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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/13360-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.06.2021 

 
   

Årsregnskap 2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Årsregnskapet for 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, samt revisors beretning, tas 
til etterretning.   
 
 
Vedlegg 
Signert årsregnskap 
Noter til regnskap 2020 - AAUKF 
Revisjonsberetning 2020 AAUKF 
 
 

1. Bakgrunn for saken 
 
Stiftelsens styre vedtar stiftelsens årsregnskap. Årsregnskapet ble behandlet på styremøte 21. mai 
2021 og vedtatt. Vedtatt regnskap følger vedlagt saken som vedlegg 1. Noter ligger som vedlegg 
2.  
 
Revisor beretning foreligger i signert stand og er vedlagt saken som vedlegg 3.  
 
Det er styret i en stiftelse som skal vedta stiftelsens regnskap. Regnskapet for 2020 følger som 
vedlegg til saken.  
 
Revisors foreløpige revisjonsberetning følger vedlagt. Etter at styret har behandlet og underskrevet 
regnskapet vil revisor utarbeide den endelige revisjonsberetningen slik at den kan forelegges 
rådsforsamlingen i juni 2021.  
 
Når det gjelder avkastning var 2020 et meget godt år for Aust-Agder utviklings- og kompetanse-
fond til tross for koronaepidemien.  Sum avkastning av kapital var på 45 994 909 kroner. 
 
Det har videre i 2021 oppstått en situasjon hvor fondet er ilagt inntekts- og formueskatt for 
investeringer i eiendomsfond for årene 2018 og 2019. Utgiftene til dette samt anslag på 
skattekostnad for 2020 er tatt inn i regnskapet for 2020.  Samlet skattekostnad er på 1 520 927 
kroner slik at overskuddet etter skatt bli på 42 965 501 kroner.  
 
I fondets kapitalforvaltningsstrategi for 2020 vedtatt 29. november 2019 heter det bl.a.:  
 

4.1 Grunnkapital  
Det er en grunnleggende forutsetning at grunnkapitalen over tid skal opprettholde 
realverdien. I følge vedtektene skal dette gjøres ved at minst en tiendedel av 
kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år og alltid slik at 
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grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. For å operasjonalisere dette legges det opp til at 
grunnkapitalen hvert år skal tilføres den del av avkastningen som tilsvarer siste års vekst i 
konsumprisindeksen.  

 
Når det gjelder avsetning til bufferfond heter det i fondets kapitalforvaltningsstrategi bl.a. følgende:  
 

4.2 Bufferkapital  
Fondet må ha en bufferkapital som kan benyttes til å opprettholde fondets realverdi og 
muliggjøre utdelinger av midler fra fondet i år med dårlig avkastning. Bufferkapitalen vil 
også legge grunnlaget for økt handlefrihet i finansforvaltningen. Dette innebærer muligheter 
for å kunne ta økt risiko med en høyere avkastning over tid. Per 31. desember 2019 er det 
avsatt 119,8 mill. kroner i bufferkapital.  
 
4.3 Bruk av avkastning  
Ved fordeling av avkastningen skal følgende prioritering legges til grunn:  
 
1. Opprettholdelse av fondets realverdi  
2. Utdeling av midler  
3. Oppbygging av bufferkapital  
 
Når det gjelder denne prioriteringen skal den være slik at kravet om opprettholdelse av 
fondets realverdi alltid skal være tilfredsstilt før avsetninger til utdeling av midler og 
oppbygging av bufferkapital kan finne sted.  

 
Tilleggskapital  
Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. Ved inngangen til 2020 var tilleggskapitalen på i alt    
90 060 310 kroner.  
 
For å opprettholde realverdien på grunnkapitalen inklusive tilleggskapitalen må man avsette  
4 342 784 til tilleggskapitalen. Dette baserer seg på en vekst i konsumprisindeksen på  
1,3 % fra 2019 til 2020. Tilleggskapitalen per 31.12.2020 vil da være 94 403 094 kroner. 
 
