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Lisbeth Ramsdal

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
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Protokoll fra rådsforsamlingen 15. juni 2018
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra rådsforsamlingen 15. juni 2018 tas til orientering.

Vedlegg
Protokoll Rådsforsamling AAUKF 2018
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/10871-67
Lisbeth Ramsdal

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
07.09.2018

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 24. 5.2018
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 24.5.2018 godkjennes

Vedlegg
Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018
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Møteprotokoll
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
Dato:
Tid
Sted:

24.05.2018
13:30
Malmø

Møtende medlemmer:
Navn
Morten Kraft
Terje Stalleland
Irene Henriksen Aune
Kjetil Glimsdal
Signe Sollien Haugå
Marianne Landaas
Oddvar Espegren

Funksjon
Styreleder
Nestleder i utvalg
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Fra administrasjonen møtte:
Navn
John G. Bergh
Dag Ole Teigen
Bent Sørensen
Linn Therese A. Bjugan

Stilling
Daglig leder
Rådgiver
Rådgiver
Rådgiver

I tillegg møtte
Tormod Vågsnes
Inger Vollstad
Gunnar M. Ånonsen
Thom Nilsen Simonsen

Varamedlem
Varamedlem
Fylkeskasserer
Ass. fylkeskasserer
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Malmø, 24. mai 2018

Morten Kraft
Styreleder

Terje Stalleland

Irene H. Aune

Marianne Landaas

Signe S. Haugå

Oddvar Espegren

Kjetil Glimsdal

John G. Bergh
Daglig leder
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Styresaker

49/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 6.4.2018
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 6.4.2018 godkjennes.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

50/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 24. mai 2018
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

51/18 Bytting av fond
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Aberdeen Global Emerging Markets SRI byttes ut med TT International Emerging Markets
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

52/18 Avkastning på fondets kapital pr. 30.4.2018
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

53/18 Regnskap for 2017
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Årsregnskap 2017 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et overskudd
på 49 104 304 kroner godkjennes.
2. Det gjøres følgende disponeringer:
- 5 627 665 kroner tillegges tilleggskapitalen
- 31 476 639 kroner av årets overskudd avsettes til bufferkapital
- 12 000 000 kroner avsettes til utbetaling i 2018/2019
3. Årsregnskapet oversendes rådsforsamlingen

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:
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Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

54/18 Årsberetning 2017
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Årsberetningen for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 2017 godkjennes og
oversendes rådsforsamlingen.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

55/18 Sluttrapport fra SunSense AS vedr. prosjektet "SunSense UVsensor"
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra SunSense AS vedr. prosjektet «SunSense UVsensor».

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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56/18 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandets
Kompetansefond: Videre samtaler om eventuell sammenslåing
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av styrets leder, nestleder og daglig
leder, med mandat til å føre samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventuell
sammenslåing av fondene.
2. Arbeidsgruppen får mandat til å foreslå løsninger med hensyn til eventuell
sammenslåing av fondene. Videre får arbeidsgruppen mandat til i samarbeid med
Sørlandets Kompetansefond å utarbeide forslag til nye vedtekter, ny strategi og ny
kapitalforvaltningsstrategi samt administrativ organisering for et sammenslått fond,
dersom arbeidsgruppen finner grunnlag for å utarbeide dette. Dokumentene vil være
viktige deler av grunnlaget for en eventuell beslutning om sammenslåing.

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

57/18 Strategi for utdeling av midler
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Styret ber sekretariatet om å fremme en sak med forslag til endringer i
kompetansefondets strategi. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk
av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.
2. Styret går inn for en helhetlig omlegging av strategien. Det utlyses ikke midler for
2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal
imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å
videreføre.
3. Styret går i dialog med disse miljøene med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter
som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål og
målsettinger:
•
•
•

E-helsesatsing med UiA i Grimstad.
Etablering av et «Blått kompetansesenter Sør» i Flødevigen.
Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad.
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

58/18 Eventuelt til 24. mai 2018

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 24.05.2018:
Ingen saker på Eventuelt.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/10871-68
Lisbeth Ramsdal

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
07.09.2018

Oppfølging av tildelte tilskudd til 7.9.2018
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning.

