionens egen EU koordinator, som har bred og tung erfaring, et meget bredt nettverk, og viser stor 
vilje til å skape resultater for regionen. 

Et annet miljø er FME Havvind, et initiativ fra NORCE og Universitetet i Bergen for etablering av et 
forskningssenter for miljøvennlig energi (FME), i hovedsak fokus på havvind. Regjeringen skriver 
følgende ifbm utlysningen; "dette skal være en bred og strukturert satsing på tvers av 
forskningsmiljøer i industrien, institutter og akademia". 

Arbeidspakke 5: Lover og standarder 
Følge nasjonale og internasjonale prosesser rundt etablering av standarder og lovverk 
Ansvarlig: GCE NODE v/Tom Fidjeland 
Når: Høst 20 – høst 21 

Lovverk og tekniske standarder tilpasset formålet er også viktig for at offshore energiproduksjon skal 
være økonomisk bærekraftig. Til eksempel er de fleste miljøer enige om at NORSOK standardene er 
for krevende og ikke tilpasset havvind. Samtidig er utvikling av et felles rammeverk avgjørende for 
utvikling av sektoren. 

De store klasseselskapene (DNV-GL, ABS osv) har i lengre tid jobbet med dette og det er viktig at vi 
følger dette arbeidet og sikrer at det ikke etableres særnorske regler, noe som vil fordyre og svekke 
konkuransekraften internasjonalt. 

Det vil også være av stor betydning om alle aktørene kunne definert en felles ikt infrastruktur/ 
plattform for høy grad av interoperabilitet med effektiv og sikker utveksling av data. 

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning?  

6. Prosjektmål og målgruppe 

Formuler målet så klart som mulig. 
* Etablere en plattform/ arena for regional samhandling 
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* Posisjonere Agder som en av Norges viktigste regioner innenfor levering og utvikling av den 
fremste teknologien for global havvind 

* Bidra til at det utvikles et tilpasset regelverk som bidrar til å gjøre norske bedrifter 
konkurransedyktige i den globale konkurransen 

* Bidra til at Norge etablerer et virkemiddel som er av en dimensjon som gjør at de bedriftene som 
velger å gå inn i markedet, får den nødvendige risikoavlastning 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 
Se over 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 
Se over 

7. Organisering 

Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 
gjennomføre prosjektet som planlagt: 
Et overordnet mål er å synliggjøre at den betydelige breddekompetansen som bedriftene på Agder 
kan konvertere til flytende havvind og bidra til at regionen tar en ledende rolle nasjonalt. 

Bedriftene i tilknytning til prosjekt-partnerne vil trekkes inn i workshops og arbeidsgrupper ved 
behov og vil i hovedsak representere regionens kompetanse relatert til havvind. NHO representerer 
bredden av bedriftene i Agder og blir i tillegg en viktig partner inn mot nasjonale prosesser ifbm 
politikk og virkemidler. 

Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 
GCE NODE, NCE Eyde, Green Energy Network, Agder Fylkeskommune, NHO Agder og Universitetet i 
Agder står bak prosjektet som likeverdige partnere og utgjør styringsgruppen. 

8. Tidsplan og milepæler 

Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 
Oppstart 01.08.2020 og ferdig 31.12.2021 

Det er søkt om støtte med tilsvarende beløp (kr 833.000) fra hhv Sørlandets kompetansefond og 
Agder fylkeskommune, tilsammen kr 2.500.000 i offentlig støtte. 

9. Økonomi 

Se vedlegg. 

10. Offentlig støtte 
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I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om 
eventuell annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt 
inneværende budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i 
tekstboksen under. Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig 
støtte (for eksempel bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at 
dette oppgis. 

Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 
Støttegiver 

Støttebeløp 

Type støtte  

Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 
ja, redegjør for hvilke. 
GCE NODE har ikke fått støtte til dette formålet tidligere. Prosjektet er et felles prosjekt på tvers av 
hele regionen (privat næringsliv, akademia og offentlig sektor) og GCE NODE står som mottaker av 
tilskuddet av praktiske og teksniske årsaker. Se forøvrig vedlagt skriv vedr vurderinger gjort opp mot 
statsstøtteregelverket. 
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       Ansvarlig advokat: Per Andreas Bjørgan 

 

Notat 
 

Til: GCE NODE v/Audun Skare 

Fra:  Per Andreas Bjørgan 

Dato:  19. august 2020 

Sak:  2418 – GCE NODE 

 

 

1. TILSKUDD TIL SAMHANDLINGSPROSJEKT GLOBAL HAVVIND – STATSSTØTTERETTSLIGE 
SPØRSMÅL 

 

Prosjektet er beskrevet i epost fra Audun Skare av 1. juli:  

« «Samhandlingsprosjekt global havvind» og er et regionalt samhandlingsprosjekt bestående 

av følgende deltakere: 

Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder, NHO Agder, LO Agder, GCE NODE, Eyde Cluster 

og Green Energy Network, altså et bredt regionalt forankret prosjekt for å samle landsdelen 

slik vi har gjort flere ganger tidligere, eksempelvis rundt etablering av universitet, E18/E39 osv. 

Mandatet til prosjektgruppen er definert som følger: 

«Vi skal utvikle et verktøy for en samhandlende region hvor akademia, næringsliv og offentlig 

sektor arbeider sammen om saker av regional overordnet karakter. I første rekke skal vi jobbe 

ut et felles regionalt initiativ rundt flytende havvind.» 

Flytende havvind er valgt som et aktuelt tema å samles rundt, da regionen har flere aktører i 

den verdikjeden. Vi kan nevne bedriftene i NODE vedr teknologi i havet, Agder Energi med både 

produksjon og nett samt Eyde-bedriftene med teknologi mot lagring (batteri). Prosjektet er 

også helt i tråd med Agder fylkeskommune sin strategiplan (Regionplan Agder 2030). 

Et foreløpig budsjett er på MNOK 2,5. Sørlandets kompetansefond, Aust Agder næringsfond og 

Agder fylkeskommune er positive til å gi økonomisk bidrag med hver sin tredjedel. Midlene det 

er søkt om skal brukes til å dekke kostnader relatert til innleie av prosjektledelse og prosjekt 

ressurser. Det vil også bli satt av midler til å arrangere samlinger mellom akademia, næringsliv 

osv. Det har dukket opp spørsmål om prosjektet faller inn under statsstøttereglene eller ikke.  
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At det er GCE NODE som søker på vegne av fellesskapet er mer en praktisk ordning, da vi har 

alle systemene for både å stå som søker, og å administrere midlene. 

Det ligger i sakens natur at ingen skal gå med overskudd eller tjene penger på dette. Midlene 

skal gå til dekke arbeidstid, møter, reise osv ifbm gjennomføring av prosjektet. Det vil heller 

ikke være en «eier» av resultatene, de skal brukes som grunnlag for kommunikasjon og 

koordinering med andre aktører nasjonalt og internasjonalt, mot politikere, embetsverk, 

NGO’er (Norsk Industri, NHO, LO) og øvrige næringsaktører som klynger og bedrifter. Vi skal 

rett og slett samle regionen.  

Slik vi ser det har vi to problemstillinger:  

1. Er prosjektets art og oppgaver slik at det faller inn under statsstøtteregelverket? 
2. Er det av betydning for vurderingen om GCE NODE står som formell søker/mottaker av 

midler?  
 

Vi er jo av den oppfatning at prosjektet er utenfor statsstøtteregelverket av følgende grunner: 

• Mottaker her er ikke et foretak. Hverken GCE NODE eller de øvrige aktørene bak 
prosjektet opererer i et marked og er heller ikke i konkurranse med andre aktører. 

• Prosjektet begunstiger ikke enkelte foretak eller produksjonen av produkter eller 
tjenester.  

 

I teamsmøte 17. august ble den planlagte bruken av midlene nærmere beskrevet. I hovedsak skal 

midlene benyttes for engasjement en konsulent/prosjektleder samt dekning av lønnsutgifter for en 

person i NODE samt for utgiftsdekning for deltakere på møter, foredragsholdere, workshops osv.  

2. Statsstøtterettslig vurdering 
 

Spørsmålet NODE ønsker nærmer belyst er om tildelingen til dette prosjektet av 2,5 MNOK fra 

Sørlandets kompetansefond, Aust Agder næringsfond og Agder fylkeskommune faller inn under 

statsstøttereglene.  

Utgangspunktet for den statsstøtterettslige vurderingen er EØS-avtalen artikkel 61(1), som i 

utgangspunktet oppstiller et forbud mot statsstøtte:  

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller 

EFTA-statene eller støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrier eller truer med å vri 

konkurransen ved å begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer, være 

uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen 

mellom avtalepartene»  

For at det skal foreligge statsstøtte, må følgende vilkår være oppfylt:  

1. Tiltaket må innebære støtte i form av tildeling av en økonomisk fordel (støttebegrepet) 

2. Støtten må være gitt av statsmidler (offentlig støtte) 
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3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester 

(selektivitetskriteriet).  

4. Støtten må ytes til foretak som driver økonomisk virksomhet (foretaksbegrepet). 

5. Støtten må vri eller true med å vri konkurransen (konkurransevridningsvilkåret). 

6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen innen EØS-området (samhandelskriteriet).  

Samtlige vilkår må være oppfylt for at et tiltak skal være i strid med statsstøtteforbudet. Hvis samtlige 

vilkår er oppfylt, vil støtten i utgangspunktet være forbudt med mindre den oppfyller vilkårene i 

unntaksbestemmelsene i artikkel 61(2) og (3). ESA har publisert en rekke retningslinjer om hvordan 

unntaksbestemmelsene vil praktiseres i ulike sektorer. Normalt skal ny støtte notifiseres til ESA og den 

kan ikke iverksettes før ESAs godkjennelse foreligger. Av stor praktisk betydning er imidlertid det 

såkalte gruppeunntaket, GBER. Støtte som fyller vilkårene i gruppeunntaket, kan anses som lovlig og 

forhåndsgodkjent støtte. Det er dermed ikke nødvendig med notifikasjon til ESA. Innovasjon Norge har 

hittil lagt til grunn at all støtte til klyngene skal baseres på bestemmelsene i gruppeunntaket, jfr. omtale 

nedenfor i pkt. 4. 

I denne saken er det særlig vilkår 1 om «fordel» og 4 om «foretak» som er det sentrale å vurdere. De 

øvrige vilkårene må anses oppfylt, jeg nevner derfor disse bare helt kort:   

For at en fordel skal anses som gitt av staten eller av «statsmidler» må to kumulative vilkår være 

oppfylt. For det første må fordelen ytes direkte eller indirekte ved hjelp av statsmidler, for det andre 

må fordelen tilskrives staten. I EØS-rettslig forstand er kommuner og fylkeskommuner og alle andre 

offentlige aktører å anse som en del av staten. Midlene fra fylkeskommunen er klart «statsmidler». 

Det samme vil jeg anta gjelder Aust-Agder Næringsfond som disponerer midler fra og er nært knyttet 

til de tre stiftelseskommunene og Agder fylkeskommune. Sørlandets kompetansefond er en uavhengig 

stiftelse og det er mer uavklart om stiftelsens midler er å anse som «statsmidler». Det er imidlertid 

ikke nødvendig å vurdere dette nærmere her ettersom de øvrige bidragsyterne uansett må antas å gi 

«statsmidler» til prosjektet.   

Selektivitetsvilkåret innebærer at en må avgrense mot generelle tiltak som kommer all 

næringsvirksomhet til gode. Ettersom midlene her gis til et bestemt prosjekt og dermed kommer 

prosjektdeltakerne til gode, vil selektivitetsvilkåret være oppfylt.  