Utdeling av midler  
Det ble i 2020 delt ut 10 520 000 kroner, som 1 480 000 kroner mindre enn avsatt.    
 
Det reserveres 12 mill. kroner til utdeling i 2022.  
 
Bufferkapital  
Hensikten med bufferkapital er at en i år med dårlig avkastning kan dele ut midler. 2020 var et år 
med god avkastning, og bufferkapitalen vil derfor bli økt i forhold til 31.12.2019.  
 
Tabellen viser utviklingen i bufferkapital gjennom 2020.  
 
Beløp NOK Bufferkapital  
1.1.2020 119 789 351  
Tilbakeførte midler 3 847 250  
Tilleggskapital -4 342 784 Justering av fondets kapital (grunnkapital og 

tilleggskapital) med 1,3 % 
Fra årets overskudd 32 445 501 Av årets resultat 
31.12.2020  151 739 319  

 
 
 
Skattekostnad  
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har sammen med en rekke andre stiftelser i februar 
2021 blitt ilagt skatt på investeringer i selskaper med deltakerfastsetting. Dette gjelder inntekts- og 
formueskatt på kompetansefondets investeringer i eiendomsfondene Aberdeen eiendom Norge og 
DNB Scandinavian Prop Fund 4 KS. En har også blitt ilagt tilleggsskatt.  I regnskapet for 2020 har 
en også innarbeidet anslag på skatt på inntekt og formue for 2020. Tabellen som følger viser 
skattekostnadene for årene 2018, 2019 og 2020.   
   



39/21 Årsregnskap 2020 - 21/13360-2 Årsregnskap 2020 : Årsregnskap 2020

Dokumentnr.: 21/13360-2  side 3 av 3 
 

     

 2020 2019 2018 Sum 
Skatt formue                54 521                58 227                63 816               176 564  
Skatt inntekt              410 708              557 919              269 248            1 237 875  
Rentetillegg                       -                    7 544                  4 026                 11 570  
Tilleggsskatt                61 613                33 305                 94 918  
Sum skattekostnad              465 229              685 303              370 395            1 520 927  

 
 
 

2. Konklusjon 
 
Sekretariatet fremmet saken for styret i møte 21. mai 2021 med følgende innstilling: 
 
Årsregnskap 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med overskudd etter skatt på 
42 965 501 kroner godkjennes.  
 

1. Det gjøres følgende disponeringer: 
- 4 342 784 kroner tillegges tilleggskapitalen 
- 12 000 000 kroner avsettes til utdeling i 2022 

 
2. Bufferkapitalen økes med 32 445 501 kroner av årets overskudd til 151 739 319 kroner.  

 
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen. 

 
 
Behandling i styret: 
 
Sekretariatets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sekretariatet fremmer etter dette for rådsforsamlingen forslag om at årsregnskapet for 2020 for 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, samt revisjonsberetningen, tas til etterretning. 
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Note 1 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer     

       

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.     

  

       

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.   

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.     

Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.     

Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler inntektsføres på tidspunkt for opptjening.   

       

Selskapet er i all hovedsak fritatt for inntekts- og formuesskatt.     

       

Finansielle omløpsmidler       

Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer som er børsnoterte    

og som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi.     

       

Fordringer       

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.     

       

Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål      

Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet.   

       

Skatt       

Stiftelsen er kun skattepliktig for inntekter og formue knyttet til eierandeler i deltakerlignende selskaper.   

Skyldig skatt for andel av inntekt og formue i inntektsåret, vises i resultatregnskapet som skattekostnad   

og skyldig betalbar skatt i balansen. Det opereres ikke med utsatt skatt- og utsatt skattefordel, da stiftelsen   

ikke har skattemessige posisjoner som skyldes midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og   

skattemessige verdier.       

       

       

Note 2 Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor     

       

Selskapet har i 2020 hatt ansatt daglig leder, og det er utbetalt kr.600 000 i lønn.    

