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Saker til behandling

57/21 Godkjenning av protokoll
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/19793-1
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
57/21

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokoll fra styremøte 10. september 2021 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Protokoll fra styremøte 10. september 2021 godkjennes.

[Lagre]

58/21 Oversikt over tildelte tilskudd per oktober 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/19793-3
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
58/21
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Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

[Lagre]

59/21 Avkastning på fondets kapital per 30. september 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/19793-5
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
59/21

Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
Votering
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Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.

[Lagre]

60/21 Oppsummering av strategi fra strategisamling den 14.
oktober 2021 - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/19793-7
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
60/21

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Styret ber administrasjonen utarbeide endelig revidert strategidokument basert
på de beslutninger som fremgår av oppsummeringen i strategisamlingen 14.
oktober 2021.
2. Revidert strategi for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
vedtas i neste styremøte.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å kommunisere hovedlinjene i ny strategi slik
dette ble oppsummert på strategisamlingen 14. oktober 2021 til eksterne
aktører der dette er nødvendig av fremdriftshensyn/samarbeidshensyn.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
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1. Styret ber administrasjonen utarbeide endelig revidert strategidokument basert
på de beslutninger som fremgår av oppsummeringen i strategisamlingen 14.
oktober 2021.
2. Revidert strategi for stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
vedtas i neste styremøte.
3. Administrasjonen gis fullmakt til å kommunisere hovedlinjene i ny strategi slik
dette ble oppsummert på strategisamlingen 14. oktober 2021 til eksterne
aktører der dette er nødvendig av fremdriftshensyn/samarbeidshensyn.
[Lagre]

61/21 Søknad til behandling - Node, Eyde med flere; Fremtidens
havvind
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/18997-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
61/21

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.100.000,- til del 2
av prosjektet Fremtidens havvind.
2. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag på totalt NOK 7,6
millioner.
3. Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet har tilfredsstillende
fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. Øvrige forutsetninger og vilkår
fremgår av tildelingsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
Det ble innledningsvis avklart at det var en skrivefeil i opprinnelig innstilling. Forslaget
fra administrasjonen ble korrigert.
Votering
Det korrigerte forslaget fra administrasjonen ble enstemmig vedtatt.
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 750.000,- til del 2 av
prosjektet Fremtidens havvind.
2. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i et kostnadsoverslag på totalt NOK 7,6
millioner.
3. Det er en forutsetning for bevilgningen at prosjektet har tilfredsstillende
fremdrift og innhold i samsvar med søknaden. Øvrige forutsetninger og vilkår
fremgår av tildelingsbrevet.
[Lagre]

62/21 Søknad til behandling - NORCE - kompetansesenter for store
forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/19463-2
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
62/21

Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 600.000,- til Norce
Norwegian Research Center AS knyttet til prosjektet «Kompetansesenter for
store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder».
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre
oppfølgning av prosjektet i påfølgende år som beskrevet i søknaden. Det
forutsettes i tilfelle ny søknad for hvert enkelt år, og at prosjektet har
tilfredsstillende fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden. Fremtidig
støtte fra fondet er også avhengig av fondet har nødvendig avkastning for
utdeling de enkelte år.
3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.300.000.
Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende
avkortet. Det forutsettes at samlet offentlig støtte ligger innenfor gjeldende
rammer, om ikke vil tildelingen reduseres tilsvarende.
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4. Tilsagnet og utbetaling etter dette forutsetter at en vurdering av resultat og
nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av
tilsagnsbrevet.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
Styremedlemmet Sverre Valvik foreslo at følgende tillegg ble inntatt i punkt 2: Videre
anbefales det at man setter seg konkrete mål knyttet til hvilken økning i innvilgede
søknader man ønsker å oppnå som følge av etableringen av kompetansesenteret.
Votering
Administrasjonens forslag til vedtak, med tillegg foreslått av styremedlemmet Sverre
Valvik, ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 600.000,- til Norce
Norwegian Research Center AS knyttet til prosjektet «Kompetansesenter for
store forsknings- og innovasjonssatsninger i Agder».
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videre
oppfølgning av prosjektet i påfølgende år som beskrevet i søknaden. Det
forutsettes i tilfelle ny søknad for hvert enkelt år, og at prosjektet har
tilfredsstillende fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden. Videre
anbefales det at man setter seg konkrete mål knyttet til hvilken økning i
innvilgede søknader man ønsker å oppnå som følge av etableringen av
kompetansesenteret.
3. Fremtidig støtte fra fondet er også avhengig av fondet har nødvendig
avkastning for utdeling de enkelte år.
4. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.300.000.
Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet tilsvarende
avkortet. Det forutsettes at samlet offentlig støtte ligger innenfor gjeldende
rammer, om ikke vil tildelingen reduseres tilsvarende.
5. Tilsagnet og utbetaling etter dette forutsetter at en vurdering av resultat og
nytteverdi, samt et revidert prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.
6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av
tilsagnsbrevet.
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[Lagre]

63/21 Agder kunstfagskole - forprosjekt - ny behandling
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/19793-8
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
63/21

Sekretariatets forslag til vedtak
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til
forprosjektet for Agder kunstfagskole

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til
forprosjektet for Agder kunstfagskole.
[Lagre]

64/21 Orientering - Status vedtektsendring
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/19793-9
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
64/21
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Sekretariatets forslag til vedtak
Statusoppdateringen tas til orientering

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
Votering
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
Statusoppdateringen tas til orientering.

[Lagre]

65/21 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond 15. oktober 2021
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/19793-10
Ole Magnus Heimvik

Behandlet av
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

Saknr
65/21

Sekretariatets forslag til vedtak
Sak 9.1 Deltakelse i regionalt vekstfond
Administrasjonens forslag til vedtak
Administrasjonen ble av styreleder i møtet bedt om å formulere ut et forslag til
vedtak. Følgende forslag til vedtak ble deretter formulert og fremmet:
1. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kommitterer seg for en
investering på NOK 25 mill. i et nytt Regionalt Vekst Fond.
2. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond setter som forutsetning at
kommittert kapital til fondet blir på minst NOK 100 mill. og at stiftelsen Sørlandets
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Kompetansefond og stiftelsen Sparebankstiftelsen SØR, kommitterer minst
tilsvarende beløp.
3. Styret forutsetter at et nytt regionalt vekstfond har en avkastningsforventning på

minst 5 %.
4. Styret forutsetter at etableringen av et nytt Regionalt Vekstfond skjer innenfor det
samme rammeverk av etikk og bærekraft som stiftelsens øvrige forvaltning.
5. Det er en forutsetning for gjennomføring av vedtaket at det også vedtas en
Kapitalforvaltningsstrategi i november som åpner for formålstjenlig investering av
denne størrelsesorden.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 15.10.2021:
Møtebehandling
I møte ble det først diskutert om saken skulle tas til behandling under eventuelt.
Samtlige styremedlemmer fant med bakgrunn i tidligere utsendt presentasjon, samt
gjennomgang av temaet på strategisamlingen dagen før, at saken var så godt
opplyst at denne kunne tas til behandling.
I relasjon til selve deltakelsen i et slikt fond var det noe ulik oppfatning internt i styret.
To styremedlemmer ønsket ikke å åpne for slike formålstjenlige investeringer, og
dersom man skulle gå inn i dette, så måtte det være med et lavere beløp.
Flertallet var positive til å gå inn i et slikt fond, med en avkastningsforventning på nivå
med øvrige investeringer. Med hensyn til beløp var et flertall innstilt på å legge seg
på det nivå man var blitt utfordret på – tilsvarende sparebankstiftelsen – med NOK 25
millioner.
Votering
De fem styremedlemmene; Tormod Vågsnes, Bodil Slettebø, Bente Christensen,
Kjetil Glimsdal og Rita Hansen stemte for innstillingen.
Styremedlemmene Sverre Valvik og Oddvar Espegren stemte mot. Valvik og
Espegren ønsket også å få protokollført følgende:
Valvik og Espegren mener at det foreslåtte beløp er for høyt i forhold til fondets
vedtatte strategi for risiko og likviditet.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak
1. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond kommitterer seg for en
investering på NOK 25 mill. i et nytt Regionalt Vekst Fond.
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2. Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond setter som forutsetning at
kommittert kapital til fondet blir på minst NOK 100 mill. og at stiftelsen Sørlandets
Kompetansefond og stiftelsen Sparebankstiftelsen SØR, kommitterer minst
tilsvarende beløp.
3. Styret forutsetter at et nytt regionalt vekstfond har en avkastningsforventning på

minst 5 %.
4. Styret forutsetter at etableringen av et nytt Regionalt Vekstfond skjer innenfor det
samme rammeverk av etikk og bærekraft som stiftelsens øvrige forvaltning.
5. Det er en forutsetning for gjennomføring av vedtaket at det også vedtas en
Kapitalforvaltningsstrategi i november som åpner for formålstjenlig investering av
denne størrelsesorden.

[Lagre]

Sak 9.2 Møteplan for 2022
Følgende møteplan for 2022 ble satt opp i møtet:
18. februar
25. mars
4. - 6. mai
(17. juni)
9. sept.
14. okt.
18. nov.

2022
2022
2002
2022
2022
2022
2022

Styremøte
Styremøte
Tur og styremøte – (alternativ: 11. - 13. mai)
Rådsforsamling
Styremøte
Styremøte
Styremøte
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-3
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Oversikt over tildelte tilskudd pr. november 2021
Administrasjonens forslag til vedtak
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning.

Vedlegg
Gjenstående utbetalinger - november 2021

Dokumentnr.: 21/21411-3
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. november 2021

Tilsagn i 2019
Tilsagn
2019/15
2019/16
2019/17
2019/18
2019/39
2019/48
2019/64

Søker/organisasjon
UiS - videreføring
UiS
Havforskningsinstituttet
UIA - videreføring
NORCE/NODE
UiA (innovasjonsmiljøet)
Østre Agder Regionråd
Sum

Prosjektnavn
Agderprosjektet
Lekbasert
læring - oppfølging av
Agderprosjektet
Blått kompetansesenter Sør
Agder som mønsterregion innen e-helse
Digital Innovation Hub
Politikk for store samfunnsutfordringer
Etablering av Helseklynge

Refundert
Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Sparebanken
200 000
800 000
3 000 000
3 000 000
120 000
-60 000
-60 000
2 000 000
-1 000 000
750 000
9 870 000
-60 000
-1 060 000
-

Inndratt

Rest

Kommentar

200 000
800 000

-3 000 000

3 000 000
1 000 000

-3 000 000

750 000

5 750 000

Tilsagn i 2020
Tilsagn Søker/organisasjon
Prosjektnavn
Tilsagn 2020
2020/6
UiA - videreføring
Agder som mønsterregion innen e-helse
3 000 000
2020/7
UiA - videreføring
Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer 125 000
2020/8
KS - videreføring
Drømmejobben
960 000
2020/9
FK Jerv og Blå Kors - videreføring
Innafor (tidl. Holdningskampanjer)
360 000
2020/24 UiA
Godt begynt
325 000
2020/37 Agder fylkeskommune
Blått kompetansesenter Sør
3 000 000
2020/46 UiA - videreføring
Innovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringer
2 000 000
2020/47 Østre Agder regionråd - viderføring
Helseklynge - struktur for kunnskapsløft for bedre helse
750
og000
gode liv
Sum
10 520 000

Refundert
Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Sparebanken

Inndratt

Rest

Kommentar

3 000 000
125 000
960 000

-71 394

-153 606

112 500

247 500
325 000

-3 000 000
2 000 000

-

-71 394

-153 606

112 500

-3 000 000

750 000

7 407 500

Tilsagn i 2021
Tilsagn Søker/organisasjon
Prosjektnavn
2021/8
UiA - videreføring
Agder som mønsterregion innen e-helse
2021/7
UiA - videreføring
Godt begynt
2021/9
UiA Fakultet for Teknologi og Realfag
Agder Batteri - Kompetanse
2021/19 MIL AS
AI:Hub
2021/29 Sørlandet Sykehus HF
Campus Sør
2021/30 UiA
Profesjonsstudium psykologi
2021/49 NHO Agder
Scale Up
2021/51 Jobbklar Utvikling AS
Ansettelse som metode
2021/61 Fremtidens havvind
Fremtidens havvind del 2
2021/62 Norce AS
Kompetansesenter for store forskningsSum

Refundert
Utbetalt 2021 Sparebanken

Tilsagn 2021
3 000 000
775 000
200 000
640 000
500 000
1 000 000
450 000
412 500
750 000
600 000
8 327 500

Inndratt

Rest

Kommentar

3 000 000
775 000
640 000
500 000
1 000 000
450 000
412 500
750 000
600 000

-

-

-

-

8 127 500

-200 000
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Saksopplysninger
Ved inngangen til 2021 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond (AAUKF) en
markedsverdi på 534,0 mill. kroner. Ved utgangen av oktober 2021 var markedsverdien på
574.410 mill. kroner, noe som er opp NOK 8,174 millioner fra utgangen av september
2021.
Markedsverdien på aktivaklassene per 31.12.2020, kjøp og salg av andeler, verdiendringer og markedsverdi av aktivaklassene per 31.10.2021 vises i etterfølgende tabell:
Beløp i mill. kroner
Markedsverdi
31.12.2020

Kjøp/
salg

258,4
75,1
123,9
74,6
2,1
534,0

42,6
-25,7
-22,9
-2,1
2,2
-5,8

Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendom
Bank
Sum

Verdiendring

42,4
0,02
0,15
3,6
0,03
46,2

Markedsverdi
30.10.2021

343,5
49,4
101,1
76,1
4,3
574,4

Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2020, kjøp og salg siden 31.12.2020,
verdiendring siden 31.12.2020 og markedsverdi per 31.10.2021.

Tabellen som følger viser sammensetningen av porteføljen ved utgangen av oktober 2021.
Aktivaklasse
Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendomsfond
Bankinnskudd
Sum

Per 30.09.2021
59,8
8,6
17,6
13,3
0,7
100,0

Kapitalforvaltningsstrategi for 2021
Styret vedtok 27.11.2020 kapitalforvaltningsstrategi for 2021. Strategien innebar at
aksjeandelen er økt fra 45% i 2020 til 60% i 2021. Økningen i aksjeandel har skjedd på
bekostning av allokeringen til norske og utenlandske obligasjoner. Det er videre lagt opp til
at man ikke har spesifikk strategisk aksjeeksponering til ulike land og regioner. Økningen i
aksjeandel fra 45 % i 2020 til 60 % i 2021 har skjedd gradvis gjennom året.
Strategien for kapitalforvaltning i 2021 gir følgende sammensetning av porteføljen:
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Aktivaklasse

Normalposisjon
Strategisk vekt

Frihetsgrader
Minimum
Maksimum

Aksjer

60 %

55 %

65 %

Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Sum obligasjoner

9%
15 %
24 %

7%
12 %
20 %

11 %
18 %
28 %

Eiendomsfond

15 %

12 %

18 %

Bankinnskudd

1%

0%

2%

Alternative investeringer

0%

0%

4%

SUM

100 %

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.
Aksjeporteføljen skal når strategien er implementert ha følgende sammensetning:
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 %
Når det gjelder norske obligasjoner skal en fortsatt være investert i DNB obligasjon E, men
redusere den strategiske vekten fra 15% i 2020 til 9% i løpet av 2021.
For utenlandske obligasjoner skal den strategiske vekten reduseres fra 24 % i 2020 til
15 % i løpet av 2021.
For eiendom og bankinnskudd er det ingen endring i strategien.
Tilpasning til ny kapitalforvaltningsstrategi
Tilpasningene til kapitalforvaltningsstrategien er gjennomført og det foretas månedlige
rebalanseringer for å sikre at man er innenfor parameterne gitt for hver enkelt
aktivaklasse.
Nærmere om avkastningen hittil i 2021
Oktober måned har vært en langt bedre måned for flere av de store aksjefondene man har
investert i. Totalt har aksjeporteføljen økt med i overkant av NOK 10 millioner, og følgelig
hatt en positiv utvikling siste måned på tre prosent, mens referanseindeksen viser positiv
Dokumentnr.: 21/21411-4
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avkastning på 3,0 %. Avkastningen er følgelig lik indeks siste måned, og for året sett under
ett ligger man for aksjeporteføljen nå -1,4 % i forhold til indeks. Totalavkastningen er nå på
NOK 46,2 millioner.
Avkastning oktober
Avkastning
(MNOK)
Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendom
Pengemarked
Sum

10,0
- 0,2
- 0,4
0,0
0,004
9,4

Avkastning
(%)

3,0
- 0,4
- 0,4
0,0
0,1
1,7

Indeks
(%)

3,0
- 0,4
- 0,2
0,0
0,0
1,7

Meravkastning
(%)

0,0
0,0
- 0,2
0,0
0,1
-0,1

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.

Følgende tabell viser at det er en samlet avkastning for fondet på NOK 46,2 mill. kroner for
perioden januar – oktober 2021. Det gir en gjennomsnittlig avkastning på 8,7 %.
Referanseindeksen viser en gjennomsnittlig avkastning på 8,7 %. Dette gir en avkastning
tilsvarende indeks. For hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik:

Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendom
Pengemarked
Sum

Avkastning
(MNOK)

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

42,40
0,02
0,15
3,60
0,04
46,2

15,5
-0,1
0,1
4,9
0,1
8,7

16,9
- 0,8
- 1,7
4,9
0,0
8,7

Meravkastning
(%)

- 1,4
0,7
1,6
0,0
0,1
0,0

Tabellen viser avkastning i millioner kroner per 31.10.2021, samt gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen,
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til indeks for de ti første
månedene i 2021.

Konklusjon
Porteføljen har i løpet av oktober hentet inn omtrent av den betydelige nedgangen som var
i september. Samlet sett ligger man imidlertid for aksjer vesentlig under indeks (1,4 %).
Dette er ikke i henhold til de forventninger man har til den aktive forvaltningen av
porteføljen.
I november har porteføljen så langt hatt ytterligere positiv utvikling, og pr. 15. november er
verdien av porteføljen på ca NOK 583,5 milloner,-. Dette er opp ca NOK 49,5 millioner fra
årsskiftet.
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Aksjeavkastning hittil i år (NOK)
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Sektoravkastning (NOK)
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Faktoravkastning (NOK)
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Renteavkastning
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Kredittpåslag (USA, OAS)
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Styringsrenter i utvalgte land
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10-års statsrenter i utvalgte land
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Valutakurser hittil i år
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Ansvarsbestemmelse
Denne markedsrapporten skal ikke forstås som
et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av
finansielle instrumenter. Gabler Investments AS
påtar seg intet ansvar for verken direkte eller
indirekte tap eller utgifter som skyldes
forståelsen av og/eller bruken av denne
rapporten.
De fleste grafer og tall i denne rapporten baserer
seg på FactSet, og ellers på kilder Gabler
Investments AS vurderer som pålitelige. Gabler
Investments AS garanterer ikke at informasjonen
i analysen er presis eller fullstendig.
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Utvikling i olje- og gasspris hittil i år (USD)
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Utvikling i metallpriser hittil i år (USD)
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Utvikling i jordbrukspriser hittil i år (USD)
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning
Mnd til dato
Beholdning

Aksjer

Hitt. i år

Portef.

Portef.

Indeks

Diff.

Portef.

Portef.

Indeks

TNOK

%

%

%

TNOK

%

%

Diff.
%

10 059

3,0

3,0

0,0

42 390

15,5

16,9

-1,4

Norske obligasjoner

-192

-0,4

-0,4

0,0

19

-0,1

-0,8

0,7

Utenlandske obligasjoner

-446

-0,4

-0,2

-0,2

150

0,1

-1,7

1,7

Eiendomsfond

24

0,0

0,0

0,0

3 633

4,9

4,9

0,0

Bankinnskudd

4

0,1

0,0

0,1

31

0,6

0,1

0,5

9 449

1,7

1,7

-0,1

46 223

8,7

8,7

0,0

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

Allokering
Min

Normal

Maks

Avvik

TNOK

Verdi
%

%

%

%

%

Aksjer
Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Eiendomsfond
Bankinnskudd

343 479
49 379
101 083
76 121
4 348

59,8
8,6
17,6
13,3
0,8

55,0
7,0
12,0
12,0
0,0

60,0
9,0
15,0
15,0
1,0

65,0
11,0
18,0
18,0
4,0

-0,2
-0,4
2,6
-1,7
-0,2

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

574 410

100,0

Beholdning

Inspeksjon

OK
OK
OK
OK
OK

Periode: 30.04.2004 til 31.10.2021
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Indeksert avkastning siste 36 måneder

Avkastning

Verdiutvikling, TNOK

Inngående beholdning
Innskudd/uttak
Gev/tap
Utgående beholdning

Porteføljevekter
Siste mnd

Hittil i år

Siste 36 mnd

Siden start

565 314,9

534 026,4

453 683,4

200 889,8

-354,0

-5 839,8

-25 957,8

134 475,2

9 449,2

46 223,5

146 684,3

439 934,8

574 410,0

574 410,0

574 410,0

574 410,0

Periode: 30.04.2004 til 31.10.2021
Valuta: NOK

2
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Markedsverdi, TNOK
Beholdning

Periode: 31.12.2020 til 31.10.2021
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
% av portefølje

31.10.2021

31.12.2020

Inn/ut

Avkastning

31.10.2021

63 847
57 185
23 048
45 077
63 956
37 108
30 622
22 637

53 281
51 973
n.a
n.a
53 462
32 046
n.a
22 432

0
0
21 000
42 000
0
-97
27 500
0

10 566
5 213
2 048
3 077
10 494
5 158
3 122
205

11,1
10,0
4,0
7,8
11,1
6,5
5,3
3,9

343 479

258 445

42 643

42 390

59,8

DNB Obligasjon E

49 379

75 062

-25 701

19

8,6

Norske obligasjoner

49 379

75 062

-25 701

19

8,6

BlueBay IG Global Aggregate I
PIMCO Global Bond Fund ESG
PIMCO Income Fund

33 756
33 399
33 928

31 995
31 862
31 038

2 106
2 107
2 107

-344
-569
782

5,9
5,8
5,9

101 083

123 879

-22 945

150

17,6

DEAS Eiendomsfond Norge I
DNB Scandinavian Propfund 4 KS

26 256
49 865

25 245
49 345

-794
-1 309

1 804
1 829

4,6
8,7

Eiendomsfond

76 121

74 591

-2 103

3 633

13,3

4 130
217

1 933
117

2 166
100

31
0

0,7
0,0

AKO Global L/O H2N
Ardevora Global Equity SRI
Artisan Global Discovery Fund
Egerton Capital Equity H2N
Generation IM Global Equity
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N
The Children`s Inv.Fund H2N
TT Emerging Markets Equity
Aksjer

Utenlandske obligasjoner

Driftskonto
Midler til investering
Bankinnskudd
Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

4 348

2 050

2 266

31

0,8

574 410

534 026

-5 840

46 223

100,0

Min

Normal

Maks

Avvik

55,0

60,0

65,0

-0,2

7,0

9,0

11,0

-0,4

12,0

15,0

18,0

2,6

12,0

15,0

18,0

-1,7

0,0

1,0

4,0

-0,2

3
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning, mnd. til dato, %
Beholdning

Periode: 30.04.2004 til 31.10.2021
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
Avkastning, hitt. i år, %

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

AKO Global L/O H2N

6,6

5,0

1,7

19,8

Ardevora Global Equity SRI

1,5

1,0

0,4

10,0

Artisan Global Discovery Fund

0,9

1,0

-0,1

14,8

Egerton Capital Equity H2N

6,0

5,6

0,4

Generation IM Global Equity

0,4

1,6

-1,2

Avkastning, siden start, %
Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Start

18,5

1,3

21,7

20,8

0,9

31.12.2018

15,3

-5,2

16,9

14,4

2,5

31.12.2016

9,0

5,8

14,8

9,0

5,8

30.04.2021

9,3

15,0

-5,7

9,3

15,0

-5,7

15.02.2021

19,6

17,9

1,7

29,0

24,6

4,4

31.03.2020
01.10.2018

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N

2,3

5,6

-3,3

16,1

21,2

-5,1

2,6

12,7

-10,1

The Children`s Inv.Fund H2N

7,1

5,6

1,5

11,4

10,5

0,9

11,4

10,5

0,9

04.05.2021

TT Emerging Markets Equity

-2,6

-2,9

0,3

0,9

-1,6

2,5

8,6

6,4

2,2

31.05.2018

3,0

3,0

0,0

15,5

16,9

-1,4

9,0

9,4

-0,5

30.04.2004

DNB Obligasjon E

-0,4

-0,4

0,0

-0,1

-0,8

0,7

2,7

1,5

1,2

31.05.2015

Norske obligasjoner

-0,4

-0,4

0,0

-0,1

-0,8

0,7

4,1

3,0

1,1

30.04.2004

BlueBay IG Global Aggregate I

-0,5

-0,2

-0,3

-1,0

-1,7

0,6

3,9

2,7

1,2

31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

-0,5

-0,2

-0,3

-1,7

-1,7

0,0

2,8

2,6

0,1

31.10.2017

PIMCO Income Fund

-0,3

0,0

-0,3

2,2

-1,6

3,8

3,5

2,5

1,1

23.01.2020

Utenlandske obligasjoner

-0,4

-0,2

-0,2

0,1

-1,7

1,7

4,4

4,0

0,4

31.12.2010

Aksjer

DEAS Eiendomsfond Norge I

0,1

0,1

0,0

7,2

7,2

0,0

8,6

8,6

0,0

31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS

0,0

0,0

0,0

3,7

3,7

0,0

6,5

6,5

0,0

31.12.2009

Eiendomsfond

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

0,0

6,8

6,8

0,0

31.12.2009

Driftskonto

0,1

0,0

0,1

0,7

0,1

0,6

2,7

1,8

0,9

30.04.2004

Midler til investering

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

01.10.2018

Bankinnskudd

0,1

0,0

0,1

0,6

0,1

0,5

2,6

1,8

0,8

30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og

1,7

1,7

-0,1

8,7

8,7

0,0

6,9

6,0

0,9

30.04.2004
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Beholdning

Periode: 30.04.2004 til 31.10.2021
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

% av portf.
31.10.2021

Avkastn., mnd. til dato, %
Portef. Indeks
Diff.

Avkastn., hitt. i år, %
Portef. Indeks

Diff.

Markedsverdi MNOK
31.10.2021 30.09.2021

Bev.

Gev/tap

Startdato

AKO Global L/O H2N

11,1

6,6

5,0

1,7

19,8

18,5

1,3

63,8

59,9

0,0

4,0

31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI

10,0

1,5

1,0

0,4

10,0

15,3

-5,2

57,2

56,4

0,0

0,8

31.12.2016

Artisan Global Discovery Fund

4,0

0,9

1,0

-0,1

14,8

9,0

5,8

23,0

22,8

0,0

0,2

30.04.2021

Egerton Capital Equity H2N

7,8

6,0

5,6

0,4

9,3

15,0

-5,7

45,1

42,5

0,0

2,5

15.02.2021

Generation IM Global Equity

11,1

0,4

1,6

-1,2

19,6

17,9

1,7

64,0

63,7

0,0

0,3

31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N

6,5

2,3

5,6

-3,3

16,1

21,2

-5,1

37,1

36,3

0,0

0,8

01.10.2018

The Children`s Inv.Fund H2N

5,3

7,1

5,6

1,5

11,4

10,5

0,9

30,6

28,6

0,0

2,0

04.05.2021

TT Emerging Markets Equity

3,9

-2,6

-2,9

0,3

0,9

-1,6

2,5

22,6

23,2

0,0

-0,6

31.05.2018

59,8

3,0

3,0

0,0

15,5

16,9

-1,4

343,5

333,4

0,0

10,1

30.04.2004

DNB Obligasjon E

8,6

-0,4

-0,4

0,0

-0,1

-0,8

0,7

49,4

49,6

0,0

-0,2

31.05.2015

Norske obligasjoner

8,6

-0,4

-0,4

0,0

-0,1

-0,8

0,7

49,4

49,6

0,0

-0,2

30.04.2004

BlueBay IG Global Aggregate I

5,9

-0,5

-0,2

-0,3

-1,0

-1,7

0,6

33,8

33,9

0,0

-0,2

31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

5,8

-0,5

-0,2

-0,3

-1,7

-1,7

0,0

33,4

33,6

0,0

-0,2

31.10.2017

PIMCO Income Fund

5,9

-0,3

0,0

-0,3

2,2

-1,6

3,8

33,9

34,0

0,0

-0,1

23.01.2020

17,6

-0,4

-0,2

-0,2

0,1

-1,7

1,7

101,1

101,5

0,0

-0,4

31.12.2010

Aksjer

Utenlandske obligasjoner
DEAS Eiendomsfond Norge I

4,6

0,1

0,1

0,0

7,2

7,2

0,0

26,3

26,3

0,0

0,0

31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS

8,7

0,0

0,0

0,0

3,7

3,7

0,0

49,9

50,5

-0,6

0,0

31.12.2009

13,3

0,0

0,0

0,0

4,9

4,9

0,0

76,1

76,8

-0,7

0,0

31.12.2009

Driftskonto

0,7

0,1

0,0

0,1

0,7

0,1

0,6

4,1

3,8

0,3

0,0

30.04.2004

Midler til investering

0,0

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

n.a

0,2

0,2

0,0

0,0

01.10.2018

Bankinnskudd

0,8

0,1

0,0

0,1

0,6

0,1

0,5

4,3

4,0

0,3

0,0

30.04.2004

100,0

1,7

1,7

-0,1

8,7

8,7

0,0

574,4

565,3

-0,4

9,4

30.04.2004

Eiendomsfond

Total (Aust-Agder Utviklings- og
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Nøkkeltall i perioden
Markedsverdi (TNOK)

Trendanalyse - Informationskvot
574 410

Beta

Avkastning - portefølje

6,9 %

Forklaringsgrad (R2)

Avkastning - indeks

6,0 %

Tracking Error

1,12
0,87
1,6 %

Differanse

0,9 %

Info kvot

0,55

Standardavvik - portefølje

4,3 %

Sharpe Ratio

1,18

Standardavvik - indeks

3,6 %

Konsistens
Max drawdown
Recovery time

Trendanalyse - Sharpe Ratio

62,9 %
-15,1 %
236

Trendanalyse - Tracking Error

Periode: 30.04.2004 til 31.10.2021
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Avkastning

Differanseavkastning
2021

2020

2019

2018

2017

2016

574 410

534 026

495 633

444 926

467 276

424 357

Portef.

8,7 %

9,6 %

13,6 %

-2,5 %

11,9 %

5,5 %

Indeks

8,7 %

9,6 %

12,7 %

-1,0 %

9,0 %

4,5 %

Differanse

0,0 %

0,0 %

0,8 %

-1,5 %

3,0 %

1,0 %

Avkastning

1 mnd

3 mnd

6 mnd

1 år

3 år

5 år

Portef.