Konkurransevridnings- og samhandelsvilkåret behandles ofte under ett, selv om det innholdsmessig 

dreier seg om to forskjellige vilkår. Hvorvidt støtten i vår sak som er på 2,5 MNOK fordelt på en rekke 

ulike aktører, vil kunne sies å påvirke konkurranse og samhandel i EØS er tvilsomt.1 Terskelen etter 

rettspraksis ligger imidlertid svært lavt. Det er ikke noe krav om at konkurransen rent faktisk må vris 

og at samhandelen vil bli påvirket som følge av støtten. Det er tilstrekkelig at støtten truer med å vri 

konkurransen. Ved vurderingen av samhandelskriteriet må en se hen til mulighetene for nevneverdig 

grenseoverskridende tjenesteytelse. Støtte som kun har virkninger internt i en EU/EØS-stat er ikke 

omfattet av forbudet. Selv om støttebeløpet er lavt i denne saken så er havvindprosjekter utpreget 

internasjonal aktivitet og flere av prosjektdeltakerne/medlemsbedriftene opererer i internasjonale 

 
1 Såkalt bagatellmessig støtte som er begrenset til 200.000 EURO over 3 år anses å ikke kunne påvirke 
samhandelen i EØS og er derfor unntatt statsstøttereglene. Støttebeløpet i dette prosjektet ligger nære denne 
grensen. Se nærmere om bagatellmessig støtte i pkt. 5. 
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markeder. Det er derfor sannsynlig at støtten vil kunne anses å potensielt kunne påvirke samhandel 

og konkurranse i EØS.  

Hvorvidt midlene til samhandlingsprosjektet innebærer en «fordel» for «foretak» må derimot vurderes 

mer inngående.  

3. Særlig om «foretak» og «fordel»   

Statsstøttereglene kommer uansett bare til anvendelse der mottakeren av de offentlige midlene er å 

anse som et «foretak». Foretaksbegrepet er ikke nærmere definert i EØS-avtalen, men det følger av 

protokoll 22 til EØS-avtalen at enhver enhet som utøver virksomhet av handelsmessig eller økonomisk 

art er et foretak. Definisjonen er på linje med EU- og EFTA-domstolens praksis om foretaksbegrepet.2  

En virksomhet av økonomisk art vil foreligge der en aktør tilbyr en tjeneste i konkurranse med andre 

private eller offentlige aktører. I så fall vil tjenesten kunne anses som økonomisk aktivitet som omfattes 

av statsstøttereglene. Som det fremgår av ESAs retningslinjer om støttebegrepet: “The state aid rules 

only apply where a certain activity is provided in a market environment”.3  

«Foretak» er med andre ord en enhet som driver økonomisk aktivitet i form av å selge varer eller 

tjenester i et marked. I den nærmere vurderingen dertil er det ikke avgjørende hvordan virksomheten 

er organisert, dens rettslige status eller finansieringsmåte. En offentlig etat kan dermed være å anse 

som et foretak, mens et privat aksjeselskap kan være en ikke-økonomisk aktør.  

Midlene skal gis til nærmere konkretiserte prosjektkostnader. Selve samhandlingsprosjektet som 

sådan er etter vårt syn klart ikke å anse som noen økonomisk aktivitet. Dette fordi det ikke skal utvikles 

hverken tjenester eller annet som kan omsettes mot vederlag i et marked. Prosjektet som sådan er 

altså av en ikke-økonomisk karakter.  

Den statsstøtterettslige relevante vurderingen vil derfor være om deltakerne i prosjektet selv er å anse 

som foretak og om de gjennom sin deltakelse i prosjektet vil motta noen direkte eller indirekte «fordel» 

i støttereglenes forstand.  

Deltakerne i prosjektet er oppgitt å foreløpig være: Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder, NHO 

Agder, LO Agder, GCE NODE, Eyde Cluster og Green Energy Network. Medlemsbedriftene i klyngene, 

Green Energy Network og NHO er isolert sett å anse som «foretak».  

De øvrige aktørene er offentlig myndighet og utdanningsinstitusjoner og vil i utgangspunktet ikke 

anses som foretak. NODE selv reiser særlige spørsmål som gjennomgås nedenfor i pkt. 4.  

Det neste spørsmålet er da om noen av foretakene i prosjektet mottar noen «fordel» gjennom de 

offentlige midlene. En støtterettslig fordel er beskrevet slik i ESAs retningslinjer om støttebegrepet 

(«Notion of aid»);  

 
2 Sak E-8/00 LO v KS avsnitt 62 og sak 41/90, Höfner premiss 21 
3 ESAs retningslinjer om støttebegrepet (Notion of Aid «NOA»), avsnitt 12.  
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An advantage, within the meaning of Article 107(1) of the Treaty, is any economic benefit which 

an undertaking could not have obtained under normal market conditions, that is to say in the 

absence of State intervention. 

Slik jeg forstår det vil det ikke gis noen direkte støtte/fordel til de ovenfor nevnte bedriftene som deltar 

i prosjektet, muligens med unntak av noe kostnadsdekning ved deltakelse på møter osv. Slik direkte 

støtte til prosjektdeltakerne antar vi uansett vil være av bagatellmessig karakter. Se nærmere nedenfor 

om bagatellmessig støtte i pkt. 5.  

Eventuelle fordeler for bedriftene som deltar i prosjektet må i så fall være av en mer indirekte karakter. 

Det nevnes både kraftselskaper og teknologiselskaper som alle vil ha en interesse i sterke forsknings- 

og kompetansemiljøer i regionen. Deres deltakelse i prosjektet vil dermed på lengre sikt kunne være 

positivt for forretningsvirksomheten. En slik potensiell, fremtidig gunstig effekt er imidlertid ikke 

tilstrekkelig til å konstatere at det foreligger noen statsstøtterettslig relevant «fordel». 

Problemstillingen er velkjent fra forskningskonsortier som gjerne ledes av en forskningsorganisasjon 

med deltakelse også fra kommersielle virksomheter. Selv om virksomhetene får være med og 

derigjennom nyte godt av midlene til prosjektet som sådan og muligens erverve verdifull 

knowhow/erfaring, vil disse ikke anse å motta noen indirekte fordel ved sin deltakelse med mindre de 

selv får beholde spesielle fordeler, særlig i form av en uforholdsmessig høy andel av 

forskningsresultatene. Det skal med andre ord nokså mye til for at foretak som deltar i ikke-

økonomiske forskningsprosjekter skal anses å få noen fordel i statsstøtterettslig forstand. Vanligvis er 

det en presumsjon for balanse mellom foretakenes innsats for og deltakelse i prosjektet på den ene 

side og ervervet knowhow og/eller rett til resultater på den annen side. Så lenge det ikke foreligger 

noen ubalanse vil det heller ikke foreligge noen «fordel» for disse foretakene.   

På samme måte vil heller ikke bedriftene som deltar i dette samhandlingsprosjektet, få indirekte 

«fordeler» i statsstøtterettslig forstand. Til det ligger aktivitetene i prosjektet for langt fra noe som kan 

benyttes direkte i virksomhetenes salg av varer og tjenester.  

4. Nærmere om NODE 

Formelt vil NODE stå som søker og direkte støttemottaker. NODE skal imidlertid ikke beholde eller selv 

råde over midlene. Hoveddelen av støtten gis for nærmere definerte kostnader forbundet ved selve 

prosjektet, i hovedsak for prosjektleder og lønnsutgifter for en person i NODE i en dedikert 

støttefunksjon for prosjektet.  

Prosjektlederfunksjonen er etter det jeg forstår et rent konsulenttjenestekjøp i form av ca. et halvt 

årsverk på markedsmessige vilkår. Dette skulle ikke reise spesielle statsstøtteproblemstillinger. Det 

samme gjelder honorar til eventuelle eksterne foredragsholdere. Så lenge disse honoreres på vanlige 

markedsmessige vilkår oppstår det ikke støttespørsmål. I det følgende vurderer jeg nærmere om det 

forhold at midlene først går til NODE som også beholder deler av disse for dekning av lønnsutgifter 

reiser spesielle statsstøtterettslige utfordringer. 

Offentlige midler til dekning av lønnsutgifter vil i utgangspunktet kunne utgjøre en fordel i 

statsstøtterettslig forstand dersom NODE er å anse som et foretak. Spørsmålet om NODE er et foretak 

som sådan eller for nærmere bestemte aktiviteter, har nylig vært gjenstand for vurdering av Innovasjon 

Norge og dennes eksterne juridiske rådgiver. Bakgrunnen er som følger:  
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Driftsstøtteordningen for NCE klyngene ble i 2011 og 2014 notifisert til og godkjent av ESA. ESA la da 

til grunn at klyngene skulle drive med former for økonomisk aktivitet og derfor var foretak i 

statsstøttereglenes forstand. ESA viste også til at klyngemedlemmene selv var foretak og kunne få 

indirekte fordeler gjennom støtte til klyngen. ESA gjorde imidlertid ikke noen nærmere vurdering av 

klyngenes ulike aktiviteter.  

Gruppeunntaket som trådte i kraft i 2014, inneholder også et eget unntak for driftsstøtte til klynger. 
Fra 2014 ble dette benyttet som hjemmel for videre driftsstøtte til klyngene. Dette unntaket er 
imidlertid begrenset til maksimalt 10 års varighet, også inkludert tidligere gitt og notifisert støtte. 
Situasjonen i dag er dermed at tidsbegrensningen gjør at gruppeunntaket ikke kan benyttes videre som 
hjemmel for generell driftsstøtte.  

Innovasjon Norge har i senere tid derfor lagt til grunn at fortsatt offentlig støtte til klyngene må baseres 
på andre bestemmelser i gruppeunntaket.  

Klyngene på sin side har påpekt at de øvrige bestemmelsene i gruppeunntaket ikke nødvendigvis fullt 
ut passer for klyngenes aktiviteter. Flere av bestemmelsene krever også nokså høy grad av privat 
medfinansiering. Videre påpekte klyngene at aktiviteter i form av regional samhandling og 
tilrettelegging, utvikling av utdanningsprogrammer osv. uansett ikke skal anses som økonomisk 
aktivitet og derfor burde kunne finansieres uten bindinger i statsstøtteregelverket.  

For å avklare disse spørsmålene nærmere innhentet Innovasjon Norge en ekstern juridisk vurdering. 
Vurderingen er gjort av Advokatfirmaet Kluge og forelå 10. februar 2020. I forkant av 
utredningsarbeidet understreket de tre NCE klyngene overfor Innovasjon Norge behovet for å få en 
grundigere juridisk vurdering av klyngenes ulike aktiviteter og om disse kan sies å utgjøre økonomisk 
aktivitet overhodet. Det ble vist til at NCE klyngene i dag i stor utstrekning driver med 
informasjonsarbeid og aktiviteter til gode for regionen som sådan. Mye aktivitet retter seg også mot 
samarbeid med utdanningsinstitusjoner for utarbeidelse av studieplaner tilpasset næringslivets 
kompetansebehov. Aktiviteter knytter seg også til større nasjonale og regionale 
næringsomstillingsprosjekter. Klyngene stilte således spørsmål ved grunnlaget for at finansieringen av 
disse tilsynelatende ikke-økonomisk aktivitetene skulle undergis statsstøttereglene. 

Til tross for slik uttrykkelig oppfordring gikk Kluges ellers omfattende utredning i liten grad inn på hva 
slags aktiviteter klyngene i dag står for. Kluges resonnement syntes først og fremst å være basert på at 
siden statsstøtteregelverket/gruppeunntaket har et eget unntak for driftsstøtte til klynger, så 
foreligger det en slags presumsjon for at klyngene er foretak. Videre la Kluge til grunn, uten noen mer 
inngående beskrivelse, at klyngene uansett i noen grad må anses å drive med økonomisk aktivitet og 
at det blir for komplisert og risikabelt å forsøke å skille mellom de ulike aktivitetene da dette vil kreve 
separate regnskaper osv. Heller ikke klyngenes oppfordring om å se nærmere på offentlig finansiering 
av klynger i andre europeiske land ble fulgt opp.  