Det er utbetalt kr.64 000 styrehonorar til styreleder og kr. 231 811 i møtegodtgjørelse til styret for 2020.     
 
 
        
Revisor       

Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er kr. 25 000. Beløpet er inklusiv mva.    
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Note 3 Norske og globale obligasjoner      

       

 

Antall 
andeler 

Ansk.kost Kurs 31.12.20 Bokført verdi Markedsverdi 
 

 
       

 

          

DNB Obligasjon III  7 204     10 419,6   75 061 712   75 061 712   

Sum norske obligasjoner    -     75 061 712   75 061 712   

          

Blue Bay IG Glob  25 820     1 239,2   31 994 503   31 994 503   
Pimco Global Bond  2 718 560     11,7   31 861 519   31 861 519   
Pimco GLB/SHS  268 726     115,5   31 037 904   31 037 904   
Templeton Gobal Bond  2 825 014     10,3   28 984 639   28 984 639   

Sum globale obligasjoner    -     123 878 565   123 878 565   
          

Sum obligasjoner    -     198 940 277   198 940 278   

          

          

Note 4 Norske og globale aksjer          

 

Antall 
andeler 

Ansk.kost  Kurs 31.12.20  Bokført verdi Markedsverdi  

 

         

Norske aksjer          

DI Norske Aksjer Institusjon 2  -       -   -   
Artic Norwegian Value Creation B  8 918     2 020,4   18 017 425   18 017 425   
          

Globale aksjer          

Ardevora Glob Eq  21 334 711     1,3   27 233 759   27 233 759   
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Landsdown DM LO  252 612     126,9   32 046 742   32 046 742   
AKO Global Lg-Only  14 400     1 034,6   14 897 952   14 897 952   
AKO Global Long Only  30 152     1 273,0   38 382 868   38 382 868   
TT INT/SHS  194 278     115,5   22 432 360   22 432 360   
Generation IM Global Equity  9 355     670,8   53 461 730   53 461 730   
Treligga/SH  26 487 063     2,0   51 972 916   51 972 916   
          

          

Sum aksjer    -     258 445 751   258 445 751    

          

          

          

Note 5 Norske eiendomsfond, 
venturefond          

          

 

Antall 
andeler 

Ansk.kost  Kurs 31.12.20  Bokført verdi Markedsverdi 
 

          

DnB Scandinavian PropFund 4 383 156     128,8   49 345 262   49 345 262   
Aberdeen GI EM  36     693 719,7   24 993 017   24 993 017   
Aberdeen Global EM   363 915     0,7   252 448   252 448   
          

Sum eiendomsfond    -     74 590 727   74 590 727   -  

       

       

Venturefond       

            

 

Antall 
andeler 

Ansk.kost Kurs 31.12.20 Bokført verdi Markedsverdi 
 

Skagerak Maturo AS  1 941 176   1 650 000     1 650 000   1 650 000    

Sum venturefond    1 650 000     1 650 000   1 650 000    
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Note 6 Egenkapital          

 Grunnkapital Tilleggskapital  Bufferkapital Fri egenkapital Sum 

       

Inngående balanse 01.01.20 244 000 000 90 060 310  119 789 351 24 000 000 477 849 661 
Vedtatte utdelinger i året 0 0  0 -10 520 000 -10 520 000 
Tilbakeførte midler 0 0  3 847 250 0 3 847 250 
Årets tillegg til kapital 0  4 342 784   -4 342 784 0 0 
Årets overskudd 0 0  32 445 501 10 520 000 42 965 501 

Egenkapital pr 31.12.20 244 000 000 94 403 094   151 739 318 24 000 000 514 142 412 

              

              
Note 7 Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål         
              
"Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt" presenteres som gjeld i regnskapet. Spesifikasjon av denne gjelden fremgår av note 8.   
              