1,7 %

-0,2 %

4,2 %

16,9 %

10,1 %

8,6 %

Indeks

1,7 %

0,6 %

5,2 %

15,0 %

9,9 %

8,1 %

-0,1 %

-0,9 %

-1,0 %

1,9 %

0,2 %

0,5 %

MV (TNOK)

Differanse

Forklaring til porteføljeresultat

Indeksert avkastning siden start

Periode: 30.04.2004 til 31.10.2021
Valuta: NOK
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Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Periode: 30.04.2004 til 31.10.2021
Valuta: NOK

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond

Verdiutvikling, MNOK

Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering

Avkastning i beløp per aggregat
Hittil i år

2020

Siden start

Total

46 223 469

46 832 983

439 934 812

Aksjer

42 390 314

34 359 820

175 445 851

18 971

2 909 353

116 740 504

Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner

149 751

4 161 799

41 380 799

Eiendomsfond

3 633 074

5 367 162

34 816 421

Bankinnskudd

31 359

37 099

1 545 505
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-5
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Strategi - Kapitalforvaltning 2022
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar ny
kapitalforvaltningsstrategi for 2022, i samsvar med forslaget benevnt
Kapitalforvaltningsstrategi 2022, vedlagt som vedlegg 1 til saken.
2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar å selge fondets eiendeler
i DNB Scandinavian Property Fund. Styret gir daglig leder, i samarbeid med Gabler,
fullmakt til å varsle styret i DNB Scandinavian Property Fund om at man primært
ønsker å innløse andeler gjennom andrehåndsmarkedet. Dersom det fremstår som
vanskelig kan daglig leder og Gabler besørge andelene innløst ved fremsettelse av
krav om formell innløsning innen utgangen av januar 2022.

Vedlegg
Kapitalforvaltningsstrategi 2022
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - Forslag til endringer i
kapitalforvaltningsstrategien og anbefaling knyttet til eiendom
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Saksopplysninger
Kapitalforvaltningsstrategien ble vesentlig endret med virkning fra 2021. Daglig leder har
hatt en gjennomgang med Gabler i etterkant av presentasjonen for styret 15. oktober, og
hovedsakelig basert på Gablers råd foreslår man noen endringer i strategien for 2022.
De fleste av de mest sentrale endringene er omtalt i vedlagte notat fra Gabler.
I ny strategi foreslås for det første at man åpner opp for investeringer i moderat belånte
eiendomsfond. Bakgrunnen for forslaget er at beskatningsproblematikken som har
oppstått har gjort at man ser mulige endringer i fremtidige produkter for investering. En av
endringene som fremstår som aktuelle er at tilbydere i større grad vil tilby fondsprodukter
med moderat belåning. Forslaget innebærer at man i strategien åpner opp for at det kan
foretas investeringer i denne type fond dersom det skulle vise seg både ønskelig og
hensiktsmessig. Foreløpig er det ingen konkrete planer om å foreta slike plasseringer.
Videre foreslås noen mindre justeringer i rammene (min/maks) for obligasjoner.
Bakgrunnene for dette er at man ønsker et noe større «slingringsmonn» enn det som lå i
tidligere rammer, herunder for å ta hensyn til at avvik i allokeringen til eiendom (som er en
illikvid aktivaklasse), også vil kunne gi noen avvik fra de strategiske vektene også i de
andre aktivaklassene. Det konkrete forslaget fra Gabler, som også er lagt inn i forslaget
som er vedlagt, er et man øker maksimumsrammen for norske obligasjoner fra 11 % til 12
% og for globale obligasjoner fra 18 % til 20 %, samt samlet for obligasjoner fra 28 % til
30 %.
Gabler foreslår også at man selger seg ut av DNB Scandinavian Property Fund da fondet
over tid har hatt dårligere avkastning enn sammenlignbare fond. Et salg vil avhengig av
om man får solgt i annenhåndsmarkedet, eller kommer ut via formell innløsning, kunne ta
noe tid. Beslutningen om nytt investeringsobjekt som substitutt for dagens plassering
finner en av denne grunn det hensiktsmessig å komme tilbake til når man er klar til å foreta
en reinvestering. Forslaget nå er følgelig begrenset til et vedtak om å selge seg ut av DNB
Scandinavian Property Fund.

Vurderinger
Daglig leder finner forslagene fra Gabler knyttet til justeringer i strategien som
hensiktsmessige, og disse er følgelig lagt inn i forslag til kapitalforvaltningsstrategi for
2022.
Videre er det under punkt 3.4 inntatt et nytt punkt knyttet til «Formålstjenlige
investeringer». Hvor det er foreslått en grense for slike investeringer tilsvarende 5 % av
fondets totalkapital på investeringstidspunktet, og uansett oppad begrenset til NOK 30
millioner på samme tidspunkt. Endringen er relatert til styrets beslutning om å gå inn i
Agder Seed AS med NOK 25 millioner.
I punkt 4.2 er det gjort en endring i prioriteringsrekkefølgen for bruk av avkastningen, slik
at opprettholdelse av grunnkapitalens realverdi nå har høyest prioritet.
I punkt 5 er det som diskutert i strategisamlingen åpnet for at styret i
kapitalforvaltningsstrategien står friere til å velge mellom aktiv forvaltning og
indeksplasseringer mv.
Dokumentnr.: 21/21411-5
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Konklusjon
Daglig leder foreslår at styret vedtar Kapitalforvaltningsstrategien for 2022 slik denne er
vedlagt som vedlegg 1.
Videre foreslås, i samsvar med Gablers anbefaling, at styret beslutter å selge seg ut av
DNB Scandinavian Property Fund, og gir daglig leder i samarbeid med Gabler fullmakt til å
orden det praktiske rundt salget.
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KAPITALFORVALTNINGSSTRATEGI 2022
FOR
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

Vedtatt av styret 26. november 2021
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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, og er urørlig:
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:
Kommune:
Bykle
Valle
Bygland
Evje og Hornnes
Iveland
Birkenes
Lillesand
Grimstad
Arendal
Froland
Åmli
Vegårshei
Tvedestrand
Gjerstad
Risør

Beløp:
2.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000
500.000
4.000.000
20.000.000
80.000.000
120.000.000
4.500.000
1.000.000
500.000
5.000.000
2.000.000
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. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å
fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år.
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Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.»
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
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 kapitalforvaltningsstrategien for det enkelte år. Dette kapitlet bør være gjenstand for vurderinger og justeringer
minst en gang i året. I dette dokumentet presenteres strategien for 2022.
1.2 Organisering og ansvar
Fordeling av ansvar mellom styret og daglig leder 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.

Daglig leder har ansvar for den daglige forvaltning. Plasseringer av ekstraordinær karakter skal
behandles av styret.
Daglig leder 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
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Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital og sikringsforretninger (derivatkontrakter) som følge av renteendringer. Eksempelvis går verdien av plasseringer i rentebærende verdipapirer opp dersom renten går ned.
Valutarisiko
Risiko for endring i verdien på eiendeler, gjeld, egenkapital og sikringsforretninger (derivatkontrakter) som følge av endring i valutakurser.
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 avdragsbetalinger. 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.
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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:
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.
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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.
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.
Formålstjenlige investeringer
Inntil 5 % av fondets totalkapital på investeringstidspunktet, men maksimalt NOK 30 millioner på
investeringstidspunktet, kan investeres i det som defineres som formålstjenlige investeringer.
Dette vil normalt være plasseringer i fond mv. som igjen eier/investerer i selskaper i regionen,
med mål om både å oppnå god avkastning på investeringen (min ca 5 %), og i tillegg fremme et
eller flere av fondets formål.
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.
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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 tilfredsstillende 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 2020 på 244 mill. kroner. I tillegg er det tillagt fra
tidligere års avkastning 94,4 mill. kroner slik at sum bunden kapital er på 338,4 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
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. Opprettholdelse av grunnkapitalens realverdi.
2. Utdeling av midler.
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 arbeide for best mulig avkastning innenfor
fondets risikoprofil, og vil etter styrets skjønn kunne benytte aktive forvaltere og/eller velge ulike
indeksplasseringer ved forvaltningen av fondets midler.
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.

8

69/21 Strategi - Kapitalforvaltning 2022 - 21/21411-5 Strategi - Kapitalforvaltning 2022 : Kapitalforvaltningsstrategi 2022

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 av forvalter innen 15 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.

6 FORVALTNINGSSTRATEGI FOR 2022
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:

Aktivaklasse

Normalposisjon
Strategisk vekt

Frihetsgrader
Minimum
Maksimum

Aksjer

60 %

55 %

65 %

Norske obligasjoner
Utenlandske obligasjoner
Sum obligasjoner

9%
15 %
24 %

7%
12 %
20 %

12 %
20 %
30 %

Eiendomsfond

15 %

12 %

18 %

Bankinnskudd

1%

0%

2%

Alternative investeringer

0%

0%

4%

SUM

100 %

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 – NOGOVD3M

*Ved delvis eller full valutasikring justeres aktivaklassens indeks tilsvarende
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Referanseindeks for totalporteføljen: 60 % Morgan Stanley All Country World Index + 1 %
NOGOVD3M + 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.
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. I tillegg
kan det foretas formålstjenlige investeringer som beskrevet under punkt 3.4.
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 eller indirekte 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 investeres i eiendomsfond som har mulighet til å ha en belåningsgrad som
overstiger 40 %.
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
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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.
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Revisjon av kapitalforvaltningsstrategi og anbefaling knyttet
til eiendomsporteføljen
9. november 2021

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.
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1. Innledning
Dette dokumentet oppsummerer Gabler sine innspill til kapitalforvaltningsstrategien til AustAgder utviklings- og kompetansefond, samt at det redegjør for vår anbefaling knyttet til
innretning av eiendomsporteføljen fremover.

2. Kapitalforvaltningsstrategi
Kapitalforvaltningsstrategien til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble betydelig
endringer i forbindelse med revisjon av strategien i fjor høst. Det mest vesentlige var at
strategisk aksjeandel ble økt fra 45 % til 60 %. Den økte aksjeandelen har blitt implementert
gjennom 2021.
Andre endringer som ble gjort var at stresstesten ble fjernet som en rettesnor for
kapitalforvaltningen for å underbygge en stabil og høy aksjeandel over tid, samt at det ble
gjort en revisjon av de etiske retningslinjene og en valutasikringsgrad på 50 % av de globale
aksjeinvesteringene ble forankret i strategidokumentet.
På grunn av at kapitalforvaltningsstrategien gjennomgikk betydelige endringer i fjor, ikke minst
med tanke på strategisk aktivaallokering, så ser vi ikke det store behovet for endringer i år.
Lite endringer i år er med å underbygge langsiktigheten i de vurderingene som ble gjort i
fjorårets strategirevisjon.
Et tema som har aktualisert seg i 2021 er innretningen av eiendomsporteføljen siden
skattemyndighetene har ilagt stiftelser skatteplikt for investeringer i selskaper med
deltakerfastsetting. Begge eiendomsfondene Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er
investert i i dag er selskap med deltakerfastsetting.
På det overordnede strategiske nivået mener vi det er fornuftig av en langsiktig institusjonell
investor som Aust-Agder utviklings- og kompetansefond å investere i 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. Ved å inkludere en robust eiendomsportefølje i en strategisk allokering med
aksjer og obligasjoner kan risiko reduseres uten at det går på bekostning av avkastningen. I
tillegg inneholder eiendom inflasjonsbeskyttelse, ettersom leieinntektene justeres i takt med
prisstigningen i samfunnet.
Fra et rent finansielt og kapitalforvaltningsståsted er dagens strategiske eiendomsallokering
på 15 % fornuftig. Spørsmålet vil således mer være hvordan man skal innrette
eiendomsinvesteringene.
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2.1

Åpne opp for moderat belånte eiendomsfond

Et av våre forslag til endring i kapitalforvaltningsstrategien er å åpne opp for investeringer i
eiendomsfond med moderat belåning.
Bakgrunnen for vårt forslag ligger i skatteproblematikken som har oppstått knyttet til stiftelsers
investeringer i eiendomsfond. Skatteproblematikken har ført til endringer i tilbudssiden i
markedet, hvor ulike forvaltere av eiendomsfond søker å finne fondsstrukturer som er tilpasset
stiftelsers behov.
Den vanligste tilpasningen på tilbudssiden er å etablere feederstrukturer hvor feederfondet,
som er et aksjeselskap, investerer utelukkende i hovedfondet som er organisert som et selskap
med deltakerfastsetting. Det finnes ulike måter å sette opp en feeder på. DNB og DEAS har
valgt å gå for en feeder uten ekstern belåning, men med aksjonærlån, mens Pareto har valgt
å etablere en feeder med moderat ekstern belåning. I tiden fremover er det rimelig å anta at
det ville komme feederløsninger også hos andre forvaltere av eiendomsfond, deriblant hos
Malling & Co som er Gablers foretrukne forvalter av norsk næringseiendom. Hvilken struktur
disse feederne vil ha er foreløpig uvisst.
Feederstrukturer med aksjonærlån innebærer en viss form for gjennomskjæringsrisiko, mens
feederstrukturer med moderat og ekstern belåning ikke gjør det.
Vårt argument for å åpne for eiendomsfond med moderat belåning i strategien er å ikke
utelukke denne type investeringer dersom det skulle vise seg at de beste forvaltningsmiljøene
innen norsk næringseiendom velger å ha denne type produktutbud rettet mot stiftelser. Det
er viktig å påpeke at det er langt fra sikkert at det vil skje, og det er også viktig å påpeke at
det er en forskjell mellom å åpne opp for en type investering og å si at det er nettopp de type
investeringene man skal ha. Vårt forslag går utelukkende ut på å åpne opp for moderat belånte
eiendomsfond. I praksis vil det være opp til styret å bestemme seg for hvilket eiendomsfond
man til syvende og sist vil investere i, men dersom man skulle ønske å investere i et
eiendomsfond med moderat belåning er det vår oppfatning at strategien i så fall ikke bør være
en hindring.
Moderat belåning er et noe uklart begrep. I praksis finnes det for øyeblikket to eiendomsfond
med moderat belåning rettet mot institusjonelle investorer, et som nevnt forvaltet av Pareto
og et annet fond forvaltet av DEAS. Felles for de begge er at de har en begrensning i sine
mandat på maks 40 % belåning. Mens Pareto har en målsetning om 35 % belåning i
porteføljen, har DEAS en målsetning om 25 %. Et konkret forslag til ordlyd i strategien er å
definere at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ikke skal investere i eiendomsfond som
har mulighet for å ha mer enn 40 % belåning.
Belåning i eiendomsfond vil øke både avkastningspotensial og risiko. Vi mener at en
belåningsgrad i deler av eiendomsporteføljen på ca 30 % er akseptabel for en langsiktig
investor som Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, da man har evne til å stå gjennom
kortsiktige markedssvingninger. I tillegg er det viktig å påpeke at en belåningsgrad i den
4
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størrelsesordenen ikke forrykker egenskapene ved eiendom som aktivaklasse, men vil øke
både forventet avkastning over tid og svingninger underveis.

2.2

Minimums- og maksimumsrammer for obligasjoner

Å definere hensiktsmessige minimums- og maksimumsrammer til ulike aktivaklasser er
fornuftig for å underbygge en langsiktig strategisk aktivaallokering tilpasset risikobærende
evne, samt sikre rebalanseringsmekanismer i kapitalforvaltningen.
Minimums- og maksimumsrammene er av største betydning for aksjer, siden aksjer er den
aktivaklassen med høyest risiko og hvor det er viktig å sikre at det foretas rebalansering etter
kraftige markedsfall og kraftige oppturer. Minimums- og maksimumsrammene for obligasjoner
er av noe mindre betydning i så måte, og vil selvsagt henge sammen med minimums- og
maksimumsrammer for aksjer.
Vårt konkrete forslag er å oppjustere de strategiske maksimumsrammene til både norske og
globale obligasjoner, samt til obligasjoner samlet sett, noe. Bakgrunnen for det er at når
allokeringen til eiendom som er en illikvid aktivaklasse avviker noe fra den strategiske vekten,
så innebærer det at andre aktivklasser også avviker fra de strategiske vektene. Siden vi ønsker
at handlingsrommet for aksjer skal være relativt snevert for å underbygge ønsket risikoprofil
og for å sikre rebalanseringsmekanismer, så mener vi at det er hensiktsmessige å justere
maksimumsrammene på obligasjonssiden noe opp. Det vil innebære at man unngår å havne i
brudd med strategiske minimums- og maksimumsrammer samtidig som man har lite
handlingsrom til å rette de opp.
Konkret anbefaler vi å øke maksimumsrammen for norske obligasjoner fra 11 til 12 %, for
globale obligasjoner fra 18 til 20 %, og for obligasjoner samlet fra 28 til 30 %.

2.3

Strategisk aktivallokering

Vårt konkrete forslag til strategisk aktivaallokering ser ut som følger:

5
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3. Innretning av eiendomsporteføljen
Vi mener at eiendom har en naturlig plass i porteføljen til langsiktige investorer som AustAgder utviklings- og kompetansefond. Eiendom har en rekke positive porteføljeegenskaper,
som omtalt i punkt 2.
Gitt at det skal være eiendomsinvesteringer er de naturlige neste spørsmålene i hvilke type
strukturer bør man være investert og hvem skal man velge til å forvalte
eiendomsinvesteringene. Begge deler er viktige spørsmål for å finne den mest hensiktsmessige
langsiktige innretningen av eiendomsporteføljen.
I dette kapittelet søker vi å svare på de spørsmålene, samt at vi kommer med konkrete
anbefalinger til hva man bør gjøre med de eiendomsinvesteringene stiftelsen har i dag, DEAS
Eiendomsfond Norge I og DNB Scandinavian Property Fund.
Det er viktig å huske på at eiendom er en illikvid aktivaklasse og at tilpasning til langsiktig
ønsket innretning på eiendomssiden vil kunne ta noe tid.

3.1

Hensiktsmessig innretning

Å gå over fra å ha eiendomsinvesteringene gjennom selskaper med deltakerfastsetting til å ha
eiendomsinvesteringene i AS-feederfond vil være et første steg i retning av optimal langsiktig
innretning av eiendomsporteføljen. En slik endring vil være et grep for å redusere
skattebelastningen knyttet til eiendomsinvesteringene. Det er en viss gjennomskjæringsrisiko
i feederstrukturer med aksjonærlån, men det er verdt å påpeke at denne modellen har eksistert
hos DNB i flere år uten at skattemyndighetene har reagert og det finnes uttalelser fra flere
anerkjente advokatfirma som mener at en feederstruktur med aksjonærlån ikke skal
skattlegges på investors hånd.

3.2

Sammenligning og vurdering av forvaltere av eiendomsfond

Eiendomsfondene som har vært tilgjengelige i markedet og rettet mot norske institusjonelle
investorer, har primært vært tilpasset pensjonsinnretninger og deres rammevilkår.
Eiendomsfondene har vært innrettet som selskaper med deltakerfastsetting, enten som IS eller
KS, og vært ubelånte. Fondsstruktur har altså primært vært tilpasset pensjonskasser, men har
også passet godt for andre langsiktige investorer som stiftelser og kommuner.
Når det nå oppstår litt ulike behov hos ulike grupper av institusjonelle investorer, ser vi at det
skjer en del tilpasninger på tilbudssiden. Det gjelder først og fremst en fremvekst av
feederstrukturer, og til en viss grad mer strukturer med moderat belåning.
For å gjøre en sammenligning og vurdering av de ulike forvaltningsorganisasjonene er det
naturlig å starte med det å se på de historiske resultatene til aktørene og fondene som har
vært og er rettet mot institusjonelle investorer.
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Vi har sett nærmere på resultatene til de 7 største ubelånte eiendomsfondene. Oppstartsår i
parentes.
• DEAS Eiendomsfond Norge (2004)
• DNB Scandinavian Property Fund (2007)
• Storebrand Eiendomsfond Norge (2010)
• Pareto Eiendomsfellesskap I (2010)
• Pareto Eiendomsfellesskap II (2015)
• Mallling & Co Eiendomsfond (2016)
• Union Core Real Estate Fund (2017)
Nedenfor er en oppstilling av årlig avkastning siste 3 år:

Utdeling

Verdiendring

Totalavkastning

12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
DNB (Q2 07)

Union (Q4 17) Storebrand (Q4 PEF II (Q3 15)
DEAS
PEF (Q2 10) Malling (Q2 16)
10)
Eiendomsfond
Norge I (Q2 04)

Figuren nedenfor viser årlig avkastning siste 5 år:
Utdeling

Verdiendring

Totalavkastning

12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
Union (Q4 17)

DNB (Q2 07)

PEF II (Q3 15) Storebrand (Q4
DEAS
10)
Eiendomsfond
Norge I (Q2 04)

PEF (Q2 10)

Malling (Q2 16)
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Vi ser at DEAS kommer ganske bra ut i avkastningssammenligningen både over 3 og over 5
år, mens DNB har gjort det svakere enn andre sammenlignbare fond.
I tillegg til en ren avkastningssammenligning har Gabler i løpet av det siste året gjort
omfattende analyser og vurderinger av norske eiendomsfond. Analysene har bunnet ut i en
endret vurdering av hva som er Gablers anbefalte fond innen norsk næringseiendom, og
Malling & Co Eiendomsfond er etter Gablers vurdering det beste og mest egnede fondet for
institusjonelle investorer, med DEAS som en god nummer to.
Vår vurdering av Malling som det mest egnede fondet for institusjonelle investorer er ikke først
og fremst basert på deres historiske resultater, men på vår tro på at de er bedre i stand til å
skape avkastning enn konkurrentene i fremtiden. Malling er en organisasjon som er spesialisert
rundt eiendom, ikke en forvaltningsorganisasjon som supplerer produktutvalget sitt med
eiendom. Det ser vi på som et stort pluss, og det samme kan i stor grad sies også om DEAS.
Malling besitter til dels unik eiendomskompetanse langs hele verdikjeden fra kjøp til salg av en
eiendom, herunder kompetanse som kan være nyttig i å ta godt vare på eiendommene de
kjøper, samt deres leietakere, noe vi ser på som nøkkelen til god avkastning over tid.
Teamet er godt rustet til å vedlikeholde eiendommene ved å gjøre ulike former for verdiøkende
utvikling/oppgradering av eiendommene og kan vise til meget gode resultater på dette
området.
De «business case» som Malling utvikler for hver eiendom de kjøper inn kan være unike ved
at kompetansen og innsikten fra Mallings arbeid med eiendomsmarkedet langs hele
verdikjeden utnyttes på en strukturert og godt ledet måte.

3.3

DEAS Eiendomsfond Norge I

Vi anbefaler at investeringen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har i DEAS
Eiendomsfond Norge IS/AS flyttes til DEAS sitt feederfond som er under opprettelse. Det vil
ikke påvirke de underliggende eiendomsinvesteringene, og den reelle eksponeringen vil forbli
uendret. Et slikt skifte vil imidlertid redusere skattebyrden på grunn av aksjonærlånmodellen,
og skatteplikten vil flyttes bort fra investors hånd.

3.4

DNB Scandinavian Property Fund

DNBs eiendomsfond som Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er investert i er ikke blant
Gablers anbefalte eiendomsfond, og har i tillegg levert svake historiske avkastningstall
sammenlignet med andre eiendomsfond med tilsvarende mandat.
Vi vil anbefale Aust-Agder utviklings- og kompetansefond å søke å komme seg ut av DNB
Scandinavian Property Fund. Ved eventuelt salg av andeler i eiendomsfond er det to måter å
gå frem på:
• Matche ønsket salg med nytegninger i samme fond i annenhåndsmarkedet
8
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•

Formell innløsning i henhold til vilkårene i eiendomsfondets selskapsavtale

De to alternativene er skiller seg fra hverandre på enkelte viktige områder, nemlig
forutsigbarhet og kostnader. Ved en formell innløsning vil oppgjøret finne sted innen den
tidsrammen som er definert i selskapsavtalen. Ved å basere seg på annenhåndsmarkedet har
man ingen garanti for når man vil få penger ut, men det kan også skje raskt. Kostnadene er
vesentlig lavere når fondsandelene selges i annenhåndsmarkedet sammenlignet med en
formell innløsning. DEAS tar 0 % for omsetning i annenhåndsmarkedet, mens kostnaden ved
formell innløsning er 1 %. Hos DNB er kostnaden ved formell innløsning 1,5 %.
Dersom man ønsker å benytte den formelle innløsningsretten må anmodning om innløsning
fremsettes skriftlig til DNB Scandinavian Property Fund senest innen 1. februar det aktuelle
kalenderår. Dersom styret i DNB Scandinavian Property Fund samtykker til innløsning, vil
fondet frigjøre kapital innen 31. desember. Vi anbefaler at Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond meddeler DNB et ønske om å innløse andeler gjennom andrehåndsmarkedet
snarest mulig, og inngår en dialog om dette. Det vil kunne medføre en enkel og
kostnadseffektiv uttreden av fondet. En eventuell formell innløsning må vurderes i januar
dersom det synes vanskelig å omsette fondsandelene i annenhåndsmarkedet.

3.5

Reinvestering av midler fra eventuelt salg i DNB

En konkret vurdering av hvor midlene fra et eventuelt salg i DNB Scandinavian Property Fund
skal plasseres må gjøres når man har fått klarhet i når man kan forvente å få midler ut av DNB
Scandinavian Property Fund. Malling er som nevnt Gablers foretrukne forvalter av norsk
næringseiendom, men en konkret investeringsanbefaling vil være betinget av at Malling har
en fondsstruktur som er velegnet for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Det jobbes
p.t. med å etablere et feederfond i Malling, men det er foreløpig ikke klart hvordan det vil bli
strukturert, eller når det vil være investerbart.
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Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Strategidokument - utdelinger
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar vedlagte dokument for
utdelingsstrategi som nytt strategidokument for fondets utdelinger.
2. Styret vedtar følgende nye formulering av standard vilkår for utbetaling av støtte i
samsvar med tilsagn om støtte;
Mottaker av støtte må sende skriftlig anmodning til Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond for å få utbetalt støtte. Inntil 50 % av årlig tilsagnsbeløp kan
utbetales som forskudd når vilkårene for tilbudet er akseptert. Resten utbetales
avhengig av prosjektforløp og mot oversendelse av regnskap som dokumentasjon
for påløpte kostnader i samsvar med budsjett. Minimum 20 % av tilsagnsbeløpet
skal gjenstå til sluttutbetalingen.

Vedlegg
Ref 21 19463-4 - Utbetalingsvilkår
Strategidokument
Saksopplysninger
Det ble avklart på styremøtet 21. mai 2021 at man skulle utarbeide en oppdatert
utdelingsstrategi for fondet. Basert på dette vedtaket ble det avholdt en strategisamling
med styret, varamedlemmer og daglig leder den 14. oktober 2021.
I løpet av strategisamlingen og frem til styremøtet dagen etter ble det, i samsvar med
gjennomgangen som hadde funnet sted, formulert en revidert strategi som ble
gjennomgått på styremøtet den 15. oktober. Deretter ble strategidokumentet sendt ut til
alle styremedlemmer for gjennomgang. Det ble samtidig lagt opp til at styremedlemmene
kunne sende innspill vedrørende eventuelle forslag til endringer og justeringen til daglig
leder i forkant av styremøtet 26. november 2021. Det er ikke mottatt noen forslag til
endringer eller justeringer av strategien for utdelinger. Basert på dette er det vedlagte
forslag til strategi for utdelinger i samsvar med det forslag som ble sendt ut til
styremedlemmene i etterkant av styremøtet 15. oktober.
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Daglig leder har for øvrig mottatt henvendelser fra flere mottakere av støtte som etterlyser
en bedre ordning for utbetaling av støtte. Det sentrale problemet er knyttet opp til at
mottaker må forskuttere hele eller store deler av støtten frem til prosjektet avsluttes. Dette
er til dels krevende for likviditet i en del prosjekter og for en del aktører. Basert på dette er
det fremsatt ønsker om at man går over til en ordning tilsvarende den ordning Sørlandets
kompetansefond har. Ordningen der er at man ved prosjektstart kan få inntil 50 % av
støtten for det aktuelle året utbetalt. Deretter kan øvrig støtte, minus 20 % utbetales
underveis mot dokumentasjon for påløpte kostnader mv. Siste 20 % utbetales ved
sluttrapport og godkjenning av denne.

Vurderinger
Strategi for utdelinger
Strategien er grundig behandlet av styret med varamedlemmer under samlingen i oktober.
Videre har samtlige styremedlemmer fått denne tilsendt og hatt anledning til å komme med
innspill. Ingen innspill er mottatt, og strategien slik den nå foreligger er da slik daglig leder
vurderer dette godt forankret og i samsvar med styrets ønsker. Basert på dette innstilles
det på at strategien for utdelinger vedtas slik den er vedlagt saken.
Utbetaling av støtte
Det er ikke vanskelig å se at dagens ordning for utbetaling av støtte kan være krevende for
enkelte aktører. Særlig mindre aktører, og aktører med mer stram likviditet, vil ha
problemer med å forskuttere støtte over lengre periode. Dette gjelder imidlertid også noen
ganger større aktører, se blant annet vedlagte henvendelse fra Norce AS. Ved å åpne opp
for tidligere utbetaling av deler av støtten kan man avhjelpe dette. På den andre siden vil
tidligere utbetaling medføre større risiko, herunder vil det i noen tilfelle kunne være risiko
for at støtte misbrukes og/eller ikke går til formålet støtten var tiltenkt. Daglig leder anser
imidlertid denne risikoen som begrenset, ikke minst fordi de aller fleste aktører som søker
og mottar støtte er tunge og seriøse aktører. Basert på dette vil daglig leder innstille på at
man etterkommer de ønsker som foreligger om å endre ordningen for utbetaling av støtte.

Konklusjon
Det foreslås at strategi for utdelinger vedtas slik den er vedlagt saken. Daglig leder
anbefaler videre styret å endre noe på ordningen for utbetaling av støtte.

Dokumentnr.: 21/21411-1

side 2 av 2

70/21 Strategidokument - utdelinger - 21/21411-1 Strategidokument - utdelinger : Ref 21 19463-4 - Utbetalingsvilkår

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Siren M. Neset
Thu, 11 Nov 2021 21:50:33 +0000
Heimvik, Ole Magnus
Magdalena Entner; Nabil Belbachir; Inger-Lise Bergman; Thor Arne Håverstad
Ref 21/19463-4 - Utbetalingsvilkår

Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond
Att: Daglig leder Ole Magnus Heimvik
NORCE vil med denne henvendelsen be om endring av utbetalingsvilkår beskrevet i tildelingsbrevet
datert 28.10.2021 – ref. 21/19463-4;
Utbetalingsvilkår
Tilskuddet skal som hovedregel utbetales etterskuddsvis. Det kan imidlertid foretas delutbetalinger etter
medgåtte utgifter på inntil 50 % av tilsagnet. Prosjekter med tilskudd over 500 000 kroner kan i særskilte
tilfeller tilstås delutbetaling på ytterligere 25 % av tilsagnet.
NORCE er et forskningsinstitutt med mindre enn 10% grunnbevilgning, og vi er derfor avhengig av
ekstern finansiering for å kunne engasjere våre forskere i prosjektarbeid. Vi anmoder derfor om at
utbetalingsvilkårene for prosjektet Kompetansesenter for store forsknings- og innovasjonssatsinger i
Agder endres til;
Utbetalingsvilkår
Mottaker av støttemidlene må sende skriftlig anmodning til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
for å få utbetalt støtte. Inntil 50 % av tilsagnsbeløpet kan utbetales som forskudd når vilkårene for
tilbudet er akseptert. Resten utbetales avhengig av prosjektforløp. Minimum 20 % av tilsagnsbeløpet skal
gjenstå til sluttutbetalingen.
Dette er for øvrig i henhold til utbetalingsvilkår nedfelt i NORCE sin kontrakt med Sørlandets
kompetansefond for samme prosjekt.
Vennlig hilsen
Siren M. Neset

Siren M. Neset
Spesialrådgiver - forretningsutvikler / Regionansvarlig Agder
Special advisor - business developer / Regional Manager Agder
+47 930 83 537
Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand, Norway

norceresearch.no
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STRATEGI FOR UTDELINGER
FOR
STIFTELSEN AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

Vedtatt av styret den 26. november 2021

1. INNLEDNING
Stiftelsen ble opprettet 8 september 2003. Stiftelsens opprettere var 14 av 15
kommuner i tidligere Aust-Agder fylkeskommune. I 2007 ble siste kommune medlem.
Styret, sammen med fondets administrasjon, sikrer forsvarlig forvaltning av fondets
kapital, og forestår utdelinger til prosjekter i regionen som er egnet til å fremme
stiftelsens formål.
Styret har innenfor formålene angitt i vedtektene vedtatt dette strategidokument som
styringsgrunnlag for stiftelsens utdelinger.
2. MÅLSETTINGER
I § 4 Formål i vedtektene til fondet gir stifterne klare føringer for hvilke strategiske
hovedmål som skal legges til grunn for arbeidet. Formålet er angitt slik:
”Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i AustAgder og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder
bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.
Med utgangspunkt i § 4 i vedtektene er det fire hovedmålsettinger som skal søkes
realisert gjennom fondets arbeid:
-

Bidra til økt kompetanse og nyskapningsevne.
Sikring og etablering av arbeidsplasser.
Gode levekår for befolkningen.
Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.