Advokatfirmaet Lund & Co skrev en second opinion til Kluges vurdering, jfr. tidligere oversendte notat 
av 17. februar 2020. Vi påpekte igjen at utredningen burde ha gått nærmere inn i klyngenes aktiviteter 
for å vurdere om og i så fall for hvilke aktiviteter klyngene kan anses som foretak. Vårt inntrykk er at 
klyngene i liten grad selv opererer i og selger tjenester i markedet. Klyngenes aktiviteter er i mange 
sammenhenger mer naturlig å vurdere som en del av det offentliges virkemiddelbruk for regional og 
næringspolitisk utvikling.     

Vi ga i notatet også uttrykk for at det ikke vil være særlig komplisert og risikabelt å identifisere ikke-
økonomiske aktiviteter og sikre finansering av disse utenom statsstøtteregelverket. Støttereglene 
krever i slike tilfeller bare at det føres separate regnskaper på en slik måte at det kan dokumenteres 
at eventuelle økonomiske aktiviteter hos klyngen eller medlemmene ikke kryssubsidieres med 
offentlige midler. Slikt skille er velkjent i statsstøtteretten og benyttes i stor utstrekning for eksempel 
av offentlige aktører som både driver forvaltning og forretning og av forskningsorganisasjoner som 
driver dels grunn- og dels oppdragsforskning. Vi viste også til at klyngene i noen tilfeller kan være å 
anse som statens forlengede arm som kanaliserer støtte fra staten videre til andre foretak. Et praktisk 
eksempel på dette er støtte til SMBer for deltakelse på messer og arrangementer i andre land. Vi viste 
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også til eksempler fra EU land som på denne måten bruker klynger som statens forlengede arm for 
nærings og regionalpolitiske formål.    

Det var meningen at dialogen om klyngefinansieringen skulle fortsette både med Innovasjon Norge og 
departementet, men videre oppfølging ble lagt på is på grunn av koronasituasjonen.  

NODE’s deltakelse i samhandlingsprosjektet er etter mitt syn et eksempel på NODE’s klart ikke-
økonomiske aktiviteter. NODE’s deltakelse her er fjernt fra enhver markedsmessig disposisjon, det 
selges ingen tjenester eller erverves/utvikles noe som senere kan omsettes i et marked. Det burde 
derfor ligge godt til rette for å konstatere at NODE i denne sammenheng ikke er et foretak. 
Statsstøttereglene er klare på at foretaksvurderingen skal skje i henhold til den konkrete aktiviteten 
som støttes. Dersom NODE skulle anses å utøve annen økonomisk aktivitet har dette altså ingen 
betydning for denne tildelingen. Støttereglene vil bare kreve at disse prosjektmidlene skal holdes 
adskilt fra annen aktivitet i NODE slik at man unngår eventuell kryssubsidiering av kommersiell 
virksomhet. I denne saken skulle det være enkelt å operere med et slikt skille. 

Skulle støttegiver allikevel legge til grunn at NODE her kan være et foretak, så vil støtten til NODE 
uansett være under grensen for bagatellmessig støtte. Det forhold at midlene først utbetales til NODE 
har her ingen betydning ettersom det gjelder øremerkede midler for prosjektet som sådan. Det er bare 
den andelen av midlene NODE selv beholder for dekning av lønnsutgifter som kan anses som en 
«fordel» for NODE. Resten av støtten kanaliseres til prosjektet og andre mottakere.  

 

5. Veien videre 
 

Vi ser det slik at det i alle fall er tre grunnlag for å gi dette tilskuddet uten å utløse noen notifikasjon til 
ESA.  

Det første grunnlaget Agder fylkeskommune og de to fondene kan benytte er å legge til grunn at 
prosjektet er av en ikke-økonomisk karakter og at heller ikke de som deltar som foretak, mottar noen 
statsstøtterettslig fordel. Tildelingen av midler bør i så fall stille som vilkår at det føres et regnskap eller 
annen egnet dokumentasjon for at midlene blir benyttet i tråd med formålet.   

For NODEs del er det et kompliserende moment at Innovasjon Norge og dennes juridiske rådgiver så 
langt har lagt til grunn at NODE som sådan er et foretak og at all offentlig finansiering til klyngene bør 
tilpasses bestemmelsene i gruppeunntaket. Vi har med andre ord foreløpig ikke fått gehør for at ikke-
økonomiske aktiviteter kan finansieres for seg uten å være dekket av gruppeunntaket. Jeg er ikke kjent 
med hvorvidt Agder fylkeskommune og de to regionale fondene vil legge det samme utgangspunktet 
som Innovasjon Norge til grunn. De er ikke bundet av Innovasjon Norges syn og skal selv ta stilling til 
statsstøttespørsmålene.  

Det kan i så fall være grunn til å fremheve overfor støttegiverne at selv om Kluge ikke var avvisende til 
at eventuell ikke-økonomisk aktivitet kunne finansieres utenom statsstøttereglene, jfr. utredningen 
side 8-9:   

I våre samtaler med GCE-klyngene ble det ved flere anledninger fremhevet at Klyngene driver en 
rekke aktiviteter som de selv anser som ikke-økonomiske. Vi kjenner ikke til hvilke vurderinger som 
ligger til grunn for dette synspunktet, men minner likevel om at foretaksbegrepet i statsstøtte-
øyemed er langt mer omfattende enn det som er vanlig i ordinær språkbruk. Det vil også ofte være 
risiko knyttet til å yte større, generelle tilskudd til en virksomhet kun basert på at (deler av) 
virksomheten ikke er et foretak. Dette skyldes foretaksbegrepets karakter, herunder at begrepet er 
dynamisk og at det skal relativt lite til for at noe kvalifiserer som økonomisk aktivitet. (understreket 
her) 
 
Flere av Klyngene fremhever sin rolle som tilrettelegger/fasilitator for ulike faglige aktiviteter, hvor 
Klyngene eksempelvis kun bidrar med å sette ulike aktører i kontakt med hverandre og koordinere 
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aktiviteter. Overordnet er det flere forhold som taler for at denne typen virksomhet ikke er 
økonomisk aktivitet. Den nærmere grensen mot en prosjektlederrolle, som normalt vil anses som 
økonomisk aktivitet, kan imidlertid være krevende å trekke.  
 
Vi mener derfor at det kan stilles spørsmål ved om enkelte av aktivitetene som utføres av Klyngene 
er å anse som ikke-økonomisk aktivitet. Men aktivitetene synes langt på vei å være integrert i 
hverandre, og det kan være en krevende øvelse å skille ut enkelte deler som ikke-økonomiske.  
Samlet sett mener vi det innebærer klar støtterettslig risiko å basere tildelinger til GCE-klyngene på 
at de aktiviteter som tilgodeses er av ikke-økonomisk karakter. Eventuelt må GCE-ene hver for seg 
redegjøre for hvilke aktiviteter som er ikke-økonomiske og det kan deretter vurderes. Aktiviteter 
som det klart kan etableres er ikke-økonomiske kan deretter ev. støttes uten hensyn til statsstøtte-
reglene. (understreket her) 

 

Det Kluge her påpeker om risiko knytter seg til tildeling av mer generell driftsstøtte (jfr. «større, 
generelle tilskudd»). Kluge er selv åpen for at adskilte, ikke-økonomiske aktiviteter kan støtte utenom 
statsstøtteregelverket.  

Dette samhandlingsprosjektet er som nevnt et godt eksempel på en slik særlig, ikke-økonomisk 
aktivitet. Prosjektet gjelder tilrettelegging for samhandling på overordnet, regional karakter. Slik jeg 
forstår det er de planlagte aktivitetene svært langt unna noen mer markedsnær utvikling av varer og 
tjenester. Den mest nærliggende analogien synes å være former for grunnforskningsprosjekter i svært 
tidlig fase.  

NODE’s rolle i dette samhandlingsprosjektet synes først å fremst å være mer administrativ karakter og 
hoveddelen av det mottatte tilskuddsbeløpet skal kanaliseres til andre aktører i prosjektet. Vi kan som 
nevnt heller ikke se at prosjektet skulle avstedkommen mulige indirekte fordeler i statsstøtterettslig 
forstand for de bedriftene som eventuelt deltar eller NODE’s medlemmer som sådan.   

Vi deler heller ikke Innovasjon Norge’s generelle vurderinger av risiko. Det er etter vårt syn ikke grunn 
til å tro at ESA vil ha en rigid statsstøtterettslig tilnærming til klyngenes aktiviteter generelt eller dette 
prosjektet spesielt. Støttereglene på området forskning, utvikling og innovasjon, særlig ESAs og EU-
kommisjonens retningslinjer som igjen viser til EUs policy og målsetninger på området, legger til grunn 
at denne type samhandling mellom myndigheter, akademia og virksomheter er et ønskelig og 
nødvendig element i omstillingen til mer moderne, innovativ økonomi. 4 

På dette grunnlaget er det vår oppfatning at midlene til dette samhandlingsprosjektet faller utenom 
statsstøtteregelverket.  

For det andre dreier det seg om et lavt støttebeløp i statsstøtterettslig sammenheng. Støttebeløpet 
på 2,5 MNOK er akkurat over grensen for bagatellmessig støtte på EUR 200.000. Støttebeløpet gjelder 
imidlertid for prosjektet som sådan. Jeg har ovenfor begrunnet hvorfor den relevante 
statsstøtterettslige vurderingen må foretas i forhold til fordelingen på prosjektets deltakere. Da vil all 
støtte uansett være innenfor unntaket for bagatellmessig støtte. Dette innebærer at også dersom 
NODE eller andre deltakere skulle anses som «foretak» så vil støtten til disse være å anse som 
bagatellmessig støtte og dermed unntatt notifikasjonsplikt.  

Reglene for bagatellmessig støtte er inntatt i EU forordning 1407/2013 som er tatt inn og gjort til den 
del av EØS-avtalen.5 Det er viktig at støttegiver i tildelingen refererer til forordning 1407/2013 og 
opplyser at støtten er gitt som bagatellmessig støtte, jfr. artikkel 6. Bestemmelsen inneholder også 
enkelte andre formkrav. I visse tilfeller skal også annen støtte tas i betraktning. Artikkel 5 inneholder 

 
4 ESA har i sine tidligere vedtak om klyngestøtte (fra før gruppeunntaket) også forklart at aid for cluster 
animation relates to precompetitive activities that are distant from commercial market transactions. 4 se for 

eksempel https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/decision-123-14-COL.pdf 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013R1407-20200727&from=EN 
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slike regler om såkalt kumulasjon. Ingen av begrensningene der synes etter det jeg vet å være relevante 
i denne saken.  

For ytterligere å ta høyde for den usikkerheten Innovasjon Norge og den eksterne utredningen har 
skapt, kan støtten for det tredje også gis med henvisning til gruppeunntakets artikkel 25 som et 
grunnforskningsprosjekt. Etter vårt syn bør dette være en subsidiær begrunnelsene ettersom 
anvendelse av gruppeunntaket forutsetter at NODE er et foretak. Det er dessuten ikke helt klart 
hvorvidt prosjektet som sådan er å karakterisere som et grunnforskningsprosjekt. ESAs RDI 
retningslinjer definerer fundamental research (grunnforskning) som:  

(m) ‘fundamental research’ means experimental or theoretical work undertaken primarily 
to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable 
facts, without any direct commercial application or use in view; 

 

Selv om ikke samhandlingsprosjektet som sådan skulle omfatte mer typiske forskningsaktiviteter så 
bør det kunne argumenteres for at prosjektet utgjør nødvendig forberedelse og samordning for videre 
grunnforskning på området. Grunnforskning kan støttes med 100% støtteintensitet etter 
gruppeunntaket.  