              

Note 8 Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt           
              
Vedtatt utdeling av midler 2020, rest ikke utbetalt  10 520 000          
Vedtatt utdeling av midler 2019, rest ikke utbetalt  6 519 606          
Vedtatt utdeling av midler 2018, rest ikke utbetalt  540 000          
Vedtatt utdeling av midler 2017, rest ikke utbetalt  120 000          
Vedtatt utedling av milder 2016, rest ikke utbetalt  1 600 000          
Vedtatt utdeling av midler 2015, rest ikke utbetalt  121 250          
Vedtatt utdeling av midler 2013, rest ikke utbetalt  82 517          

Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt  19 503 373          
              
              

       

Note 9 Bankinnskudd       

       

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 39 996.      

       

       



39/21 Årsregnskap 2020 - 21/13360-2 Årsregnskap 2020 : Noter til regnskap 2020 - AAUKF

Note 10 Kostnader verdipapirer       

       

Kostnader verdpapirer omfatter:        

* Kostnader til Gabler Investments AS for finansiell oppfølging      

* Depothonorar og fee reduction fee for DNB obligasjoner     

       

  2020  2019   

Gabler Investments AS   145 965    108 375    

Depothonorar og fee-reduction fee   639 198    619 741    

Sum:   785 163    728 116    

       

       

       

Note 11 Skatt       

       

Skattekostnaden inkluderer årene 2018, 2019 og 2020       

       

 2020 2019 2018 Sum   

Skatt formue  54 521   58 227   63 816   176 564    

Skatt intekt  410 708   557 919   269 248   1 237 875    

Rentetillegg  -   7 544   4 026   11 570    

Tilleggsskatt   61 613   33 305   94 918    

Sum skattekostnad  465 229   685 303   370 395   1 520 927    
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond     

Grunnkapital pr.31.12.20             
          
For å opprettholde grunnkapitalen i fondet skal grunnkapitalen justeres for endring i konsumprisindeksen:   
          
Konsumprisindeks: Gj.sn.2020 112,2      
   Gj.sn. 2019 110,8      

   Endring 1,40  Øning i % 1,3   
          
          
          
Grunnkapital + Tilleggskapital 01.01.2020        334 060 310      
Økning 2020 (1,3%)             4 342 784      
Grunnkapital + Tilleggskapital 31.12.2020        338 403 094      
          
          
          
          
Grunnkapitalen fordeler seg på: Innbet.Grunnkapital Tillagt fra bufferkapitalen Sum grunnkapital 
                

Bokført pr.01.01.2020     
        244 000 
000            90 060 310            334 060 310  

Årets tillegg til kapital                   4 342 784                4 342 784  

Bokført pr.31.12.2019     
        244 000 
000            94 403 094            338 403 094  

          
          
Bokført før årets justeringer;           90 060 310     
          
Årets regulering av Tilleggskapitalen             4 342 784     
for å opprettholde indeksregulert verdi:       
          
  20.03.21 TNS       
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/13360-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.06.2021 

 
   

Årsberetning for 2020 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Rådsforsamlingen tar årsberetningen for 2020 for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond til etterretning. 
 
 
Vedlegg 
Signert årsberetning 2020 
 
 
Bakgrunn for saken 
 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond for 2020 følger vedlagt som 
vedlegg 1. 
 
Sekretariatet fremmet sak om godkjennelse av årsberetningen som sak til styrets møte 21. 
mai 2021 med følgende forslag til vedtak: 
 
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2020 godkjennes og 
oversendes rådsforsamlingen.  
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt av styret. 
 
 
Konklusjon 
 
Sekretariatet tilrår at rådsforsamlingen tar årsberetningen til etterretning. 
 
 
 



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



40/21 Årsberetning - 21/13360-3 Årsberetning : Signert årsberetning 2020



41/21 Vedtekter Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21/13360-4 Vedtekter Aust-Agder utviklings- og kompetansefond : Vedtekter Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

 
 
 

Dokumentnr.: 21/13360-4  side 1 av 3 
 

Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/13360-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.06.2021 

 
   

Vedtekter Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Rådsforsamlingen tiltrer de endringer som er gjort i vedtektene for Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond ved styrets vedtak 21. mai 2021.  
 