Nedslagsfeltet er tidligere Aust-Agder fylke.
Den nærmere prioritering innenfor hovedformålene er angitt under punkt 3.
3. FORUTSETNINGER FOR STØTTE
Følgende forutsetninger må være på plass for at midler skal kunne tildeles:
-

Prosjektet og støtte til dette må være lovlig, herunder blant annet i henhold til
stiftelsesloven og statsstøtteregelverket
Prosjektet må være i samsvar med fondets angitte formål
Søkere må ha bosted/forretningsadresse eller ha aktivitet i regionen
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-

Man kan maksimalt søke om 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond
Samlet offentlig støtte til bedrifter kan ikke overstige terskler angitt i
statsstøtteregelverket
Det er ikke anledning å søke støtte til investeringer eller bygningsmessige
arbeider
Det er ikke anledning til å søke om tilskudd til ordinær drift
Søkere/prosjekteiere skal før styret behandler saken ha synliggjort prosjektets
betydning opp mot FNs bærekraftmål

4. PRIORITERINGER INNENFOR FORMÅLENE
Fondet vil innenfor de rammer og formål som ligger i vedtektene, prioritere prosjekter
som kan bidra til en bærekraftig utvikling og omstilling av regionen. Det anses
sentralt for fremme av alle de fire hovedformålene at regionen lykkes med det grønne
skiftet.
Prosjekter knyttet til sikring, utvikling og etablering av bærekraftige arbeidsplasser i
regionen, eller forskning og kompetanseheving som klart kan bidra til dette, herunder
bidra til sikring og utvikling av UiA og/eller andre kompetansemiljøer, vil stille sterkt.
For de enkelte hovedformål vil følgende momenter tillegges vekt:
-

-

-

For formålet kompetanse og nyskapningsevne det særlig bli lagt vekt på om
kompetanse og nyskapningsevnen vil ha relevans for et eller flere av de tre
øvrige hovedformål.
For formålet sikring og etablering av arbeidsplasser vil prosjekter knyttet til
fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser bli prioritert.
For formålet gode levekår vil det bli lagt særlig vekt på om prosjektet kan bidra
til å få mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid, eller om prosjektet er rettet
mot å endre et grunnleggende problem (og ikke kun være et avbøtende tiltak).
For formålet om å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder vil det særlig bli
lagt vekt på om prosjektet er egnet til å styrke UiA som regional og nasjonal
utdanningsinstitusjon.

For øvrig tillegges følgende stor vekt:
-

Hvor sentralt prosjektet er i forhold til hovedformålene i vedtektene, og hvor
sannsynlig det fremstår at prosjektet vil lede til formålsrealisering.
Om fondets midler kan utløse andre, og gjerne mer omfattende, virkemidler til
regionen.
Om tildeling kommer flere/mange aktører til gode (hub – løsninger mv)
Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft
Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen, og/eller med
høykompetente eksterne kompetansemiljøer

Fondet vil selv kunne initiere kontakt med miljøer som anses aktuelle for tyngre
satsinger.
Miljøer som mener å ha prosjekter som kan bidra til å realisere kompetansefondets
formål og målsettinger, vil kunne kontakte administrasjonen og eventuelt få anledning
2
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til å presentere en prosjektbeskrivelse som, om den fremstår som relevant/aktuell, vil
bli forelagt styret for vurdering.
5. SÆRSKILTE KRITERIER FOR OPPRETTERNE
Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og
formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra
oppretterne.
Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille fem kumulative
vilkår før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av
midler fra fondet.
-

-

Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette
mener en at oppretter ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er
tilført stiftelsen. Søknad fra oppretter som tilfredsstiller disse kriteriene vil ikke
ha fortrinnsrett men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag og på lik linje med
andre søknader.
Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte
oppretter.
I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver
med forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.
Oppretter må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.
Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor oppretters ordinære
driftsoppgaver.

6. TILDELING AV MIDLER OG STANS AV TILDELINGER
Fondet vil som hovedregel holde et prinsipielt skille mellom sin rolle som
finansieringskilde og prosjektgjennomføringen som sådan. Det vil imidlertid være
krav om faste møtepunkter og dialog knyttet til prosjekter som mottar støtte, herunder
for å sikre at prosjektet gjennomføres som forutsatt og har ønsket effekt.
Tildeling av midler finner normalt sted en gang i året, og for ett år av gangen. At
fondet ved en tildeling gir uttrykk for at man stiller seg positiv til oppfølging
påfølgende år er ikke å anse som en formell tildeling av midler. Flerårige prosjekter
må søke årlig.
Dersom et prosjekt ikke har forventet utvikling står fondet fritt til å tilbakekalle, stanse
eller redusere tildelinger.
Fondet kan velge ikke å utbetale midler dersom styret fatter vedtak om dette, jfr.
kapitalforvaltningsstrategien.

3

71/21 Søknad SmartOrg AS - forprosjekt - 21/20734-2 Søknad SmartOrg AS - forprosjekt : Søknad SmartOrg AS - forprosjekt

Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/20734-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Søknad SmartOrg AS - forprosjekt
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte
SmartOrg AS sitt forprosjekt, som omsøkt.

Vedlegg
Søknad til Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
Saksopplysninger
Generelt
SmartOrg AS er et selskap med syv ansatte som arbeider med å utvikle og tilby digitale
plattformer for informasjon og praktisk gjennomføring av formelle prosesser mv. for
eierseksjonssameier, velforeninger mv.
Forprosjektet som man søker om støtte til er knyttet til å se på nye samhandlingsmetoder
og verktøy via digitale plattformer, som kan bidra til at man får bedre og mer
velfungerende nærmiljø og boområder.
Målet er å avklare behov, og muligheter for forbedring, og deretter utvikle digitale
plattformer som sikrer bedre kommunikasjon, samhandling mv. i de aktuelle nærmiljø og
boområder.
Selskapet har allerede utviklet en portal som er i drift og hvor man har ca 130 kunder,
hovedsakelig bestående av velforeninger og eierseksjonssameier. Portalen ble utviklet,
delvis med støtte fra Forskningsrådet. Portalen benyttes i dag av medlemsbaserte sameier
og foreninger og profesjonaliserer driften av disse ved at stiftelse, drift, økonomi
kommunikasjon, aktivitet, formalia mv. håndteres og lagres på plattformen, og ligger
tilgjengelig for medlemmer.
Prosjektmål
SmartOrg AS med samarbeidspartnere skal gjennomføre et større forprosjekt med en
aktørkartlegging av kommuner, velforeninger, innbyggere, leverandører,
eiendomsutbyggere, FoU partnere og andre aktører for å se på nye samhandlingsmetoder
og verktøy for å bidra til velfungerende nærmiljøer og boområder. Fokus skal være på
mulighetene for å ta i bruk digitale verktøy for å forbedre samhandling, kommunikasjon og
kompetanseutveksling og skape bærekraftige nærmiljøer. Målet er å få på plass prosjekter
Dokumentnr.: 21/20734-2
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som gjør kommunene på Agder til foregangskommuner i Norge på dette området.
Kommuner som ikke har egne ressurser til å utvikle digitale plattformer vil ha spesielt høy
nytte av prosjektet.
Aktørene i prosjektet
Søker beskriver blant annet kommunene, velforeningene, beboere, leverandører,
utbyggere, FoU aktører mv. som relevant aktører i prosjektet, på ulike møter. Poenget er å
forsøke å lage en digital plattform som letter og styrker samhandlingen mellom disse
aktørene, (se figur på side 3 i søknaden).
Søker mener prosjektet også vil kunne få nytteverdi for mange parter også utover selve
prosjektet. Oppsummert ser man for seg nytteverdier av mer langsiktig karakter slik:
1. Kunnskap om verktøy for å styrke lokaldemokrati og innbyggermedvirkning
2. Få opp ideer om tiltak for å skape trygge bomiljøer og nærmiljøtiltak integrering
3. Bærekraft og ESG. Tilrettelegging for hvordan organisere og gjennomføre
delingsøkonomiløsninger og andre grønne løsninger
4. Kunnskap om nye digitale verktøy for effektivisering, samhandling og kommunikasjon i
kommunene.
5. Utveksle læring mellom kommuner dersom prosjektet får god forankring i Kommunenes
Sentralforbund og regionale planer
Organisering
Prosjektet er tenkt organisert slik at man ansetter en prosjektleder i 80 % stilling. Denne vil
spille på øvrige partnere/aktører, slik som kommuner, velforeninger mv. jfr. over. Etter det
en forstår vil man også knytte dette prosjektet opp mot selskapets samarbeid med UiA, slik
at studenter deltar og får relevant erfaring mv. knyttet opp til sitt fagområde. Prosjektet vil
for øvrig være fulgt opp av en egen styringsgruppe.
Videre vil man søke å knytte seg opp mot institusjoner som Brønnøysundregistrene,
Folkeregisteret, Statens kartverk, Vellenes Fellesorganisasjon, Frivillighet Norge,
Fylkeskommunene og KS, i den grad og det omfang dette kan bidra til samhandling
mellom aktørene og disse instansene.
Prosjektgjennomføring
Prosjektet er tenkt delt opp i tre hovedfaser, hvor søknaden nå kun omfatter første fase. I
denne fasen vil man utrede og foreslå nye digitale samhandlingsløsninger mellom
kommuner og innbyggere, med spesielt fokus på bomiljøer og velforeningenes rolle.
Prosjektperioden er satt til 14 måneder fra desember 2021 til februar 2023.
I fase to og tre vil man ta dette videre først i enkelte kommuner, og deretter få dette inn i et
større Interreg prosjekt for Norge, Sverige og Danmark. I fase 2 og 3 vil man også søke åf
å støtte til prosjektet fra større aktører som Forskningsrådet, Innovasjon Norge og EU.
Økonomi
Fase 1 i prosjektet har søknaden en ramme på NOK 750.000,- noe som er angitt til å
utgjøre 46 % av de totale prosjektkostnaden over tre år for Fase 1.

Vurderinger
Søker har utviklet en veldig god digital plattform som i dag er på vei til å bli et nyttig
verktøy for mange eierseksjonssameier, velforeninger og lignende. Daglig leder har hatt et
møte med søker og fått presentert dagens løsning og også selskapets videre tanker
knyttet til forprosjektet man nå søker om støtte til.
Etter administrasjonens vurdering er det ikke tvil om at søker sitter på mye god erfaring og
kompetanse som kan benyttes til å utvikle nye og innovative digitale løsninger som vil
Dokumentnr.: 21/20734-2
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kunne bedre kommunikasjon, samhandling og dialogen mellom for eksempel en kommune
og dens innbyggere. Videre at man i senere faser vil kunne stadig utvide funksjoner mv. i
en slik plattform.
Administrasjonen er også enig med søker i at det er mange uløste utfordringer i
kommunikasjon og samhandling både på kommunenivå, og på nærmiljønivå som kan
hjelpes eller løses ved hjelp av digitale verktøy.
Det er også påregnelig at det, i alle fall for enkelte av målgruppene er en viss betalingsvilje
knyttet opp mot et ønske om å bedre sakshåndtering, informasjon/kommunikasjon, og
samhandling. Det er følgelig påregnelig at det både nasjonalt og internasjonalt er et
marked for produktene man ser for seg å utrede i dette forprosjektet.
Prosjektet treffer på en del av de nye vurderingskriteriene etter ny strategi. Prosjektet vil
på sikt kunne få betydning for levekår i regionen, og kan på sikt også generere noen
arbeidsplasser. Videre innebærer prosjektet til en viss grad tverrfaglig samarbeid mellom
ulike regionale kompetansemiljøer. Dersom man lykkes i Fase 1, vil også prosjektet kunne
få utløsende effekt for andre midler (Forskningsrådet, EU). Hvorvidt dette vil skje, og i
hvilket omfang, er foreløpig uklart.
Når det er sagt så er dette prosjektet i stor grad knyttet til en isolert virksomhet, og
videreutvikling av denne. Prosjektet treffer følgelig dårlig på kriteriet i ny strategi om å
støtte bredere prosjekter/HUB-løsninger som gir et løft til mange/flere aktører.
Prosjektet ligger kanskje også mer opp mot et prosjekt som bør kunne løftes av andre enn
fondet, slik som selskapet selv (eierne), eventuelt med støtte fra andre aktører, slik som
Innovasjon Norge og Forskningsrådet.
De sistnevnte forhold, sammenholdt med at fondet har svært mange gode søknader for
kommende periode, og begrenset med midler, medfører at administrasjonen innstiller på
at søknaden avslås.

Konklusjon
Prosjektet vurderes isolert sett som et spennende prosjekt som kan utvikles basert på
søkers eksisterende digitale plattform og kunnskap. Prosjektet er imidlertid på mange
måter et prosjekt knyttet til et selskap, og videreutvikling av dette selskapet. Slik
administrasjonen ser dette vil det finnes mer naturlige samarbeidspartnere for et slikt
prosjekt enn fondet.
Videre har man for tiden begrenset med midler og svært mange søknader for prosjekter
som vurderes som mer treffende opp mot ny strategi. Basert på dette foreslår
administrasjonen at søknaden avslås.
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Søknad til Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
1. Søker
SmartOrg AS, Gullsmedgada 45, 4886 Grimstad, org. nr. 916 476 507
v/Eivind Halaas, eivind.halaas@smartorg.no, tlf. 906 10567, www.smartorg.no

2. Prosjektnavn og søknadsbeløp
Søknad om delfinansiering til å utrede og foreslå nye digitale samhandlingsløsninger mellom
kommuner og innbyggere med særlig fokus på bomiljøer og velforeningenes rolle.
Søknadsbeløp første år er kr. 750.000 som utgjør 46% av kostnaden for prosjektet. Dersom vi
lykkes med første fase, vil vi utvide prosjektet gradvis til andre og tredje fase som skal lede til et
flerårig skandinavisk Interreg prosjekt for årene 2023-2025, men det er ikke mulig å konkludere
på finansieringen før vi har resultatene fra det omsøkte prosjektet.

3. Sammendrag
SmartOrg AS med samarbeidspartnere skal gjennomføre et større forprosjekt med en
aktørkartlegging av kommuner, velforeninger, innbyggere, leverandører, eiendomsutbyggere,
FoU partnere og andre aktører for å se på nye samhandlingsmetoder og verktøy for å bidra til
velfungerende nærmiljøer og boområder. Fokus skal være på mulighetene for å ta i bruk
digitale verktøy for å forbedre samhandling, kommunikasjon og kompetanseutveksling og
skape bærekraftige nærmiljøer. Målet er å få på plass prosjekter som gjør kommunene på
Agder til foregangskommuner i Norge på dette området. Kommuner som ikke har egne
ressurser til å utvikle digitale plattformer vil ha spesielt høy nytte av prosjektet.

4. Bakgrunn
Søker er i dag en virksomhet som består av 7 ansatte og et team på totalt 10 personer som har
utviklet en innovativ plattform for å stifte og drive frivillige foreninger og sameier. Selskapet har
vært gjennom en vellykket pilotfase fra våren 2019 og frem til mars 2021 hvor vi åpnet forsiktig
opp for nye kunder. I dag har vi ca. 130 kunder, i hovedsak velforeninger og eierseksjonssameier, og i underkant av 4000 brukere i portalen vår. Selskapet har mottatt lån og støtte fra
Innovasjon Norge, og vært inkubatorbedrift under Innoventus Sør.
Vi hadde en samtale med daværende ledelse i kompetansefondet i oktober 2019, og møter
med flere kommuner i gamle Aust-Agder, andre interessenter samt med fylkesordfører som alle
bekrefter behovet for å forbedre samhandlingen med innbyggerne. Dette er også dokumentert
gjennom forskning på velforeningenes roller og utfordringer. Vi hadde et nytt møte med fondet
i september 2021 hvor vi presenterte vår portal og våre tanker om prosjektet for daglig leder,
og ble oppfordret til å søke støtte til prosjektet.
Portalen vi har utviklet og som delvis støttes som et FoU-prosjekt av Forskningsrådet, er en
skybasert og skalerbar plattformtjeneste som profesjonaliserer medlemsbaserte sameier og
foreninger. Den forenkler stiftelse, oppstart, drift, kommunikasjon, aktivitet og formalia
gjennom automatisert prosessflyt og integrasjoner. En ny forening eller sameie kan starte raskt
og oppfylle alle krav formalia og ulike organisasjonsmodeller og vedtekter. Styrearbeid,
økonomi, eksterne og interne prosesser automatiseres så langt som det er mulig og data
struktureres for læring, deling, samhandling og autonomi med følgende delmål:
• Utvikle og implementere finansiell infrastruktur basert på Open banking og PSD2
• Etablere og utvikle juridiske rammeverk, strukturer og innebygd kvalitetskontroll
1
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•
•
•
•

Etablere strukturer og aggregerende system for selvlæring (prosess-, design og produktforbedring, kvalitet og support)
Samhandlingsplattform for nye og eksisterende aktører
Effektivisering og automasjon av onboarding for kunder og kunders kunder
Benytte nye åpne datakilder og integrasjoner mot offentlige tjenester

5. Prosjektbeskrivelse
Beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester
Etter å ha jobbet mye med å støtte oppstart og drift av over 100 enkeltforeninger og
eierseksjonssameier har vi samlet mye data og en erfaringsdatabase. Vi har identifisert at det er
et stort behov for samhandling med aktørene rundt kundene våre, og disse behovene er
beskrevet nærmere under punkt 5 og 6 og danner grunnlag for behovene/kundene/markedet/
nytteverdien for prosjektdeltakerne.
Prosjektets bidrag i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger:
• Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder
Samhandling og digitalisering står høyt på agendaen i dag. Vi definerer oss som et
fremtidsrettet Plattformselskap innen Fintec, Proptec og Delingsøkonomi. Vi retter oss særskilt
inn mot frivillighet, eiendomsforvaltning og bærekraft som er samfunnssektorer hvor
digitaliseringen ikke er kommet så langt i dag. Prosjektet vil kunne være en motor inn mot
frivillighetssektoren som kommunene er helt avhengige av at fungerer godt.
• Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder
Det er i dag en verdiskapning i frivillig sektor på ca. 120 milliarder kroner, og det finnes 10
millioner medlemskap i foreninger og 500.000 eierseksjoner i Norge. Prosjektet og selskapet
SmartOrg sitt fundament er å støtte opp under frivillighet og gjøre det enklere for alle å ta på
seg frivillige verv. Vårt mål er at prosjektet støtter opp om nye løsninger innen frivillig sektor
som øker verdiskapningen. Det vil også bety at de skapes mange arbeidsplasser i kjølvannet av
en slik revitalisering. Vi som har startet selskapet ønsker å skape mange nye arbeidsplasser i vår
nisje inn mot frivillighet, og har lang erfaring som gründere i å bygge opp store virksomheter.
• Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder
Etter vår vurdering støtter prosjektet med å skape trygge og bærekraftige nærmiljøer og boområder opp under alle målene til fondet om å jobbe for gode levekår, ta vare på natur, fritidsaktiviteter, trygghet, sosial sikkerhet, tilgang på arbeid samt bygge bro over generasjoner og
etniske grupper. Vi mener også at prosjektet passer godt inn under 4 av de 5 hovedsatsningene
i Regionplan Agder 2030. Se mer på vår nettside om hvordan vi støtter FNs bærekraftsmål.
• Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder (UiA)
Virksomheten i selskapet og prosjektet skal være til gjensidig nytte for Universitetet i Agder
(UiA), studenter, selskapet og bidra til samskaping i vår region. Studenter får relevant praktisk
erfaring innen sine fagområder. UiA blir enda mer målrettet mot et fremtidsrettet næringsliv
med nye forretningsmodeller. Selskapet får stabil tilgang til regional kompetanse og kunnskap.
Det er 7 hovedområder innen et slikt samarbeid:
1. Ansettelser av studenter (pt. er 5 av 10 i teamet studenter ved UiA, 4 masterstudenter)
2. Konsulenter. Oppbygging av en tjenestemodul hvor studenter får opplæring i bruk av
vår portal og utfører selvstendige oppdrag mot konsulenthonorar for sameier, lag og
2
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3.
4.
5.

6.
7.

foreninger som er kunder av SmartOrg. Studentforening(er) vil kunne være med å
utvikle tjenesten og avtaleverket sammen med selskapet
Faglig samarbeid innen Finansfag (masteroppgaver økonomi, eiendomsfag, juridiske
problemstillinger og avtaleverk, konsesjoner Finanstilsynet)
Faglig samarbeid innen IKT/teknologifag (masteroppgaver teknologifag, koding,
maskinlæring, AI, GIS/kartteknologi, utvikle innovative API-er med andre aktører)
Studentforeningssamarbeid. Samarbeid med alle linjeforeningene ved UiA som kan
bruke vår plattform til å drifte disse enklere og samarbeide på utvikling av funksjonalitet
og brukervennlighet for å drifte linjeforeningene på best mulig måte
Prosjektsamarbeid. Det omsøkte prosjektet, prosjekter innen delingsøkonomiløsninger
Møteplass. Med mange studenter i vår organisasjon danner det en naturlig møteplass

6. Prosjektmål og målgruppe
Prosjektmål
SmartOrg AS med samarbeidspartnere skal gjennomføre et større forprosjekt med en
aktørkartlegging av kommuner, velforeninger, innbyggere, leverandører, eiendomsutbyggere,
FoU partnere og andre aktører for å se på nye samhandlingsmetoder og verktøy for å bidra til
velfungerende nærmiljøer og boområder. Fokus skal være på mulighetene for å ta i bruk
digitale verktøy for å forbedre samhandling, kommunikasjon og kompetanseutveksling og
skape bærekraftige nærmiljøer. Målet er å få på plass prosjekter som gjør kommunene på
Agder til foregangskommuner i Norge på dette området. Kommuner som ikke har egne
ressurser til å utvikle digitale plattformer vil ha spesielt høy nytte av prosjektet.
Kunden/markedet/aktørene i prosjektet
Aktørkarleggingen til venstre vil
kunne danne rammen for et
samhandlingsprosjekt mot
"Digitale bo- og lokalmiljøer" eller
andre samhandlingsløsninger som
måtte komme opp under
gjennomføring av forprosjektet.
Siden prosjektet vi søker støtte til
har en bred samfunnsnytteverdi
utover verdien av en vanlig
markedstransaksjon mellom to
private parter, er det utfordrende
å peke på kunden eller markedet.
Derfor er målsettingen at fase 2
og 3 i prosjektet skal definere opp
og gjennomføre konkrete
prosjekter som er finansiert av
aktørene som har en nytteverdi.
Vi som søker i fase 1 vil da ta en
rolle som partner eller leverandør
i slike prosjekter
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Nytteverdi av prosjektet for aktører utover som deltakende prosjektpartnere
Vi tror prosjektet vil kunne få nytteverdi for mange parter utover selve prosjektet. Oppsummert
ser vi for oss følgende nytteverdier av mer langsiktig karakter:
1. Kunnskap om verktøy for å styrke lokaldemokrati og innbyggermedvirkning
2. Få opp ideer om tiltak for å skape trygge bomiljøer og nærmiljøtiltak integrering
3. Bærekraft og ESG. Tilrettelegging for hvordan organisere og gjennomføre
delingsøkonomiløsninger og andre grønne løsninger
4. Kunnskap om nye digitale verktøy for effektivisering, samhandling og kommunikasjon i
kommunene
5. Utveksle læring mellom kommuner dersom prosjektet får god forankring i Kommunenes
Sentralforbund og regionale planer

7. Organisering
Prosjektledelse og partnere
Prosjektet vil ledes av en erfaren prosjektleder ansatt i selskapet med en stillingsbrøk omkring
80%. Det vil etableres en styringsgruppe som vil møtes jevnlig så snart prosjektpartnerne
(aktørene) som beskrevet ovenfor er på plass. Det forutsettes at en del av partnerne deltar
med egen tid dekket av arbeidsgiver, og disse er ikke definert inn i prosjektbudsjettet.
Det er en del regulatoriske problemstillinger rundt det å få til god samhandling mellom viktige
offentlige aktører, frivilligheten og private bedrifter. Derfor vil institusjoner som
Brønnøysundregistrene (Altinn og Enhetsregisteret), Folkeregisteret, Statens Kartverk, Vellenes
Fellesorganisasjon, Frivillighet Norge, Fylkeskommuner og Kommunenes Sentralforbund (KS)
være aktuelle deltakere. Utfordringen her blir å sette en grense slik at prosjektet ikke favner for
bredt.

8. Tidsplan og milepæler
Fase 1:
Forprosjekt for å utrede og foreslå nye digitale samhandlingsløsninger mellom kommuner og
innbyggere med særlig fokus på bomiljøer og velforeningenes rolle. Prosjektperiode på ca. 14
måneder fra desember 2021 til februar 2023.
Det vil ikke mulig å sette opp konkrete milepæler før det er avklart hvem som blir
prosjektpartnere. Prosjektet vil få mange partnere, og det vil derfor være høyt fokus på god
prosjektstyring gjennom hele prosjektperioden. En slutt-evaluering vil danne grunnlag for om
fase 2 og 3 skal iverksettes.
Fase 2:
Ikke inkludert i denne søknaden. Gjennomføre prosjekt med utvalgte pilotkommuner,
velforeninger, utbyggere og samarbeidspartnere. Finansiering fra partnere, Forskningsrådet,
regionale FoU midler, Innovasjon Norge (nettverksmidler), EU/Interreg-finansiering
Fase 3:
Ikke inkludert i denne søknaden. Delta som partner/underleverandør i et større Interreg
prosjekt med partnerkommuner i Norge, Sverige og Danmark.
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9. Økonomi
Budsjett og finansieringsplan
Ubetalt egeninnsats fra selskapet og bidrag i fra partnere inngår ikke i budsjettet, kun
kostnadsførte lønnsutgifter eller innleie av fagspesialister til prosjektet. Budsjettet kan endre
seg noe avhengige av hvilke prosjektpartnere som deltar.

10. Offentlig støtte
SmartOrg har fått kr. 750.000 i Kommersialiseringstilskudd 2 fra Innovasjon Norge. Støtteformålet er ikke det samme som det søkes om i prosjektsøknaden. I tillegg har selskapet fått
innvilget Skattefunn-finansiering fra Norges Forskningsråd for delmålet «Samhandlingsplattform for nye og eksisterende aktører». Sistnevnte delmål er delvis sammenfallende med
formålet i søknaden.
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Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Lydløs – Lydløs som helårsprosjekt
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne innvilge
støtte til stiftelsen Lydløs sitt prosjekt som omsøkt.
Vedlegg
Revidert søknad om støtte til Lydløs - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
SV Lydløs - søknad om støtte
Soknad om stotte til Lydlos - Aust-Ag der utviklings- og kompetansefond

Saksopplysninger
Generelt
Daglig leder har avholdt møte med stiftelsen Lydløs ved styret knyttet til et ønske fra
Lydløs om å få støtte til et treårig prosjekt med det formål å bygge en europeisk arena for
fremtidens båtliv.
Daglig leder har i etterkant av møtet mottatt et notat/utkast til søknad, hvor det deretter ble
gitt en konkret tilbakemelding om at prosjektet slik det ble presentert neppe ville bli
prioritert av styret slik den forelå. Det ble blant annet vist til at kompetansefondet ikke ville
gå inn og dekke festivalkostnader, noe som var en vesentlig del av budsjettpostene.
Videre ble det fremhevet at en søknad måtte knyttes opp mot ett eller flere av
kompetansefondets formål. Videre ble det fremhevet at en eventuell endelig søknad måtte
ligge nærmere kompetansefondets satsninger, og at det måtte synliggjøres hva Lydløs
eventuelt kunne bety for eksisterende og/eller nye aktører innenfor aktuelle næringer i vår
region.
I etterkant er det mottatt en revidert søknad.
Lydløs angir selv at man vil bidra til å realisere et bærekraftig båtliv, herunder ved å skape
et markedsgrunnlag for utslippsfrie båter. Lydløs vil være en arena både for
næringsaktører og publikum, herunder gjennom synlighet og informasjon vm. å bidra til at
man får samme omstilling innenfor båtbransjen som man nå har i bilbransjen.
Dokumentnr.: 21/21099-2
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Et av målene er å skape ny vekst i en tradisjonell næring i regionen, men da basert på
bærekraftige løsninger. Dersom man lykkes mener Lydløs at man kan skape en tredje
maritim industribølge med sentrum i Agder. Det fremheves at det fortsatt er aktører og
virksomheter i regionen som kan lede an i en slik satsning. Lydløs vil også bidra til en
grundig analyse av verdikjeden, herunder for å finne rom for aktører som kan stå for
utvikling og nyskapning i bransjen. Se egen figur i vedlegg 3.
Målet fremover i prosjektperioden er å gjøre Lydløs til en helårsarena, og derigjennom
sikre at Agder tar en ledende posisjon innenfor satsning på utslippsfrie båter. Gjennom
satsningen vil man både kunne bidra og bistå aktører på leverandørsiden av industrien, og
videre informere og skape entusiasme hos publikum, noe som også vil bidra til at
markedet kommer raskere på plass.
For ytterligere informasjon vises det til vedlagte reviderte søknad.
Økonomi
I opprinnelig utkast var det avsatt NOK 1.300.000,- av NOK 1.800.000,- til gjennomføring
av festivalen i 2022. tilbakemeldingen knyttet til dette var at kompetansefondet ikke ville gi
noen driftsstøtte til festivalen. I revidert søknad er budsjettet slik:
Analyser og samarbeidsprosjekter
Formidlingsaktiviteter
Prosjektledelse
Totalt

NOK 700.000,NOK 950.000,NOK 150.000,NOK 1.800.000,-

Søknaden omfatter støtte med NOK 500.000,- i året i en periode på tre år. Søker er kjent
med at man kun innvilger støtte for ett og ett år av gangen.
Vurderinger
Etter daglig leders vurdering er det viktig å satse på et fremtidig marked innen utslippsfrie
båter. Det fremstår som åpenbart at det på dette området vil komme mange av de samme
endringer som vi i dag ser innenfor bilmarkedet. Det er likevel påregnelig at det vil ta noe
lengre tid før man er over på/får byttet ut fritidsbåt-flåten, med mer bærekraftige løsninger.
Det er svært positivt at en aktør som Lydløs er etablert, ikke minst ved at Lydløs gjennom
sine arrangement bringer aktører innen næringen, og potensielle aktører, sammen. Videre
har Lydløs bidratt til at miljøvennlige båter i større grad er blitt kjent for
sluttbrukermarkedet.
Prosjektet vurderes opp mot kriteriene inntatt i ny strategi for utdelinger. Sentralt her er at
kompetansefondet skal bidra til at det etableres og sikres bærekraftige arbeidsplasser i
regionen. Videre at man skal satse på kompetanse og nyskapingsevne som blant annet
ligger nær opp til realisering av formålet om å skape/sikre bærekraftige arbeidsplasser.
Det skal videre legges vesentlig vekt på om støtte vil kunne utløse andre mer omfattende
virkemidler til regionen.
Prosjektet som sådan har et formål som er rettet mot sentrale deler av kompetansefondets
satsninger fremover, jfr. over. I dialog med Lydløs har imidlertid daglig leder fremhevet at
man ikke ønsker å gå inn med noen form for driftsstøtte til festivalen. Videre har en
signalisert at man eventuelt måtte innrette en søknad mot et prosjekt som kunne bidra til
etablering av arbeidsplasser i regionen, kompetansebygging mv. I denne sammenheng
fremstår det også som sentralt at man knytter til seg, og spiller på lag med, aktører i dette
markedet som allerede finnes i regionen, samt nye aktører som kan bidra til å løfte dagens
Dokumentnr.: 21/21099-2
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aktører over i en utslippsfri satsning. Aktørene bør slik daglig leder vurderer dette være en
sentral del av et slikt prosjekt for å sikre at prosjektet faktisk treffer de behov mv. som
ligger på næringssiden. Det er allerede i dag aktører på Agder som arbeider med ulike
løsninger knyttet opp til el-båter og andre varianter av miljøvennlig båtproduksjon mv.
Daglig leder har tidligere vært i dialog med enkelte av disse. Disse aktørene og deres rolle
er imidlertid ikke mulig å spore i prosjektet som er presenter i den reviderte søknaden.
Etter daglig leders syn er det en stor svakhet ved søknaden at ikke aktørene er med mer
direkte i dette prosjektet, og at dette er synliggjort overfor kompetansefondet. Det ville ha
styrket søknaden vesentlig dersom det var mange aktører i regionen som sammen med
Lydløs søkte om støtte til å omstille eksisterende næring, og utvikle ny fremtidsrettet
næring innenfor utslippsfrie båter markedet.
Det er videre vanskelig ut fra søknaden å se hvilke reelle effekter det omsøkte prosjektet
vil kunne ha for både nye og eksisterende aktører, og derved for de formål
kompetansefondet skal fremme.
Uten at det fremgår klart noe sted synes mye av søknaden fortsatt å være rettet mot
aktiviteten knyttet til Lydløsfestivalen som avholdes årlig. I selve budsjettet fremgår ikke
dette direkte, men det er vel grunn til å anta at mye av aktiviteten som er beskrevet
nettopp vil være relatert til selve festivalen. Slik daglig leder vurderer dette er følgelig
eventuell støtte i stor grad direkte eller indirekte en form for driftsstøtte til selve festivalen.
Selv om daglig leder er svært positiv både til Lydløs og arrangementet Lydløsfestivalen,
finner ikke daglig leder å kunne anbefale at man innvilger støtte som omsøkt. Dette henger
primært sammen med følgende forhold:
1. Prosjektet synes å være for løsrevet og med for stor avstand til de aktørene i
regionen som kan være del av utviklingen av fremtidens utslippsfrie
fritidsbåtløsninger.
2. Slik det fremstår vil støtte til prosjektet helt eller delvis fort bli en form for
driftstøtte til selve Lydløsfestivalen.
3. Kompetansefondet har begrenset med midler, og det må foretas strenge
prioriteringer mellom prosjekter ut fra kriteriene angitt i ny strategi for utdelinger.
I konkurranse med andre prosjekter når ikke dette prosjektet helt opp.
Konklusjon
Daglig leder finner ikke å kunne anbefale støtte til søknaden som omsøkt.