Støtte etter gruppeunntaket skal meldes til ESA på et eget skjema, jfr. artikkel 11. Dette er ikke en 
notifikasjon, støtten kan gis først og melding sendes inn i etterkant. Støttegiver vil heller ikke få noen 
tilbakemelding fra ESA. Meldingen er å anse som en ordensforskrift/bestemmelse og det har ingen 
betydning for støttens lovlighet om melding ikke blir sendt inn.  

Hvorvidt slik melding skal sendes inn her vil bero på om gruppeunntaket benyttes som rettslig grunnlag 
for støtten eller ikke. Som nevnt vil min anbefaling være at gruppeunntaket bare benyttes som en 
subsidiær begrunnelse for støtten. Dersom fylkeskommunen og fondene legger til grunn alternativ 1 
om ikke-økonomisk aktivitet alene eller i kombinasjon med alternativ 2 om bagatellmessig støtte, er 
det ikke nødvendig med melding etter gruppeunntaket. Referansen til artikkel 25 vil da bare være for 
fullstendighetens skyld og som en opplysning om at støtten kunne vært tildelt også på det grunnlaget. 

Dersom gruppeunntaket derimot benyttes som det primære grunnlaget for støtten skal melding 
sendes inn til ESA på vanlig måte.  

Samlet sett er det altså min vurdering at statsstøtteregelverket ikke forhindrer den planlagte 
tildelingen av 2,5 MNOK til samhandlingsprosjektet.  
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Leiekontrakt for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i 
fylkeskommunens administrasjonsbygg i Arendal 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Styret godkjenner vedlagte leiekontrakt mellom Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond og Agder fylkeskommune om leie av kontorlokaler til Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond i Administrasjonsbygget i Arendal. 
2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne kontrakten. 
 
 
Vedlegg 
Leiekontrakt mellom AF og AAUKF 
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Saksopplysninger 
 
Agder fylkeskommune vil ikke lenger dekke de administrative driftskostnadene for Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond. Det innebærer bl.a. at kompetansefondet fra 2021 
må leie hensiktsmessige kontorlokaler og dekke kostnadene som følger av dette.   
 
 
Vurderinger 
 
En har vurdert ulike alternative lokaliseringer som f.eks. Kunnskapshavna i Arendal eller i 
nærheten av Innovasjon Norge i Grimstad.  Det har imidlertid ikke vært kontakt med utleier 
for disse alternativene. 
 
Sekretariatet vil anbefale at en inntil videre fortsetter å være lokalisert på Administrasjons-
bygget i Arendal. Det er en lokalisering med grei tilgang og gode parkeringsmuligheter for 
besøkende.  Videre er det gode møteromsfasiliteter. Ulempen med Administrasjonsbygget 
er at det relevante kompetansemiljøet i fylkeskommunen nå er lokalisert i Kristiansand.  
 
Vedlagt følger et forslag til leiekontrakt mellom Agder fylkeskommune og Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond om leie av et kontor på brutto 21,5 m2 til daglig leder. Det 
er en størrelse som gjør det mulig å avholde mindre møter på kontoret noe som kan være 
hensiktsmessig. Eller gir kontrakten tilgang til alle fellesarealer som møterom, kantine og 
parkeringsarealer mv.  
 
Leiekontrakten er en standard leiekontrakt som brukes ved utleie av Administrasjons-
bygget. Leieperioden er satt til to år med muligheter for ytterligere forlengelse.  Videre har 
en med tre måneders frist mulighet til å si opp leieavtalen i kontraktsperioden.   
 
Den årlige husleien er i 2020 på 53 865 kroner med en årlig regulering i samsvar med 
endringen i konsumprisindeksen. Fellesutgiftene er på 41 119 kroner med utgangspunkt i 
regnskapet for 2019, men justert for pris- og lønnsvekst til 2020.  Det gir en samlet årlig 
husleie på 94 984 kroner. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet vil anbefale at styret godkjenner vedlagte leiekontrakt med Agder 
fylkeskommune om leie av kontorlokaler til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i 
Administrasjonsbygget i Arendal, og at daglig leder gis fullmakt til å undertegne 
kontrakten. 
 
 
 



49/20 Leiekontrakt for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i fylkeskommunens administrasjonsbygg i Arendal - 20/01095-63 Leiekontrakt for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i fylkeskommunens administrasjonsbygg i Arendal : Leiekontrakt mellom AF og AAUKF

AGDER FYLKESKOMMUNE - LEIEKONTRAKT  FOR ADMINISTRASJONSBYGGET Side 1 av 7 

 

 

 

LEIEKONTRAKT    
 

Partene i leiekontrakten er  

 

Agder fylkeskommune, org.nr. 921707134, som utleier 

 

og 

 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, org.nr. 886212062, som leietaker 

 

1. LEIEOBJEKTET 

 

Leieforholdet gjelder kontorlokaler i Administrasjonsbygget, Ragnvald Blakstadsvei 1, 4838 

Arendal. 
 

1.1 LEIEFORHOLDET OMFATTER - AREAL 

 

Leieforholdet omfatter det areal som til enhver tid fremgår av vedlegg 1 - Disponibelt 

bruksareal. Det tas forbehold om endring av kontorplassering dersom det er mest 

hensiktsmessig for utnyttelsen av arealene i administrasjonsbygget. Alternativ plassering vil 

være likeverdig med eksisterende.   
 

 

 
1.2 LEIEFORHOLDET OMFATTER - FELLESTJENESTER 

 

Leieforholdet omfatter fellestjenester fra publikumsekspedisjon, kantine, renhold av kontor- 

og fellesareal, vaktmestertjenester, lys og oppvarming og kommunale avgifter. 

 

Leietaker kan inngå særskilt avtale om tjenester og andre forhold, som ikke omfattes av 

leiekontrakten, jfr. pkt. 7 og vedlegg 2 - Særavtale. 
 

 

1.3 FELLESAREAL, MØTEROM OG UTVENDIG AREAL - HERUNDER PARKERINGSPLASSER 

 

Leieforholdet omfatter bruk av innvendig fellesareal og Administrasjonsbyggets felles 

møterom. Likeledes utvendig areal og grøntområder. Leietaker har på lik linje med andre 

leietakere rett til å disponere parkeringsanlegg for ansatte og besøkende. 

2. ØKONOMI 

 

2.1 HUSLEIE 

 

Leien betales hvert kvartal. Faktura med forfallsdato sendes fra utleier i løpet av gjeldende 

kvartal. 

 

Leietaker betaler kr. 1 317,- pr. m2. Kvadratmeterprisen reguleres hvert år den 1. januar med  

100 % av den prosentvise økning i konsumprisindeksen pr. 15. desember. Basis er indeksen 

pr. 15.12.20. 
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Beregningen av årlig husleie fremgår av vedlegg 1 - Disponibelt bruksareal. 

 

 

2.2 FORDELING AV UTGIFTER TIL FASTE FELLESTJENESTER 

 

Samtidig med husleie, betaler leietaker hvert kvartal for fellestjenester. 

Fellestjenestekostnadene fordeles i henhold til leid areal.  Den forholdsmessige del av 

fellestjenestekostnadene som faller på udisponert areal dekkes av utleier. Betaling for 

særtjenester og andre forhold reguleres i særavtalen i vedlegg 2. 

 

3. BRUK AV AREALER, VEDLIKEHOLD OG OMBYGGINGSARBEIDER 

 

Alt vedlikehold av bygningsmasse, varme, normale elektriske installasjoner og normale 

telekommunikasjonskabler besørges av utleier. 

 
3.1 INNVENDIG VEDLIKEHOLD 

 

Nødvendig innvendig vedlikehold besørges av utleier. Vedlikeholdsansvaret omfatter ikke 

leietakers kontormøbler, kontorteknisk utstyr, øvrige inventar og løsøre. Gardiner holdes og 

eies av utleier. Leietaker skal erstatte skade på bygningsmassen som påføres denne. 

 
3.1.1 KONTORLOKALER 

 

De leide og disponible fellesarealer i Administrasjonsbygget skal av leietaker bare brukes til 

det formål som naturlig hører inn under leietakers arbeids- og ansvarsområde. Annen bruk av 

leid areal må på forhånd avtales skriftlig med utleier.  
 

3.1.2 FELLESAREAL   
 

Leietaker kan disponere fellesareal på linje med øvrige leietakere. 

 
3.2. UTVENDIG VEDLIKEHOLD 

 

Utleier har ansvar for ytre vedlikehold av bygningen. Det samme gjelder utvendige dører, 

vinduer o.l. Leietaker skal erstatte skade på bygningsmassen som påføres denne av noen 

leietaker svarer for. 

 
3.2.1 UTVENDIG AREAL, GRØNTOMRÅDE OG PARKERINGSANLEGG 

 

Leietaker har uten begrensning adgang til utvendig areal, grøntområder og parkeringsanlegg. 

Dette gjelder såvel egne ansatte som besøkende. Utleier dekker kostnadene knyttet til 

opparbeidelse og vedlikehold. 

 
3.2.2 VAKTMESTERTJENESTER - BRØYTING OG STRØING 

 

Utleier sørger for vaktmestertjenester. Inn under vaktmestertjenester går løpende vedlikehold 

på den samlede bygningsmasse, snøbrøyting og strøing. 
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3.3 OMBYGNINGSARBEIDER 

 

Leietaker kan, på egen bekostning og etter forutgående skriftlig godkjennelse av utleier, gjøre  

mindre og hensiktsmessige endringer på eget disponibelt areal, jfr. vedlegg 1 - Disponibelt 

bruksareal. 
 

3.4 FORSIKRINGER 

 

Utleier holder bygningsmassen forsikret mot skade og brann, tyveri av inventar og løsøre fra 

fellesarealer og skade på glassarealer. 

 

Leietaker skal selv holde forsikret (eventuelt som egenassurandør), eget inventar og løsøre - 

herunder utsmykninger, maskin og programvare o.l. i den hensikt å dekke skade på 

tredjemanns person eller ting. 
 

4. LEIEKONTRAKTENS VARIGHET 

 

Leieforholdet gjelder fra1.1.2021 til 31.12.2022 og deretter med rett til fornyelse med 2 år om 

gangen. Skriftlig melding om fornyelse må gis utleier 3 måneder før leiekontraktens utløp. 

Fornyelse av leiekontrakten er betinget av at leieobjektet fortsatt skal leies ut og at leietaker i 

den forutgående leieperiode har etterlevd leiebetingelsene på en tilfredsstillende måte. 
 
4.1 OPPSIGELSE I LEIEPERIODEN 

 

Leiekontrakten kan av begge parter sies opp med 3 måneders forutgående skriftlig varsel i 

leieperioden. 
 

 

4.2 UTKASTELSESKLAUSUL 

 

Ved vesentlig mislighold av denne leiekontrakt med faste vedlegg 1 og 2, samtykker leietaker 

i at han av utleier kan kastes ut i medhold av tvfbl. §13-2, 3.ledd, litra a og d uten forutgående 

oppsigelse eller søksmål og dom. 
 

5. TVISTEBESTEMMELSER 

 

Oppstår det tvist om innholdet og fortolkning av denne leiekontrakt innbefattet vedlegg 1 - 

Disponibelt bruksareal, og vedlegg 2 - Særavtale mellom utleier og leietaker, skal tvisten med 

bindende virkning for partene avgjøres ved voldgift, jfr. tvml. Kap. 32. Voldgiftsretten skal 

bestå av tre personer hvorav partene oppnevner hver sin. Tingretten oppnevner voldgiftsretten 

leder. Kostnadene forbundet med voldgiftsrettens behandling deles likt mellom partene.  
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6. UNDERSKRIFTER 

 

Arendal, den 

 

 

 

________________________  _____________________ 
Agder fylkeskommune   Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Utleier      Leietaker 

 

Leiekontrakten med faste vedlegg 1 og 2 er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene 

beholder hvert sitt eksemplar.  