Dokumentnr.: 17/10871-68
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
I henhold til rutine for håndtering av tildelte tilskudd, skal det ved hvert styremøte informeres
om status angående del- eller sluttutbetalinger i de ulike prosjektene.
Tilsagn gitt i 2011
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2011.
Tilsagn gitt i 2012
Alle tilsagn er utbetalt, tabellen er derfor ikke vedlagt.
Tilsagn gitt i 2013
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2013.
Tilsagn gitt i 2015
Sluttutbetaling til Cardialarm AS og prosjektet «Uttesting og videreutvikling av Cardialarm
sensor og system med kroner 128.240.
Tilsagnsnummer 2015/11.
Tilsagn gitt i 2016
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2016.
Tilsagn gitt i 2017
Ingen utbetalinger siden forrige styremøte på tilsagn gitt i 2017.
Tilsagn gitt i 2018
Delutbetaling til Agderforskning og prosjektet «Samba skole» med kroner 150.000.
Prosjektet er tildelt med 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og 50 %
støtte fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.
Tilsagnsnummer 07/18.
Vedlegg

Dokumentnr.: 17/10871-68
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn gitt i 2011
Arkivert i arkivmappe: 2011/242

Tilsagn

Tilsagn

(beløp)

max %

Tilsagnet

Delutbetaling

utløper

kroner

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Agderforskning

Program for levekår

500 000

31.01.2014

250 000

14.03.2012

125 000 23.10.2012

125 000

06.09.2013

0

2011/2

KULNÆR - program for kultur og næring

400 000

31.01.2014

200 000

14.03.2012

100 000 23.10.2012

100 000

18.12.2013

0

31.01.2014

200 000

03.05.2012

0

2011/3

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

VRI Agder

200 000

2011/4

Evjeklinikken AS

Evaluering av Evjemodellen, Langtidsstudien

150 000

31.01.2014

150 000

19.12.2013

0

Ringte 12.12.2013. Sendte mail samme tidspunkt

17.01.2013

0

2011/06

Universitetet i Agder

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

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

Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i
Agder

1 000 000

11.02.2014

0

2011/05

Universitetet i Agder og
Havforskningsinstituttet Flødevigen

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

2011/07

Universitetet i Agder, Institutt for
arbeidsliv og innovasjon

01.01.2017

625 000

21.11.2017

0

31.01.2014

1 200 000

09.12.2013

0

300 000

09.12.2013

0

200 000
200 000

10.02.2014
09.09.2013

dato

kroner

900 000

Inndratt

Sluttutbetaling
dato

kroner

31.01.2014

Rest

dato

900 000
31.01.2014

1 000 000

2011/08

Sørlandet sykehus HF

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

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

Axnes Aviation AS
Cardialarm AS
Digin
Flumill AS

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

300 000
300 000
200 000
960 000

2011/12
2011/13

Høst verdien i avfall
Lillesand Vekst

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

225 000
120 000

625 000

1 200 000
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014

2011/17
211/14

Nils Cato Glamsland A/S
Stine Sofies Stiftelse

Glamsland sulfiddeponi
Stine Sofie Senteret

400 000
200 000

2011/15

Øyestad IF Arendal håndball elite

SMO (samhandlende måloppnåelseskompetanse med
overføringsverdi)

320 000
8 000 000

100 000

23.10.2012

På faktura

960 000

0
0
0

31.01.2014

225 000

0 Trukket

31.01.2014

120 000

01.01.2017

Sum totalt

Delutbetaling

Merknad

Tilsagnsnr
2011/1

274 749

18.01.2017

240 000

08.03.2012

31.01.2014
31.01.2014

1 064 749

225 000

200 000

03.06.2013

80 000

25.04.2013

5 280 000

0

Inndratt ref sak 14/5

125 251

Utsettelse innvilget til 31.12.2018, jf. styresak
8/17. Tidl. frist 1.1.2017, ref. adm. utsettelse gitt
19.5.2016 og sak 16/6

0
0

1 305 000

Sluttrapport mottatt jan 2014
Trukket, bevilget nytt beløp 2013

0
125 251

61/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 7.9.2018 - 17/10871-68 Oppfølging av tildelte tilskudd til 7.9.2018 : Regneark - tilsagn 2013; oversikt over utbetalinger