Dokumentnr.: 21/21099-2

side 3 av 3

72/21 Lydløs - Søknad om støtte - - 21/21099-2 Lydløs - Søknad om støtte - : Revidert søknad om støtte til Lydløs - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arena for fremtidens båtliv

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
v/Ole Magnus Heimvik
Arendal 11/11 2020

Revidert søknad om økonomisk støtte til
Lydløs
Lydløs forening søker med dette Aust-Agder utviklings- og kompetansefond om kr 500.000 i
årlig støtte i en prosjektperiode på tre år fra januar 2022 til januar 2025.
Begrunnelse for søknaden følger under.

Mvh
Sidsel Pettersen
Leder Lydløs - arena for fremtidens båtliv
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Lydløs - å skape et marked for utslippsfritt båtliv
Foreningen Lydløs er dannet på grunnlag av visjonen om å realisere et bærekraftig båtliv.
Vårt mål er å skape et markedsgrunnlag for utslippsfrie båter. Vi er en arena der båtbransjen
møtes, blir kjent, lærer av hverandre og nye samarbeid oppstår. Vi er en arena der publikum
får øynene opp for hvorfor det er viktig med et bærekraftig båtliv, hvordan de kan endre
bruksmønster, og får oppleve utslippsfrie båter på nært hold. Slik forener vi fremtidens båtliv
med nyskaping, vekst og grønne arbeidsplasser i vår region.
Vi tror at et bærekraftig båtliv vil gi enda bedre brukeropplevelser. Det industrielle skiftet
kommer, akkurat som i bilbransjen. Men markedet er fremdeles umodent. Lydløs griper en
unik mulighet for vår region til å ta en posisjon som europeisk arena for fremtidens båtliv.
Lydløs lager møteplasser mellom den “tradisjonelle båtbransjen” og nye aktører. Hvis
regionen skal oppleve vekst, nyskaping og nye arbeidsplasser i maritime næringer fremover,
må dette både handle om omstilling og skalering i etablerte bedrifter, og fremveksten av helt
nye bedrifter.
Lydløs som helsårsarena
Lydløs startet etter et forprosjekt der næringsliv og offentlig forvaltning i Agder deltok.
Spørsmålet var hvordan vi kan øke farten mot et utslippsfritt båtliv og samtidig skape
næringsmuligheter i regionen. Et av de viktigste funnene i prosjektet, var det store behovet
for å påvirke mentaliteten både hos næringslivet, politisk nivå, og ikke minst kundesiden.
Altså å skape et marked for utslippsfrie båter ved å bygge tilbud og etterspørsel samtidig.
Det er behov for en arena for fremtidens båtliv. Posisjonen er ledig, og vi mener ingen er
bedre egnet enn Agder til å ta ledelsen.
Vi søker derfor om finansiering for kunne skape næringsvekst i Agder-regionen når
båtbransjen nå skal omstilles.
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En tredje, maritim industribølge med sentrum i Agder
Agder har en lang og stolt maritim industrihistorie. Først som den sentrale regionen for
seilskuter og sjøfart på 1800-tallet. Ikke noe sted i landet ble det bygget flere skip enn i
gamle Nedenes Amt, som alene sysselsatte mer enn 4300 personer knyttet til skipsfart.
Deretter var Agder sentrum for en nasjonal plastbåtindustri i etterkrigstiden. Agder var rundt
1970 europas største eksportør av fritidsbåter støpt i armert glassfiber, og utgjorde den
største næringsklyngen for fritidsbåter i vår del av verden.
Nå skal båtlivet bli utslippsfritt. Utfasing av bensin- og dieselmotorer er imidlertid bare en del
av det grønne skiftet på sjøen. Det kommer også krav om sirkulær bruk av materialer i båter.
Vedlikehold og bunnstoff må bli miljøvennlig. Nye båter vil ha mer software og kunstig
intelligens enn vi er vant med. På flere av disse områdene er det relevant å utvikle
samarbeidsprosjekter med Universitetet i Agder, både på forskning og utdanning.
Dette er et industrielt skifte i hele båtbransjen, og det utløser behov for nye produkter og
tjenester i hele verdikjeden. Agder kan bruke vår maritime industrikompetanse til å skape
arbeidsplasser og økonomisk vekst, og et båtliv som er skånsomt mot sjøen og miljøet.
Dette kan bli den tredje maritime industribølgen i Agder. Hvis ikke vi griper sjansen, kommer
noen andre til å gjøre det.
Reindustrialisering i Agder
Den tredje maritime industribølgen kan føre til en reindustrialisering i Agder hvis vi spiller
kortene godt. De neste tiårene kan vi skape arbeidsplasser, grønn vekst og
kompetansebygging i vår region. Ikke bare har vi båtbyggerkompetanse, vi har en stor
maritim leverandørindustri og servicenæring.
Den mekaniske industrien i Agder har tidligere vært en stor arbeidsgiver, og kan bli det igjen.
I flere ledd av verdikjeden knyttet til fremtidens båtliv, vil det være behov for arbeidsintensiv
produksjon, i tillegg til en kjede av tilknyttede leverandører og servicenæringer. Agder har
mistet mange arbeidsplasser som krever praktisk kompetanse og erfaring. Flere slike jobber
vil være viktig for sosial bærekraft i vår region.
Regionale myndigheter og bedrifter jobber sammen i Electric Region Agder for å skape
verdens første helelektriske samfunn. Vi har tilgang på fornybar kraft, og vi får snart en av
verdens største batterifabrikker.
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Verdiskaping i både etablerte og nye virksomheter i båtbransjen
Det er fremdeles mange arbeidsplasser igjen i regionen knyttet til båtbransjen. Ibiza Boats,
Winrace og Viknes er noen eksempler. Flere etablerte bedrifter i regionen som for eksempel
Viking Norsafe og Supercharge, har forutsetninger for å en betydelig vekst knyttet til
elektrifisering av båtlivet.
Vi ser allerede at bedrifter i regionen, som Thomic Aluminium på Stoa, ser på nye muligheter
knyttet til fremtidens båtliv. Våren 2022 ruller de ut de første aluminiumsskrogene til den
første norske serieproduserte elbåten fra Green Waves på Gjeving.
Det ligger fortsatt lokal kompetanse og utviklingsmuligheter hos tradisjonsrike
båtprodusenter som nå har flagget ut, som Windy, Marex og Nidelv.
Verdikjeden
Under følger en skisse over verdikjeden knyttet til det industrielle skiftet i båtindustrien.

Lydløs ønsker å analysere verdikjeden grundig, for å finne rom for utvikling og nyskaping.
Aktuelle samarbeidspartnere kan være UiA Shift og Agder batteri.
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Formidling som skaper kundegrunnlag
Skal regionale bedrifter lykkes med løsninger for et utslippsfritt båtliv, trenger de kunder. Det
er en formidabel oppgave for hver enkelt aktør alene å bygge kundegrunnlag samtidig som
de nye løsningene utvikles. Lydløs vil være en arena som løfter frem mulighetene gjennom
publikumsbaserte formidlingsaktiviteter.
Utslippsfrie båter vil gi gode brukeropplevelser. Delingsøkonomi kan gjøre sjøen mer
tilgjengelig for alle. Stillhet bidrar til bedre levekår både over og under vann. Lydløs vil være
en arena som øker bevisstheten om bedre brukeropplevelser - og en arena der publikum
kan prøve elbåter og møte næringsaktører med nye løsninger.
Modellen under viser hvordan et markedsgrunnlag blir skapt.

For å lykkes med å skape et marked for nullutslippsbåter, må det legges vekt på å treffe
innovatører og tidlige brukere. Det er krevende å si hvem dette er, men gjennom
kampanjearbeid og markedsrelaterte aktiviteter vil Lydløs være en synlig arena som
innovatører og tidlige brukere kan søke til for informasjon og inspirasjon. Samtidig er det
viktig å informere bredt, slik at holdningene til fremtidens båtliv plantes gjennom flere år for å
gi grunnlag for den tidlige majoriteten av elbåtkunder.

Stiftelsen Lydløs. Org.nr. 924 320 486. Bankkonto: 2801 53 91105. www.lydlos.no
c/o Innoventi as, Postboks 89, 4801 Arendal

72/21 Lydløs - Søknad om støtte - - 21/21099-2 Lydløs - Søknad om støtte - : Revidert søknad om støtte til Lydløs - Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Arena for fremtidens båtliv

Prosjektomfang og finansiering
Vi ønsker å gjennomføre Lydløs som et helårsprosjekt over tre år, fra og med januar 2022 til
januar 2025. Ambisjonen er å bli en europeisk arena for fremtidens båtliv. Etter
prosjektperioden er over vil vi evaluere om det er grunnlag for ordinær drift.
Lydløs skal finansieres gjennom støtte og sponsorer med offentlige og private midler.
Lydløs er en stiftelse, og organisert som en forening. I styret sitter Morten Haakstad i
Arendal næringsforening (styreleder), Sidsel Pettersen og Ståle Almenning fra Innoventi,
Torstein Thorsen Ekern fra Greenstat Energy, Ragnhild Hammer i Arendal kommune og
Sverre Knutsen i Arendal by.
Lydløs har ingen ansatte, og kjøper inn tjenester lokalt.
Årlig budsjett for Lydløs forening er kr 1.800.000. Dugnadsinnsats kommer i tillegg.

Budsjett Lydløs 2022

Analyser og samarbeidsprosjekter

700.000

Formidlingsaktiviteter

950.000

Prosjektledelse

150.000

Totalt
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From:
Sent:
To:
Subject:

Heimvik, Ole Magnus
Wed, 3 Nov 2021 11:09:05 +0000
Sidsel Pettersen
SV: Lydløs - søknad om støtte

Hei Sidsel!
Jeg har gått gjennom søknaden og gir som avtalt en tydelig tilbakemelding på utkastet som er
mottatt.
Dessverre kan jeg med forholdsvis stor grad av sikkerhet si at en søknad som den foreliggende
ikke vil nå frem hos styret.
Først og fremst var det et sentralt moment fra min side i vårt møte at man burde få med
regionale bransjeaktører i prosjektet, og synliggjøre på en tydelig måte hvordan Lydløs eventuelt
vil kunne ha betydning for sikring og utvikling av bærekraftige og fremtidsrettede arbeidsplasser i
regionen. Dette med å sikre og legge til rette for nye bærekraftige arbeidsplasser i regionen er
som nevnt fondets hovedsatsning i årene som kommer.
Det er slik jeg ser det forholdsvis klart at styret ikke vil gå inn og yte støtte til rene
festivalkostnader, som er de sentrale kostnader i det budsjettet som fulgte søknaden. Dette selv
om slike innkjøp i stor grad skjer hos lokale aktører, slik som Innoventi.
Skal vi gå inn i prosjekter så må det være mer enn at vi er med på å dekke kostnader til lønn mv.
i en prosjektperiode. Det må være en sannsynlig og målbar merverdi knyttet opp mot et eller
flere av våre formål; kompetanse/forskning/nyskapningsevne, arbeidsplasser, levekår og
utvikling av UiA.
Videre tror jeg at ønske om å gjøre Lydløs konseptet til et franchise konsept som kan
gjennomføres i mange byer, har liten relevans for fondets fastlagte formål som er knyttet til vår
region, og dette vil følgelig tillegges liten eller innen vekt av styret.
Skal man ha noen mulighet til å få støtte til et prosjekt som dette så tror jeg det er helt
avgjørende at man i langt større grad klarer å knytte søknaden opp mot fondets satsning, og da
også ved å ha aktører fra næringen mer med, og videre at man klarer å synliggjøre hva Lydløs
kan bety for både eksisterende og nye aktører innenfor denne næringen i vår region. Det er da
kanskje mest naturlig å se dette opp mot formålene kompetanse/nyskapningsevne og
arbeidsplasser.
Hører fra deg om dere vil at jeg skal ta dette opp med styret i november-møtet, eller om dere vil
se mer på dette og heller vurdere om dere etterhvert har noe som kan tas med i et senere møte,
for eksempel første møte i 2022.

Med vennlig hilsen
Ole Magnus Heimvik
Daglig leder
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
ole.magnus.heimvik@aaukf.no
Telefon: +47 99 79 64 14

Fra: Sidsel Pettersen <sidsel@innoventi.no>
Sendt: fredag 15. oktober 2021 11:50
Til: Heimvik, Ole Magnus <Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no>
Emne: Lydløs - søknad om støtte

hei,
og takk for konstruktivt møte.
Basert på innspill og dialog oversender vi vedlagt søknad om støtte til finansiering av Lydløs i
Arendal for en prosjektperiode på tre år fra januar 2022 til januar 2025.
Vi ser frem til videre dialog om søknaden.
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.
Mvh
Sidsel :)
__________________
Sidsel Pettersen
Festivalsjef Lydløs
mob +47 91 35 10 71
www.lydlos.no
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
v/Ole Magnus Heimvik
Arendal 15/9 2020

Søknad om økonomisk støtte til Lydløs
Lydløs forening søker med dette Aust-Agder utviklings- og kompenatsefond om kr 500.000 i
årlig støtte i en prosjektperiode på tre år fra januar 2022 til januar 2025.
Begrunnelse for søknaden følger under.

Mvh
Sidsel Pettersen
Festivalsjef
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Lydløs - visjonen om å skape et marked for utslippsfritt båtliv
Vi vet at fremtidens båtliv skal bli utslippsfritt. Markedet er umodent i dag, men det kommer
til å akselerere. Ifølge det Internasjonale energibyrået er all fossil energi faset ut innen 2050.
Utfasing av bensin- og dieselmotorer er imidlertid bare en del av det grønne skiftet på sjøen.
Det kommer også krav om sirkulær bruk av materialer i båter. Vedlikehold og bunnstoff må
bli miljøvennlig. Nye båter vil ha mer software og kunstig intelligens enn vi er vant med.
Hele fritidsbåtbransjen skal omstilles, og det utløser behov for nye produkter og tjenester i
hele verdikjeden. Og de som vil ta en tydelig markedsposisjon, må handle nå. Likevel går
utviklingen for norske fritidsbåter alt for sakte.
Lydløs er etablert for å endre dette. I løpet av de kommende årene skal det settes fullt trøkk
på å lage et markedsgrunnlag for en utslippsfri båtbransje. Vi vil gripe en unik mulighet til å
ta en posisjon som europeisk arena for fremtidens båtliv.
Agder skal bli sentrum for en ny utslippsfri båtbransje.
Forpliktelser
Norge har forpliktet seg til å bli et lavutslippssamfunn frem mot 2050. Bare i løpet av de
neste 8 årene skal utslippene mer enn halveres sammenlignet med 1990-nivå.
Bensin og diesel skal byttes ut med fornybare energikilder. Det gjelder også på sjøen. Vi vet
ikke hvor fort det skjer, men vi vet at båtlivet blir utslippsfritt.
Til tross for de globale driverne, som vil lede til et industrielt skifte, skjer det foreløpig lite i
fritidsbåtbransjen. Sektor etter sektor jobber for nullutslipp, men når det gjelder fritidsbåter
går utviklingen svært sakte, både på tilbudssiden og etterspørsel i markedet.
Electric Region Agder
Electric region Agder er et samarbeid om å skape verdens første helelektriske samfunn på
100% ren energi innen 2030. Visjonen er umulig å nå uten at det også skjer en endring
innen fritidsbåter, yrkesbåter og passasjerbåter.
I 2019 inviterte Innoventi og Arendal kommune 50 personer med interesse for fritidsbåter og
elektrifisering til et forprosjekt med spørsmålet: Hvordan kan vi få fart på omstillingen til
utslippsfrie fritidsbåter, og skape forretningsmuligheter samtidig?
Forprosjektet konkluderte med at det må arbeides innen temaene politikk, lading,
energilagring og mentalitet.
Stiftelsen Lydløs. Org.nr. 924 320 486. Bankkonto: 2801 53 91105. www.lydlos.no
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Problemet
Temaet mentalitet handler om virkelighetsforståelse og oppfatninger. Båtbransjen arbeider
sakte for et grønt skifte, og mange er foreløpig skeptiske til elektrifisering. Båtbrukere flest
tenker lite over klima og miljø når de er på sjøen, og etterspør i liten grad bærekraftige
løsninger. Interessen for nullutslipp på sjøen er lav - både på tilbudssiden og på
etterspørselssiden.
Nullutslipp på sjøen er ingen “quick fix”. Det kreves mye mer energi for å flytte en båt på
sjøen enn en bil på veien. Dagens batterier lagrer mindre energi enn en bensintank, og er
dessuten langt dyrere. Levetiden på båter er mange år, og det er dårlig økonomi og lite
bærekraftig å erstatte mange av dagens fritidsbåter med nye elbåter.
Det grønne skiftet må også gjelde på sjøen, men hva er løsningene, og hvordan kommer vi
dit? Kan utfordringene også bety muligheter for næringslivet i Arendal og på Agder? Det er
behov for en arena som løfter diskusjonen, og ser på hvordan norske virksomheter kan bidra
til forbedring både lokalt og internasjonalt.
Løsningen
For å skape en balansert diskusjon, og få opp tempoet i tilbud og etterspørsel, ønsker vi å
etablere en arena for å dele kunnskap og inspirasjon om fremtidens båtliv.
Arenaen har fått navnet Lydløs. Lydløs består av en festival som lar publikum få se og prøve
elbåter og andre nullutslippsløsninger. Lydløs er også en fagkonferanse der kunnskap deles,
og et bransjetreff hvor lokale, regionale, nasjonale og internasjonale aktører kan bygge
nettverk.
Lydløsfestivalen ble arrangert i en digital utgave i 2020, og hadde sin fysiske debut i Arendal
i juni 2021. I 2022 blir Lydløsfestivalen arrangert i Arendal og i Os utenfor Bergen.

Lydløs som helårsprosjekt
Erfaringene fra Lydløs er at det er behov for helårsaktivitet. I tillegg til å arrangere festival i
juni, ønsker vi å lage en podkast som tar pulsen på det som rører seg på elbåtfronten både
nasjonalt og internasjonalt.Podcasten vil lede til kontinuerlig faglig oppdatering og
nettverksbygging innen båtbransje, teknologimiljøer, politikk og forvaltning. Podkasten vil
være en motor for informasjon og diskusjon om fremtidens båtliv. Rundt podkasten ønsker vi
å skrive kronikker, delta i debatter i sosiale medier, og samarbeide med andre aktører for å
holde diskusjonen om fremtidens båtliv varm hele året.
Norsk elbåtforening og Business Region Gøteborg har idéer for elbåtstafetter som Lydløs
gjerne vil samarbeide om å realisere. Et annet aktuelt tiltak er å samarbeid med lokale
aktører om å lage et båtrace for elbåter.
Stiftelsen Lydløs. Org.nr. 924 320 486. Bankkonto: 2801 53 91105. www.lydlos.no
c/o Innoventi as, Postboks 89, 4801 Arendal

72/21 Lydløs - Søknad om støtte - - 21/21099-2 Lydløs - Søknad om støtte - : Soknad om stotte til Lydlos - Aust-Ag der utviklings- og kompetansefond

Arena for fremtidens båtliv

Effekter av Lydløs
Innovasjon og næringsmuligheter
Det grønne skiftet på sjøen har behov for nye produkter og tjenester i hele verdikjeden for
fritidsbåter, yrkesbåter og passasjerbåter. Om ikke næringslivet på Agder griper muligheten,
kommer andre til å gjøre det. Overgangen til utslippsfritt båtliv kan bevare eksisterende
arbeidsplasser, opprette nye, og trekke til seg andre virksomheter for samarbeid og/eller
etablering i Agderregionen.
Lydløs er en arena for å dele kunnskap, løfte problemstillinger og vise frem løsninger. Det
skaper innovasjon, inspirasjon og utvikling.
Lydløs er en møteplass for ulike aktører både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Det skaper samarbeid og konkurransekraft.
Lydløs viser frem grønne løsninger for sjøen, og lar folk få prøve elbåter. Det bygger marked
gjennom å normalisere elektrifisering, og skape interesse og etterspørsel blant publikum.

Bærekraftsmål
Årlige klimagassutslipp fra rundt 650.000 motoriserte fritidsbåter er, ifølge Statistisk
sentralbyrå, 278.000 tonn CO2-ekvivalenter.
I tillegg slipper fritidsbåter i Norge ut 146 tonn mikroplast og 56 tonn kobber- og
sinkforbindelser fra maling og bunnstoff.
I tillegg til å redusere klimagassutslipp og være til fordel for livet under vann, gir det grønne
skiftet på sjøen også muligheter for anstendig arbeid og økonomisk vekst, innovasjon og
infrastruktur, samt ansvarlig forbruk og produksjon. Lydløs er en arena for bærekraftsmål
nummer 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, og ikke minst bærekraftsmål nummer 17 - samarbeid for å nå
målene.

Merkevarebygging av Arendal og Agder
Vi tror Lydløs kan ha en merkevare-effekt for Arendal og Agder. Lydløs bidrar til å skape
positive assosiasjoner om en fremtidsrettet region, som går foran for på elektrifisering og
bærekraft.

Stiftelsen Lydløs. Org.nr. 924 320 486. Bankkonto: 2801 53 91105. www.lydlos.no
c/o Innoventi as, Postboks 89, 4801 Arendal

72/21 Lydløs - Søknad om støtte - - 21/21099-2 Lydløs - Søknad om støtte - : Soknad om stotte til Lydlos - Aust-Ag der utviklings- og kompetansefond

Arena for fremtidens båtliv

Prosjektomfang og finansiering
Vi ønsker å gjennomføre Lydløs som et helårsprosjekt over tre år, fra og med januar 2022 til
januar 2025. Ambisjonen er å bli en europeisk arena for fremtidens båtliv. Når
prosjektperioden er over vil vi evaluere om det er grunnlag for ordinær drift.
Vi ønsker at Lydløs, så langt som mulig, skal være gratis for deltakere og publikum.
Billettinntekter dekker kun faktiske utgifter til bespisning. Lydløs skal finansieres gjennom
støtte og sponsorer med offentlige og private midler. Lydløs-arrangement i andre byer blir
finansiert av lokale arrangører. Båtrace, elbåtstafett o.l. blir finansiert i samarbeid med andre
medarrangører.
Lydløs er en stiftelse, og organisert som en forening. I styret sitter Morten Haakstad i
Arendal næringsforening (styreleder), Sidsel Pettersen og Ståle Almenning fra Innoventi,
Torstein Thorsen Ekern fra Greenstat Energy, Ragnhild Hammer i Arendal kommune og
Sverre Knutsen i Arendal by. Norsk elbåtforening er medarrangør av Lydløsfestivalen.
Lydløs har ingen ansatte, og kjøper inn tjenester lokalt.
Årlig budsjett for Lydløs forening er kr 1.800.000. Dugnadsinnsats kommer i tillegg.

Budsjett Lydløs arena 2022

Lydløsfestivalen i Arendal 2022
Festivalledelse
Sekretariat og økonomi

100.000
50.000

Prosjektledelse

100.000

Programarbeid og booking

250.000

Markedsføring Lydløs Arendal

100.000

Teknisk produksjon og utstyr masterclass og podkaststudio

50.000

Teknisk produksjon av fagkonferanse 17. juni

80.000

Leie av lokaler, teknikk og billettering, Arendal kulturhus

80.000

Bevertning fagkonferanse, blåtur og bransjefest
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Prosjektledelse, innovasjonscamp 18. juni

80.000

Rekvisita og fotovegg

60.000

Vakthold og sikkerhet

60.000

Fotodokumentasjon og aftermovie

70.000

Diverse

30.000

Totalt

1.300.000

Lydløs podkast vår og høstsesong 2022
Innholdsproduksjon

200.000

Teknisk produksjon og publisering

125.000

Artikkelversjoner og markedsføring av episoder
Totalt

75.000
400.000

Arendalsuka 2022
Programarbeid, booking og gjennomføring

40.000

Teknisk produksjon

30.000

Markedsføring og artikler

30.000

Totalt
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21/17585-2
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
15.10.2021

UiA - Søknad - Master i rettsvitenskap
Administrasjonens forslag til vedtak
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne innvilge støtte til
foreliggende søknad fra UiA knyttet til etablering av master i rettsvitenskap.

Vedlegg
210825 Søknad sendt AAUK_MAJUR.pdf
Vedlegg 1_Advokatforeningen, Kompetansefondet.pdf

Saksopplysninger
Universitet i Agder ønsker å etablere et masterstudium i rettsvitenskap fra og med 2022. I
denne forbindelse er det søkt om støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med
NOK 1 million i 2022, og NOK 2 millioner i årene 2023-2025; totalt NOK 7 millioner.
UiA er inne i en fase hvor man forsøker å utvide studietilbudet vesentlig ved innføring av to
«tunge» profesjons-/masterstudier. Profesjonsstudiet i psykologi er allerede vedtatt
igangsatt og kompetansefondene i Agder har vært bidragsytere til oppstart av dette
studiet. Det neste studiet man ønsker å få på plass er et masterstudie i rettsvitenskap.
UiA har siden 2011 hatt et bachlor program i rettsvitenskap. Dette innebærer at studenter
kan ta faget de første årene i Agder, for deretter å måtte gå videre på et av universitetene
som tilbyr masterstudiet. UiA har ikke hatt anledning til å tilby masterstudier med bakgrunn
i reguleringen i gradsforskriften, hvor det frem til i vår var fastsatt at det kun var UiO, UiB
og UiT som kunne tilby master innenfor fagområdet.
Våren 2021 ble det foretatt endringer i gradsforskriften som innebærer at også andre
universitet mv kan tilby masterstudier i rettsvitenskap. Så langt en kjenner til er det planer
om å tilby slike studier både ved UiS, og ved BI. For UiA er det viktig å komme tidlig i gang
med studietilbudet, herunder for å sikre universitet både lærekrefter og studenter, og
derved få «etablert» studiet som et relevant studietilbud for jusstudenter så tidlig som
mulig.
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Oppstart av studiet høsten 2022 medfører et behov for å øke stillingene innenfor den
juridiske fagenheten ved Handelshøyskolen UiA med 4,3 vitenskapelige stillinger. Samtidig
kan man ifølge UiA ikke påregne å få støtte via staten/studentfinansieringen til dette
studiet de første årene. Basert på dette søkes det om støtte fra kompetansefondet for å
etablere studiet. Det søkes om støtte over en periode på fire år, hvoretter det legges til
grunn at studiet vil bli tilnærmet fullfinansiert gjennom statsbudsjettet.
UiA angir at det er svært viktig for universitet å få på plass de to studiene innen psykologi
og rettsvitenskap da dette er solide og tradisjonsrike disiplinstudier som vil kunne gi
universitet økt tyngde og attraktivitet, samt utfylle samfunnsoppdraget om å utdanne
kandidater som har opparbeidet evne til refleksjon, problemløsning og kritisk tenkning.
Videre håper man at etablering av masterstudiet i regionen vil gjøre rekrutteringen av
nyutdannede enklere i vår region. Dette har en også støtte for at vil være en konsekvens i
de utredninger som ligger til grunn for NOK 2020:3 om lov om universiteter og høyskoler.
Her fremgår det at studenter som får studere regionalt ofte også søker seg ut i det
regionale jobbmarkedet etter endt studium. Uttalelser fra advokatforeningen i Agder
underbygger at det er et økende behov for jurister i regionen og foreningen oppmuntrer
følgelig til støtte for å få på plass etablering av masterstudiet i Agder.
Økonomi
Totalkostnaden ved å etablere studiet er anslått til NOK 33,4 millioner kroner over en
periode på fire år. Oppstilling over kostnadene og forslag til finansiering følger av tabellen
under.

Som det fremgår ber universitet om en støtte fra kompetansefondet på NOK 1.000.000,for 2022, og deretter NOK 2.000.000,- i året de neste tre årene deretter. Samlet utgjør
dette en søknad om støtte på NOK 7 millioner.
UiA vil selv bidra med egeninnsats på NOK 10,15 millioner, og annen finansiering er angitt
til NOK 16,25 millioner. Her er blant annet støtte fra Sørlandets kompetansefond lagt inn.
Sørlandets kompetansefond har hittil bevilget støtte for 2022 med NOK 1.500.000,-.