 

 
7. FASTE VEDLEGG TIL LEIEKONTRAKTEN - VEDLEGG 1 OG 2 

 

7.1 DISPONIBELT BRUKSAREAL - VEDLEGG 1 
 

Vedlegg 1 - Disponibelt bruksareal, skal følge denne leiekontrakt som fast vedlegg. Ved 

inngåelsen av leieforholdet og ved hver senere endring av leiearealet, skal vedlegg 1 - 

Disponibelt bruksareal endres tilsvarende og undertegnes av begge parter.  
 

7.2 SÆRAVTALE OM TJENESTER SOM IKKE OMFATTES AV LEIEKONTRAKTEN - VEDLEGG 2 

 

Utleier og leietaker kan inngå særskilt avtale om tjenester og andre forhold som ikke omfattes 

av leiekontrakten, jfr. pkt. 1.2. Særskilt avtale kan omfatte utvidede tjenester fra 

fellestjenesten. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDLEGG: Faste vedlegg 1 og 2. 
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VEDLEGG 1 

DISPONIBELT BRUKSAREAL 

 
 

Agder fylkeskommune og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

inngått den 1.1.2021. 

 

Leieforholdet omfatter det areal i Administrasjonsbygget på Fløyheia som til enhver tid 

fremgår av oversikten over disponibelt bruksareal.  Leietaker disponerer eksklusivt leid areal. 

I tillegg kommer ideell andel av fellesareal.  Ved beregning av andel fellesareal fordeles den 

forholdsmessig mellom leietakerne. Arealene i Administrasjonsbygget fordeler seg slik: 

 

Leid areal         5 293 m2 

Fellesareal        4 718 m2 

Totalt disponibelt bruksareal              10 117 m2 

 

Forholdet mellom fellesareal og leid areal blir etter dette 0,9. 

 

 

Agder utviklings- og kompetansefond disponerer følgende areal: 

 

Leid areal      21,5 m2 

Andel fellesareal     19,4 m2 

Disponibelt bruksareal    40,9 m2     

 

Årlig husleie: 1 317,-  kroner/ m2 x 40,9 m2= kr 53 865,-  

 

Fellesutgifter, basert på regnskap 2019*        kr 41 119,- 

*justert med deflator for 2019 og 2020 

 

 

 

 

Arendal, den  

 

________________________  ________________________ 

Agder fylkeskommune   Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Utleier      Leietaker 

 

 

 

Ved inngåelse av leiekontrakten og for hver senere endring av leietakers leide areal, 

utarbeides og undertegnes en skisse over leid areal. Partene beholder hvert sitt eksemplar.  
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Areal: 21,5 m2 (målt fra yttervegg), kontor 2407 i hus 2, 4. etasje:  
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VEDLEGG 2 

 

SÆRAVTALE 
 

 

 

I medhold av leiekontrakt mellom  

 

Agder fylkeskommune og 

 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond   

 

inngått den 1.1.2021 

 

har utleier og leietaker inngått følgende særavtale om utvidede tjenester fra fellestjenesten: 

 

Porto, posthåndtering og kopi/utskrift.  
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 20/01095-69 
Saksbehandler John Georg Bergh 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 

 
   

Avtaler for 2021 for lønn- og regnskapstjenester, sak- og arkivtjenester 
og IKT-tjenester 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler for 2021: 
 

• Lønn- og regnskapstjenester med avdeling lønn- og regnskap i Agder 
fylkeskommune. 

• Sak- og arkivtjenester med dokumentsenteret i Agder fylkeskommune. 

• First Agenda med FirstAgenda AS. 

• IKT-tjenester med IKT Agder. 
 

2. Daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalene. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Agder fylkeskommune - oppdragsavtale for lønn- og regnskapstjenester 
First Agenda abonnementsavtale - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
IKT Agder - Prisliste Aust Agder utviklings- og kompetansefond 
IKT Agder - tjenestekatalog Aust Agder utviklings- og kompetansefond 
IKT Agder - Service Level Agreement for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
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Saksopplysninger 
 
Fra 2021 vil ikke Agder fylkeskommune lenger dekke og finansiere sekretariatet til Aust-
Agder utvikling- kompetansefond. Dette innebærer at en heller ikke automatisk får tilgang 
til en rekke tjenester fra fylkeskommunen. Det gjelder tjenester som: 
 

• Lønn- og regnskap 

• Sak- og arkiv 

• IKT. 
 
For å få til en smidig overgang og ikke skape bindinger for hvordan ny daglig leder vil 
organisere og anskaffe disse tjenestene, har sekretariatet tatt kontakt med de miljøer som 
i dag leverer tjenestene med sikte på å få avtaler for 2021. Hver for seg vil dette være 
enkeltkjøp med verdi under 100 000 kroner.    
 
 
 
Vurderinger 
 
Lønn- og regnskapstjenstester 
Lønn- og regnskap håndteres i dag av avdeling for lønn- og regnskap i Agder 
fylkeskommune. Denne avdelingen er lokalisert i Administrasjonsbygget i Arendal 
Avdelingen er villig til å videreføre arbeidet i 2021 til en kostnad på 80 000 kroner eks mva. 
Vedlagt følger en standard oppdragsavtale som avdelingen bruker i forbindelse med 
eksterne oppdrag. 
 
Sak- og arkivtjenester    
Det er dokumentsenteret i fylkeskommunen som er lokalisert i Administrasjonsbygget i 
Arendal som har ansvaret for sak- og arkivtjenester.  Også denne avdelingen er villig til å 
videreføre arbeidet. Kostnadene til dette er anslått til 32 000 kroner eks. mva. Forslag til 
avtale følger vedlagt.  
 
I forbindelse med håndteringen av møter som f.eks. utsendelse av saker, møteprotokoller 
osv. bruker kompetansefondet i dag systemet First Agenda. For å kunne fortsette med å 
bruke det systemet, må det inngås en avtale med selskapet FirstAgenda AS. Vedlagt 
ligger forslag til abonnementsavtale for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.  Den 
årlige kostnaden til denne avtalen er på 18 000 kroner eks mva. 
 
IKT-tjenester      
IKT-tjenestene utføres i dag av IKT Agder.  De er også villige til å videreføre arbeidet i 
2021. Kostandene til dette er anslått til 16 000 kroner eks mva.  Vedlagt følger forslag til 
avtale.  
 
Samlet vil disse avtalene gi følgende kostnader: 
 

Lønn- og regnskapstjenester   80 000 kroner eks mva 
Sak- arkivtjenester     32 000 kroner eks mva 
First Agenda      18 000 kroner eks mva 
IKT-tjenester      16 000 kroner eks mva 
 
Sum       146 000 kroner eks mva 

 
Hensyn tatt til merverdiavgift blir kostnadene på 182 500 kroner. 
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Konklusjon 
 
Sekretariatet vil anbefale at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende 
avtaler: 
1. Lønn- og regnskapstjenester med avdeling lønn- og regnskap i Agder fylkeskommune. 
2. Sak- og arkivtjenester med dokumentsenteret i Agder fylkeskommune. 
3. First Agenda med FirstAgenda AS. 
4. IKT-tjenester med IKT Agder. 
 
Det foreslås videre at daglig leder gis fullmakt til å undertegne avtalene. 
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Oppdragsavtale 
Agder fylkeskommune  
 

Oppdragsavtale    

    
Oppdragsgiver (kunden):      
       

    
Oppdragstaker      
Agder fylkeskommune, avdeling lønn og 
regnskap    

    

    
Agder fylkeskommune skal under denne kontrakt levere følgende tjenester til……………………. 

    
Regnskapsføring med årsavslutning (inkl. rapportering etter gjeldende prinsipper) 
Fakturering og innkreving med nødvendige 
avstemminger    
Lønnskjøring med årsavslutning    

    

    
1. Avtalens omfang    

    
Oppdrag: (X)    F Spesifikasjon/ kommentar: 

        

HR-Portalen, standard digital løsning og funksjonalitet x   
HR-Portalen er den digitale løsningen for 
håndtering av regnskap- og lønnsområdet    

Registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger x MND Løpende bokføring og fakturahåndtering 

Fakturering       

Lønn x MND   

Årsregnskap       

Ligningsoppgaver       

Oppbevaring av regnskapsmateriale       

Budsjetter       

Bistand og veiledning       

Annet       

    

    
(x) = Oppdragets omfang (sett kryss)  F = Frekvens (hyppighet) 

    

    
2. Partenes representanter    

    
AFK - regnskapsfører (oppdragsansvarlig): Thom Simonstø 

Kontaktperson hos kunden: ______________ 
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Oppdragsavtale 
Agder fylkeskommune  

    
Kundens kontaktperson anses å ha fullmakt til å motta og kommentere alle regnskapsmessige opplysninger etter 

denne avtalen.    

    

    
3. Fullmakter    

    
AFK gis fullmakt til innhenting av samtlige relevante regnskapsopplysninger, herunder kontoutskrifter for Kundens   

bankkonti.    

    

    
4. HR-Portalen, regnskapsmateriell      

    
HR-Portalen er den digitale løsningen for håndtering av regnskap- og lønnsområdet.    

    
Regnskapsmateriell oversendes fortløpende til AFK.    
Leverandørfakturaer mottas som EHF (elektronisk fra levr) eller som papirfakturaer. 

Fakturaene sendes på flyt til Kunden, og håndteres av fakturamottaket etter gjeldende rutiner for AFK . 

    
Lønnsmateriell mht oversendelse, flyt og frister, håndteres etter gjeldende rutiner for AFK.  
Herunder  bruk av funksjonaliteten som ligger i   
løsningen.    

    
5. Regnskapsansvaret    

    
AFK forplikter seg til å føre Kundens regnskap i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende regler i  

regnskapslovgivningen.    

    

    
6. Oppbevaring    

    
Den del av Kundens regnskapsmateriell som etter denne avtale er overlatt i AFKs besittelse, skal oppbevares  
aktsomt, og etter de krav regnskapslovgivningen 
stiller.    

    

    
7. Taushetsplikt    

    
AFK har taushetsplikt og kan ikke bringe videre opplysninger vedrørende regnskapet eller annet som   

har blitt kjent gjennom samarbeidet.     
Unntatt hvor dette er tillatt iht. gjeldende lov, eller i tilfeller hvor Kunden gir sitt særskilte samtykke. 
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Oppdragsavtale 
Agder fylkeskommune  

8. AFKs opplysnings- og bistandsplikt    

    
Kunden er orientert om offentligrettslig lovgivning som medfører at AFK får ansvar for å besvare  
henvendelser fra offentlig myndighet om Kundens 
økonomi.   

    
9. Honorar    

    
Regnskapshonoraret beregnes etter AFKs til enhver tid gjeldende satser. 

Gjeldende satser pr. desember 2020 er som følger ( reguleres årlig fra første januar - basert på deflator i  

statsbudsjettet):    

    
 - Regnskaps- og lønnsføring   kr. 500 ekskl.mva.pr.time 

 - Årsoppgjør og konsulentbistand   kr. 600 ekskl.mva.pr.time 

    
Fakturering skjer hvert kvartal med betaling 
pr.30.dager.    

    

    
10. Mislighold    

    
Avtalepartene har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den annen part. 

Heving skal skje ved skriftlig erklæring benevnet "Hevingserklæring", og fremsendes på en betryggende måte. 