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

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

2013/54 UIA - videreføring

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

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

Forskningsaktiviteter

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper

900 000
1 000 000
128 000
1 400 000
1 200 000

01.01.2018

1 400 000

26.02.2018

0

01.01.2016

1 200 000

02.11.2015

0

75 000

06.10.2014

0

175 000

12.05.2015

0

660 000

20.01.2016

0

90 000

04.01.2016

0

01.01.2016

250 000

08.01.2016

0

01.01.2016

560 000

25.06.2015

0

175 000

01.11.2016

0

01.01.2018

12.03.2015

225 000

02.01.2014

01.01.2016

350 000

01.05.2014

31.12.2020

169 027

19.03.2014

01.01.2016

2013/61 Setesdal Regionråd

Ingeniørstudium innenfor fornybar
energi

2013/64 Agderforskning

45 483

01.01.2016

195 000

700 000

Merknad
0

Trening, yrke og helse

2013/63 Risør kommune

Rest

0

2013/60 Atletica

250 000

Inndratt
dato

15.02.2016

31.01.2016

560 000

kroner

13.01.2016

660 000

Næringsnær barnehage og skole
Masterkurs i design og
entreprenørskap

Sluttutbetaling
dato

900 000

GRID - fremtidens læringsformer

2013/62 Knutepunkt Sørlandet

kroner

1 000 000

2013/59 UIA

700 000

Delutbetaling
dato

01.01.2016

2013/58 Flumill AS - videreføring

1 000 000

kroner

01.01.2016

VRI Samhandling 2011-2013
Mobilisering innovasjon
velferdsteknologi
Kompetanseutvikling om
tidevannsenergi

2013/57 Arena Helse - videreføring

300 000

Delutbetaling

105 000

82 517

175 000

02.10.2014

til 31.12.2020 jf. styresak 47/18
830 973

02.02.2015

01.01.2018

525 000

13.11.2014

Kompetanse og rekruttering

335 000

01.01.2016

125 000

10.10.2014

125 000

13.02.2014

85 000

14.12.2015

0

Agderforskning

Ung i Aust-Agder

350 000

01.01.2016

125 000

13.08.2014

125 000

10.10.2014

100 000

14.12.2015

0

Agderforskning

Barn som strever

350 000

01.01.2016

125 000

10.10.2014

125 000

16.03.2015

100 000

10.02.2016

0

Sum totalt

10 028 000

1 794 510

550 000

6 770 000

0

913 490

61/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 7.9.2018 - 17/10871-68 Oppfølging av tildelte tilskudd til 7.9.2018 : Regneark - tilsagn 2015; oversikt over utbetalinger

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

Saksnr:

Søker/organisasjon Prosjektnavn

2015/1

UIA - videreføring

Etablering av eHelse testsenter

2015/2

UIA - videreføring

2015/3

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

Tilsagn

Tilsagn

(beløp)

max %

1 400 000
40 000

Tilsagnet
utløper

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

363 750

2015/4

Devoteam AS

2015/6

SunSense AS

SunSense UV-sensor

600 000

01.01.2018

50 000

23.03.2015

2015/7

01.01.2018

450 000

08.12.2015

01.01.2018

375 000

15.12.2015

2015/9

Contentio

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

600 000

2015/8

Eyde-nettverket
Bioforsk Øst,
Landvik

01.01.2019

275 000

12.03.2015

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

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

Sum totalt

TeamIMS 2019
Uttesting og videreutvikling av
Cardialarm sensor og system
Analyse av fabrikasjonsprosesser og
utvikling av ny maskinlinje
VRI 3 - Nye stier på Agder
Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains
pilotovn
Agderprosjektet - En god start for
alle

600 000

500 000
675 000
600 000
500 000
600 000
600 000

kroner

Sluttutbetaling
dato

kroner

26.02.2018

40 000

02.03.2018

535 000

01.01.2018

1 400 000
136 975

231 000

27.01.2016

300 000

02.01.2017/04.04

0

128 330

01.01.2018

01.11.2016 65 000
02.05.2016

29.11.2017

0

113 025

10.04.2018

0

10.11.2016

0

125 000

09.03.2016

10 200 000

200 000 utbet jan/100 000 utbet apr

0
Gitt adm. utsettelse

169 000
30.03.2016

128 240

02.07.2018

600 000

29.08.2016

01.01.2018

300 000

12.03.2015

300 000

14.03.2016

01.01.2018

225 000

03.05.2016

75 000

02.12.2016

1 300 000

15.06.2015

0
0

itt adm. utsettelse til 30.6.2018

0
0

300 000
1 300 000

Kr 65.000 inndratt jmf mail 1.11.2016 og Thom Simonstø, fylkeskassa

0

150 000

600 000
03.08.2016

Merknad

0

20.01.2016

01.01.2018
243 430

Rest

121 250

01.01.2018

01.01.2018

Inndratt
dato

1 400 000

12.02.2016

2015/5

1 400 000

Delutbetaling
dato

01.01.2018
01.01.2018

UIA - videreføring
Sørlandsporten
næringshage -

485 000

kroner

01.01.2018

0
01.01.2018

2 282 180

496 305

6 766 265

0

65 000

290 250

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

Saksnr:

2016/8

Søker/organisasjon

NIBIO (Bioforsk Øst) videreføring

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

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

2016/9

Tilsagn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

max %

utløper
01.01.2019

300 000
675 000
2 100 000

19.04.2017

250 000

02.03.2018

2016/21 UiA - videreføring

Regionale tilpasninger

500 000

01.01.2019

2016/33 Nymo AS

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

2016/34 Visit Sørlandet

Digitalt innovasjonsprogram for USUS
bedrifter

500 000

2016/35 CDF Marine AS

Anvendelse av CFD for bygg og eiendom

250 000

01.01.2019

2016/36 MacGregor Pusnes AS

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

900 000

01.01.2019

SFI Mechatronics PhDs Kompetanseløft for
teknologiindustrien på Sørlandet

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

Multi access tool
Innovation through design and
entrepreneurship

Sum totalt

1 100 000

500 000
500 000
1 100 000
560 000
100 000
400 000
11 930 000

300 000

15.09.2016

01.01.2019

900 000

Rest

10.05.2017

675 000

01.01.2019

2016/41 GCE Node

Inndratt
dato

2 100 000

250 000

DataHeat

kroner

01.01.2019

795 000

Forstudie og konsekvensutredning for Jordøya

Sluttutbetaling
dato

01.01.2019

Continua test- og sertifiseringssenter

2016/40 SynSel Skandinavia

kroner

0

Stipendiatstilling i innovasjon

2016/38 Envirotech Solutions AS

500 000

Delutbetaling
dato

01.01.2019

2016/21 UiA - videreføring

2016/37 Panterra AS

kroner

500 000

2016/49 Devoteam - videreføring

2016/32 UiA

Delutbetaling

763 688

0
0

08.05.2017

31 312
0
500 000

01.01.2019

900 000

01.01.2019

1 100 000

01.01.2020

500 000
250 000
900 000

01.01.2019
01.01.2019

500 000
250 000

09.03.2016

125 000 02.09.2016

125 000

05.04.2017

0

01.01.2019

1 100 000

01.01.2019

560 000

01.01.2019

100 000

01.01.2019

400 000
1 513 688

125 000

3 150 000

0

7 141 312

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

Arkivert i arkivmappe: 16/11534

Saksnr:

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

utløper

Delutbetaling
kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

kroner

dato

kroner

Inndratt

Rest

17/9

UIS

Agderprosjektet

1 600 000

01.01.2020

1 600 000

20.09.2017

0

17/10

UIA - Videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

300 000

01.01.2020

300 000

02.03.2018

0

17/10

UIA - Videreføring

Regionale tilpasninger til nasjonale utfor

120 000

01.01.2020

17/11

USUS AS - Videreføring Digitalt Innovasjonsprogram for USUS be

500 000

01.01.2020

500 000

17/12

Egde Consulting AS - VideContinua test- og sertifiseringssenter

1 400 000

01.01.2020

1 400 000

17/13

Envirotech Solution - VidDataheat

500 000

01.01.2020

17/27

CIEM

KriseSIM, Virtuelt

185 000

01.01.2020

17/28

Agderforskning

Samhandling mot barnefattigdom
Refugee Home - Bedre levekår
gjennom raskere integrering
Aktiv på dagtid - økt livskvalitet og
veien tilbake til arbeid