Vurderinger
Støtte til videre utvikling av UiA er et av de konkret angitte formålene som fremgår av
vedtektene. Videre treffer søknaden på flere andre sentrale tildelingskriterier, slik som
blant annet styrking av kompetanse og forskningsmiljøer i regionen.
Det at universitet får flere tyngre masterfag studier, slik som rettsvitenskap, vil også ha stor
betydning for videre utvikling av universitet. Det er all grunn til å tro at dette, som UiA selv
beskriver det, vil gi universitetet større tyngde og på sikt også større annerkjennelse.
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Videre vil etablering av et masterstudie i rettsvitenskap også ha betydning for lokalt
arbeidsliv. Etablering av linjen vil medføre etablering av flere
høykompetansearbeidsplasser ved UiA og også medføre at vi får flere høykompetanse
studieplasser i regionen, som igjen kan være positivt for rekrutteringen til slike stillinger i
vår region, jfr. også uttalelse fra advokatforeningen.
Administrasjonen har i møter med UiA, og senere pr. e-post, bedt opplyst om det foreligger
noen klare prioriteringer fra UiA sin side av de mange søknader som mottas og hvor UiA
er part på søknadssiden. Dette med bakgrunn i at det ikke er mulig å innvilge alle
søknader, og ikke alltid like lett for kompetansefondets administrasjon å vurdere
betydningen av de ulike søknader opp mot hverandre. Når det er sagt så fremstår det for
administrasjonen at støtte som medfører at man får innlemmet store tunge fagområder
som masterstudier ved UiA, anses å være viktige og helt sentrale for videre utvikling av
universitetet. Det er følgelig administrasjonens vurdering at søknadene om
profesjonsstudium i psykologi, og nå master i rettsvitenskap er sentrale satsninger som vil
være i kjernen av henvisningen til utvikling av UiA i stiftelsens vedtekter.
Når det er sagt så er dette en forholdsvis omfattende søknad. Prosjektet vil løpe over totalt
fire år og ha en samlet ramme dersom man følger søknaden på NOK 7 millioner. Med de
rammer som foreligger pr. dato er det vanskelig for administrasjonen å kunne anbefale at
man imøtekommer søknaden. Skal søknaden kunne imøtekommes må enten tidligere
tyngre satsninger revurderes, eller totalrammen for utdelinger i årene 2022 og 2023 økes.
Et alternativ som kan vurderes er å vedta NOK 500.000,- i støtte innenfor rammen av
tildelinger i 2021, samt ta tilsvarende beløp i 2022 og 2023, for deretter å øke støtten til
inntil NOK 2.000.000,- i 2024. Samlet støtte vil i tilfelle være NOK 3,5 millioner, som da
tilsvarer halvparten av det omsøkte beløp.

Konklusjon
Isolert sett fremstår etablering av master i rettsvitenskap ved UiA å være i kjernen av
kompetansefondets formål om å videreutvikle UiA. Det er imidlertid, hensett til de rammer
for utdelinger som foreligger, vanskelig å anbefale en tildeling som omsøkt. Finner styret
rom får å øke rammen, eller finne en omfordeling på annen måte, er det administrasjonens
innstilling at søknaden etterkommes helt eller delvis (se skissert alternativ løsning over).
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Søknad til Aust-Agder utviklings og kompetansefond
om økonomisk støtte for oppbygging av fagmiljø og etablering
av masterstudium i rettsvitenskap
Bakgrunn for søknaden

Institutt for rettsvitenskap er en del av Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Vi tilbyr
et bachelorprogram i rettsvitenskap og underviser også juridiske emner innenfor flere
studieprogrammer, bl.a. innen økonomi og administrasjon, markedsføring og ledelse,
barnevern, statsvitenskap og ledelse, etter- og videreutdanning m.v. Opptakskravet til
bachelor i rettsvitenskap er blant de høyeste ved UiA. Tilbakemeldinger via
kandidatundersøkelsen fra våre studenter, bekrefter at kvaliteten på studiet er svært god. Dette
bekreftes også av en høy gjennomstrømmingsrate og resultatgrad. Vi viser i denne
sammenheng også til vedlagte skriv fra advokatforeningen (vedlegg 1).
I stortingsmelding, Meld. St. 19 (2020–2021) - Styring av statlige universiteter og høyskoler,
foreslår regjeringen å lette på den såkalte gradsforskriften (forskrift 16.12.2005 nr. 1574 om
grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og
høyskoler). Denne forskriften har tidligere vært til hinder for at UiA har kunnet opprette
masterstudium i rettsvitenskap. Regjeringen foreslår nå å åpne for at andre universiteter enn
UiO, UiB og UiT skal kunne tilby master i rettsvitenskap.
Fra styringsmeldingen hitsettes:
Regjeringen vil derfor at universiteter og høyskoler som får akkreditert studietilbud for
de særskilte profesjonsgradene i psykologi, rettsvitenskap og teologi, framover vil bli gitt
rett til å tildele graden. Regjeringen vil be alle institusjoner som ønsker å etablere disse
studietilbudene, om å søke akkreditering i NOKUT. En slik akkrediteringsprosess
innebærer en omfattende ekstern kvalitetsvurdering av sakkyndig komité, inkludert krav
til studietilbudet og fagmiljøet, og en vurdering av om studiene er i tråd med gjeldende
regelverk, slik som studiekvalitetsforskriften og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. For
psykologi vil dette også innebære krav om at studietilbudet er i tråd med nasjonal
rammeplan og retningslinjer. For rettsvitenskap vil regjeringen vurdere behovet for felles
sluttkompetanse for jurister i dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og berørte
universiteter og høyskoler.
Institutt for rettsvitenskap har helt siden etableringen av bachelorprogrammet i rettsvitenskap i
2011, ønsket å etablere et masterstudium i rettsvitenskap. Dette har over lengre tid også vært
en del av Handelshøyskolens og universitets langsiktige strategi.
På grunn av gradsforskriften har det altså ikke vært mulig å opprette et slikt studium, og våre
bachelorkandidater har vært henvist til å fullføre masterstudiet ved Universitetet i Oslo (UiO),
Universitetet i Bergen (UiB) eller i utlandet. Enkelte stillinger som dommer, advokat og
stillinger i påtalemyndigheten krever master i rettsvitenskap, men også i offentlig sektor
utlyses det mange saksbehandlerstillinger med krav om mastergrad. Langt de fleste av våre
bachelorkandidater velger derfor å fullføre masterstudiet ved andre læresteder. Vårt mål er at
våre studenter fra 2022 kan fullføre masterstudiet ved UiA. Det er kjent at UiS og BI
planlegger oppstart i 2022 og det vil være uheldig om UiA må utsette planlagt oppstart.
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Vi tillater oss på denne bakgrunn å søke om økonomisk støtte fra Aust-Agder utviklings
og kompetansefond (AAUKF) til nye faste vitenskapelig stillinger ved institutt for
rettsvitenskap på Handelshøyskolen ved UiA. For å etablere masterprogrammet er det
påkrev med 4,3 nye stillinger med førstekompetanse i tillegg til nåværende
undervisning- og forsker kompetanse. Det søkes om økonomisk støtte for en periode på
fire år for å etablere og gjennomføre masterstudiet. Deretter forventer vi at etablering
av studieplasser er bevilget over statsbudsjettet og at masterprogrammet i stor grad er
selvfinansiert. Det jobbes parallelt med søknad om økonomisk støtte fra andre eksterne
finansieringskilder og det er inngått avtale med Sørlandets Kompetansefond som har
bevilget 1,5 mill kr for 2022. Vi er også i dialog med potensielle private og offentlige
aktører om finansiering av doktorgrad programmet. Sistnevnte er nødvendig for å
bygge ut forskningskompetansen, møte kravene til akkreditering fra NOKUT og sikre
internrekruttering og videre oppbygging av institutt for rettsvitenskap på
Handelshøyskolen ved UiA.

Masterprogrammets betydning for
regionen, universitetet og Handelshøyskolen
Det ligger nå til rette for at UiA kan få til et betydelig løft ved etablering av to relevante
og fremtidsrettede studier med lange tradisjoner, masterstudium i rettsvitenskap og
profesjonsstudium i psykologi. Begge studiene har meget gode søkertall på landsbasis
og studiene vil samlet sett bidra betydelig til å løfte profileringen av Universitetet i
Agder og Agder som en attraktiv region å studere i og senere etablere seg i.
For UiA og regionen er et masterstudium i rettsvitenskap av betydning langs flere
dimensjoner, og her nevnes noen av dem: For det første vil det å kunne tilby noen solide og
tradisjonsrike disiplinstudier, slik som rettsvitenskap, kunne gi en tyngde også til universitetet
som helhet. For det andre vil et masterprogram i rettsvitenskap være en viktig del av
samfunnsoppdraget i forhold til å utdanne kandidater med evne til refleksjon, problemløsning
og kritiske tenking, som er en sentral del av det juridiske fagområdet. For det tredje er det
større behov for jurister i samfunnet på grunn av økt kompleksitet i mange problemstillinger,
både i offentlig og privat sektor. I tillegg kommer det kontinuerlig nye problemstillinger som
må utredes. Eksempler på dette kan være etiske og juridiske konsekvenser av ny teknologi
innen helse, bruk av kunstig intelligens, rettighetsproblematikk eller spørsmål knyttet til
bærekraft og nye næringer som etableres. Det kommer også stadig nytt regelverk på områder
som er omfattet av EØS-avtalen. Store deler av politikkutviklingen vil skje på områder som er
omfattet av EØS-avtalen, for eksempel i energi- og miljøpolitikken. Det fjerde elementet er
behovet for juridiske emner, også på masternivå, i flere av universitetets studieprogram.
Det er mye som tyder på at universitetene rekrutterer en stor del av studentene fra egen
landsdel og at en stor del går ut i det regionale arbeidsmarkedet. Dette understøttes i bl.a. av
funnene i NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler kap. 12.3.4:
Kvalitet, tilgjengelighet og regional forankring. God geografisk tilgjengelighet av
studietilbud er viktig. Selv om systemet for høyere utdanning legger til rette for at alle
kan studere nærmest hvor som helst i Norge, velger mange å studere i regionen de
kommer fra. Selv institusjoner som beskriver seg som internasjonalt orienterte
forskningsuniversiteter, for eksempel Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo,
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rekrutterer en stor del av studentmassen fra egen landsdel. Og når studentene etter
hvert ender opp med en grad, går en stor del ut i det regionale arbeidsmarkedet. I
tillegg begynner mange å studere når de er voksne og kanskje allerede er etablert med
familie og barn, og dette forsterker stedbundetheten. Institusjonene må også treffe
denne gruppen for å bidra til at regionene får nok høyt utdannet arbeidskraft, jf.
behovet for en mangfoldig sektor.
Etablering av master i rettsvitenskap ved UiA må påregnes å ha stor betydning for å dekke
behovet for juridisk kompetanse i regionen. Vår region har et internasjonalt rettet næringsliv
med betydelige regionale næringsklynger. Regionen har store foretak innen kraftomsetning og
-forsyning, bransjer som også blir stadig mer internasjonale. Det er vår vurdering at det
regionale næringslivet vil ha stort behov for juridisk kompetanse i framtiden. De samme
trender gjør seg etter vår vurdering gjeldene i statlig og kommunal forvaltning, også i mindre
kommuner i regionen.
Masterstudium i rettsvitenskap vil også føre til at UiA får en styrket
posisjon nasjonalt og det vil bidra til et større og sterkere juridisk fagmiljø. Dette miljøet vil
være en naturlig pådriver for utvikling av og samhandling med de ulike juridiske fagmiljøene i
regionen, slik som advokatforeningene, tingretten, statsforvalteren, kommuner osv.
I vår bachelorgrad i rettsvitenskap er det etablert et bredt samarbeid med lokale aktører i
regionen, både innenfor forvaltning, politi og domstol samt advokater, bl.a. ved faglunsjer,
seminarer, gjesteforelesninger, sensurarbeid og studentaktiviteter. En mastergrad i
rettsvitenskap vil kunne bidra til å videreutvikle dette samarbeidet, f.eks. i form av
praksisordninger for studenter i næringsliv og forvaltning i hele Agder.
Innovasjon og entreprenørskap er satsningsområder for regionen og ved universitetet gjennom
etablering av UiA Nyskaping, Senter for entreprenørskap og det nye
masterstudiet Shift entreprenørskap. Behovet for juridisk rådgivning er betydelig også
innenfor disse satsingsområdene.

Studieplaner, stillingsressurser og forutsetninger for etablering av
masterstudium i rettsvitenskap
Innledningsvis er det grunn til å understreke at Institutt for rettsvitenskap har bygget opp
kompetanse over flere år og instituttet er rede til å opprette masterstudium i rettsvitenskap
med oppstart 2022.
Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir i dag fritak for de tre første årene av de 5årige integrerte masterstudiene ved UiB og UiO. I de tre første årene undervises det i sentrale
juridiske disipliner. Denne undervisningen vil i liten grad justeres med tanke på opprettelsen
av et masterprogram. Det som gjenstår er derfor etablering av et to-årig masterprogram i
rettsvitenskap. Instituttet har drøftet ulike profiler for dette programmet. Vi ser for oss at
emnene strafferett, prosess, formuerett og metode blir obligatorisk i vårt program, da dette
sannsynligvis vil være nødvendig for å få akkreditert studiet. På denne måten tas det hensyn
til kravene til felles sluttkompetanse for jurister som regjeringen i styringsmeldingen
signaliserer at skal etableres.
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Instituttet har tidligere vurdert å etablere et juridisk masterprogram. Dette programmet ville
ikke kunne være en master i rettsvitenskap pga. gradsforskriften. I denne forbindelse har
instituttet vurdert å etablere et masterprogram med internasjonal profil med fokus på EU/EØSrett, deriblant offentlige anskaffelser. Instituttet har valgt å videreføre denne tanken nå som
det åpnes for master i rettsvitenskap,
De senere år har Handelshøyskolen ved UiA arbeidet meget aktivt for å styrke kompetansen
ved Institutt for rettsvitenskap, blant annet for å legge til rette for opprettelsen av
masterstudium i rettsvitenskap/juss. Det er derfor satset spesielt på at flere, særlig kvinner,
kan kvalifisere for professoropprykk. Sentrale virkemidler har vært forhåndsvurdering for
professoropprykk, lengre sammenhengende forskningsperioder uten undervisning og
professorskolen. Dette har resultert i at UiA har fått sin første kvinnelige professor i juss. Det
er påregnelig at ytterligere tre kvinnelige førsteamanuensiser vil søke professoropprykk i løpet
av 2021. Institutt for rettsvitenskap vil da ha fem professorer i 100% stilling og to professor-II
stillinger. I 2021 er det også planlagt at den ene av våre to stipendiater skal disputere
for Ph.d.-graden. I tillegg til å øke den formelle kompetansen, har instituttet økt antall ansatte
og vil i 2021 ansette to nye i vitenskapelig stilling. Det tas sikte på å ansette en
førsteamanuensis i privatrett som forhåpentligvis vil kvalifisere for professoropprykk i løpet
av kort tid.
Når man vurderer forutsetningene for etablering av et masterstudium i rettsvitenskap, må man
se på hvordan kompetansen på instituttet dekker den faglige profilen. Forutsetningen for å
etablere et masterstudium er at instituttet har et tilstrekkelig bredt og stabilt fagmiljø. For å
sikre dette er det ønskelig med et fåtall nyansettelser og økt satsning på noen
flere doktorgradsstudenter.
Vår skisse til studieprogram er som følger:

1. sem
2. sem
3. sem

4. sem

BOLK 1
BOLK 2
Spesialemne
Etikk og metode
Spesialemne
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
Prosess og strafferett
30 sp
Alternativ 1
Utveksling
30 sp
Alternativ 2
Spesialemne
Spesialemne
Spesialemne
Spesialemne
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
7,5 sp
Masteroppgave
30 sp
Formuerett
7,5 sp

Studenter som ikke drar på utveksling, kan velge å skrive en masteroppgave på 60
studiepoeng i 2. studieår. Studenter kan velge å reise på utveksling i ett semester eller et helt
studieår. Dersom de ønsker å reise på utveksling et helt år, må de skrive masteroppgave på 30
studiepoeng under utvekslingsoppholdet.
Forslag til spesialemner i 3. semester (alle 7,5 sp)

73/21 UiA - Søknad Master i rettsvitenskap - 21/17585-2 UiA - Søknad Master i rettsvitenskap : 210825 Søknad sendt AAUK_MAJUR.pdf

Vi foreslår seks nye emner (45 sp) og gjenbruk av minst tre emner. Dette vil gi en
internasjonal profil som er etterspurt i arbeidsmarkedet:
•
•
•
•
•
•

JUR-XXX EU and EEA Commercial Law
JUR-XXX Offentlige anskaffelser
JUR-XXX Konkurranserett
JUR-XXX Public international law and human rights
JUR-XXX Comparative Law
JUR-XXX Praksisemne

Gjenbruk:
• JUR-XXX Skatterett (undervises sammen med JU-407 Skatte- og avgiftsrett,
eksisterende emne på Master i regnskap og revisjon; må ha egen JUR-kode pga forskjeller
i pensum og eksamen)
• JUR-XXX Foretaksrett (undervises sammen med JU-406 Foretaksrett, eksisterende
emne på Master i regnskap og revisjon; må ha egen JUR-kode pga forskjeller i pensum og
eksamen)
• ST-408 The European Union and Domestic administration, eksisterende emne på
Master i statsvitenskap og ledelse.

Dette forslaget innebærer at vi etablerer seks nye emner og har tre emner som er
gjenbruksemner. Studentene må velge seks av disse ni emnene. Vi mener dette forslaget
er faglig og økonomisk forsvarlig og sikrer mulighet til både faglig fordypning og
bredde, samt en kompetanse som det er behov for i regionen. Det gjør i tillegg studiet mer
attraktivt for studenter og sikrer dermed også rekrutteringen. Vi ser for oss at tre av de “nye”
emnene tilbys i etableringsåret, mens alle seks er mulige å ta fra og med år to.
Når det gjelder etablering av et praksisemne, ønsker vi å utarbeide et emne etter modell fra
UiT, UiB og UiO. Handelshøyskolen har allerede et veletablert nettverk og samarbeid med
mange virksomheter i regionen som kan ta imot studenter, også innenfor rettsvitenskap.
Andre eksisterende masteremner ved UiA som kan inngå i graden, vil bli vurdert på et senere
tidspunkt. I tillegg vil studentene etter søknad kunne få godkjent emner fra
andre masterprogram i rettsvitenskap, f.eks. ved UiB og UiO.
For å sikre en god oppstart tas det i starten sikte på 40 studieplasser.
I tillegg til ressursinnsats (nevnt i tabellen under), som delvis kan dekkes inn via
nyansettelser, bør instituttet styrkes på områdene strafferett og prosess. Det har vist seg å være
utfordrende å få søkere til førstestillinger. Det må derfor også tas sikte på å bygge opp
«egne» ansatte, slik instituttet gjør i dag. Det vil derfor være behov for nye Ph.d.stipendiater. Instituttet har et nært samarbeid med juridisk fakultet i Bergen, og på kort sikt vil
vi legge til rette for at våre stipendiater tas opp som stipendiater ved UiB på lik linje med
nåværende ph.d.-ordning i rettsvitenskap.
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Kompetanse knyttet til det omsøkte studieprogrammet presenteres i følgende tabell:
Vitenskapelig ansatte som skal
Hovedstilling ved Anslag andel
tilknyttes studiet (stilling, navn og institusjonen
av årsverk
fakultetstilknytning)
JA
NEI
som vil bli
knyttet til
studiet

Undervisnings-/ veiledningsområde i
studiet (så langt som mulig med
henvisning til emnene i studieskissen,
se del 1)

Professor Tor-Inge Harbo,
Handelshøyskolen

Nei 10

EU/EØS-rett, offentlige
anskaffelser, konkurranserett,
folkerett
Statsrett, menneskerettigheter,
komparativ rett
Internasjonal politikk,
statsvitenskap og
organisasjonsteori
Formuerett

Nei 10

Menneskerettigheter

Nei 20

Strafferett

Nei 20
20

Strafferett og prosess
Komparativ rett

Ja

50

Professor Iris Nguyen Duy, Ja
Handelshøyskolen
Professor Jarle Trondal,
Ja
fakultet for
samfunnsvitenskap
Professor II Bjørn Stordrange,
Handelshøyskolen
Professor II Henriette Sinding
Aasen, Handelshøyskolen
Professor Asbjørn
Strandbakken, UiB
Professor Jo Stigen, UiO
Førsteamanuensis
Ja
Sunniva Bragdø-Ellenes,
Handelshøyskolen
Førsteamanuensis Ingvill
Ja
Göller, Handelshøyskolen

50
10

30

Metode, folkerett,
menneskerettigheter, komparativ
rett

Ja

30

Ja

20

Etikk, menneskerettigheter,
komparativ rett
Metode

Førsteamanuensis
Ja
Anne Pintsch, Fakultet for
samfunnsvitenskap
Førsteamanuensis II Ola
Johan Settem,
Handelshøyskolen
Stipendiat/universitetslektor Ja
Siri P. Nilssen (forventes
disputert i 2021),
Handelshøyskolen
SUM

10

Førsteamanuensis Marianne
Bahus, Handelshøyskolen
Førsteamanuensis Erik
Nesland, Handelshøyskolen

Nei 20

30

330

Internasjonal politikk og
statsvitenskap
Prosess

Formuerett, foretaksrett,
offentlige anskaffelser
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Søknadsbeløp og periode
Vi har behov for fire nye kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger for å gjennomføre
dette programmet på en god måte, i tråd med studiekvalitetsforskriftens bestemmelser. For å
etablere et masterstudium i rettsvitenskap, bør som nevnt instituttet vokse ytterligere. På kort
sikt bør instituttet derfor tilføres midler tilsvarende to professorstillinger/førsteamanuensis,
fortrinnsvis i strafferett og prosess for å tilfredsstille påregnelige krav til felles
sluttkompetanse for jurister, som regjeringen i styringsmeldingen signaliserer skal
etableres. Det vil også være behov for to ytterligere førstestillinger for å dekke de ekstra
undervisningstimene som avgis fra instituttets øvrige ansatte. Det er som tidligere nevnt,
utfordrende å få søkere med førstekompetanse i rettsvitenskap. Det er derfor behov
for tre stipendiatstillinger i rettsvitenskap som på sikt kan bidra til at instituttet får kompetente
søkere med førstekompetanse.
UiA er avhengige av tildeling av nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet for på
sikt å bidra til å gjøre studiet selvfinansiert, noe universitetet forventer det legges til rette for
nå. I mellomperioden søkes det om økonomisk støtte fra Aust-Agder utviklings og
kompetansefond til å dekke to vitenskapelige stillinger med førstekompetanse. Vi har inngått
avtale og fått bevilgning fra Sørlandets Kompetansefond og jobber parallelt med og vil søke
støtte fra andre private/offentlige aktører om finansiering av resterende beløp utover
universitetets egeninnsats i oppbyggingsperioden. UiA legger inn
en vesentlig egeninnsats og vil også ha ansvaret for tilsatte ut over søknadsperioden.
Handelshøyskolen søker herved om støtte for etablering av master i rettsvitenskap
tilsvarende to stillinger med førstekompetanse, 1 mill kroner for 2022 og 2 mill kroner i
årene 2023-2025, et totalt beløp over fireårsperioden på NOK 7 000 000 kr.
Fordelingene av kostnader, søknadsbeløp over perioden samt universitetets egeninnsats er
nærmere beskrevet i tabellen under. Kostnadene i 2022 er basert på oppstart høst 2022 og med
full årlig drift fra 2023. Fra og med 2026, fem år etter etableringen, forventer
Handelshøyskolen at studieplasser er bevilget over statsbudsjettet og at det ikke lenger er
behov for ekstern finansiering av faglige stillinger.
Totale kostnader etabl. og oppbyg. Master i Rettsvitenskap
1.1 Lønn (4,3 årsverk, førsteamanuensis / professor)
1.2. Studieprogramledelse (0,3 årsverk)
1.3 Administrativ bistand (studiefaglig, økonomi, personal)
1.4 Fysisk og digital infrastruktur (undervisningslokaler, bibliotek)
Sum kostnader undervisning
2. Tre stipendiatstillinger (inkl veiledning og ind.kostnader)
SUM total kostnad Master i Rettsvitenskap
Søkes Aust-Agder utviklings og kompetansefond
Annen ekstern finansiering
Egeninnsats UiA
SUM Ekstern og intern finansiering Master i Rettsvitenskap

2022
2 000 000
100 000
215 000
885 000
3 200 000
1 800 000
5 000 000
1 000 000
3 050 000
950 000
5 000 000

2023
4 000 000
200 000
430 000
1 770 000
6 400 000
3 700 000
10 100 000
2 000 000
6 200 000
1 900 000
10 100 000

2024
4 000 000
200 000
430 000
1 770 000
6 400 000
3 700 000
10 100 000
2 000 000
5 200 000
2 900 000
10 100 000

2025
4 000 000
200 000
430 000
1 770 000
6 400 000
1 800 000
8 200 000
2 000 000
1 800 000
4 400 000
8 200 000

Total
14 000 000
700 000
1 505 000
6 195 000
22 400 000
11 000 000
33 400 000
7 000 000
16 250 000
10 150 000
33 400 000

Oppsummering
Aust-Agder utviklings og kompetansefond og UiA har oppnådd mye gjennom mangeårig
målrettet og godt samarbeid. Master i rettsvitenskap er etter vårt syn, en ny mulighet til å
sammen utvikle regionen. Agder har i fremtiden behov for økt kompetanse innen

73/21 UiA - Søknad Master i rettsvitenskap - 21/17585-2 UiA - Søknad Master i rettsvitenskap : 210825 Søknad sendt AAUK_MAJUR.pdf

rettsvitenskap for å bidra til vekst i regionen, gode levevilkår og nye arbeidsplasser. Det
grønne skiftet gir Agder mange muligheter, men eksisterende og nye næringer samt offentlige
instanser i regionen påvirkes i stadig større grad av et komplekst lovverk innen blant
annet EØS og EU.
Bachelorgraden ved fakultetet har en høy anseelse blant studenter og arbeidsgivere, høye
opptakskrav og det er god søknad til studiet. Tilbakemeldinger fra studenter avdekker
også høy interesse for at UiA kan tilby en mastergrad i rettsvitenskap. Det er derfor stor
sannsynlighet for at bachelorstudentene ved UiA og andre bachelorstudenter, vil velge å
gjennomføre mastergraden i rettsvitenskap ved UiA.
UiAs viktigste bidrag til å utvikle regionen er kompetanseheving gjennom utdanning,
forskning og formidling. Vi ser på opprettelsen av mastergrad i rettsvitenskap som
et ytterligere steg i denne retningen. Målet er at våre studenter bosetter seg og er ettertraktet
arbeidskraft for et nyskapende, omstillingsdyktig, bærekraftig og internasjonalt
rettet privat- og offentlig arbeidsliv i regionen.
UiA skal gi utdanning og levere forskning av høy internasjonal kvalitet. Vi har et høyt
ambisjonsnivå med dette masterstudiet, og vi har tro på at det vil bidra til å trekke flere av de
beste studentene til Agder.
Vi håper Aust-Agder utviklings og kompetansefond vil være med å tilrettelegge for
opprettelsen og oppbyggingen av masterstudiet i rettsvitenskap ved å sikre nødvendig
finansiering og forutsigbarhet for omsøkte periode.
Med hilsen
Gro Elisabeth Lundevik
Fakultetsdirektør
Handelshøyskolen ved UiA

Ole Dag Rike
Instituttleder
Institutt for rettsvitenskap

Vedlegg:
1. Brev fra Advokatforeningen Vest-Agder krets fra kretsleder Emma Isaksen
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Til Sørlandets Kompetansefond
Kristiansand 23.03.21

STUDIER I RETTSVITENSKAP VED UNIVERSITET I AGDER – UTVIDELSE
TIL MASTERPROGRAM
Vest-Agder krets av Den Norske Advokatforening er gjort oppmerksom på at Universitetet i Agder,
som følge av at regjeringen åpner for at flere studiesteder kan tilby master i rettsvitenskap, ønsker å
utvide sitt studietilbud til å inkludere et slikt masterprogram.
Advokatforeningen i Vest-Agder stiller seg meget positive til en slik utvidelse. Det er foreningens
oppfatning at bachelorstudiet som ble etablert i 2011 har vært en suksess, og at kvaliteten på både
søkere og de som fullfører bachelor har vært god. De kandidater som til slutt uteksamineres med
master fra et av de etablerte programmene, etter å ha startet sitt studium ved UiA, oppleves heller
ikke å stå noe tilbake for kandidater som har fulgt hele studieløpet ved samme studiested.
Jurister er en sentral og etterspurt yrkesgruppe innen både privat og offentlig sektor, og det er
allerede en rekke attraktive arbeidsplasser for jurister og advokater på Sørlandet som har behov for
kvalifiserte arbeidstakere. Den tilknytning som kan skapes til regionen ved at studenter får fullføre
sine masterstudier ved UiA bør ikke undervurderes.
Det er videre uten tvil av sentral betydning for regionen å ha et attraktivt, levende og voksende
akademisk og forskningsmiljø innenfor rettsvitenskapen. I tillegg til å bidra til utvikling av det
eksisterende juridiske fagmiljøet på Sørlandet vil dette være viktig for ny rekruttering, også til
stillinger som krever høy juridisk kompetanse.
Erfaring fra foreningens medlemmer er videre at UiA har vært flinke til å spille på både interne og
eksterne ressurser, både i forbindelse med undervisning og for videreutvikling av studieprogrammet.
Foreningen legger til grunn at dette vil fortsette i forbindelse med etablering av et masterprogram,
og at tilbudets kvalitet vil bli fullgodt sammenlignet med allerede etablerte masterprogrammer ved
andre universiteter.
På denne bakgrunn støtter Vest-Agder krets av Den Norske Advokatforening UiAs ambisjoner om
utvikling av et masterprogram i rettsvitenskap og anmoder Sørlandets Kompetansefond om å bidra
med finansiering for å muliggjøre denne satsningen.

Med vennlig hilsen
(for styret)

Emma Isaksen
Kretsleder
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21633-3
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Søknad - Batteri Agder - Videreføring
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 1.500.000,- for andre år
(2022) i prosjektet Agder Batteri Kompetanse.
2. Tilskuddet er en videreføring av tildeling i sak 9/2021 og finner sted på samme
vilkår og med de samme forutsetninger som for tildelingen for 2021 (sak 9).
3. Tildelt bevilging for 2021 med NOK 200.000,- trekkes inn som ubenyttet, jfr. søknad
for 2022.

Vedlegg
Batteri Agder Prosjekt - UiA - søknad for 2022 og fremover
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Saksopplysninger
Saken står i vesentlig samme lys som da styret behandlet denne saken i møte 19. februar
2021. Daglig leder har hatt et møte med Prosjektet har hatt noe forsinket fremdrift enn
opprinnelig antatt. Det er følgelig ikke behov for midlene på NOK 200.000,- som man fikk
innvilget for 2021. Det er uttrykt et ønske om at dette i stedet legges inn i siste år, slik at
man siste år får en støtte på NOK 1.500.000,- i stedet for NOK 1.300.000,-.
Det er imidlertid nå ansatt en prosjektleder og prosjektet forutsettes å ha fremdrift i
samsvar med de opprinnelige planene i det videre.