Rådsforsamlingen anbefaler etter dette at vedtektene for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond vedtatt av styret 21. mai 2021 godkjennes. 
 
 
Vedlegg 
Vedtekter signert 21.05.2021 
Saksframlegg Endring av vedtekter 
Erklæring 
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Saksopplysninger 
 
Saken knyttet til vedtektsendring har en lengre forhistorie slik dette er beskrevet i 
saksfremlegget til styrets behandling 21. mai 2021.  
 
Styrets behandling berører tre punkter, hvorav to tidligere også har vært til behandling: 
 
Helt nytt er at vedtektene § 8 er oppdatert slik at det nå vises til Statsforvalteren i Agder og 
ikke Fylkesmannen i Aust-Agder. Dette var nødvendig justering av ordlyden som følge av 
fylkessammenslåingen samt endring av tittel fra fylkesmann til statsforvalter. Endringen 
fremstår som kurant. 
 
Videre opprettholdes opprinnelig endring knyttet til antall varamedlemmer i vedtektenes  
§ 5, punkt 2, hvor man har gått fra 6 til 3 varamedlemmer. Også denne endringen fremstår 
som kurant.  
 
I styrets sak 42/20 ble det imidlertid også gjort en del endringer i vedtektene § 6. Disse 
endringene ble også behandlet av rådsforsamlingen i ekstraordinært møte 11. desember 
2020. I etterkant har Lotteri- og stiftelsestilsynet stilt spørsmål ved endringene på dette 
punkt og forankringen av endringene hos stifterne.  
 
Etter dialog med tilsynet foreslo sekretariatet for styret i saksfremlegget til styremøte 21. 
mai 2021, at flere av endringene ble reversert, slik at endringene ble vesentlig mindre 
omfattende enn først vedtatt. Etter dette ble det av styret vedtatt at § 6 i vedtektene ble 
lydende slik (endret/tillagt tekst er understreket): 
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere innbetalt 
beløp til sammen kr 244 000 000, og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:  
 
Kommune:         Beløp:  

 
Bykle     2.000.000  
Valle     1.000.000  
Bygland       500.000  
Evje og Hornnes   1.000.000  
Iveland       500.000  
Birkenes             4.000.000  
Lillesand           20.000.000   
Grimstad            80.000.000   
Arendal         120.000.000   
Froland             4.500.000   
Åmli              1.000.000   
Vegårshei                             500.000   
Tvedestrand                      5.000.000  
Gjerstad             2.000.000  
Risør              2.000.000  
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også er 
ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.  
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Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta 
formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller profesjonelle 
forvaltere etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at grunnkapitalen 
opprettholder sin realverdi over tid. Den øvrige avkastning kan brukes det enkelte år til å 
fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som kan benyttes senere år.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig 
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.» 
 
I møte 21. mai 2021 vedtok styret enstemmig endringene som foreslått, slik at nye 
vedtekter vedtatt av styret nå lyder slik det fremgår av vedlegg 1.  
 
Det ble fattet følgende vedtak: 
 
 
 

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 
21. mai 2021 vedtas. 
 

2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. mai 
2021 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse. 

 
Nye vedtekter ble deretter signert av styret.  
 
For å klargjøre at stifterne står bak endringene og vedtektene som nå er vedtatt er det 
ønskelig at hver enkelt bekrefter dette skriftlig slik at dokumentasjon på dette kan 
oversendes til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det er på denne bakgrunn laget et utkast til 
erklæring som hver enkelt stifter v/ordfører etter forankring i kommunen kan signere og 
returnere til sekretariatet. Utkast til erklæring er inntatt som vedlegg 3. 
 