300 000

17/29

Refugee AS

17/30

Agderforskning

375 000
500 000

17/31

Oxford Research

Mangfold og økonomisk utvikling

200 000

17/32

Oxford Research

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

170 000

17/33

KS Agder

17/34

Agderforskning

120 000

125 000

02.03.2017

125 000 05.07.2017

125 000

14.11.2017

125 000

06.03.2018

0
185 000

01.01.2020

300 000

01.01.2020

95 000

13.05.2017

01.01.2020

250 000

06.03.2018

102 500 16.08.2017

67 000

13.10.2017

21 000

07.03.2017

0

30.01.2018

Utbet 600.000
Refundert 300.000

89 500
250 000

01.01.2020

200 000

26.02.2018

01.01.2020

170 000

26.02.2018

Utbet 500.000
Refundert 250.000

0
0

01.01.2020
230 000
150 000

230 000
01.01.2020

50 000

10.04.2017

100 000
0

Sum totalt

Merknad

dato

6 530 000

395 000

102 500

670 000

0

2 874 500

Utbet 100.000
Refundert 50.000
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AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND
Oversikt over tilsagn og utbetalinger, for tilsagn nye og videreføringer gitt i 2018
Arkivert i arkivmappe: 17/9915

Saksnr:

04/18

Søker/organisasjon

Prosjektnavn

Tilsagn

Tilsagnet

(beløp)

utløper

UIS
Edge consulting videreføring

Agderprosjektet

1 600 000

05/18

Continua test- og sertifiseringssenter

1 400 000

06/18

UIA - Videreføring

Stipendiatstilling i innovasjon

06/18

UIA - Videreføring
Agderforskning videreføring
Envorotech Solution
videreføring

07/18
08/18

KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krise
SAMBA SKOLE - Samhandling mot
barnefattigdom

250 000

01.01.2021

Dataheat
I jobb i Agderkommunene - innvandrere
og unge menn en del av løsningen for
kommunens rekrutteringsbehov?

500 000

Integrering og sivilsamfunn
Integrering som virkemiddel for
verdiskaping og innovasjon

175 000

11/18

KS Agder videreføring
Oxford Research videreføring
Oxford Research videreføring

29/18

FK Jerv og Blåkors

Holdningskampanjer

290 000

30/18

UIA

31/18

UIA

Innføring av velferdsteknologi, Agder
Flyktningebarns møte med barnehager
og lokalmiljøer på Agder

125 000

33/18

Agderforskning

09/18
10/18

34/18

Evjeklinikken AS

35/18

Durapart AS

36/18
37/18

Våre strender - vår velferd
Ny livsstil - Ung Folkehelse Folkehøgskolen Helse

kroner

Delutbetaling
dato

kroner

Sluttutbetaling

Delutbetaling
dato

kroner

dato

kroner

Inndratt

01.01.2021
01.01.2021

Rest

Merknad

dato
1 600 000
1 400 000

61 500

02.03.2018

0
250 000

150 000

12.06.2018

150 000

125 000

06.03.2018

375 000

Utbet 300.000
Refundert 150.000

01.01.2021
285 000

250 000

180 000

500 000
375 000
320 000

Fafo

Minoritetsspråklige menn i arbeid
Virksomheters samfunnsansvar og
likestilt arbeidsliv

Refugee AS

Refugee

515 000

Sum totalt

Delutbetaling
dato

01.01.2021
01.01.2021

300 000

kroner

01.01.2021

61 500

-

Delutbetaling

200 000

7 326 500

285 000
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021
01.01.2021

175 000
250 000
290 000
180 000
125 000

Sparebanken gikk
inn 6.4.18

500 000
375 000
320 000
200 000
515 000

7 326 500

Sparebanken gikk
inn 6.4.18
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/10871-71
Bent Sørensen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
07.09.2018

Avkastning på fondets kapital pr. 31.7.2018
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar saken til etterretning
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Ved inngangen til 2018 hadde Aust-Agder utviklings og kompetansefond (AAUKF) en
markedsverdi på 467,3 mill. kroner. AAUKF hadde ved utgangen av august 2018 en
markedsverdi på 467,7 mill. kroner.
Markedsverdien av aktivaklassene per 31.12.2017, kjøp og salg av andeler, verdiendringer
og markedsverdi av aktivaklassene per 31.7.2018 har vært slik:
Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2017, kjøp og salg siden 31.12.2017,
verdiendring siden 31.12.2017 og markedsverdi per 31.7.2018. Beløp i mill. kroner.
Markedsverdi
31.12.2017

Kjøp/
salg

Verdiendring

Markedsverdi
31.7.2018

Norske aksjer

28,3

0,0

2,7

31,0

Globale aksjer

81,2

-9,0

3,2

75,5

Globale aksjer valutasikret

80,0

-11,0

1,1

70,0

Aksjer framvoksende markeder

15,9

-2,0

-1,5

12,5

Eiendom*

46,3

-0,7

1,6

47,1

2,9

-0,7

0,0

2,2

Norske obligasjoner

101,5

13,7

0,8

115,9

Globale obligasjoner

111,2

2,0

0,3

113,5

Sum

467,3

-7,8

8,2

467,7

Bank

.