Vurderinger
Som angitt er prosjektet allerede behandlet av styret tidligere i år. I følge søker er da også
prosjektet i samsvar med opprinnelig søknad, dog litt forsinket. Sistnevnte medfører at
støtte for 2021 er tilbakekalt etter innspill fra søker.
Når det gjelder selve vurderingen av søknaden finner jeg det hensiktsmessig å vise til den
vurdering som fulgte sak 9/2021.
Vedtaket om å lokalisere den nye batterifabrikken til Morrow Batteris til Arendal er av meget stor
betydning for hele Østre Agder, men også for resten av Agder-regionen. Etter sekretariatets
vurdering er det derfor viktig at Aust-Agder utviklings- og kometansefond bidrar med midler til
prosjekter som støtter opp under denne etableringen på områder somligger innenfor
kompetansefondets oppgaver og formål.
Søknaden fra UiA vedr. prosjektet: «Agder Batteri – Kompetanse» er et slikt prosjekt. Det vil bidra til
å styrke universitet på dette området med sikte på at UiA kan hevde seg både på en nasjonal og en
internasjonal arena. Det vil kunne tilføre Agder kompetanse og bidra til etablering av nye
arbeidsplasser enten ved videreutvikling av allerede etablerte bedrifter eller ved etablering av nye
bedrifter.
Når det gjelder nye bedrifter vil Morrow Batteries være den største og viktigste, men en må kunne
legge til grunn etablering av flere nye bedrifter i kjølvannet av denne store etableringen. Det er et
stort prosjekt med en samlet økonomisk ramme på 68,1 mill. kroner. Egenfinansieringen fra UiA er
på 42,5 mill. kroner eller 62,4 % av samlet finansiering. Det er positivt med en så stor
egenfinansiering. At aktuelle bedrifter vil bidra med 7,5 mill. kroner styrker også søknaden.
Etter sekretariatets vurdering er dette en god søknad med et realistisk ambisjonsnivå og budsjett
som det vil være naturlig for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond å gi tilskudd til….
Det er enighet mellom de to sekretariatene at fondene til sammen bør gå inn med 15 mill. kroner i
prosjektet fordelt med 7,5 mill. kroner på hver. Den manglende finansieringen på 3.1 mill. kroner bør
UiA søke å få dekket opp av andre regionale aktører som f.eks. Agder fylkeskommune og/eller fra
næringslivet.

For øvrig følger vi prosjektet tett, og daglig leder vil møte i Advisory Board fremover, første
gang 26. november.
Konklusjon
Søknaden er en videreføring av et nylig behandlet prosjekt som fremstår som svært
sentralt for regionen, og daglig leder ser ingen grunn til å fravike tidligere vurderinger. Det
anbefales følgelig at styret innvilger støtte som omsøkt med NOK 1.500.000,- for 2022.
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From:
Even Askildsen
Sent:
Mon, 1 Nov 2021 14:46:55 +0000
To:
Heimvik, Ole Magnus
Subject:
Batteri Agder Prosjekt - UiA - søknad for 2022 og fremover
Attachments:
Søknad Aust-Agder Utviklings- og KompetanseFond for UiA Batteri
Kompetans.pdf, UiA Batteri Agder Prosjekt - opprinnelige og reviderte planer.pdf

Hei Ole Magnus
Viser til samtale, og sender som avtalt kopi av vår opprinnelige søknad, link til deres tildeling sak 9/21
side 10 tilskudd i 2021 på kr.: 200.000,- aaukf.no 2021/02/moteprotokoll og oppdaterte planer som
viser at prosjektet er forskjøvet med 6 måneder.
Spørsmål:
 Ønsker dere å delta i neste advisory board møte, der vi får med oss ny leder ?
o Evt ta et møte etter 1.feb 2022 når ny leder er på plass ?
Batteri Agder Prosjekt har hatt følgende fremdrift i 2021:
 Advisory board er etablert, og har hatt 6 møter med hovedfokus på å få på plass leder av
satsningen.
o Advisory board består av følgende ressurser:
 Morrow Batteries: Dr. Rahul Fotedar – CTO og Jon Fold von Bülow – Head of
R&D
 Equinor: Børre Tore Børresen – Researcher
 Elkem/ViaNode: Bridget Cathrine Deveney – Director of Research and Product
Development
 Glencore: Per Ramsdal – Director R&D og Oluf Bøckman – Senior Specialist
 Universitet i Agder: Jorunn Skofteland Gislefoss – Fakultetsdirektør ,Michael
Rygaard Hansen – Dekan, Tore Sandnes Vehus - Førsteamanuensis og Geir
Grasmo – Leder SFI Offshore Mechatronics
 Johannes Martin Landesfeind er ansatt som leder av Batteri Agder Prosjekt, med oppstart er
01.01.2022. Johannes har tatt sin utdannelse ved Technische Universität München, der han
fullførte til BSc i 2011, Master i 2013 og PhD i 2018. Han kommer nå fra en stilling i Hilti GmbH,
der han arbeidet sammen med bla Rahul Fotedar.
 UiA har sammen med Universitet i Stavanger søkt om Forskningsrådet finansiering via
«Kapasitetsløftet» for å bygge opp et batteristudie. I første omgang vil vi tilby utdannelse på
bachelor-nivå (BSC), men senere håper vi å få på plass master-utdanning og PhD.
 Tilstrekkelig administrative ressurser internt på UiA er allokert til prosjektet.
Vi vil tilstrebe oss å fremskynde enkelte aktiviteter, og vil gi tilbakemelding om vi lykkes med dette.
Vi vil ikke kommer til å benytte oss av tildelte midler i 2021 og håper dere finner gode alternativer.
Skulle noe være uklart, ta gjerne kontakt
Even Askildsen
Forskningsrådgiver
Mob: 93 44 66 85

74/21 Søknad - Batteri Agder - Videreføring - 21/21633-3 Søknad - Batteri Agder - Videreføring : Batteri Agder Prosjekt - UiA - søknad for 2022 og fremover

UiA - Universitetet i Agder
Institutt for ingeniørvitenskap
E-post: even.askildsen@uia.no
www.uia.no
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

20/02631-75
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Søknad - Østre Agder regionråd - Helseklynge - videreføring
Sekretariatets forslag til vedtak
1. Styret i Aust-Agder utviklings og kompetansefond innvilger støtte til tredje og siste
år til Østre Agder regionråd for prosjektet «Etablering av Helseklynge»
2. For øvrig vises det til tidligere krav og forutsetninger, jfr. sak 2019/64 og sak
2020/47.
3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til delutbetaling av
støtte etter progresjon og mot regnskap som forespurt, dog slik at minst 20 % av
samlet støtte over hele støtteperioden ikke skal utbetales før sluttrapport foreligger.
Vedlegg
Rapport Agder helseklynge 2021
Saksopplysninger
Styret har i sak 2019/64 Innvilget støtte til prosjektet «Etablering av Helseklynge». Ved
behandlingen den gang ble det signalisert støtte i hele prosjektperioden på tre år, med
NOK 750.000,- hvert år. Dette vedtaket er siden fulgt opp i 2020, sak 2020/47, hvor det ble
innvilget støtte for 2021 (budsjett for 2020) med NOK 750.000,-. Saken nå omhandler
støtte for siste år i prosjektet – 2022 (budsjett for 2021) med NOK 750.000,-.
Vurderinger
Daglig leder har vært i møte med Østre Agder regionråd og fått en full orientering om
prosjektet og status. Ut fra opprinnelig søknad, og behandlingen i sak 2020/47 fremstår
prosjektet både å være i rute, og være et prosjekt som man nå bør støtte også i siste
periode.
Det fremstår som klart at det vil kunne ligge en vesentlig gevinst i å få etablert og utviklet
et godt samarbeid på tvers mellom kommunene i Agder, herunder for å sikre at man er
best mulig rustet til å ta den forventede veksten i behov for pleie og omsorg som ligger
fremover i tid. Fremskriving av behovene for hender og ressurser på dette området tilsier
at det er en formidabel oppgave for kommunene, med mer enn en dobling av
ressursbehovet innenfor sektoren frem mot 2050. Det er da også et sentralt mål for
prosjektet å sikre at kommunene, gjennom samarbeidet, blir langt bedre på tidlig innsats,
Dokumentnr.: 20/02631-75

side 1 av 2

75/21 Søknad - Østre Agder regionråd - Helseklynge - videreføring - 20/02631-75 Søknad - Østre Agder regionråd - Helseklynge - videreføring : Søknad - Østre Agder regionråd - Helseklynge - videreføring

for derved å unngå at for mange av kommunens innbyggere får behov for de mer
omfattende og mer kostnadskrevende tilbudene innenfor pleie og omsorgssektoren (se fig.
under). Blant annet har man allerede kommet i gang med kompetanseutvikling/kursing av
de i kommunene som sitter i førstelinje og har innbyggerdialogen. Gjennom samarbeidet
sikrer man både ensartet praksis og fokus mot tidlig innsats på lavest mulig nivå i
innsatstappen.

Prosjektet er imidlertid svært bredt og omfatter også tiltak knyttet til fremtidig boligutvikling,
herunder ved at kommunene i sine planer må stille helt andre krav til utbyggere for å få
boligprosjekter som ivaretar og muliggjør at langt flere bor lengre i sitt hjem, eventuelt
kombinert med teknologi og noe bistand for øvrig.
I tillegg omfatter prosjektet ny innovasjon og forskning på helsetjenester. Her er det et
utvidet samarbeid i hele Agder hvor også UiA og SSHF er med. Et større
forskningsprosjekt iverksettes tidlig i 2022, forutsatt at man får endelige bevilgninger i
desember 2021.Denne del av prosjektet finansieres ikke av midler fra kompetansefondet.
Utbetalingsvilkår
Også Østre Agder Regionråd tar opp spørsmålet om kompetansefondet kan endre sine
rutiner for utbetaling av støtte, herunder for at man skal slippe å forskuttere så store midler
over så lang tid (se eget brev vedlagt saken).
Konklusjon
Etter daglig leders vurdering bør styret innvilge støtte til siste år av prosjektet i samsvar
med tidligere signaler. Det anbefales følgelig at man innvilger støtte med totalt NOK
750.000,-.
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From:
Etholm, Ole Jørgen
Sent:
Wed, 17 Nov 2021 13:20:31 +0000
To:
Heimvik, Ole Magnus
Cc:
Svendsen, Harry
Subject:
Rapport Agder helseklynge 2021
Attachments:
Utskrift fra møteboken til Østre Agder helse.pdf, Agder Helseklynge rapportering
fra nov 2020 til nov 2021.docx, Vedlegg 3 Strategi for OSO-samarbeid 2020.pdf, Vedlegg 1 Orientering til
AAKF 12 11 2021.pdf, ordning med delutbetaling.pdf

Vedlagt følger avtalt rapportering vedrørende Agder helseklynge.
Med vennlig hilsen

Ole Jørgen Etholm
Sekretariatsleder Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/20658-4
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Vedtektsendring - Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet
Administrasjonens forslag til vedtak
Informasjonen vedrørende godkjent vedtektsendring tas til orientering

Vedlegg
Vedtak om endring av vedtekter - AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG
KOMPETANSEFOND, org.nr. 886 212 062
Vedtekter

Saksopplysninger
Ved brev av 8. november 2021 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet fremgår det at
vedtektsendringen vedtatt av styret 21. mai 2021 nå er endelig godkjent av tilsynet. Saken
kan derved avsluttes.
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Vår dato

Vår referanse

08.11.2021

20/11235-10/717.1

Vår saksbehandler

Deres dato

Deres referanse

Anja Renate Myrvang, +47 57 82 80 29

27.10.2021

JOHN GEORG BERGH
HØYHEIVEIEN 1
4900 TVEDESTRAND

Vedtak om endring av vedtekter - AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG
KOMPETANSEFOND, org.nr. 886 212 062
Vi viser til innsendt søknad.
Vi har fattet vedtak om å godkjenne vedtektsendringen.
1. Bakgrunn
Søknaden gjelder endring av vedtektene vedtatt av styret 21. mai 2021.
Det er gjort en endring i § 5 punkt 2 i vedtektene, der antall varamedlemmer i rekke er redusert fra syv til
tre, samt endring i antall varamedlemmer ved valg. Begrunnelsen for endringen er at praksis har
synliggjort at det ikke er behov for så mange varamedlemmer i rekke.
§ 6, nest siste avsnitt, er endret fra «Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til
grunnkapitalen hvert år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi» til «Deler av
kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at grunnkapitalen opprettholder sin
realverdi over tid». Begrunnelsen for endringen er at ordet «alltid» skaper problemer med tanke på ønsket
kapitalforvaltning i stiftelsen.
I § 8 endres Fylkesmannen i Aust-Agder til Statsforvalteren i Agder på grunn av navneendring.
Det foreligger uttalelse fra oppretter.
2. Lovgrunnlag
Endring av vedtektene anses som omdanning av stiftelsen. Derfor gjelder reglene i kapittel 6 av
stiftelsesloven:
▪ Vilkårene for omdanning følger av § 46.
▪ Reglene om saksbehandling følger av § 49 og vedtektene.
▪ Omdanningsvedtaket skal så langt som mulig tilpasses stiftelsens opprinnelige formål, jf. § 47.
▪ Styret har ikke vedtektsfestet omdanningskompetanse. Det er derfor Stiftelsestilsynet som har
kompetanse til å omdanne stiftelsen, jf. stiftelsesloven §§ 48 og 50.
3. Vår vurdering
Når det gjelder endringen i § 6 i vedtektene så legger vi styrets begrunnelse til grunn og godkjenner
endringen, jf. stiftelsesloven § 46 første ledd bokstav d.

Postadresse
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Postboks 800
6805 Førde

Kontoradresse
Storehagen 1 B
6800 Førde

Telefon
57 82 80 00
Nettside
lottstift.no

Organisasjonsnummer
982 391 490
E-post
postmottak@lottstift.no
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Vår dato

Vår referanse

08.11.2021

20/11235-10/717.1

Endringene i §§ 5 og 8 godkjennes, jf. stiftelsesloven § 46 andre ledd.
4. Vedtak
Stiftelsestilsynet har med hjemmel i stiftelsesloven §§ 7 og 50 fattet følgende vedtak:
1. Stiftelsestilsynet godkjenner endringene av §§ 5, 6 og 8 i vedtektene til AUST-AGDER
UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND, org.nr. 886 212 062.
2. Vedtektene registreres i Stiftelsesregisteret.
Dette vedtaket godkjenner bare de vedtektsendringene som dere har søkt om.
5. Klagerett
Dere kan klage på dette enkeltvedtaket til Stiftelsesklagenemnda, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Send
i så fall klagen til Stiftelsestilsynet innen tre uker etter at dere fikk dette vedtaket.
6. Mer informasjon
Du finner informasjon om Stiftelsestilsynet og stiftelsesloven på hjemmesiden vår: lottstift.no/stiftelsar/
De registrerte vedtektene følger vedlagt.

Med hilsen

Lena Rebecka Wistrøm Vefring
rådgiver jurist

Anja Renate Myrvang
rådgiver

Kopi til:
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 2
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-14
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Tilbud - Regnskapsførsel 2022 mv
Administrasjonens forslag til vedtak
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond inngår følgende avtaler knyttet til
regnskapsførsel og nettside:
a. Lønn- og regnskapstjenester med Landbø Regnskap AS
b. Nettside med CC Berli Kommunikasjon AS
2. Daglig leder gis fullmakt til å signere avtalene og ordne det formelle og det praktiske
knyttet til både dagens leverandører og nye leverandører.
Vedlegg
Oppdragsavtale
Tilbud fra Landbø Regnskap AS
Oppdragsavtale mellom CC BERLI og AAUKF
Tilbud CC Berli Kommunikasjon AS
Tilbud Landbø
Saksopplysninger
I samsvar med dialogen mellom styret og daglig leder har daglig leder forespurt om tilbud
fra minst tre leverandører på tjenester innenfor regnskap og utarbeidelse av ny nettside,
samt videre drift/vedlikehold av nettside. Det arbeides også med å få inn tilbud på øvrige
tjenester, men dette er ikke klart før neste styremøte.
Regnskap
To aktører har inngitt tilfredsstillende tilbud til å bli vurdert. Dette er ECIT Normann &
Øygarden AS og Landbø Regnskap AS.
Begge aktører har angitt løsninger for lønn, regnskap, utgiftsføring (reiseregninger mv).
Daglig leder har søkt å sette seg inn i de ulike løsninger, og slik det fremstår for daglig
leder har begge aktører har gitt tilbud som inneholder tilfredsstillende løsninger rent
praktisk og som muliggjør at daglig leder kan følge opp løpende, samt at det er gode
ordninger for betaling/dobbeltgodkjenning, innsendelse av utlegg mv. Begge løsninger
synes å være langt mer enn praktisk/anvendelig enn dagens løsning. Tilbudene vurderes
således likt knyttet til tekniske og praktiske løsninger.
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Når det gjelder erfaring med lignende stiftelser, herunder med de problemstillinger som
stiftelser av denne karakter har, fremstår det ut fra tilbudene og de etterfølgende
undersøkelser som er gjort fra daglig leders side at Landbø Regnskap AS har mer, og mer
relevant, erfaring, herunder ved at selskapet i dag har stiftelser på samme størrelse og
med tilsvarende porteføljer mv som kunder.
Når det kommer til kostnader og timepris er Landbø Regnskap AS noe lavere på faste
kostnader, og på timepris for øvrig arbeid.
For så vidt gjelder andre forhold som kapasitet mv. så er dette forholdsvis likt for begge
tilbyderne.
Etter en samlet vurdering kommer Landbø Regnskap AS ut med best score av de to
tilbyderne.
Dagens avtale har en årlig kostnadsramme på NOK 182.500,-. Det er påregnelig at
kostnadene ved ny avtale vil være lavere enn dette.
Dagens avtale har oppsigelsesfrist på seks måneder, Avtalen er ikke oppsagt, men daglig
leder vil ordne dette så snart vedtak er fattet vedrørende fremtidig løsning. Samtidig vil
man se på muligheten for å avslutte oppdraget tidligere, og primært slik at ny leverandør
overtar fra årsskiftet da dette er mest praktisk.
Nettside
Også her har to aktører inngitt tilfredsstillende skriftlige tilbud. En aktør har imidlertid gitt
tilbud etter fastsatt frist.
CC Berli Kommunikasjon AS har inngitt tilbud innen fristen som følger vedlagt. Selskapet
har bred erfaring med utforming og drift av nettsider.
Tilbudet omfatter pris på utvikling av ny nettside, i dialog med daglig leder, samt kopling
mellom nettside og sosiale medier slik som Facebook, LinkedIn mv. tilbudet omfatter også
optimalisering av innhold for Google søk. Denne del er priset til NOK 48.750,- eks. mva.
Videre inneholder tilbudet en årsavtale for drift av nettside med vedlikehold og backup på
NOK 4.800,- eks. mva. Web hosting er priset til NOK 2.800,- eks. mva pr. år.
Intern opplæring av daglig leder for publisering av innhold selv er priset til NOK 2.500,eks. mva.
Etter dette er engangskostnadene ved nettsiden priset til NOK 48.750,- eks. mva.
Engangskost for opplæring er priset til NOK 2.500,- eks. mva.
Årlige kostnader knyttet til drift, hosting mv. er priset til NOK 7.600,- eks. mva.

Konklusjon
Basert ovennevnte er daglig leders innstilling at det inngås avtale med Landbø Regnskap
AS og CC Berli Kommunikasjon AS.
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OPPDRAGSAVTALE FOR REGNSKAPSOPPDRAG
1.

PARTER

Kunden:

Regnskapsforetaket:

Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond

Landbø Regnskap AS

Org.nr.: 886 212 062

Org.nr.: 997 842 731

2.

OMFANG

Oppdragsavtalen består av denne avtalen med nedenfor avkryssede avtaledokumenter, som samlet
regulerer Regnskapsforetakets levering av regnskapstjenester til Kunden.
I den grad dette avtaleforholdet gjelder bruk at IT-systemer i fellesskap skal det også utarbeides et
eget bilag som regulerer dette forholdet og inngår som del av oppdragsavtalen.
Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag inkluderer nedenfor avkryssede
avtaledokumenter:

Ja:

Standard leveransevilkår

x

Oppdragsspesifikasjon

x

Honorar og betalingsbetingelser

x

Databehandleravtale

x

Bruk av IT-systemer i fellesskap

x

Endringsoversikt

x

Nei:

Alle endringer fra standard leveransevilkår, og eventuelle tillegg samt senere endringer av vesentlig
karakter, skal avtales skriftlig i Endringsoversikt som er del av denne oppdragsavtalen.
Avtalene, som til sammen utgjør oppdragsavtalen gjelder for virksomhet i Norge, og skal sees i lys av
gjeldende lover og forskrifter, god regnskapsføringsskikk (GRFS) og pålegg fra offentlige myndigheter.

3.

VARIGHET

Oppdragsavtalen er gjeldende fra dags dato med oppstart av de avtalte regnskapstjenester fra og
med 01.01.2022. Oppdragsavtalen er oppsigelig etter bestemmelsene i punkt 12 i Standard
leveransevilkår for regnskapsoppdrag.

4.

PARTENES REPRESENTANTER OG SIGNATUR

Kundens kontaktperson:

Oppdragsansvarlig regnskapsfører:

Navn: Ole Magnus Heimvik

Navn: Hilde Friisø Jensen

Stilling: Daglig leder

Stilling: Oppdragsansvarlig

Telefon: 99 79 64 14

Telefon: 37005520

E-post: Ole.Magnus.Heimvik@aaukf.no

E-post: hilde@landboe.no

Kunden bekrefter ved sin underskrift å ha gjort seg kjent med Standard leveransevilkår for
regnskapsoppdrag samt andre avtaler som samlet utgjør Oppdragsavtalen.
Arendal

Arendal

_____________________________
Kundens underskrift

_____________________________
Regnskapsforetakets underskrift
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STANDARD LEVERANSEVILKÅR FOR REGNSKAPSOPPDRAG

Fastsatt av Regnskap Norge som gjeldende fra 01.10.2017

Innhold
1.

PARTENES PLIKTER ...................................................................................................................... 2
1.1

Oppdragets innhold .................................................................................................................. 2

1.2

Regnskapsforetakets plikter ..................................................................................................... 2

1.3

Kundens plikter ........................................................................................................................ 2

1.4

Kommunikasjon og dokumentasjon ......................................................................................... 2

1.5

Regnskapsmateriale ................................................................................................................ 2

1.6

Taushetsplikt ............................................................................................................................ 3

2.

FULLMAKT OM TILGANG TIL OPPLYSNINGER OG LEVERING AV OPPGAVER ...................... 3

3.

EIENDOMSRETT ............................................................................................................................. 4

4.

MISLIGHOLD ................................................................................................................................... 4

5.

4.1

Hva som anses som mislighold ............................................................................................... 4

4.2

Varslings- og reklamasjon ved mislighold ................................................................................ 4

4.3

Konsekvenser av mislighold..................................................................................................... 4

4.3.1

Tilbakeholdsrett ........................................................................................................................ 4

4.3.2

Retting, omlevering og øvrige misligholdsbeføyelser .............................................................. 5

4.3.3

Erstatning i kontrakt ................................................................................................................. 5

VESENTLIG MISLIGHOLD .............................................................................................................. 5
5.1

Heving ...................................................................................................................................... 5

5.2

Økonomiske konsekvenser ved heving ................................................................................... 5

6.

ANSVARSBEGRENSNING ............................................................................................................. 6

7.

ENDRINGER OG TILLEGGSOPPGAVER ...................................................................................... 6

8.

FORSIKRING ................................................................................................................................... 6

9.

TILSYN ............................................................................................................................................. 6

10. KONKURS........................................................................................................................................ 6
11. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER .................................................................... 6
12. OPPSIGELSE .................................................................................................................................. 7
13. HVITVASKINGSLOVEN .................................................................................................................. 7
14. MOTSTRID....................................................................................................................................... 7
15. VERNETING .................................................................................................................................... 7

Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag | Regnskap Norge 2017, versjon 2 (okt. 2017)

Side 1 av 7

77/21 Tilbud - regnskapsførsel 2022 - 21/21411-14 Tilbud - regnskapsførsel 2022 : Oppdragsavtale

1.
1.1

PARTENES PLIKTER
OPPDRAGETS INNHOLD

Det er Kunden som plikter å innlevere korrekte oppgaver og utarbeide rapporter etter lovgivningen.
Regnskapsforetaket har kun påtatt seg å levere de tjenester som er regulert i oppdragsavtalen, basert
på opplysninger fra kunden. Samarbeidet mellom partene er avhengig av god og fullstendig
kommunikasjon og at kunden bidrar til korrekt faktum.
1.2

REGNSKAPSFORETAKETS PLIKTER

Regnskapsforetaket skal utføre de arbeidsoppgaver som er nødvendige for å levere de tjenester som
følger av oppdragsavtalen, gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsføringsskikk (GRFS).
Henvendelser fra Kunden skal besvares snarest mulig.
1.3

KUNDENS PLIKTER

Kunden skal lojalt medvirke til at Regnskapsforetaket får gjennomført oppdraget.
Regnskapsmateriale som overleveres til Regnskapsforetaket skal være fullstendig og relatere seg til
virksomheten. Frister fremgår av avtaledokument Oppdragsspesifikasjon.
Dersom det ikke klart fremgår av regnskapsmaterialet hvordan det skal behandles, skal Kunden
uoppfordret gi nødvendig tilleggsinformasjon.
Regnskapsforetaket skal både før oppdraget påbegynnes og løpende ved behov underrettes om alt
som kan ha betydning for utføringen av oppdraget. Kunden skal orientere Regnskapsforetaket om
faktiske forhold som er nødvendig for at Regnskapsforetaket skal kunne utarbeide korrekte rapporter
og oppgaver. I tillegg skal kunden opplyse om varsler og informasjon fra det offentlige som er relevant
for oppdraget.
Kunden skal så snart regnskapet, rapporter, skattemeldinger mv. er gjort tilgjengelig, gjennomgå disse
og gjøre Regnskapsforetaket oppmerksom på mulige feil og mangler.
Henvendelser fra Regnskapsforetaket skal besvares snarest mulig.
1.4

KOMMUNIKASJON OG DOKUMENTASJON

Alle henvendelser knyttet til oppdragsavtalen skal rettes til partenes utpekte representanter jf.
oppdragsavtalen pkt. 4, eller medarbeidere som disse har utpekt.
Kommunikasjon skal som hovedregel skje elektronisk. Partene aksepterer at alle meldinger etter
denne avtale kan sendes elektronisk til avtalt e-postadresse.
Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av
dokumenter og annet materiale, som parten har ansvaret for og som er aktuelt for oppdraget.
1.5

REGNSKAPSMATERIALE

Dersom oppdraget innebærer at originalt regnskapsmateriale overlates til Regnskapsforetaket har
Regnskapsførerforetaket kun ansvaret så lenge materialet etter avtalen skal befinne seg hos
Regnskapsforetaket.
Regnskapsforetaket skal tilbakelevere Kundens regnskapsmateriale (bilag og dokumentasjon) innen
seks måneder etter regnskapsårets slutt eller etter nærmere avtale.
Ved overlevering av regnskapsmateriale til Kunden, skal dokumentasjon og spesifikasjoner som
foreligger elektronisk, utleveres i et allment tilgjengelig format. Bokførte opplysninger som skal holdes
elektronisk tilgjengelig utleveres i regnskapssystemets filformat eller standard dataformat for
elektronisk regnskapsmateriale (SAF-T).
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Øvrig regnskapsmateriale overleveres på sitt opprinnelige medium. Original materiale på papir som er
skannet overleveres kun elektronisk.
Etter opphør av oppdraget har Regnskapsforetaket plikt til å utlevere Kundens regnskapsmateriale, jf.
punkt 3. Avstemmingsdokumentasjon utleveres på forespørsel fra Kunden. Regnskapsforetaket har
krav på honorar etter medgått tid, samt betaling til eventuelle underleverandører, for konvertering og
utlevering av regnskapsmateriale.
Dersom ikke annet er avtalt skal Kunden straks overta regnskapsmaterialet ved opphør av oppdraget.
Dersom Kunden ikke har overtatt sitt regnskapsmateriale innen 90 dager etter skriftlig varsel fra
Regnskapsforetaket, anses Kunden å ha oppgitt regnskapsmaterialet og sine rettigheter og plikter
knyttet til dette. Dette innebærer etter GFRS 4.7 bl.a. at Kunden da anses for å ha gitt samtykke til at
Regnskapsforetaket uten ytterligere varsel kan makulere, slette eller destruere alt regnskapsmateriell,
inkl. eventuelle sikkerhetskopier for Kundens regning og risiko.
For perioden fra skriftlig varsel fra Regnskapsforetaket er sendt, og frem til makulering, sletting eller
destruering av regnskapsmateriale finner sted, kan Regnskapsforetaket kreve betaling for eventuelle
oppbevaringskostnader, herunder lisenskostnader.
1.6

TAUSHETSPLIKT

Regnskapsforetakets taushetsplikt følger av regnskapsførerloven § 10.
Begge parter skal behandle informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med oppdraget
konfidensielt, og slik at informasjon ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den
annen part.
Taushetsplikten hindrer ikke at Regnskapsforetaket gir opplysninger om oppdraget til Kundens valgte
revisor eller annen person som etter lovgivningen har personlig ansvar for Kundens
regnskapsavleggelse.
Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.
Regnskapsforetaket skal sørge for at underleverandører og medhjelpere som bistår i utførelsen av
oppdraget pålegges tilsvarende taushetsplikt.

2.

FULLMAKT OM TILGANG TIL OPPLYSNINGER OG LEVERING AV OPPGAVER

Oppdragsansvarlig og daglig leder gis ved denne avtale fullmakt til å innhente:
• Regnskapsopplysninger fra relevante tredjepersoner, herunder reskontroopplysninger og
bankkontoutskrifter.
• Samtlige relevante opplysninger for utfylling av offentlige oppgaver, herunder laste ned
elektroniske data til relevant programvare hos Regnskapsforetaket.
Oppdragsansvarlig og daglig leder gis i tillegg, når det inngår som en del av oppdraget, fullmakt til å:
• Fylle ut og sende inn offentlige oppgaver via Altinn eller annen innleveringsportal den eller de
aktuelle oppgaveetatene har. Dette inkluderer å signere oppgaven(e) på vegne av Kunden.
Slik signatur kan bare skje der Regnskapsforetaket mener at det ikke er i strid med god
regnskapsførerskikk og foretaket ikke har grunn til å betvile oppgavens grunnlag eller riktighet.
• Utlevere reskontroopplysninger til kunde og leverandører til Kunden.
Ved signering på vegne av Kunden bekrefter fullmektig at innsendte oppgaver stemmer med
registrerte og dokumenterte opplysninger, og at opplysningene så langt fullmektigen kjenner til
stemmer med de faktiske forhold.
Oppdragsansvarlig og daglig leder har rett til å delegere alle forhold som er regulert i denne fullmakt
videre til andre ansatte i Regnskapsforetaket ved skriftlig fullmakt. Dersom kunden ønsker det kan
fullmakten kreves fremlagt.
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Fullmakten gjelder fra inngåelse av denne avtale og inntil oppdraget opphører, eller fullmakten er
skriftlig tilbakekalt.

3.