Konklusjon 
 
Det foreslås at rådsforsamlingen tiltrer de endringer som er gjort i vedtektene for Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond ved styrets vedtak 21. mai 2021 og at 
rådsforsamlingen anbefaler at vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
vedtatt av styret 21. mai 2021 godkjennes. 
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Saksframlegg 

 

 
Arkivsak-dok. 

 
Dokumentnummer 

Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 21.05.2021 

 
   

Endringer i vedtektene for Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 

1. Vedlagte forslag til vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
datert 21. mai 2021 vedtas. 
 

2. Vedtatte vedtekter for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond datert 21. 
mai 2021 oversendes rådsforsamlingen til uttalelse. 

 
Vedlegg 
 
Vedlegg 1 - Vedtekter datert 21. mai 2021  
Vedlegg 2 - Saksfremlegg sak 42/20 
Vedlegg 3 - Brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 3. februar 2021 
Vedlegg 4 - E-post til Lotteri- og stiftelsestilsynet av 4. februar 2021 
Vedlegg 5 - E-post fra Lotteri- og stiftelsestilsynet av 11. mai 2021 
Vedlegg 6 - Utkast til erklæring som sendes ut før rådsforsamlingen 
 
         
Saksopplysninger 
 
Saken har en lengre forhistorie, hvor det primære var at stiftelsens vedtekter i 
styresak 42/20 ble foreslått justert på to punkter.  
 
Endring i varamedlemmer 
 
Det første punktet var en ren formalitet knyttet til vedtektenes § 5, punkt 2. 
Her het det opprinnelig følgende i første setning: 
 
«Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og syv varamedlemmer i rekke.»  
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Basert på at praksis hadde synliggjort at det ikke var behov for så mange 
varamedlemmer i rekke ble dette foreslått redusert til tre varamedlemmer i rekke slik: 
 
«Stiftelsens styre skal ha syv medlemmer og tre varamedlemmer i rekke.» 
 
Endringen ble vedtatt og det kom heller ingen merknader til denne ved 
rådsforsamlingens behandling. Endringen er heller ikke problematisert av Lotteri- og 
stiftelsestilsynet, og er videreført i vedlagte forslag til vedtekter.  
 
Endring vedrørende grunnkapitalen og forvaltningen av denne 
 
Etter innspill fra Gabler AS ble det i styremøte sak 42/20 vedtatt endringer i ordlyden i 
vedtektenes § 6. Bakgrunnen var at man ønsket å sikre at vedtektene ikke var et 
hinder for å gjennomføre stiftelsens reviderte kapitalforvaltningsstrategi. Formålet var 
følgelig å tydeliggjøre vedtektene, herunder også i situasjoner hvor man kunne 
oppleve kraftige fall i aksjemarkedet. Videre ønsket man å sikre at man over tid 
kunne ha en stabil utdelingsordning fra år til år. I en slik situasjon, hvor man med en 
høyere aksjeandel, kombinert med ekstreme fall i aksjeverdier over kortere tidsrom, 
ville kunne risikere at man i korte tidsrom ikke klarte å overholde kravet om 
opprettholdelse av realverdien av grunnkapitalen. Dette resulterte i at det ble vedtatt 
endringer i vedtektene § 6.  
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000 og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:  
 
Kommune:         Beløp:  
 
Bykle     2.000.000  
Valle     1.000.000  
Bygland       500.000  
Evje og Hornnes   1.000.000  
Iveland       500.000  
Birkenes    4.000.000  
Lillesand           20.000.000  
Grimstad            80.000.000  
Arendal         120.000.000  
Froland             4.500.000  
Åmli              1.000.000  
Vegårshei                            500.000  
Tvedestrand                     5.000.000  
Gjerstad            2.000.000  
Risør             2.000.000  
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.  
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
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ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter anbud og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi. 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.  
 
Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen hvert 
år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning 
kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som 
kan benyttes senere år.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig 
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.» 
 