Strategien inneholder regler for sammensetning av porteføljen og eventuelt rebalansering av
porteføljen. Styret vedtok kapitalforvaltningsstrategi for 2018 i styremøte 24.11.2017.
Porteføljen er ennå ikke sammensatt etter strategi for 2018, som følge av at det tar tid å øke
eiendomsinvesteringen med 5 prosentpoeng
Rebalansering skal foretas månedlig. Hvis faktisk allokering i en aktivaklasse avviker mere
enn 4 prosentpoeng fra strategivektene skal porteføljene rebalanseres tilbake til
strategivektene. Det skal også foretas rebalansering dersom den samlede allokeringen til
aksjer og/eller obligasjoner avviker med mer enn 4 prosentpoeng fra samlet strategisk vekt.
Det skal ikke foretas rebalansering i eiendomsfond.
Det er foretatt en rebalansering i januar/februar som følge av at verdien på utenlandske
aksjer avvek mer enn fire prosentpoeng fra strategien. Per 31.7.2018 er det ikke behov for
ytterligere rebalansering.
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Aktivaklasse

Andel

Faktisk

Fond

Norske obligasjoner
Globale obligasjoner

20 %
24 %

24,8%
24,3%

Norske aksjer

6%

6,6 %

Globale aksjer

31 %

31,1 %

Aksjer framvoksende
markeder
Eiendom

3%

2,7 %

Aberdeen Global Emerging Markets 3,0 %

15 %

10,1%

Bank

1%

0,5%

DNB Scand Prop Fund KS
Arberdeen Eiendomsfond Norge 1
Sparebank 1 SR

DNB Obligasjon III
Pimco Global IG Credit Bond Fund
Templeton Global Bond Fund
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund
Danske Invest Norske Aksjer Inst. II
Solsten Norwegian Equities Fund
Landsdowne Dev. Markets Long Only SRI

Ardevora Global Equity Fund

Andel av
portefølje
20,0 %
8,0 %
8,0 %
8,0 %
3,0 %
3,0 %
15,5 %
15,5 %
3,0 %
10 %
5%
1%

Tilpassingen til ny strategi vil som tidligere beskrevet skje gradvis etter hvert som en kan
investere i Aberdeen Eiendomsfond sannsynligvis høsten 2018. Fordi tilpassingen ikke er
gjort ennå er eiendom 5 % undervektet og norske obligasjoner 5 % overvektet.
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
Tabell 2 viser at det er en samlet verdiendring på 6,8 mill. kroner i juli måned. Videre er det
en gjennomsnittlig avkastning for fondet i juli på 1,5 %. Referanseindeksen viser en
gjennomsnittlig avkastning i juli på 1,1 %. Dette gir en meravkastning på 0,4 %. For hver
enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik det framgår av tabell 2:
Tabell 2. Avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen,
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til
indeks for juli måned.
Avkastning
(MNOK

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

0,2

0,7

2,0

-1,2

Globale aksjer

1,0

1,4

3,3

-1,9

Globale aksjer valutasikret

3,8

5,8

3,1

2,7

Aksjer framvoksende øk.

0,3

2,5

2,3

0,1

Eiendom

0,1

0,3

0,3

0,0

Pengemarked

0,0

0,1

0,1

0,1

Norske obligasjoner

-0,1

-0,1

-0,3

0,3

Globale obligasjoner

1,3

1,2

-0,1

1,3

Sum

6,8

1,5

1,1

0,4

Som det går frem av tabell 3 er avkastningen på 8,2 mill. kroner de syv første månedene i
2018. Den samlede gjennomsnittlig avkastning de syv første månedene på 1,8 %.
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Referanseindeksen viser en avkastning på 1,7 %. Dette gir en meravkastning på 0,1 %. For
hver enkelt aktivaklasse fordeler det seg slik det framgår av tabell 3:
Tabell 3. Avkastning i millioner kroner, gjennomsnittlig avkastning i prosent for porteføljen,
gjennomsnittlig avkastning for indeks i prosent og meravkastning for porteføljen i forhold til
indeks de syv første månedene av året.
Avkastning
(MNOK)