EIENDOMSRETT

Kunden har eiendomsrett til eget innlevert materiale. Kunden har også eiendomsrett til ferdigstilte og
ikke-ferdigstilt regnskapsmateriale som Regnskapsforetaket har utarbeidet for Kunden.
Regnskapsmateriale og annet som Regnskapsforetaket har utarbeidet som del av oppdraget har
Regnskapsforetaket plikt til å utlevere med mindre reglene om tilbakeholdsrett kommer til anvendelse.
Regnskapsforetaket beholder rettighetene til egne verktøy og metodegrunnlag. Regnskapsforetaket
kan også utnytte generell kunnskap (know-how) som er tilegnet i forbindelse med oppdraget dersom
dette ikke innebærer brudd mot taushetsplikten eller god forretningsskikk.

4.

MISLIGHOLD

4.1

HVA SOM ANSES SOM MISLIGHOLD

Det foreligger mislighold dersom en av partene eller noen denne er ansvarlig for ikke oppfyller sine
forpliktelser etter avtalen og dette ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for, eller
manglende leveranse skyldes lovlig leveransehindring (force majeure).
Enhver feil eller misforståelse i den løpende oppdragsutførelsen er ikke nødvendigvis avtalerettslig
mislighold. Oppdragsutførelsen krever et løpende og gjensidig samarbeid mellom Partene, og vanlige
lojalitetsregler mellom profesjonelle parter gjelder. Opprettinger og feilrettinger er en nødvendig del av
dette samarbeidet og anses ved et normalt omfang ikke som mislighold. Det forutsettes at feil rettes så
snart oppdraget gir grunnlag for det.
4.2

VARSLINGS- OG REKLAMASJON VED MISLIGHOLD

Dersom Partene ønsker å gjøre mislighold gjeldende mot den annen part, må skriftlig reklamasjon
fremmes uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.
Reklamasjonen skal tydelig være benevnt "reklamasjon", samt angi hva avtalebruddet anføres å bestå
i og hvilke misligholdsbeføyelser Parten ønsker å påberope seg. Partene skal gis en rimelig frist til å
bringe forholdet i orden før misligholdsbeføyelser iverksettes.
4.3

KONSEKVENSER AV MISLIGHOLD

4.3.1

TILBAKEHOLDSRETT

Ved Kundens mislighold kan Regnskapsforetaket stanse arbeidet og/eller utøve tilbakeholdsrett i
resultatet av oppdraget inntil misligholdet opphører.
Regnskapsførervirksomheten kan ikke utøve tilbakeholdsrett i regnskapsmateriale som er mottatt fra
oppdragsgiver, selv om honorar for utført arbeid ikke er betalt. Det samme gjelder regnskapsmateriale
utarbeidet av regnskapsførervirksomheten som Kunden har betalt for.
Kunden har risikoen for fristoversittelser som følge av sitt mislighold. Når Kundens mislighold
opphører, kan Regnskapsforetaket mot tilleggshonorar velge å utføre oppdraget med økt innsats eller
utover normal arbeidstid slik at fristoversittelser fortrinnsvis unngås.
Ved Regnskapsforetakets mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke mer enn det som
er nødvendig for å sikre Kundens krav som følge av misligholdet.
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4.3.2

RETTING, OMLEVERING OG ØVRIGE MISLIGHOLDSBEFØYELSER

Ved mislighold har partene de ordinære misligholdsbeføyelser etter deklaratorisk bakgrunnsrett. Hvis
Regnskapsforetakets tjenesteleveranse er mangelfull har Regnskapsforetaket således rett til å møte et
krav om prisavslag, heving og/eller erstatning med krav om omlevering og retting. Kunden skal lojalt
medvirke til rettingen.
4.3.3

ERSTATNING I KONTRAKT

En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap, i henhold til alminnelig kontraktsrettsrett.
Som direkte tap regnes merkostnader ved dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte
kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold.
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt
fortjeneste av enhver art, tapte besparelser og tap av data.

5.
5.1

VESENTLIG MISLIGHOLD
HEVING

Dersom det foreligger vesentlig mislighold kan den andre parten heve hele eller deler av avtalen. Før
heving gjennomføres må den hevende part redegjøre for misligholdet samt varsle om at heving
påberopes.
Regnskapsforetaket anses vesentlig å ha misligholdt avtalen dersom:
• Utførelse av oppdraget avviker vesentlig fra de regler som gjelder for de tjenester som
Regnskapsforetaket etter oppdragsavtalen har påtatt seg å utføre.
• Regnskapsforetakets frist for levering ikke er overholdt, og det fortsatt ikke er levert innen en
uke etter at skriftlig varsel er mottatt fra Kunden, og fristovertredelsen ikke skyldes forhold på
Kundens side
Kunden anses vesentlig å ha misligholdt avtalen dersom:
• Kunden ikke har betalt forfalt honorar med tillegg av renter innen 14 dager fra
Regnskapsforetakets purring.
• Regnskapsforetaket ikke gis mulighet til å utføre sitt oppdrag på en forsvarlig måte, ved at
Regnskapsførerforetaket ikke får nødvendig dokumentasjon.
• Regnskapsforetaket blir forsøkt pålagt å utføre oppdraget i strid med lover og regler.
Dersom en av partene urettmessig stenges ute, eller på annen måte hindrer den andre partens tilgang
til IT-systemet slik dette er regulert i avtaledokument Bruk av IT-systemer i fellesskap, regnes også
dette som vesentlig mislighold.
Videre anses det som vesentlig mislighold dersom Kunden bevisst utfører registreringer mv. i
systemet for å unndra skatt eller avgift og som er i strid med gjeldende regelverk.
5.2

ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED HEVING

Ved heving kan den som hever avtalen ha krav på erstatning.
Ved vesentlig mislighold fra Regnskapsforetakets side kan Kunden ha rett til å kreve dekket de
meromkostninger som påføres ved å måtte bytte til en ny regnskapsfører.
Der Kunden vesentlig misligholder oppdragsavtalen, og Regnskapsforetaket krever å heve avtalen, vil
Regnskapsforetaket ha krav på erstatning med minst tre ganger månedlig regnskapshonorar.
Månedlig regnskapshonorar som kan kreves erstattet ved heving skal som hovedregel fastsettes til
gjennomsnittlig månedshonorar for siste 12 måneder. Dersom honoraret for etterfølgende tre måneder
ville blitt høyere enn gjennomsnittlig månedshonorar, kan dette legges til grunn for erstatningskravet.
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6.

ANSVARSBEGRENSNING

Regnskapsforetaket kan ikke holdes ansvarlig for forhold som er utenfor Regnskapsforetakets kontroll.
Regnskapsforetaket fraskriver seg ethvert ansvar for tap som skyldes Kunden eller tredjeparter.
Regnskapsforetaket er uten ansvar dersom regnskapet eller annen pliktig rapportering til det offentlige
skulle bli feilaktig eller forsinket innlevert, som følge av uriktig, mangelfull eller forsinket leveranse av
regnskapsdokumentasjon eller annen informasjon fra Kunden eller tredjeparter.
Ved felles bruk av IT-systemer er Regnskapsforetaket heller ikke ansvarlig for eventuelle endringer,
tillegg eller slettinger av registrerte opplysninger som gjennomføres av Kunden i IT-systemet. Dette
omfatter også eventuelle konsekvenser dersom dette medfører feil eller forsinkelser i Kundens
regnskap, pliktig regnskapsrapportering og/eller andre offentlige oppgaver mv.
Regnskapsforetaket fraskriver seg også ethvert ansvar for feil eller mangler ved IT-system,
kommunikasjon, datasikkerhet, manglende vedlikehold, sikkerhetskopi, rekonstruksjon eller andre
forhold som ikke er forårsaket av regnskapsforetaket.
Med mindre Regnskapsforetaket har utvist grov uaktsomhet eller forsett, er Regnskapsforetakets
samlede økonomiske ansvar begrenset til 10 ganger årlig regnskapshonorar, oppad begrenset til 1
MNOK

7.

ENDRINGER OG TILLEGGSOPPGAVER

Hvis Regnskapsforetaket mener at oppdragets innhold eller omfang endres etter avtaleinngåelse, skal
dette tas opp med Kunden.
Endringer og tilleggsoppgaver skal avtales skriftlig. Ved endringer av mindre betydning er det
tilstrekkelig at Regnskapsforetaket gir en ensidig skriftlig beskrivelse av endringen til Kunden.
Regnskapsforetaket er ansvarlig for å holde oversikt over alle endringer og tilleggsoppgaver til
oppdragsavtalen, og skal på forespørsel sende Kunden oppdatert avtaledokument Endringsoversikt.

8.

FORSIKRING

Regnskapsforetaket skal ha profesjonsansvarsforsikring som dekker det avtalte regnskapsoppdraget.

9.

TILSYN

Regnskapsforetaket er underlagt tilsyn og faglige kvalitetskontroller fra Finanstilsynet og
bransjeorganisasjon.
Kunden skal gi Regnskapsforetaket, Finanstilsynet og bransjeorganisasjon tilgang til relevant
materiale og fullt innsyn i fysiske og elektroniske arkiv som dokumenterer regnskapsforetakets arbeid,
herunder nødvendig tilgang til IT-systemene.

10. KONKURS
Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs hos Kunden, eller Kunden blir klart insolvent,
har Regnskapsforetaket rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, så fremt ikke annet følger av
ufravikelig lov.

11. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER OG PLIKTER
Regnskapsforetaket kan bare overdra sine avtalemessige rettigheter og plikter etter skriftlig samtykke
fra Kunden. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Retten til honorar etter denne avtalen kan likevel fritt overdras.
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12. OPPSIGELSE
Partene kan si opp avtalen med 3 måneders skriftlig varsel, regnet fra den første dagen i måneden
etter meddelelsen.
Partenes plikter løper uforandret i oppsigelsestiden. Kunden er derfor pliktig til å betale avtalt honorar i
hele oppsigelsesperioden. Dette gjelder uavhengig av om Kunden legger forholdene til rette for at
Regnskapsforetaket skal kunne levere de avtalte tjenester eller ikke. Dersom Kunden ikke bidrar til at
Regnskapsforetaket kan levere de avtalte tjenester i oppsigelsestiden skal dette anses som vesentlig
mislighold og gi rett på erstatning etter reglene i punkt 5.2
Eiendomsrett til regnskapsmateriale er regulert i punkt 3 og utleveringsplikten er regulert i GRFS 4.7.

13. HVITVASKINGSLOVEN
Kunden er informert om at Regnskapsforetaket er underlagt Hvitvaskingsloven.

14. MOTSTRID
Ved motstrid mellom Standard leveransevilkår og andre avtaler som inngår i oppdragsavtalen, skal de
andre avtalene gå foran når dette tydelig fremgår, under forutsetning av at det avtalte ikke er i strid
med lov, forskrift eller god regnskapsføringsskikk (GRFS).

15. VERNETING
Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
Regnskapsforetakets hjemting er verneting.

Dato og signatur fra Kunde:
______________________
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OPPDRAGSSPESIFIKASJON
Regnskapsforetaket skal utføre de oppgaver som er angitt nedenfor i spesifikasjon av oppdrag, med
eventuelle underbilag.

Oppdragets innhold

Sett (X)

Fakturering og oppfølging av utestående fordringer
Lønn og personal

x

Betaling

x

Bokføring

x

Årsoppgjør

x

Oppbevaring av regnskapsmateriale

x

Budsjettering
Merverdiavgiftsrepresentasjon (utenlandsk foretak)
Annet

Spesifikasjon av oppdrag
Fakturering og oppfølging av utestående fordringer
Sett (X)

Oppdrag spesifisert

Frekvens

Kommentarer / underbilag

Utarbeidelse av salgsdokumenter
(faktura/kreditnota)
Utsendelse av salgsdokumenter

Skal Kunden godkjenne salgsdokument før
utsending: [ja/nei]

Purring i kundens navn

Antall purringer før inkasso: [sett inn antall]

Oversending faktoringselskap
Fakturering av purregebyr

Maksimale satser etter inkassoforskriften

Fakturering av forsinkelsesrenter

Iht. forsinkelsesrenteloven og de til enhver
gjeldende satser

Oppfølging overfor inkassoselskap

Inkassoklare krav godkjennes av Kunden før
oversending til inkassoselskap.

Utarbeidelse av rapporter til kunde (spesifiseres)

Frister faktureringsoppdrag:
Utfakturering skal skje [sett inn dato(er) i måneden, dag i uka eller annet som passer oppdraget].
Kunden har ansvar for komplette og oppdaterte faktureringsgrunnlag.
Kunden skal overlevere faktureringsgrunnlaget til Regnskapsforetaket [antall] virkedager før utfakturering. Overleveringen skal
skje ordnet og i samsvar med fast rutine.
Purring skal skje [sett inn dato(er) i måneden, dag i uka eller annet som passer oppdraget]..
Som purreklare krav regnes forfalte krav som ikke er betalt [antall] virkedager etter ordinært forfall. Senere purringer skjer tidligst
[antall] virkedager etter siste forfall.
Kunden [skal/skal ikke] godkjenne utsendelse av purring før utsendelse.
Oversendelse til inkassoselskap skal skje [antall] virkedager etter siste purring.
Avtalt rapportering skal skje [sett inn dato(er) i måneden, dag i uka eller annet som passer oppdraget].

Oppdragsspesifikasjon | Regnskap Norge 2018-1

Side 1 av 5

77/21 Tilbud - regnskapsførsel 2022 - 21/21411-14 Tilbud - regnskapsførsel 2022 : Oppdragsavtale

Lønn og personal
Sett (X)

Oppdrag spesifisert

Frekvens

x

Innrapportere arbeidsforhold (a-melding)

Månedlig

x

Utarbeide lønnsslipp til arbeidstakere

Månedlig

x

Innrapportere lønn og andre ytelser, skattetrekk og
grunnlag AGA (a-melding)

Månedlig

Lønnsrapport til Kunden

Månedlig

Mottak og oppfølgning av digital sykmelding

Løpende

Sende NAV inntektsopplysningsskjema
v/sykmeldinger mv.

Løpende

x

x

Sende NAV krav om refusjon av sykepenger

Månedlig

Sende NAV krav om andre lønnsrelaterte refusjoner

Månedlig

Kontroll refusjoner mottatt fra NAV

Månedlig

Sammenstillingsoppgave til arbeidstakere

Kommentarer / underbilag

Dersom kunden ber om det

Årlig

Administrere yrkesskadeforsikring

Løpende

Administrere OTP/pensjonsordning

Løpende

Administrere gruppelivsforsikring

Løpende

Administrere ulykkesforsikring

Løpende

Administrere helseforsikring

Løpende

Andre lønnsrelaterte tjenester (spesifiseres)

Frister lønnsoppdrag:
Kundens lønningsdato blir etter avtale med kunde. Ved forfall på helge- eller helligdag, skjer utlønning virkedagen før
lønningsdato.
Kunden har ansvar for komplette og oppdaterte lønnsgrunnlag.
Kunden skal overlevere lønnsgrunnlag til Regnskapsforetaket 2 virkedager før lønningsdato. Grunnlag for refusjonskrav overfor
NAV leveres sammen med lønnsgrunnlaget. Overleveringen skal skje ordnet og i samsvar med fast rutine.
Grunnlag for innrapportering av arbeidsforhold og oppdatering av forsikringsordninger leveres umiddelbart etter inngåelse av
arbeidsavtale og ved senere endringer.
Når oppdraget omfatter lønnsrelaterte utbetalinger, f.eks. lønn, skattetrekk, utleggstrekk eller arbeidsgiveravgift, se
avtaledokument Betalingsoppdrag.
Avtalt rapportering skal skje [sett inn dato(er) i måneden, dag i uka eller annet som passer oppdraget].

Betaling
Sett (X)
x

Oppdrag spesifisert

Frekvens

Se avtaledokument Betalingsoppdrag

Ukentlig

Kommentarer / underbilag

Bokføring
Sett (X)
x

Oppdrag spesifisert

Frekvens

Kommentarer / underbilag

Skanning av bilag
Bokføring uten arbeidsdeling med Kunden:
Beregning og dokumentasjon av grunnlag og
merverdiavgift ved innførsel av varer

x

Bokføring av regnskapsopplysninger, med
periodiske avstemminger

Løpende

Bokføring med arbeidsdeling med Kunden:
Bokføring av salgsdokumenter (utgående
fakturaer og eller kontantsalg)
Beregning og dokumentasjon av grunnlag og
merverdiavgift ved innførsel av varer
x

Bokføring av kjøpsdokumenter (inngående
fakturaer og kontantkvitteringer)

Løpende

Bokføring av betalingstransaksjoner
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Bokføring av andre transaksjoner og
regnskapsmessige disposisjoner
Etterkontroll av bokføring foretatt av Kunden
Periodiske avstemminger
Spesifikasjoner av pliktig
regnskapsrapportering1 *)
x

Bokførings- og kontospesifikasjon

Årlig

Kundespesifikasjon
x

Leverandørspesifikasjon

Årlig

Spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og
egen virksomhet
Spesifikasjon av salg til eiere og deltakere
Spesifikasjon av salg og andre ytelser til
ledende ansatte
Spesifikasjon av merverdiavgift
Spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige
ytelser
Spesifikasjon av prosjekter i bygge- og
anleggsvirksomhet (prosjektregnskap)
Spesifikasjon av elimineringer og andre
posteringer ved utarbeidelse av
konsernregnskap
Pliktig rapportering merverdiavgift
Skattemelding merverdiavgift
Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

2-mnd

Herunder signering og innsending

Årlig

Herunder signering og innsending

Periodiske rapporter til Kunden
x

Resultat og balanse, eventuelt med
budsjettsammenligning

2-mnd

Åpen post-liste kunder og leverandører

2-mnd

Aldersfordelt saldoliste kunder og leverandører

2-mnd

Avdelingsregnskap

2-mnd

Prosjektregnskap

2-mnd

Periodiseringer gjennomføres i den grad dette
vurderes som vesentlig for
regnskapsrapporten, og nødvendige
opplysninger er kjent for Regnskapsforetaket.

Frister bokføringsoppdrag:
Bokføringen og utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering skal skje innen de frister som følger av lovgivningen.
Periodiske regnskapsrapporter skal utarbeides og gjøres tilgjengelig for Kunden senest 20 virkedager etter periodens utløp.
Kunden har ansvar for komplette og oppdaterte bokføringsgrunnlag.
Kunden skal overlevere bilag og annet bokføringsgrunnlag til Regnskapsforetaket fortløpende. Overleveringen skal skje ordnet
og i samsvar med fast rutine.

Årsoppgjør
Rene rapporteringsoppdrag forutsetter at rapporteringsgrunnlaget etter regnskapsloven/skatteforvaltningsloven er dokumentert
og avstemt, Manglende dokumentasjon og eller avstemminger må fremskaffes eller utarbeides.
Dokumentasjon og avstemmingen foretas av:
x

Regnskapsforetaket
Kunden. Kunden må i så fall fremlegge avstemmingsdokumentasjonen for Regnskapsforetaket, slik at denne blir i stand
til å etterse at avstemmingen er foretatt.

Sett (X)

Oppdrag spesifisert

Frekvens

Kommentarer / underbilag

1 Ved hver pliktig regnskapsrapportering, og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned, skal den bokføringspliktige være i stand til å
utarbeide spesifikasjonene. Dersom systemer har løsning for lukking i samsvar med bokføringsforskriften § 7-6 og NBS 1
"sikring av regnskapsmateriale" og i etterkant kan skrive ut spesifikasjonene på forespørsel, er det ikke krav til å utarbeide
spesifikasjonene på papir eller som ferdig utarbeidede rapportfiler (typisk PDF).
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Årsregnskap
x

x

Årsregnskap med noter

Årlig

Konsernregnskap med noter

Årlig

Kontantstrømoppstilling

Årlig

Bistand med årsberetning

Årlig

Bistand i forbindelse med styremøte

Årlig

Bistand i forbindelse med generalforsamling

Årlig

Innsending til Regnskapsregisteret

Årlig

2

Skattemelding for formues- og inntektsskatt
x

Skattemelding formues- og inntektsskatt

Årlig

x

Signering og innsending av skattemelding

Årlig

Tredjepartsopplysninger
Aksjonærmelding fra selskapet (RF-1086)

Årlig

Fordringer og gjeld til personlig skattepliktig
(RF-1070)

Årlig

Oppdragstakere hjemmehørende i utlandet (RF1199)

Løpende

Pass og stell barn (for barnehager) (RF-1241)

Årlig

Formue og inntekt i boligsameie/boligselskap
(RF1140)

Årlig

Oppgave over betaling til selvstendig
næringsdrivende (uten fast forretningssted) (RF1321)

Årlig

Andre tredjepartsopplysninger (spesifiseres)

Frister årsoppgjør
Regnskapsforetaket skal levere utkast til årsregnskap og skattemelding til Kunden innen lovens frister.
Levering av årsregnskap til Regnskapsregisteret skjer innen lovbestemte frister.
Levering av skattemelding skjer innen lovbestemte frister.
Levering av tredjepartsopplysninger skjer innen lovbestemte frister.

Oppbevaring av regnskapsmateriale
Oppbevaring av regnskapsmateriale
Dette punktet er kun aktuelt å fylle ut dersom Regnskapsforetaket skal oppbevare Kundens regnskapsmateriale utover den tid
som naturlig følger av oppdragsutførelsen. Dette vil typisk være aktuelt dersom Regnskapsforetaket skal oppbevare
regnskapsmaterialet i hele den lovpålagte oppbevaringstiden.
Punktet er ikke aktuelt når regnskapsmaterialet leveres tilbake så snart Regnskapsforetakets oppdrag er utført, typisk i etterkant
av ferdigstilt årsoppgjør.
Kunden kan på ethvert tidspunkt kreve regnskapsmaterialet tilbakelevert.
Sett (X)

2

Oppdrag spesifisert

Antall år

Kommentarer / underbilag

x

Dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag)

5 år

Dersom ikke annet er presisert, omfatter dette
den dokumentasjon som er overlevert
Regnskapsforetaket og benyttet som grunnlag
i bokføringen. Kunden ivaretar selv
oppbevaring av annen dokumentasjon (for
eksempel timelister, kassaruller,
varetellingslister mv.)

X

Dokumentasjon av balansen ved utarbeidelse av
årsregnskap og skattemelding

5 år

Jf. bokføringsloven § 11.

X

Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

5 år

Spesifikasjonene kan enten skrives ut,
utarbeides og oppbevares på fil, typisk PDF
eller grunnlagsdata være tilgjengelig i
systemet,

X

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

5 år

Begrepet skattemelding inkluderer selskapsmelding for selskaper med deltakerfastsetting
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X

Skattemelding for formues og inntektsskatt,
skattemeldinger merverdiavgift, a-meldinger og
andre offentlige oppgaver utarbeidet og innsendt av
Regnskapsforetaket

x

Elektronisk tilgjengelighet til bokførte opplysninger
som i utgangspunktet er tilgjengelig elektronisk

5 år

3 ½ år

Særskilt om regnskapsmateriale med pliktig oppbevaringstid lenger enn fem år
Prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet
etter bokføringsforskriften § 8-1-4 eller bokførte
opplysninger som er nødvendige for å kunne
utarbeide slike prosjektregnskap, samt tilhørende
dokumentasjon (bilag).

10 år

Pliktig oppbevaringstid er ti år
(bokføringsforskriften § 8-1-5).

I tilknytning til pliktig prosjektregnskap:
Byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger,
kontrakter med underentreprenører, timelister og
ordrelister.

10 år

Pliktig oppbevaringstid er ti år
(bokføringsforskriften § 8-1-5). I tillegg skal
opprinnelige timelister på papir som
hovedregel oppbevares i 3 år og 6 måneder
etter regnskapsårets slutt, eventuelt skannet
for elektronisk oppbevaring, selv om
timelistene er overført til andre media for
oppbevaring i hele 10-årsperioden.

Kjøpsdokumentasjon fast eiendom

10 år

Pliktig oppbevaringstid er ti år etter
regnskapsårets slutt (bokføringsforskriften § 73).

Dokumentasjon for justering av merverdiavgift etter
mva-forskriften kapittel 9

5 år

Pliktig oppbevaringstid etter
merverdiavgiftsreglene er fem år etter siste år i
justeringsperioden (mva-forskriften § 9-1-2, §
9-1-3, § 9-3-3 og § 9-3-5).

Tolldeklarasjoner og meldinger mv. etter tolloven og
tollforskriften § 4-12

5 år

For deklarasjoner etter tolloven § 4-20, § 4-23
og § 4-24 og grunnlagsdokumenter knyttet til
slike deklarasjoner, gjelder
oppbevaringsplikten i ti år fra utgangen av det
året deklarasjonen ble mottatt av
tollmyndighetene. Se for øvrig tollforskriften §
4-12-1.

Annet regnskapsmateriale med pliktig
oppbevaringstid lenger enn fem år (spesifiseres)
Frister:
Der Regnskapsforetaket påtar seg oppbevaring på vegne av Kunden i kortere tid enn det som er oppbevaringstiden etter
lovgivningen skal materialet tilbakeleveres til Kunden senest på det tidspunkt Regnskapsforetakets oppbevaringsplikter etter
avtalen opphører. Der lovpålagt oppbevaringstid er utløpt avklares tilbakelevering eller sletting/makulering med Kunden.

Budsjettering
Sett (X)

Oppdrag spesifisert

Frekvens

Resultat-/driftsbudsjett

Kommentarer / underbilag

Årlig

Likviditetsbudsjett
Andre budsjetter (spesifiseres)

Merverdiavgiftsrepresentasjon (utenlandsk foretak)
Sett (X)

Oppdrag spesifisert

Frekvens

Kommentarer / underbilag

Frekvens

Spesifiseres, eventuelt i egen avtale

Se avtaledokument Merverdiavgiftsrepresentasjon

Andre oppdrag
Sett (x)

Oppdrag spesifisert
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DATABEHANDLERAVTALE
1. BAKGRUNN
Den (dato) ble det inngått en "Oppdragsavtale for Regnskapsoppdrag" ("Avtalen") mellom Landbø
Regnskap AS ("Regnskapsforetaket") og Aust-Agder Utviklings- og kompetansefond ("Kunden")
(hver en "Part", i fellesskap "Partene").
Gjennomføring av oppdraget innebærer at Regnskapsforetaket Behandler Personopplysninger på
vegne av Kunden. Regnskapsforetaket opptrer derved som Databehandler for den
Behandlingsansvarlige Kunden.
Denne databehandleravtalen har til hensikt å regulere Regnskapsforetakets Behandling av
Personopplysninger på vegne av Kunden, og derved sikre at Behandlingen skjer i samsvar med
personopplysningsloven (LOV-2018-06-15-38), herunder EUs personvernforordning (EU/2016/679),
og senere lovgivning som erstatter eller supplere disse ("Personopplysningsregelverket").
Definisjonene i personvernforordningen artikkel 4 gjelder for tilsvarende for begreper brukt i denne
databehandleravtalen.

2. BEHANDLINGENS FORMÅL OG ART
Formålet med Regnskapsforetakets Behandling av Personopplysninger er å gjennomføre
regnskapsoppdraget i samsvar med Avtalen, herunder Regnskap Norges standard leveransevilkår for
regnskapsoppdrag ("Standardvilkårene").
I Vedlegg 1 i dette dokumentet beskrives de konkrete formålene med Behandlingene, samt de
kategorier Personopplysninger og Registrerte som omfattes.
Databehandleravtalen gjelder ikke for Behandling av Personopplysninger som utføres for
Regnskapsforetakets egne formål. Dette omfatter også Behandlinger som er nødvendige for å oppfylle
plikter som Regnskapsforetaket er pålagt gjennom lov. For slike Behandlinger er Regnskapsforetaket
selv Behandlingsansvarlig.

3. REGNSKAPSFORETAKETS PLIKTER
3.1 Rådighetsforbud og varslingsplikt
Regnskapsforetaket skal bare Behandle Personopplysninger i tråd med dokumenterte instrukser fra
Kunden, herunder i Avtalen og i denne databehandleravtalens Vedlegg 1 i dette dokumentet.
Dersom Regnskapsforetaket mener at en instruks fra Kunden, jf. første avsnitt, er i strid med
Personopplysningsregelverket skal Kunden varsles om dette.
Regnskapsforetaket må uten ugrunnet opphold varsle Kunden dersom Regnskapsforetaket ikke vil
være i stand til å overholde sine forpliktelser etter denne databehandleravtalen.
3.2 Utlevering og taushetsplikt
Regnskapsforetaket skal ikke levere ut Personopplysninger til Tredjeparter, med mindre Kunden på
forhånd har samtykket skriftlig til slik utlevering, eller det foreligger en lovpålagt plikt for
Regnskapsforetaket til å utlevere Personopplysningene. Utlevering til andre Databehandlere skal skje i
samsvar med vilkårene i denne databehandleravtalen pkt. 4
Bestemmelsen om taushetsplikt i Standardvilkårene pkt. 1.6 gjelder også for Personopplysninger som
Behandles i medhold av Avtalen.

Databehandleravtale | Regnskap Norge 2018-2

Side 1 av 6

77/21 Tilbud - regnskapsførsel 2022 - 21/21411-14 Tilbud - regnskapsførsel 2022 : Oppdragsavtale

3.3 Informasjonssikkerhet og avviksmeldinger
Regnskapsforetaket skal treffe alle tiltak som er nødvendige for å etablere et egnet sikkerhetsnivå ved
Behandlingen i samsvar med kravene i personvernforordningen artikkel 32. Tiltakene skal
dokumenteres.
Regnskapsforetaket skal uten ugrunnet opphold varsle Kunden om ethvert Brudd på
personopplysningssikkerheten som har medført en hendelig eller ulovlig tilintetgjørelse, tap, endring,
uautorisert utlevering av eller tilgang til Personopplysningene som Behandles i medhold av denne
databehandleravtalen. Varselet skal inneholde de opplysninger som kreves etter
personvernforordningen artikkel 33 nr. 3.
Regnskapsforetaket skal straks iverksette tiltak for å hindre eller begrense konsekvensene av
sikkerhetsbruddet.
3.4 Bistandsplikt
Regnskapsforetaket skal gi Kunden bistand med å etterleve kravene i personvernforordningen artikkel
32 til 36 om informasjonssikkerhet.
Regnskapsforetaket skal også bistå Kunden med å oppfylle Kundens plikt til å svare på henvendelser
fra Registrerte som ønsker å utøve sine rettigheter etter Forordningen. Regnskapsforetaket skal ikke
selv besvare slike henvendelser, men uten ugrunnet opphold videresende henvendelsen til Kunden
eller henvise den Registrerte til selv å kontakte Kunden direkte.
3.5 Tilgang til informasjon og sikkerhetsrevisjoner
Regnskapsforetaket skal på forespørsel gi Kunden tilgang til all informasjon og dokumentasjon som er
nødvendig for å påvise at Behandlingen skjer i samsvar med denne databehandleravtalen og
Kundens instrukser.
Dersom Kunden avdekker avvik skal Regnskapsforetaket uten ugrunnet opphold iverksette
korrigerende tiltak.

4. VILKÅR FOR BRUK AV ANDRE DATABEHANDLERE
Kunden samtykker til at Regnskapsforetaket overlater Personopplysningene som behandles i medhold
av Avtalen til andre Databehandlere (underleverandører) som er angitt i Vedlegg 2 i dette dokumentet.
Før nye Databehandlere engasjeres i Behandlingen skal Kunden gis et skriftlig varsel, senest to uker
før Personopplysningene overlates til den nye Databehandleren. Varselet skal inneholde opplysninger
om hvor Behandlingen vil finne sted, jf. denne databehandleravtalens pkt. 5.
Kunden skal kunne protestere mot at Personopplysningene overlates til nye Databehandlere. I så fall
skal Partene lojalt forsøke å enes om en løsning som er akseptabel for begge Parter. Dersom dette
ikke fører frem kan Avtalen sies opp av begge Parter, i samsvar med Standardvilkårene pkt. 12.
Regnskapsforetaket skal inngå en skriftlig avtale med sine Databehandlere, som pålegger
Databehandlerne de samme forpliktelsene som Regnskapsforetaket selv har i medhold av denne
databehandleravtalen. Regnskapsforetaket er fullt ut ansvarlig overfor Kunden, for den Behandlingen
som Databehandleren gjør.