 
Dette ble endret slik: 
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000. og er urørlig:  
 
Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:  
 
Kommune:         Beløp:  
 
Bykle      2.000.000  
Valle      1.000.000  
Bygland        500.000  
Evje og Hornnes    1.000.000  
Iveland        500.000  
Birkenes     4.000.000  
Lillesand            20.000.000  
Grimstad             80.000.000  
Arendal          120.000.000  
Froland              4.500.000  
Åmli               1.000.000  
Vegårshei                             500.000  
Tvedestrand                      5.000.000  
Gjerstad             2.000.000  
Risør              2.000.000  
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.  
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter anbud og etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  
 



41/21 Vedtekter Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - 21/13360-4 Vedtekter Aust-Agder utviklings- og kompetansefond : Saksframlegg Endring av vedtekter

  

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.  
 
Minst en tiendedel av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen hvert 
år, og alltid slik at grunnkapitalen opprettholder sin realverdi. Den øvrige avkastning 
kan brukes det enkelte år til å fremme stiftelsens formål eller tillegges et fond som 
kan benyttes senere år.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig 
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.» 
 
Nytt siste avsnitt:  
 
Deler av kapitalavkastningen skal normalt legges til grunnkapitalen, slik at 
grunnkapitalen opprettholder sin realverdi over tid.» 
 
 
Endringene ble forelagt rådsforsamlingen til uttalelse uten at det kom merknader eller 
innvendinger til endringene.  
 
Nye vedtekter med endringene ble deretter oversendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet 
for behandling. Dette avstedkom spørsmål knyttet til ytterligere dokumentasjon mv. 
fra tilsynets side, og deretter har det vært dialog med tilsynet knyttet til årsak til 
endringene og omfang av endringene.  
 
Det fremstår ut fra dialogen med tilsynet som om flere av endringene ikke er kurante 
og uansett ikke nødvendige av hensyn til endringen av kapitalforvaltningsstrategien.  
 
Etter et veldig nyttig Teams møte mellom sekretariatet, Gabler og representanter for 
tilsynet den 29. april i år ble det klart at stiftelsen kan oppnå ønsket formål ved å 
gjøre langt mindre endringer enn opprinnelig angitt. Videre ble det gjort klart fra 
tilsynets side at endringene som var vedtatt ikke var nødvendige av hensyn til 
kapitalforvaltningsstrategien. Dette er senere også bekreftet skriftlig i e-post fra 
tilsynet av 11. mai 2021.  
 
 
Vurdering 
 
Etter møter og dialog som angitt over fremstår det som klart at endringene som ble 
vedtatt i styremøtesak 42/20 gikk lengre enn det som er nødvendig, herunder ved at 
endringene ikke var nødvendige av hensyn til kapitalforvaltningsstrategien. Videre 
fremstår det som klart at det ikke vil være kurant å få tilsynets tilslutning til de 
vedtatte endringer. Etter dette foreslås at flere av endringene reverseres, slik at § 6 i 
nytt forslag til vedtekter blir lydende slik (endret/tillagt tekst er understreket): 
 
«Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen innskutte kapital, og senere 
innbetalt beløp til sammen kr 244 000 000, og er urørlig:  
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Fra den enkelte innskyter er det skutt inn slik kapital:  
 
Kommune:         Beløp:  
 
Bykle     2.000.000  
Valle     1.000.000  
Bygland       500.000  
Evje og Hornnes   1.000.000  
Iveland       500.000  
Birkenes             4.000.000  
Lillesand           20.000.000   
Grimstad            80.000.000   
Arendal         120.000.000   
Froland             4.500.000   
Åmli              1.000.000   
Vegårshei                            500.000   
Tvedestrand                      5.000.000  
Gjerstad             2.000.000  
Risør              2.000.000  
 
Stiftelsens grunnkapital og evt. øvrige midler forvaltes av stiftelsens styre som også 
er ansvarlig for at regnskapsplikten oppfylles.  
 
Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut 
forsvarlig måte i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å 
ivareta formålet. Styret kan overlate den daglige forvaltning til sekretariatet eller 
profesjonelle forvaltere etter en av styret fastsatt forvaltningsstrategi.  
 
Ved forvaltningen skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  
 
Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende. 
 
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.  
 
Hvis stiftelsens eiendeler har sunket i verdi slik at grunnkapital er angrepet, kan årlig 
utbetaling ikke finne sted før grunnkapitalen igjen er opprettet.» 
 
 
 
For øvrig foreslås nå også en endring i vedtektens § 8, hvor det tidligere het: 
 
«Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres av en 
voldgiftsnemnd på 3 medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i Aust-Agder» 

Da embetet når er slått sammen og har fått nytt navn foreslås vedtektene oppdatert i 
samsvar med dette slik: 
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«Uenighet blant stifterne om forståelse av disse vedtektene avgjøres av en 
voldgiftsnemnd på 3 medlemmer oppnevnt av Statsforvalteren i Agder.» 

 
Forslag til komplette nye vedtekter med de her inntatte forslag til endringer er vedlagt 
som vedlegg 1.  
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Erklæring - Endring vedtekter 

 

Undertegnede, som representant for stifter/kommune ______________ 
bekrefter herved at stifter har behandlet vedtektsendringen for Aust-
Agder utviklings- og kompetansefond vedtatt av styret 21. mai 2021 og 
bekrefter herved at vi ikke har innvendinger til endringen. 

 

 

___________________ 2021 

 

 

_____________________ 

ordfører 

 

For stifter _________________ kommune 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/13360-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  

Utvalg Møtedato 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 11.06.2021 

 
   

Endringer av honorar styret 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Det faste honorar til styreleder økes fra NOK 64.000,- til NOK 70.000,- pr. år.  
 

2. De faste utbetalinger av honorar som hittil har funnet sted to ganger i året, skal nå 
gjennomføres en gang årlig; etter avholdt rådsforsamling i juni måned hvert år. 

 
 
Saksopplysninger 
Honorarer til styrets medlemmer justeres normalt hvert fjerde år, neste gang dette skal 
behandles er i 2022. Det er valgkomiteen, bestående av Marianne Landaas, Svein Arne 
Haugen og Bjørn Gunnar Baas, som innstiller på eventuelle endringer av honorarer mv.  
 
 
Stiftelsen er nå organisert med egen administrasjon bestående av en ansatt – daglig leder. 
For øvrig foreligger ingen øvrige ressurser knyttet til daglig drift. Den nye organiseringen 
medfører at man er helt løsrevet fra fylkeskommunen og følgelig kan heller ikke 
fylkeskommunale ressurser benyttes som tidligere. Dette fordrer et merarbeid for 
styreleder, blant annet ved at styreleder må være noe mer aktiv opp mot den daglig drift, 
herunder foreta attestering av betalinger mv.  
 
Basert på dette har valgkomiteen, etter dialog med tidligere daglig leder og nåværende 
daglig leder, funnet grunnlag for å foreslå en ekstraordinær regulering ved at styreleders 
faste årlige honorar økes fra NOK 64.000,- til NOK 70.000,- som følge av økt 
arbeidsmengde. Øvrige satser og honorarer til styremedlemmer beholdes som før.  
 
Av praktiske årsaker foreslås videre at utbetaling av fast honorar som hittil har funnet sted 
med en halvpart to ganger i året, heretter foretas som en samlet utbetaling som foretas i 
juni måned etter avholdt rådsforsamling.  
 
 
Konklusjon 
Som følge av økt saksmengde foreslår valgkomiteen at styreleders honorar økes med 
NOK 6.000,-  pr. år til NOK 70.000,-. 
 
Videre foreslås at fast honorar utbetales samlet en gang årlig i stedet for en halvpart to 
ganger årlig. 
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