Hevingserklæringen skal gi en kortfattet summarisk henvisning til hevingsgrunnen. 

    

    
11. Varighet og oppsigelse    

    
Oppsigelsestiden er på 6 måneder. Oppdragsavtalen kan gjensidig sies opp med den oppsigelsesfrist som er  

angitt.  Oppsigelse må foretas skriftlig.    
Kontrakten forlenges automatisk med ett år av gangen dersom den ikke er blitt sagt opp senest   

6 måneder før utløpet av avtaleperioden.    

    
Denne oppdragsavtalen er utferdiget i 2 eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt. 

    

    
Sted:   Dato: 

    
__________________________________   ____________________________________ 
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ABONNEMENTSAVTALE - Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond 
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ABONNEMENTSAVTALE  

Mellem 

FirstAgenda A/S
Mariane Thomsens Gade 4, Byg. 2F, 8. sal
8000 Aarhus C
CVR 37098922 

(Heretter kalt FirstAgenda)

og

John Georg Bergh
         Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

adresse, postnummer by 

Fakturerings e-post

(Herefter kaldet Kunden)

(Tilsammen kalt Parterne) 
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1 Bakgrunn

1.1 Partene har d.d. inngått følgende abonnementsavtale om bruksrett til Firstagendas 
softwareløsning (heretter Avtalen), som er en løsning til digital håndtering av møter (heretter 
kalt Løsningen). Avtalen er inngått på nedenstående vilkår.

2 Løsningen 

2.1 Avtalen omfatter bruksrett til Løsningen til det antall brukerlisenser som følger av pkt. 4.1.

2.2 Løsningen er tilgjengelig via web, apps og integrasjoner som anvist av FirstAgenda.

2.3 Det er Kunden som ved inngåelse av Avtalen oppnår bruksrett til Løsningen. Kunden er 
ikke berettiget til å videreselge, overdra eller utleie denne bruksretten.

2.4 Kunden er selv ansvarlig for at Kundens IT-miljø er tilstrekkelig i forhold til Løsningen. 
First Agenda har ikke ansvar for Kundens IT-plattformer og lignende. Minimumskrav for 
optimal bruk av Løsningen er følgende: nyeste versjon av enten Safari, Chrome, Internet 
Explorer, Microsoft Edge eller Firefox. Nyeste iOS eller Android versioner, samt de 2 
tidligere versjoner heraf.

2.5 Kunden er videre selv ansvarlig for egne data og eksterne fysiske forhold som er egnet til 
å påvirke kvaliteten og bruken av Løsningen.

2.6 FirstAgenda forbeholder seg retten til å anvende tredjepartsløsninger som en del av 
Løsningen, inkludert f.eks. Amazon Web Services Inc., som også er uavhengig regulert i en 
databehandleravtal, og Kunden oppnår ikke bedre rettigheter enn de til enhver tid gjeldende 
betingelsene for disse tredjepartsleveranser.

2.7 Kunden aksepterer ved inngåelse av Avtalen at FirstAgenda sender beskjeder til 
møtedeltagere med henblikk på deling av data og møtereferater med de av Kunden utvalgte 
møtedeltagere til bruk for anvendelsen av Løsningen.

3 Rettigheter 

3.1 Løsningen er opphavsrettlig beskyttet. FirstAgenda har alle immaterielle rettigheter til 
software og løsninger utviklet av FirstAgenda, forretningskonsepter o.l., samt skriftlig 
materiale, herunder dokumentasjon, brukermanualer og utdannelsesmateriale utarbeidet av 
FirstAgenda. Dette gjelder både nåværende og fremtidige utgivelser og versjoner. 
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3.2 Kundens tilføyede data til Løsningen oppnår FirstAgenda ikke eiendomsrett til. 
FirstAgenda kan ikke selge Kundens data. Således fraskriver FirstAgenda seg også retten til 
å tilbakeholde Kundens data.

3.3 FirstAgenda er berettiget til på anonymisert og samlet nivå å analysere og anvende 
Kundens data, bruksstatistikk og bruksmønstre til løpende utvikling og forbedring av 
Løsningen. 

3.4 Data som Kunden har tilføyet i Løsningen er tilgjengelig for Kunden i Avtalens løpetid. 
Kunden har etter Avtales utløp på forlangende og med rimelig varsel rett til å få utlevert de 
data Kunden har tilføyet Løsningen. 

3.5 Kundens data slettes 30 dager etter Avtalens utløp.

3.6 Forespørsel om utlevering av data sendes til info@firstagenda.com.

3.7 Utlevering av data skjer snarest mulig etter mottakelse av Kundens forespørsel. Data 
utleveres til Kunden i sedvanlig form (HTML, JSON, XML eller PDF). 

3.8 For levering av kundens data forbeholder FirstAgenda seg retten til 
å fakturerer kunden DKK 1.095,00, inkl. mva., per time. 

3.9 Kunden er ansvarlig for lovligheten av den data som Kunden tilføyer Løsningen. 

3.10 Reises det sak mot Kunden om krenkelse av tredjemannsrettigheter som følge av 
Kundens bruk av Løsningen har Kunden forpliktet til å gi First Agenda skriftlig beskjed om 
dette og la FirstAgenda overta saken såfremt FirstAgenda ønsker dette. 

3.11 Kunden er uberettiget til å bryte eller endre sikkerhets-, adgangs- og loginmekanismer 
eller på annen måte endre i Løsningen. Kunden er videre uberettiget til å oversette 
Løsningens objektkode til kildekode (reverse engineering). 

4 Pris 

4.1 Kontraktsprisen for Løsningen utgjør årlig: 

Produkt Pris Subtotal



50/20 Avtaler for 2021 for lønn- og regnskapstjenester, sak- og arkivtjenester og IKT-tjenester - 20/01095-69 Avtaler for 2021 for lønn- og regnskapstjenester, sak- og arkivtjenester og IKT-tjenester : First Agenda abonnementsavtale - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Abonnement med 15 lisenser
 Årligt abonnement

NOK 18,000.00 NOK 18,000.00

Ubegrænset årlig support, vedlikehold, online 
opplæring for administratorer og 
agendasamlere

NOK 0.00 NOK 0.00

Subtotal NOK 18,000.00

Total NOK 18,000.00

4.2 Forfall og fakturering:   
Abonnementet er bindende 12 måneder fra signering hvoretter Kunden kan oppsi Avtalen i 
samsvar med pkt. 15.2 i denne Avtalen. 

Abonnementet faktureres, 12 måneder i forveien en gang i året med netto 30 dagers 
betalingsfrist.

5 Anvendelse 

5.1 FirstAgenda samler inn og anvender følgende opplysninger med henblikk på å levere, 
forbedre og beskytte FirstAgendas tjenester:

5.1.1 Brukeropplysninger: FirstAgenda samler inn og knytter opplysninger, så som navn, e-
postadresse, telefonnummer, bilder og kontoaktivitet til Kundens konto.

5.1.2 Tjenester: FirstAgenda oppbevarer, behandler, prosesserer, analyserer og overfører 
Kundens data – f.eks. møter, dagsordener, innhold i e-poster, filer, herunder beskjeder, 
skrevne kommentarer og bilder – samt relaterte opplysninger. De relaterte opplysningene 
kan f.eks. være Kundens profilopplysninger, samt metadata omkring Kundens 
profilopplysninger og møter. 

5.1.3 Anvendelse: FirstAgenda samler inn opplysninger om hvordan Kunden bruker 
tjenestene, herunder de handlingene Kunden foretar seg på Kundens konto (som deling, 
redigering, tilføyelser av vedtak, bilder og oppgaver). Disse opplysningene kan brukes for å 
sende e-poster eller andre beskjeder til Kunden basert på dennes bruk. FirstAgenda kan 
anvende denne data i henhold til denne Avtalens pkt. 2.7 og 3.3.

5.1.4 Cookies og andre teknologier: FirstAgenda samler også inn opplysninger fra og om de 
enhetene Kunden bruker for å få adgang til tjenestene. Dette omfatter ting som IP-adresse, 
browsertype og enhet Kundens bruker, samt de valg og handlinger Kunden gjør når 
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de bruker tjenestene. Kundens enheter (avhengig av deres innstillinger) sender muligvis 
også opplysninger om plassering til tjenestene. FirstAgenda kan anvende denne data i 
henhold til denne Avtalens pkt. 2.7 og 3.3.

6 Service og vedlikeholdelse

6.1 FirstAgenda forbeholder seg retten til å oppdatere og endre på applikasjoner og 
websteder. Det tilstrebes at disse oppdateringene utføres slik at de ikke er til sjenanse for 
Kunden. I enkelte tilfeller kan det dog være nødvendig å stenge adgangen til applikasjoner 
og vår nettside, mens oppdateringer skjer. FirstAgenda tilstreber høyest mulig driftsstabilitet 
for applikasjonen og nettsiden, men garantert ikke for denne utover det nedenstående. 

6.2. Løsningen er tilgjengelig hele døgnet, alle årets dager. FirstAgenda sikrer at løsningen 
har en oppetid på 99,5% målt i tidsrommet daglig kl. 8 - 24 over en gitt kalendermåned. 

6.3. Såfremt oppetidsgaranterien tre måneder i trekk ikke fylles, er Kunden berettiget til å 
heve avtalen og motta tilbakebetaling av forutbetalt abonnementsavgift for resterende 
måneder. Det presiseres at nedetid alene utgjør tilfeller hvor løsningen er utilgjengelig for 
alle brukere av løsningen, uavhengig av lisenser, som begrunnet i forhold som ikke skyldes 
force majeure. 

7 Misligeholdelse 

7.1 Partene er berettiget til å oppheve Avtalen såfremt den andre Part vesentlig har 
misligholdt Avtalen. For opphevelse på grunn av vesentlige mangler er det en betingelse at 
manglene ikke innen rimelig tid er avhjulpet.

Det anses bl.a. å foreligge vesentlig misligholdelse i følgende tilfeller:

•  FirstAgendas konkurs, såfremt konkursboet ikke på bakgrunn av skriftlig henvendelse 
fra Kunden uten ubegrunnet opphold tilkjennegir at boet inntrer i Avtalen. 

•  FirstAgendas rekonstruktion, eller vesentlig forringede økonomiske forhold i øvrig, 
som bringer Avtalens rette oppfyllelse i fare. 

•  FirstAgendas opphør med den virksomhet som Avtalen vedrører, eller inntreden av 
andre omstendigheter som bringer Avtalens rette oppfyllelse i alvorlig fare.

7.2 Såfremt Kunden misligholder sine betalingsforpliktelser i henhold til Avtalen er 
FirstAgenda berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. 

7.3 FirstAgenda er berettiget til å oppheve Avtalen såfremt FirstAgenda overfor Kunden har 
avgitt påkrav ved meddelelse om at Kunden på nærmere spesifisert måte har misligholdt 



50/20 Avtaler for 2021 for lønn- og regnskapstjenester, sak- og arkivtjenester og IKT-tjenester - 20/01095-69 Avtaler for 2021 for lønn- og regnskapstjenester, sak- og arkivtjenester og IKT-tjenester : First Agenda abonnementsavtale - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

sine betalingsforpliktelser, dels at manglende betaling innen 40 arbeidsdager vil medføre at 
Avtalen oppheves, såfremt Kunden ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser innen fristens 
utløp. 

7.4 Proporsjonell avslag på prisen innvilges bare i tilfelle av vesentlig brudd, som 
FirstAgenda velger å ikke avhjelpe, hvis kunden i den situasjonen velger ikke å si opp 
Avtalen i henhold til pkt. 7.1. 
8 Erstatning 

8.1 FirstAgenda er alene forpliktet til å erstatte tap som er en følge av vesentlig og 
dokumenterbar mangel ved Løsningen eller annen vesentlig misligholdelse av Avtalen fra 
FirstAgendas side. 