5. VILKÅR FOR OVERFØRING UT AV EU/EØS-OMRÅDET
Personopplysninger kan bare overføres til land utenfor EU/EØS-området, dersom Kunden har gitt et
forhåndssamtykke til det.
Kunden samtykker til overføring ut av EU/EØS-området som skjer i forbindelse med at
Personopplysningene overlates til eksisterende Databehandlere, på de vilkår som er angitt i Vedlegg 2
i dette dokumentet.
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Som forhåndssamtykke etter denne bestemmelsen regnes også manglende innsigelser mot at
Behandlingen overlates til en Databehandler som Behandler Personopplysningene utenfor EU/EØSområdet, jf. denne databehandleravtalen pkt. 4.

6. SLETTING OG TILBAKEFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Ved Avtalens opphør plikter Regnskapsforetaket å tilbakelevere, slette eller anonymisere alle
Personopplysninger i samsvar med Kundens nærmere instrukser på opphørstidspunktet. Partene skal
lojalt enes om den praktiske gjennomføringen av denne plikten som ivaretar begge Parters behov for å
oppfylle lovpålagte krav og sikre daglig drift.
Sletteplikten gjelder uansett ikke Personopplysninger som inngår i Regnskapsførerforetakets egen
oppdragsdokumentasjon, jf. denne databehandleravtalens pkt. 2 tredje avsnitt.

7. DATABEHANDLERAVTALENS VARIGHET OG ENDRINGER
Databehandleravtalen gjelder så lenge Regnskapsforetaket behandler personopplysninger på vegne
av Kunden. Taushetsplikten gjelder på ubestemt tid.
Databehandleravtalen kan endres ved behov og enighet mellom partene i samsvar med
Standardvilkårene pkt. 7.

8. MEDDELELSER OG ANNEN KOMMUNIKASJON
Meddelelser og annen kommunikasjon etter denne databehandleravtalen skal skje i samsvar med
Standardvilkårene pkt. 1.4.

9. LOVVALG OG VERNETING
Lovvalg og verneting er regulert i Standardvilkårene pkt. 15.

Dato og signatur fra regnskapsfører

Dato og signatur fra Kunde:

___________________________

______________________
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Vedlegg 1 Kategorier Personopplysninger og behandlingsformål

Personopplysning

Formål med opplysningen

For- og etternavn

Identifikasjon for korrekt utbetaling av lønn og
godtgjørelser herunder reiseregninger og utlegg.
Identifikasjon for hendelser relatert til arbeidsforholdet og
identifikasjon ved annen pliktig offentlig innrapportering.

Adresse privat

Kommunikasjon.

Adresse arbeidssted

Offentlig og intern rapportering.

Statsborgerskap

A-melding og sikre korrekte ytelser og trekk.

Bostedsland

A-melding og sikre korrekte ytelser og trekk.

Telefonnummer (fast)

Kommunikasjon.

Telefonnummer (mobil)

Kommunikasjon.

E-postadresse

Kommunikasjon.

Fødselsdato / nummer

Identifikasjon for utbetaling av lønn og godtgjørelser
herunder reiseregninger og utlegg, arbeidsforhold, annen
pliktig offentlig innrapportering.

Kjønn

Statistikkformål for styrets årsberetning, intern
rapportering mv.

Ansattnummer /
ArbeidsforholdsID

A-melding. Intern identifikasjon og kategorisering for
tilordning i avdeligsregnskap mv.

Kontonummer i bank

Sikre korrekt utbetaling av lønn og andre ytelser.

Sivilstatus

Sikre korrekte ytelser og trekk som påvirkes av sivilstatus.

Ektefelle, herunder navn og
fødselsnummer

Sikre korrekt skattemessig innrapportering av
lønnsforhold, formuesforhold mv.

Pårørendeinformasjon

Kommunikasjon med pårørende om særskilte forhold ved
akutt sykdom, dødsfall mv.

Stillingsbetegnelse / yrkeskode

A-melding og sikre korrekt utbetaling lønn.

Stillingsnivå, herunder
stillingsprosent og timer pr uke.
Dato for siste endring.

A-melding og sikre korrekt utbetaling lønn.

Arbeidstidsordning

A-melding og sikre korrekt utbetaling lønn.

Yrkesopplysninger av betydning
for lønns og arbeidsvilkår

A-melding og sikre korrekt utbetaling lønn.

Utdannelse og praksis, herunder
lønnsansiennitet.

A-melding og sikre korrekte ytelser og trekk.

Medlemskap i fagforeninger og
andre yrkesrelaterte foreninger.

Sikre korrekte ytelser og trekk.

Dekket av tariffavtale, herunder
lønnstrinn

Sikre korrekte ytelser og trekk.

Lønns- og
provisjonsopplysninger, herunder
avlønningstype og siste dato for
avlønning.

A-melding og sikre korrekt utbetaling lønn.

Pensjonsopplysninger

Sikre korrekt pensjonsinnbetaling og pensjonsytelse.

Skattetrekksopplysninger

Sikre korrekt skattetrekk.

Forsikringsforhold, herunder
dekningsomfang og nødvendige
helseopplysninger
(egenerklæringer mv)

Sikre korrekt forsikringsdekning etter avtale mellom
arbeidsgiver og forsikringsselskap.
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Personopplysning

Formål med opplysningen

Fravær og permisjoner, herunder
type og varighet.

Sikre korrekte ytelser og trekk. Offentlig innrapportering av
sykepenger, permisjonsgodtgjørelse mv.

Ansettelses- og sluttdato,
herunder start- og sluttdatoer ved
fusjon og fisjon.

A-meldingen, lønnsberegninger og forsikringsordninger.
Følge opp jubileum mv.

Sluttårsak, herunder oppsigelse
og dødsfall.

Sikre korrekte ytelser og trekk. Statistiske formål.

Firmabil og andre naturalytelser

Sikre korrekt regnskapsrapportering og innberetning av
fordel. Forsikringsdekningsformål.

Eierandeler i selskap

Aksjonærregstermeldinger

Rolle i selskap

Sikre korrekte ytelser og trekk. Interne
rapporteringsformål. A-melding. Sikre korrekte
opplysninger i årsregnskapet.

Vilkår i aksjonæravtaler

Sikre korrekt behandling aksjonærer i mellom.

Eiendeler i samboerskap

Sikre korrekt innberetning av skattemessige formål.

Gjeld / fordringer overfor
arbeidsgiver, herunder vilkår for
mellomregningen.

Sikre korrekt inn- og utbetaling samt avregning av renter
og gebyrer.

Informasjon i
regnskapsdokumentasjon om
ansattes atferdsmønster,
herunder kjøp av varer og
tjenester og bevegelsesmønster

Godtgjørelse av utlegg pådratt i næringsvirksomhet eller
føring av private utgifter på privatkonto.

[…]
Kategorier av registrerte vil kunne inkludere:
•
•
•
•
•

Ansatte, vikarer eller midlertidig ansatte hos Kunden
Personlige kunder hos Kunden
Eiere av Kundens virksomhet
Styremedlemmer hos Kunden
[…]

Vedlegg 2

Oversikt over Databehandlere (underleverandører)
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Databehandlers navn og
kontaktinformasjon

Behandlingssted (land)

Vitari AS
Cantor Controller AS
Visma AS
Visolit AS
Olsen System Øyvind Olsen
Signant AS

Norge
Norge
Norge
Norge
Norge
Norge

Eventuelt
overføringsgrunnlag ved
overføring ut av EU/EØS
[…]

Aktuelle overføringsgrunnlag etter denne databehandleravtalen er:
1) Landet er godkjent av EU
2) Inngåelse av EUs standardkontrakter
3) Mottaker er Privacy Shield sertifisert (kun USA)
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BRUK AV IT-SYSTEMER I FELLESSKAP
1.

FORUTSETNINGER FOR BILAGET

Dette bilaget er aktuelt når:
• Kunden benytter IT-system hvor Regnskapsforetaket er lisenshaver og/eller
• Regnskapsforetaket benytter IT-system hvor Kunden er lisenshaver

2.

PARTENES AVTALERETTSLIGE FORHOLD TIL SYSTEMLEVERANDØR/ITSYSTEM OG TILGANGSRETTIGHETER

Denne avtale omfatter følgende IT-system, med angivelse av lisenshaver:
Sett huk i første kolonne dersom selskapet har denne systemløsningen. Dersom kunden har egne
lisenser legges dette til.
Sett X

X

X

IT-system

Systemleverandør
Visma Software AS

Visma.net*

Visma Software AS

Webfaktura

Visma Software AS

One Stop Reporting

Visma Software AS

Visma Lønn

Visolit Norway AS/Visma Software AS

Eksternbruker faktura/logisstikk

Visolit Norway AS/Visma Software AS
Visolit Norway AS

Eksternbruker full visma tilgang

Visma Software AS

Tripletex

Lisenshaver
Kunde
Landbø
Regnskap
AS

x
x
x
x
x
x
x

E-innboks

x

* Visma.net: Approval, Autopay, Autoinvoice fakturamottak, Expense, Absense, Time, Payroll

Den av Partene som er lisenshaver har fulle rettigheter i IT-systemet.
2.1

KUNDEN ER LISENSHAVER

Der Kunden er lisenshaver skal Regnskapsforetaket sikres de tilganger som er nødvendige for å
utføre oppdraget i henhold til oppdragsavtalen. Dette inkluderer:
x

administratorrettighet slik at Regnskapsforetaket kan åpne og lukke nødvendige tilganger til
egne medarbeidere.
ikke administratorrettighet. For åpning og lukking av tilganger, skal Kunden kontaktes.

2.2

REGNSKAPSFORETAKET ER LISENSHAVER

Der Regnskapsforetaket er lisenshaver skal Kunden sikres tilgang til de deler av IT-systemet som
Kunden etter oppdragsavtalen helt eller delvis skal ivareta selv. Regnskapsforetaket er gjennom God
regnskapsføringsskikk pålagt å begrense Kundens tilgang til det som følger av oppdragsavtalen.

3.

ANSVARSFORDELING OG KRAV TIL IT-SYSTEMET

Den av Partene, enten Kunde eller Regnskapsforetaket, som er lisenshaver etter punkt 2 skal sørge
for at benyttet IT-system har:
• nødvendig funksjonalitet for å oppfylle de krav som lov og forskrifter stiller til registrering,
dokumentasjon og rapportering av regnskapsopplysninger mv.
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•
•
•
•
•

spesifisert i avtalen med Systemleverandøren hvor fysiske oppbevaringsmedier befinner seg
minst en sikkerhetskopi av oppbevaringspliktig dokumentasjon og regnskapsopplysninger som
er adskilt fra originalen. Adskillelsen skal være i tråd med Norsk Bokføringsstandard NBS 1
om sikring av regnskapsmateriale
driftsmiljø, gjennom avtaleverket, som bidrar til å sikre tilgjengelighet, integritet og
konfidensialitet av dokumentasjon og registrerte opplysninger
unike påloggingsidentiteter og loggfunksjonalitet slik at det det er mulig å identifisere hvem
som har registrert, endret eller slettet registrerte opplysninger i systemet
tilgjengelig driftsmeldinger for Partene fra Systemleverandør om vedlikehold, oppdatering og
feil ved IT-systemet

Der hvor Kunden er lisenshaver skal i tillegg avtalevilkår, herunder Brukervilkår, som gjelder forhold
mellom Kunden og Systemleverandør til enhver tid kunne gjøres tilgjengelig for Regnskapsforetaket.
Partene kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske tap eller ødeleggelser som følge av feil eller
mangler ved Systemleverandørs program- og maskinvare, kommunikasjon, datasikkerhet, manglende
vedlikehold av programvare eller andre forhold og underleverandører som denne må svare for.

4.

FULLMAKT OM TILGANG TIL OPPDRAGSDOKUMENTASJON

Dersom oppdraget utføres i et IT-system, hvor Kunden har avtale med lisensgiver/tjenesteleverandør
og således er lisenshaver/tjenestemottaker, skal Regnskapsforetaket ha ugjenkallelig fullmakt til å få
utlevert i Norge oppbevaringspliktig oppdragsdokumentasjon som er lagret i systemene. Den samme
ugjenkallelige fullmakten skal gjelde dersom kunden på et senere tidspunkt blir lisenshaver eller
oppdraget termineres.
Fullmakten gjelder i hele oppdragsperioden og i fem år etter oppdragets avslutning.
Dersom Kunden skal slette eller makulere materiale før fem år er gått, skal Kunden overlevere
oppdragsdokumentasjon til Regnskapsforetaket på forhånd. Det samme gjelder ved opphør av lisens/tjenesteavtalen.
Som Regnskapsforetakets oppbevaringspliktige oppdragsdokumentasjon kan regnes blant annet, men
ikke begrenset til:
• Avstemminger av eiendeler, herunder nødvendige spesifikasjoner til disse
• Avstemminger av gjeld, herunder nødvendige spesifikasjoner til disse
• Avstemminger av resultatkontoer
• Årsregnskap med lovbestemte beretninger og Skattemelding for formues- og inntektsskatt
herunder sporbarhetsspesifikasjoner til årsregnskap og næringsoppgave
• Pliktige spesifikasjoner
• Budsjetter og periodiske regnskapsrapporter
• Revisors korrespondanse
Selv om denne fullmakten også gjelder etter oppdragets avslutning, er opplysningene som skal kunne
kreves utlevert begrenset til å gjelde relevant oppdragsinformasjon for oppdragsperioden mellom
Partene.
Regnskapsforetaket er ansvarlig for å betale Systemleverandørens eventuelle vederlag for å få slike
data utlevert.

Dato og signatur fra Kunde:
______________________
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ENDRINGSOVERSIKT
Avtalte avvik standard leveransevilkår for regnskapsføring ved avtaleinngåelse:
(Her inntas punkter hvor det er gjort avtale som avviker fra standard leveransevilkår for
regnskapsoppdrag).

Senere endringer eller tillegg til oppdragsavtalen:
Dato

Endring*

Bilag

* Tillegg eller endring til Oppdragsavtalen samt endringer som det er informert om pr. mail lagres som
vedlegg til punktet, eller inntas i feltet for endring.
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BETALINGSOPPDRAG
1.

FORMÅL

2.

OPPDRAGETS OMFANG

Formålet med bilaget er å spesifisere betalingsoppdraget og hvilke rutiner som gjelder for Kunden og
for Regnskapsforetaket.

(x)

Oppdrag, spesifisert
(betalingsgrunnlagene)

Betalings
frekvens

Frister for Kunde

Frister for
Regnskapsforetaket

X

Inngående fakturaer mv.

Ukentlig

En uke før forfall

Forfallsdato

Merverdiavgift

2- mnd.

X

Lønn til arbeidstakere

Månedlig

X

Arbeidsgiveravgift

2- mnd.

Forfallsdato

X

Skattetrekk og utleggstrekk

2- mnd.

Forfallsdato

Andre krav, spesifisert

3.

Forfallsdato
2 virkedager før
lønningsdato

En uke før forfall eller
ønsket utbetaling

Dato settes etter avtale med
kunde

Forfallsdato

FULLMAKTSFORHOLD

Undertegnede gir [Regnskapsforetakets navn] ved [Navn på person eller funksjon] fullmakt til å
belaste følgende bankkontoer:
[Skriv inn bank]
[Skriv inn bank]

kontonr. [Skriv inn kontonummer]
kontonr. [Skriv inn kontonummer]

Kontonavn [skriv inn navn på konto]
Kontonavn [skriv inn navn på konto]

Fullmektig gis adgang til å delegere fullmakten videre til personer i Regnskapsforetaket.
Regnskapsforetaket skal til enhver tid ha oversikt over hvem som har fullmakt.
Det gis også fullmakt til å innhente kopi av bankbilag vedrørende Kundens kontoer.
Fullmakten omfatter kun de krav som er spesifisert i punkt 2.

4.
4.1

RUTINER OG ANVARSFORHOLD
Oversendelse av betalingsgrunnlag

Kunden skal levere betalingsgrunnlagene i henhold til frist angitt i punkt 2.
Det skal klart fremgå hvis det er leverandører som skal behandles spesielt med hensyn til
kontantrabatter, akontobetalinger, fradrag for kreditnotaer og frigivelse eller stopp av poster som skal
avventes for utbetaling.
Kunde plikter også å informere Regnskapsforetaket om endringer i avtaler som danner grunnlag for
faste utbetalinger.
Inngår betaling av merverdiavgift og/eller skatt og arbeidsgiveravgift i oppdraget, besitter
regnskapsforetaket selv betalingsgrunnlaget.
Betalingsgrunnlagene skal attesteres i henhold til punkt 4.3.

4.2

Klargjøre betalingsgrunnlagene

Regnskapsforetaket skal klargjøre betalingsgrunnlagene for betaling.
Betalingsoppdrag | Regnskap Norge 2017, versjon 2 (okt. 2017)
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Skal Kunden attestere på betalingsliste eller godkjenne betalingsforslagene, skal betalingsliste eller
betalingsforslagene gjøres tilgjengelig for Kunden [sett inn antall dager] virkedager før fil skal
godkjennes i bank.

4.3
(x)

x

x

4.4

Attestasjon og godkjenning
Attestasjon og godkjenning, spesifisert:
Kunden godkjenner betalingsfil i bank (Kunden gjennomfører utbetalingen).
Kunden godkjenner betalingsforslagene i systemløsningen.
Kunden attesterer betalingsliste mottatt fra Regnskapsforetaket. Listen sendes i
retur til Regnskapsforetaket på e-post, som foretar utbetalingene.
Betalingsgrunnlagene er godkjent for utbetaling fra Kundens side i det de er attestert i
systemet for dokumentgodkjenning.
Betalingsgrunnlagene er godkjent for utbetaling fra Kundens side i det de er oversendt
Regnskapsforetaket.
Annen rutine; beskriv her: Lønn, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift utbetales uten
godkjenning fra kunden

Betalingen

Kunden er ansvarlig for å ha tilstrekkelige midler innestående på de kontoer betalingen skal skje fra.
Kunden er ansvarlig for å prioritere krav og eventuelle følger av dette.
Forutsatt at det er tilstrekkelige midler innestående på de kontoer betalingen skal skje fra, skal
Regnskapsforetaket sørge for at alle betalingsgrunnlag som Kunden har levert innen fristen i punkt 2
og attestert og godkjent etter punkt 4.3, blir betalt innen forfall.

5.

TRANSAKSJONSKOSTNADER

Oppdragsgiver belastes alle transaksjonskostnader ved utførelse av betalingsoppdraget.

6.

FORSINKET BETALING – MANGLENDE DEKNING PÅ KONTOER

Regnskapsforetaket er ikke ansvarlig for konsekvensene av manglende dekning på kontoer eller som
følge av forsinkelser som skyldes Kunden.
Betalingsgrunnlag som er levert til Regnskapsforetaket etter fristen i pkt. 2, utbetales ved neste
betalingsfrekvens.
For betalingsgrunnlag som er innlevert for sent, kan Kunden mot tilleggsvederlag be
Regnskapsforetaket om å gjennomføre utbetalingen utenfor ordinær rutine.

7.

FEILUTBETALINGER

Feilutbetaling som skjer på grunn av uriktige eller mangelfulle opplysninger fra Kunden kan
Regnskapsforetaket ikke holdes ansvarlig for. Regnskapsforetaket kan mot vederlag bistå med å
tilbakesøke midlene for Kunden.
Ved feil hos Regnskapsforetaket som har ledet til feilutbetaling plikter Kunden å medvirke til at midlene
kan tilbakesøkes. I motsatt fall vil Kunden ikke kunne reise krav mot Regnskapsforetaket.

8.

MISLIGHOLD

8.1. Forsinket betaling
Dersom Kunden er blitt påført økonomisk tap som følge av forsinket betaling, og dette skyldes at
Regnskapsforetaket har opptrådt uaktsomt, kan Kunden kreve det økonomiske tapet erstattet, dog
begrenset oppad til betalingsoppdragets årlige honorar.

Betalingsoppdrag | Regnskap Norge 2017, versjon 2 (okt. 2017)
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Dersom Kunden er blitt påført økonomisk tap som følge av forsinket betaling, og dette skyldes at
Regnskapsforetaket har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt, kan Kunden kreve det økonomiske
tapet erstattet i henhold til alminnelig erstatningsrett.

8.2. Feilutbetaling
Dersom Kunden er blitt påført dokumentert økonomisk tap som følge av feilutbetalinger fra
Regnskapsforetakets side, og dette skyldes forhold Regnskapsforetaket er ansvarlig for, kan Kunden
kreve det økonomiske tapet erstattet.
Kunden plikter å medvirke ved prosesshandlinger til at Regnskapsforetaket får tilbakesøkt penger som
er feilutbetalt.

Dato og signatur fra Kunde:
______________________
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Side 3 av 3

77/21 Tilbud - regnskapsførsel 2022 - 21/21411-14 Tilbud - regnskapsførsel 2022 : Tilbud fra Landbø Regnskap AS

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Mai-Britt Trydal
Fri, 29 Oct 2021 12:14:06 +0000
Heimvik, Ole Magnus
Chr. Magne Landbø
Tilbud fra Landbø Regnskap AS
Oppdragsavtale.pdf

Hei,
Landbø Regnskap AS har 20 ansatte, alle med lang erfaring innen regnskapsførsel. Vi er regnskapsfører
for flere stiftelser og kjenner godt til regelverket. Den største stiftelsen vi har regnskapet for har
forvaltningskapital på 600 millioner.
Vi bruker Visma Business som økonomisystem. Vi ønsker at regnskapet skal være elektronisk. Og at dere
godkjenner faktura i Approval via en App eller på PC. Faktura vil bli betalt av oss til forfall når de er
godkjent i Approval. Dere kan ha flere personer som skal godkjenne faktura før betaling. Regnskapet vil
da til enhver tid være ajour. Vi vil levere regnskapsrapporter til dere månedlig dersom ønskelig.
Dersom dere har reiseregninger bruker vi Visma Expense. Det er et elektronisk reiseregnings program
som til enhver tid er oppdatert med gjeldene satser. Reiseregningen må også godkjennes i Approval. Når
reiseregningene er godkjent vil de bli overført elektronisk til lønnssystemet vårt og utbetales når dere
ønsker.
Pr dags dato tar vi 675,- pr time for ordinær regnskapsførsel. Vi arbeid med årsoppgjøret tar vi 770,- pr
time. Lisenser til visma og andre utlegg/bi omkostninger kommer i tillegg.

Dersom du ønsker jeg skal skrive mer utfyllende er det bare å gi beskjed om det.

Forslag til oppdragsavtale ligger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Mai-Britt Trydal
Daglig leder/Autorisert Regnskapsfører
Dir tlf: 37 00 55 16

Landbø Regnskap AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Kystveien 40 – 4841 Arendal
Org. nr. 997 842 731
Tlf. sentralbord 37 00 55 20
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Sjekk vår webside: Landbø Regnskap AS
Følg oss gjerne på facebook: Landbø Regnskap AS
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OPPDRAGSAVTALE

Partene
Denne avtalen inngås mellom konsulent CC BERLI Kommunikasjon AS (heretter CC
BERLI) og oppdragsgiver Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond (heretter AAUKF).
Oppdragets omfang
Tilbud er utarbeidet på grunnlag av innledende samtaler med oppdragsgiver, og
inkluderer følgende oppgaver:
Design/utvikling/SEO av webside:
• Planlegging av innholdsstruktur, design og oppsett av tekst, bilder m.m. i
WordPress publiseringsverktøy
• Oppsett av skjemaer etter behov
• Sideoppsett med Personvernerklæring
• Online streaming av postinger fra AAUKFs FB-side inkl. oppsett og engangs lisens
SEO & Statistikk:
• Optimalisering av innhold for søk i Google
• Standard oppsett av Google Analytics som måler trafikk til websiden
Drift av nettsiden:
• Avtale om teknisk vedlikehold og backup av WordPress med tilhørende
tilleggsprogrammer. Faktureres forskuddsvis for 12 mnd.
• Avtale om webhosting på rask server hos CC BERLI. Faktureres forskuddsvis for
12 mnd.
Opplæring:
• Det gis en enkel innføring i WordPress som gir oppdragsgiver mulighet til å
opprette nyheter og gjøre endringer i tekster på nettsiden.
Fremdrift
Avtales nærmere mellom partene.
Pris/fakturering
Avtalt pris i henhold til tilbud er kr. 58 850 eks. mva, ref. tilbud nr. 1073 datert 06.09.21.
50% av avtalt pris faktureres ved bestilling av oppdrag, og 50% ved publisering av ny
webside.
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Behovet for kjøp av billedrettigheter fra billedbanker eller fotografer en ikke avklart, og
vil måtte regnes som tillegg til tilbud. Ved kjøp står CC BERLI som bestiller, men
iverksettes kun i samråd med oppdragsgiver.
Eventuelle andre tilleggsarbeider som oppdragsgiver ønsker utført før ny webside
publiseres faktureres etter medgått tid / pris pr. time, og faktureres sammen med
sluttoppgjøret.
Den nye websiden ventes å være operativ over noen år, og CC BERLI ønsker å være en
aktiv samarbeidspartner over tid. Arbeider som oppdragsgiver ønsker utført på
websiden i tiden etter at denne er publisert, utføres etter:
a) medgått tid til gjeldene timepris (samlefaktura pr. måned) eller
b) eget pristilbud/avtalt pris
Timepris er pr. dato kr 1 250 eks. mva. / Prisjustering fra 01.01.22, kr 1 350,- pr. time.
Fakturaer sendes som EHF med betalingsfrist pr. 10 dager.

Drift av nettsiden
Teknisk vedlikehold og hosting av webside på rask server hos CC BERLI faktureres
forskuddsvis en gang pr. år. Første gang ved bestilling av oppdrag, ref. tilbud.
Etter dette fornyes avtale om drift av websiden automatisk 1. desember inntil AAUKF
sier opp avtalen. Avtalen må sies opp senest 1 mnd. før automatisk fornying finner sted.

Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer; ett til hver av partene

Arendal, 1. desember 2021

_____________________________________
Cathrine Coucheron Berli
for CC BERLI

_______________________________
Ole Magnus Heimvik
for AAUKF
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TILBUD
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CC BERLI Kommunikasjon AS
Jonsvoll 15
4818 FÆRVIK

Aust-Agder Utviklings- Og Kompetansefond
Postboks 788 Stoa
4809 ARENDAL

Vår ref: Cathrine Coucheron Berli
Deres ref: Ole Magnus Heimvik
Levert til: Ragnvald Blakstads Vei 1, 4838 ARENDAL

Dato:
Gyldig til:

06.09.2021 Tilbud nr.:
20.09.2021

1073

TILBUD - NY WEBSIDE
BESKRIVELSE

PRIS

ANTALL

RABATT

MVA

BELØP

45 000

1

0

25 %

45 000,00

Inklusive planlegging av innholdsstruktur, design og oppsett av
tekst, bilder m.m. i WordPress

0

0

0

25 %

0,00

Oppsett av skjemaer etter behov

0

0

0

25 %

0,00

Sideoppsett med Personvernerklæring

0

0

0

25 %

0,00

Online streaming av postinger fra FB-side, oppsett og linsens

0

0

0

25 %

0,00

SEO & STATISTIKK:

0

1

0

25 %

0,00

1 250

3

0

25 %

3 750,00

Standard oppsett av Google Analytics som måler trafikk til
nettsiden

0

0

0

25 %

0,00

DRIFT AV NETTSIDEN:

0

0

0

25 %

0,00

Årsavtale teknisk vedlikehold og backup av webside (WordPress
og plugins). 12 mnd

4 800

1

0

25 %

4 800,00

Årsavtale webhosting på rask server hos CCBERLI. 12 mnd

2 800

1

0

25 %

2 800,00

0

1

0

25 %

0,00

1 250

2

0

25 %

2 500,00

DESIGN/UTVIKLING/SEO AV WEBSIDE:

Optimalisering av innhold på nettstedet for søk i Google

OPPLÆRING:
Enkel innføring/opplæring som gir adgang til å opprette nyheter
eller gjøre endringer i tekstinnhold (1-2 time)
MVA-sats
Høy 25 %

Grunnlag
58 850,00

MVA
14 712,50

Nettobeløp
Merverdiavgift

SUM KR.

58 850,00
14 712,50

73 562,50

Tilbudet er basert på samtale rundt prosjektet.
50% av beløpet faktureres ved oppstart av prosjekt, og 50% ved publisering av ferdig nettside.
Avtalte tilleggsarbeider og arbeider som gjøres på nettsiden etter at denne er publisert faktureres med kr 1250 pr. time eks. mva.
Bilder/illustrasjoner som må kjøpes inn fra billedbanker eller hos fotografer må regnes som tillegg.

CC BERLI KOMMUNIKASJON AS // FORETAKSREGISTERET 998347319 MVA // TELEFON: 92 87 44 40 // E-POST: cathrine@ccberli.no //
NETTSTED: www.ccberli.no
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Att: Ole Magnus Heimvik
Vi takker for henvendelsen. Ut i fra din henvendelse kan jeg opplyse følgende:
1. Vi bruker Visma Business Byrå som økonomisystem. Vi har mange års erfaring med dette
systemet og det fungerer godt. Alt gjøres elektronisk. Kunden bestemmer selv
attestasjonsrutinene. Videre bruker vi Visma.net Expence til reiseregninger. Brukes både av
små og store virksomheter. Dette kan også brukes til refusjon av utlegg. Til lønn benytter vi
Visma Lønn. Alt er integrert i økonomisystemet. I tillegg har vi eget årsoppgjørssystem. Vi tar
årsoppgjøret for ca. 95 % av våre klienter. Dette medfører lavere revisjonskostnader.
2. Vi har i dag stiftelser som har en stiftelseskapital fra kr. 600 000 000 til kr. 30 000. Vi har også
ansvaret for rapportering til Finanstilsynet i de tilfeller hvor dette kreves. Vi har fokus på
oppdatering av både skatte- og avgiftsområdet. Vi har faste rapporteringsrutiner basert på
kundens ønske. Vi vil sørge for at dere vil få en av våre mest rutinerte regnskapsfører.
3. Våre priser oppleves som konkurransedyktige. For ordinær regnskapsførsel tar vi pr. dato
675,- pr. time. For arbeid knyttet til årsoppgjøret er prisen kr. 770,- pr. time. I tillegg kommer
biomkostninger/utlegg som vi variere ut i fra kundens ønske. Det er ingen etableringskostnad
etc.
4. Når det gjelder våre systemer, oppfattes disse som brukervennlige og effektive. Utlegg etc.
kan tas via Expence eller ved direkte elektronisk overføring av bilag. Systemet er enkelt å
bruke.
Dersom vi blir valgt, vil vi gjøre vårt ytterste for at dere skal bli fornøyde. Håper tilbudet er av
interesse.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

21/21411-19
Ole Magnus Heimvik

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
26.11.2021

Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
26.11.21
Sekretariatets forslag til vedtak
Styret tar sakene under eventuelt til orientering.

Vedlegg

Saksopplysninger
Kort muntlig orientering om følgende:
a.
Agder Seed AS
b.
Battery Cost
c.
Henvendelse fra SKF/Cultiva
d.
Diverse vedrørende administrasjon/systemer mv
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