8.2 FirstAgendas erstatningsplikt omfatter alene Kundens direkte tap, hvorpå indirekte tap og 
følgeskader, herunder driftstap, økte driftsutgifter, mistede oppsparelser, tapt avanse eller 
utgifter i forbindelse med tap av data ikke erstattes. Tap av data anses for indirekte tap. 

8.3 FirstAgendas samlede erstatningsansvar kan dog under ingen omstendigheter overstige 
kontraktsprisen for Avtalen, jf. pkt. 4.1, og maksimalt det beløpet som FirstAgenda har 
mottatt i de forutstående 12 måneder. Såfremt en 12 måneder periode ikke har gått, 
beregnes ansvarsbegrensningen som gjennomsnittet av mottatte beløp i de måneder som 
har gått, ganget med 12. 

9 Produktansvar 

9.1 FirstAgenda er ansvarlig for produktskader forårsaket av FirstAgendas leveranser. 

9.2 Imidlertid er FirstAgenda ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, inkludert 
driftstap, økte driftsutgifter, tapte besparelser, tapt fortjeneste eller utgifter relatert til tap av 
data og skader forårsaket av leveransen på eiendommer eller løsøre. 

9.3 FirstAgendas ansvar i forbindelse med produktskader er underlagt den i pkt. 8.3 oppgitt 
beløpsbegrensning.

10 Overdragelse

10.1 Kunden kan ikke overdra eller på annen måte overføre rettigheter og forpliktelser under 
Avtalen til tredjemann uten forutgående skriftlig samtykke fra FirstAgenda. 

10.2 Såfremt Kunden må foreta seg aksjesalg, aktivsalg, kapitalforhøyelse eller annen 
aktivitet som gir tredjemann en bestemmende innflytelse på Kunden, kan FirstAgenda ikke 
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nekte samtykke. 

10.3 FirstAgenda kan fritt overdra rettigheter og forpliktelser ifølge Avtalen til 
konsernforbundne selskaper eller en annen tredjemann, herunder i forbindelse med 
eventuell fusjon, virksomhetsoverdragelse, omdannelse, omstrukturering, kapitalforhøyelse 
eller lignende. 

11 Øvrige vilkår 

11.1 Kunden og FirstAgenda kan ikke uten forutgående samtykke anvende hverandre som 
referanser. Det samme gjelder bruk av hverandres kjennetegn (logo etc). 

11.2 FirstAgendas personale iakttar ubetinget taushet med hensyn til opplysninger om 
Kundens forhold og pålegger i fornødent omfang underleverandører og andre som bistår 
FirstAgenda med leveransen tilsvarende forpliktelser.  

11.3 Kunden pålegges tilsvarende forpliktelser med hensyn til opplysninger om leveransen, 
herunder opplysninger om de kontraktuelle forholdene.

12 Force Majeure 

12.1 Partenes forpliktelser i henhold til Avtalen utsettes ved force majeure, hvilket innebærer 
forhold som ligger utenfor en Parts kontroll, herunder, men ikke begrenset til, krig, opptøyer, 
terror, oppstand, streik, brann, naturkatastrofer, valutarestriksjoner, import- eller 
eksportrestriksjoner, avbrytelse av alminnelig samferdsel, avbrytelse av eller svikt i 
energiforsyningen, offentlige dataanlegg og kommunikasjonssystemer, virus, cyber terror, 
hackerangrep, samt inntredelse av force majeure hos underleverandører og som Partene 
ikke ved Avtalens inngåelse burde ha tatt i betraktning. 

12.2 Forhold hos FirstAgendas underleverandører som medfører at FirstAgenda ikke er i 
stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor Kunden og som ikke kan overvinnes uten 
uforholdsmessig store omkostninger for FirstAgenda anses også som force majeure. 

13 Persondata 

13.1 Kunden er dataansvarlig for de personopplysninger som tilføyes Løsningen og 
FirstAgenda er databehandler for Kunden og underlagt Kundens instruksjonstilføyelser. I 
forbindelse med denne Avtalen blir en databehandleravtale inngått mellom Partene 
("Databehandleravtalen"). 
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13.2 Kravene til FirstAgendas behandling av personopplysninger, og partenes gjensidige i 
den forbindelse, er således regulert i Databehandleravtalen.

13.3 Bestemmelsene i Databehandleravtalen har forrang for bestemmelsene i denne Avtalen 
i forhold til behandling av personopplysninger. 

14 Tvister 

14.1 Lovvalg 

Avtalen er underlagt dansk rett og eventuelle tvister skal avgjøres i Danmark etter danske 
regler ved voldgift etter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske 
Voldgiftsinstitut”. 

14.2 Forhandling 

Såfremt det oppstår en uoverensstemmelse mellom Partene i forbindelse med Avtalen skal 
Partene med en positiv, samarbeidende og ansvarlig holdning søke å innlede forhandlinger 
med henblikk på å løse tvisten. Om nødvendig skal forhandlinene søkes løftet opp på høyt 
plan i Partenes organisasjoner. 

14.3 Megling 

Såfremt Partene ikke kan oppnå en løsning ved forhandling skal tvisten søkes løst ved 
megling av en megler utpekt av Partene i fellesskap.

Hvis meglingen avsluttes uten at tvisten er løst, skal tvisten avgjøres endelig ved voldgift 
eller bestemmelsene i pkt. 14.4.

14.4 Tvister 

Tvister avgjøres ved voldgift etter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske 
Voldgiftsinstitut". 

Voldgiftsretten utpekes av Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med ”Regler for behandling 
af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Når tvisten skal avgjøres av tre 
voldgiftsdommere kan klageren i sitt klageskrift komme med forslag til sin voldgiftdommer. 
Innklagede kan i sitt svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje 
voldgiftsdommer som er voldgiftsrettens formann, bringes i forslag av Det Danske 
Voldgiftinstitut, med mindre partene innen utløp av fristen for innklagedes svar i fellesskap 
foreslår en formann.
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Stedet for voldgiftsretten er i den kommunen hvor FirstAgenda er registreret.

15 Ikrafttredelse og oppsigelse 

15.1 Avtalen trer i kraft når den er underskrevet av begge Parter. 

15.2 Kunden kan, med forbehold om Partenes avtale i pkt. 4.2 si opp Avtalen med 1 måneds 
varsel til slutten av en faktureringsperiode. Blir Avtalen ikke sagt opp ved utløp av 
bindingsperioden, jfr. pkt. 4.2, eller i henhold til denne bestemmelsen, vil Avtalen fortsette 
automatisk på samme vilkår for 1 års faktureringsperioder. 

15.3 FirstAgenda kan oppsi Avtalen med et varsel på 3 måneder til utgangen av en 
faktureringsperiode. 
15.4 Etter Avtalens opphør vedvarer de bestemmelser som etter deres natur skal tillegges 
gyldighet, så som pkt. 8-9 og 11.2-11.3, med å bestå. 

16 Underskrifter 

Dato:                                                        Dato:

_________________________               _________________________
For Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                 For FirstAgenda A/S 

11 / 11 / 2020
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 Prisliste Side: 1 av 1 

Opprettet: 17.11.2020 

Versjon: 1.0    

Konfidensielt mellom partene 

Saksbehandler: 

Thomas 
Henriksen 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Postadresse:   Besøksadresse:  Telefon:  E-post:   Organisasjonsnr. 
Postboks 788 Stoa  Fløyveien 12  37 05 52 00 postmottak@ikt-agder.no 919 949 015 
4809 Arendal  4838 Arendal   

 

VEDLEGG 2 TIL SLA: PRISLISTE 
 

MELLOM 

 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
og 

IKT Agder 
 
Det henvises til IKT Agders SLA (Service Level Agreement) for IKT-tjenester, hvor betalingsinformasjon og 
klausuler for prisjustering er beskrevet. Dette vedlegget beskriver hvilke priser som gjelder pr tjeneste i 2020. 
Alle priser er oppgitt i norske kroner ekskl. MVA. 
 

Tjeneste Pris pr år Kommentar 

Brukertilgang standard 5 576 Pr bruker, inkl. Microsoft-lisenser 

Lightbruker 596 Pr bruker, inkl. Microsoft-lisenser 

Tilgang til nettverksskriver 2 737 Pr skriver 

Lagring av filer 62 Pr GB 

Trådløst nett 2 901 Pr trådløs sender 

Leie av PC til ansatte  Leiepris avhenger av hvilke PC-modeller 
som velges som standard 

Drift av fagsystemer i IKT Agders 
datarom 

 Ref. egen oversikt i prismodellen 

Eksterne lisenser til fagsystem  Ref. de til enhver tid gjeldende avtaler 

Linjeleie til Heftingsdalen og 
Østerhus 

 Ref. avtale mellom IKT Agder og 
gjeldende linjeleverandør i felles DDA-
avtale 

 
Ettersom IKT Agder er et non profit-selskap eid av det offentlige kan prisene for 2020 og etterfølgende år 
justeres i henhold til endringer i lisenskostnader og andre vesentlige kostnadsfaktorer i selskapet. 
 
I tillegg til de årlige driftsprisene ovenfor vil det tilkomme kostnader for etablering. Slike kostnader faktureres 
normalt ihht. medgått tid til standard timepris, i 2019 er denne 750 kr/time + MVA. Følgende kostnader må 
påregnes: 

- Etablering av TDCs datalinje inn i de relevante bygg samt kabling til trådløse sendere der det er mest 
hensiktsmessig å plassere dem. 

- Etablering av kablet datanettverk i de ønskede bygg og lokasjoner. 
- Etablering av IKT-systemene med egne filområder og tilganger. 
- Flytting av filer fra dagens lagringsområder til dedikerte områder hvor kun egne ansatte har tilgang.  
- Etablering av tilgang til applikasjoner i det tidligere nettverket så lenge det er nødvendig. 
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VEDLEGG 1 TIL SLA: TJENESTEKATALOG 
 

MELLOM 

 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond  
og 

IKT Agder 
 
Partene har inngått SLA (Service Level Agreement) for IKT-tjenester. Dette vedlegget beskriver hvilke tjenester 
og med hvilken kvalitet de skal leveres innenfor den avtalte kostnadsramme. 
 

Tjenestenavn Standard brukertilgang inkl. PC-support 

Beskrivelse Brukernavn for tilkobling mot datanettverk og internett. Tilgang til felles 
fagsystemer. Brukerstøtte via telefon, chat og epost. På stedet-support for 
standard PC og tynnklient. Tilgang til privat og felles lagringsområde. Microsoft-
lisens for full tilgang til Office 365. Hjemmekontorløsning for standard PC. 

Tjenestenivå Åpningstid 0730-16. Responstid ref. SLA. 

Hva inngår Sikret tilgang til internt domene og internett. Vedlikehold av brukernavn og 
selvbetjeningsløsning for passord. Epost tilgjengelig via PC og web. Antivirus og 
antispam. Responsgaranti. Oppetidsgaranti. Lagring m/backup. Lisens til 
Microsoft M365. Selvbetjeningsportal ved glemt passord. Portal for feilmelding, 
tips, oppfølging.  
Drift av lokalt nettverk. Microsoft operativsystem med sikkerhetsoppdateringer. 
Tilgang fra hvor som helst via sikkerhetsløsningen GlobalProtect på jobb-PC.  
Koordinering og oversikt over sambandslinjer. 

Hva inngår ikke Maskinvare. Ekstra programvare. Samband mellom lokasjoner. Restore som tar 
mer enn 1 time. Servere i kundens lokaler. 
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Tjenestenavn Brukerkonto light 

Beskrivelse Brukernavn for tilkobling mot epost og trådløst nett. Tilgang til privat og felles 
lagringsområde. Microsoft-lisens for begrenset tilgang til Office 365. 

Tjenestenivå Åpningstid 0730-16. Responstid ref. SLA. Oppetid 98%. 

Hva inngår Sikret tilgang til internt domene og internett. Vedlikehold av brukernavn og 
selvbetjeningsløsning for passord. Epost tilgjengelig via web. Antivirus og 
antispam. Responsgaranti. Oppetidsgaranti. Lisens til Microsoft EMS og Office 
365 F1. Selvbetjeningsportal ved glemt passord. Portal for feilmelding, tips, 
oppfølging. 

Hva inngår ikke Maskinvare. Lisenser og vedlikeholdsavtaler for fagsystemene. Samband mellom 
lokasjoner. Restore som tar mer enn 1 time. Servere i kundens lokaler.  

 
 

Tjenestenavn Leie av PC 

Beskrivelse Standard PC eller nettbrett ferdig installert, inkludert reservelager, 
maskinvarereparasjon og reanskaffelse. 

Tjenestenivå Responstid ref. SLA. 

Hva inngår Anskaffelse, installasjon, oppkobling, support ved maskinvarefeil, 
reservemaskiner i bufferlager for rask utskiftning, reanskaffelse etter fire år, 
avhending av innleverte maskiner. 

Hva inngår ikke Tap eller skade som følge av tyveri, brann eller annet som dekkes av lokale 
forsikringer. 
 

 
 

Tjenestenavn Utskriftsløsning med mulighet for sikker utskrift 

Beskrivelse Oppsett, tilrettelegging og drift av standard nettverksskriver og 
multifunksjonsmaskin. 

Tjenestenivå Åpningstid 0730-16. Responstid ref. SLA. 

Hva inngår Tilgang til utskrift via datanettet. Support og feilretting (både fjernhjelp og på 
arbeidsstedet) på godkjente nettverksskrivere. Tilgang til printservere med 
tilrettelegging for nettverksprint. For multifunksjonsmaskiner dekkes 
konfigurasjon og feilsøking/feilretting av moduler for utskrift og skanning (inkl. 
kobling mot Exchange), samt koordinering mot leverandøren og håndtering av 
fakturaer for support og feilsøking. 

Hva inngår ikke Innkjøp av maskin, papir, toner, tilleggsutstyr. Deler som ikke omfattes av 
maskingaranti. Verkstedreparasjoner. Support ved bruk av uoriginale deler. 
Reanskaffelse. Kabling fra patchepanel til kontor. Konfigurasjon og 
feilsøking/feilretting av modul for fax og kopi i multifunksjonsmaskiner. 
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Tjenestenavn Lagring, backup og restore 

Beskrivelse Lagring av data på felles lagringsløsning. Sikkerhetskopi av data. 

Tjenestenivå Responstid ref. SLA. 

Hva inngår Lagring i sikret datarom. Daglig backup av alle servere, full backup i helgen. 
Backup-system er plassert på annen lokasjon enn serverne. Lagring måles ved 
kvote-tilgang for brukere og totalvolum for fellesområder og databaser. 

Hva inngår ikke Restore som tar mer enn 1 time pr henvendelse. Det gis i utgangspunktet ingen 
garanti for hvor raskt en restore kan gjennomføres. 

 
 
 
 

Tjenestenavn Trådløst nett 

Beskrivelse Tilgang til sikkert trådløst nettverkspunkt 

Tjenestenivå Åpningstid 0730-16. Responstid ref. SLA. 

Hva inngår Anskaffelse og klargjøring av aksesspunkt. Sentral styring og sikring av trådløse 
nett. Feilretting. Reanskaffelse. 

Hva inngår ikke Dekningsgaranti for mer enn ett rom pr aksesspunkt. Montering av strøm, 
nettverkspunkt og aksesspunkt. Ytelsesgaranti. Kabling fra patchepanel til 
opphengspunkt. 
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Agder fylkeskommune Saks-/løpenr.: 20/29051-1 Dato: 19.11.2020 Side 1 av 2 
 

OPPDRAGSAVTALE 

Partene 
Oppdragsgiver: 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) org.nr. 886 212 062 
 
Leverandør: 
Dokumentsenter, Agder fylkeskommune (AFK), org.nr. 921 707 134 
 
Omfang 
Dokumentsenteret, AFK, tar på seg oppdraget med å tilby følgende tjenester: 
 

• Oppsett og vedlikehold av egen arkivdel. 

• Føring av daglig post som sendes til AFKs postadresse. 

• Tilgang til Public 360 som sak- og arkivsystem. 

• Opplæring og veiledning i bruk av Public 360. 

• Brukerstøtte ved feil og kontakt mot leverandør ved feil. 

• Bruk av og bistand i møtemodul i Public 360. 

• Produksjon av møtepapirer. 

• Administrator i First Agenda. 

• Superbruker og bistand i First Agenda. 
 
AAUKF vil inngå som en del av dokumentsenterets ansvar og plikter i henhold til 
gjeldende regelverk innenfor arkivområdet. Det medfører blant annet at AAUKFs post 
vil være en del av AFKs postjournal. 
 
Dokumentsenteret skal ikke stå som ansvarlig for avtalen med First Agenda, men 

tilbyr å være administrator i systemet. 

 
Gjensidig oppsigelse av avtalen 
Avtalen kan sies opp med en frist på 3 måneder regnet fra den første dag i 
påfølgende kalendermåned etter at oppsigelsen er foretatt. Avtalen opphører når 
oppsigelsestiden er utløpt og tjenestene etter denne avtale leveres ut 
oppsigelsestiden.  
 
Ved en oppsigelse skal det fremgå hva AAUKF vil gjøre med sine arkivdokumenter. 
Om det ikke fremgår, vil arkivdelen avleveres til depot som en del av Agder 
fylkeskommunes arkiv. 
 
Pris 
Pris for oppdraget avtales til 32 000 kroner u/moms per år. Prisen stipulert med et ca. 

timeforbruk på 70 timer totalt per år i tillegg til kostnader for en bruker i Public 360 i 

året. 
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Spesielle bestemmelser 
Agder fylkeskommunes rolle og eier av Public 360 gjør at AAUKF følger AFKs sine 
avtaler med leverandører. Særskilte oppgraderinger og tilleggsbestillinger skal 
dekkes av AAUKF i sin helhet. Om AAUKF ønsker å ta uttrekk av sine data fra 
systemet, skal dette dekkes av AAUKF i sin helhet. 
 
Taushetsplikt 
Alle ansatte ved Dokumentsenteret, AFK, har taushetsplikt og kan ikke bringe videre 
opplysninger som de har blitt kjent med gjennom samarbeidet. Unntaket er hvor dette 
er tillatt iht. gjeldende lov eller i tilfeller hvor AAUKF gir sitt særskilte samtykke. 
 
 
 
 
 
________________ 
Sted/dato 
 
 
 
_______________________   ________________________ 
John G. Bergh     Aslaug O. Berg 
Daglig leder for AAUKF    Avdelingsleder for dokumentsenter 
       Agder fylkeskommune 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 27.11.2020 

 
   

Møte- og aktivitetsplan for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
2021 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret godkjenner forslag til møte- og aktivitetsplan for 2021. 
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Saksopplysninger 
 
I forslag til møte- og aktivitetsplan for 2021 legges det opp til å følge om lag samme 
struktur som i 2020. Det legges også opp til at fredag fortsatt skal være møtedag for styret. 
Møtetidspunktet foreslås imidlertid satt til kl 0900. 
 
 
Vurderinger 
 
Sekretariatet foreslår at følgende møteplan legges til grunn for 2021: 
 
Dato Tidspunkt Sted Møte 
26. februar 2021 kl. 09.00 Administrasjonsbygget, 

Arendal 
Styremøte 

23. april 2021 kl. 09.00 Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

27.-28. mai 2021 kl  09.00 Sted og opplegg ikke 
fastsatt 

Styremøte/seminar 
 

11. juni 2021 kl. 10.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Rådsforsamling 

10. september 
2021 

kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

22. oktober 2021 kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

26. november 
2021 

kl. 09.00  Administrasjonsbygget, 
Arendal 

Styremøte 

 
Sekretariatet foreslår at styret i 26. februar blir orientert om prosjektet: «Politikk for store 
samfunnsutfordringer» og/eller prosjektet Etablering av Helseklynge» Videre vil en 
behandle bevilgningssaker om videreføring av støtte til prosjektet «Agder som 
mønsterregion innen E-helse» og prosjektet «Godt begynt» som kompetansefondet 
allerede er inne i.  
 
Til styremøtet 23. april foreslås å invitere Agder fylkeskommune til å gi en status for 
arbeidet med prosjektet «Blått kompetansesenter Sør (BKS)» Videre vil en foreslå at KS 
Agder inviteres til å orientere om prosjektet «#drømmejobben», som kompetansefondet i 
flere år har bevilget støtte til.  
 
Det har vært en tradisjon at styret i slutten av mai har gjennomført et styreseminar i 
kombinasjon med styremøte. I 2020 ble seminaret avlyst som følge av koronaepidemien. 
Sekretariatet vil foreslå at en legger opp til å gjennomføre et styreseminar i 2021. Som 
følge av koronasituasjonen bør seminaret legges til Norge.  Seminaret bør planlegges 
sammen med ny daglig leder eventuelt også i samarbeid med Gabler. På styremøtet vil en 
bl.a. behandle regnskap og årsberetning for 2020 slik at disse kan forelegges 
rådsforsamlingen i juni. 
 
Rådsforsamlingen skal i henhold til vedtektene holde møte hvert år innen utgangen av juni 
måned, og ellers så ofte leder, styret eller minst tre av representantene krever det. Det er 
ikke valg i 2021. Det foreslås at møtet legges til fredag 10. juni kl 1000 på 
administrasjonsbygget i Arendal.  
 
På møtet 10.september 2021 vil sekretariatet foreslå at styret får en orientering om status 
og fremdrift for prosjektet «Agder som mønsterreregion innen E-helse». 
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Konklusjon 
 
Dette gir følgende møte- og aktivitetsplan for 2021: 
 
Styremøte 26. februar 2021 
Orientering om prosjektene «Politikk for store samfunnsutfordringer» og/eller «Etablering 
av helseklynge». Behandle bl.a. saker om videreføring av tilskudd til prosjektene «Agder 
som mønsterregion innen E-helse» og «Godt begynt». 
 
Styremøte 23. april 2021 
Ordinært styremøte. Orientering om prosjektet «Blått kompetansesenter Sør (BKS)». 
Presentasjon av KS Agders prosjekt «#drømmejobben». 
 
Seminar 27.-28. mai 2021. 
Styreseminar i kombinasjon styremøte.   
Seminaret planlegges sammen med ny daglig leder eventuelt i samarbeid med rådgiver 
innen kapitalforvaltning. Behandling av årsberetning og regnskap for 2020. Fremleggelse 
av henvendelser fra aktuelle miljøer. 
 
Rådsforsamling 11. juni 2021 
I henhold til fondets vedtekter skal rådsforsamlingen avholde møte innen utgangen av juni. 
Sekretariatet foreslår å avholde rådsforsamling 11. juni 2021 på Administrasjonsbygget i 
Arendal. 
 
Styremøte 10. september 2021 
Ordinært styremøte. Orientering om status og fremdrift for prosjektet «Agder som 
mønsterregion innen E-helse». 
 
Styremøte 22. oktober 2021 
Rådgiver presenterer sitt forslag til kapitalforvaltningsstrategi for 2022. 
 
Styremøte 26. november 2021 
Behandling av sak om kapitalforvaltningsstrategien for 2022. 
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Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
27.11.2020 

 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
<Forslag til vedtak skrives her> 
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