Avkastning
(%)

Indeks
(%)

Meravkastning
(%)

Norske aksjer

2,7

9,6

10,1

-0,4

Globale aksjer

3,2

4,5

3,0

1,5

Globale aksjer valutasikret

1,1

1,3

3,9

-2,6

-1,5

-10,6

-5,1

-5,4

Eiendom

1,6

3,4

3,4

0,0

Pengemarked

0,0

0,6

0,3

0,3

Norske obligasjoner

0,8

0,7

-0,4

1,1

Globale obligasjoner

0,3

0,3

-0,6

0,9

Totalt

8,2

1,8

1,7

0,1

Aksjer framvoksende øk.

Totalporteføljen har siden oppstart av forvaltningen i mai 2004 og frem til og med juli 2018 en
årlig avkastning på 6,5 % og en årlig meravkastning på 1,1 %.
4. KONKLUSJON
Det er stor usikkerhet knyttet til den finansielle utviklingen i 2018. Det er derfor vanskelig å si
noe om avkastningen resten av året på bakgrunn av utviklingen hittil i år. 2018 er et
spennende år i finansmarkedene. De syv første måneder har en samlet avkastning på 8,2
millioner kroner eller 1,8 %. Avkastningen i denne perioden er 0,1% over indeks. Det er
imidlertid variasjoner i avkastning mellom de ulike aktivaklassene fra -10,6 % til 9,6 %.
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Saksframlegg
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

17/10871-70
Dag Ole Teigen

Utvalg
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Møtedato
07.09.2018

Sluttrapport fra Cardialarm AS vedr. prosjektet "Uttesting og
videreutvikling av Cardialarm sensor og system"
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Cardialarm AS vedr. prosjektet «Uttesting og
videreutvikling av Cardialarm sensor og system».
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtok i 2015 å støtte prosjektet
«Utvikling og videreutvikling av Cardialarm sensor og system» med et tilskudd på 500 000
kroner.
Vedtak om støtte ble fattet av styret 20.02.2015. I dette møtet ble det gjort følgende vedtak:
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Cardialarm et tilskudd på 500 000
kroner i 2015 til prosjekt «Utvikling og videreutvikling av Cardialarm sensor og
system».
2. Tilskuddet er bevilget ut fra et kostnadsoverslag på 1 000 000 kroner i 2015. Ved
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet
tilsvarende avkortet.
3. Tilsagnet er gyldig ut bevilgningsåret pluss to år. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår
av utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.
3. PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT
Cardialarm AS utvikler en løsning for overvåkning av blødningsrisiko etter
hjerteundersøkesler. Dette prosjektet har gjennomført forberedelser til klinisk test av en
sensor til bruk etter kateterisering med inngang via arterien i håndleddet. Selskapet har
forsket på måleteknikker som egner seg for sensor til bruk etter kateterisering ved inngang til
arterien i lysken.
Teknova har ledet forskningen i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet (NMBU), og det har vært gjennomført testing av sensorer på gris ved NMBU sitt
forskningssenter i Rogaland.
Sluttrapporten fra prosjektet følger som vedlegg til saken. I tillegg har selskapet oversendt to
rapporter fra testingen og en rapport fra studie angående analyse av metode og deteksjon av
indre blødninger. Selskapet har bedt om at disse rapportene unntas offentlighet med
bakgrunn i konfidensiell informasjon. Rapportene vil være tilgjengelige for styrets
medlemmer på forespørsel.
Cardialarm AS oppgir at selskapet har gjort seg verdifulle erfaringer med sensorene og
hvordan den kliniske testen kan utføres. Det gjenstår imidlertid en del arbeid før selskapet
har et salgbart produkt. Prosjektet har tatt noe lengre tid enn opprinnelig planlagt. Samtidig
er det ikke uvanlig at utvikling og testing av medisinsk teknisk utstyr er tidkrevende.
Tilsagnet til prosjektet var i utgangspunktet gyldig til 1.1.2018. I desember 2017 søkte
Cardialarm AS om forlengelse av prosjektet til 1.4.2018. Man avventet da gjennomføringen
av en test på gris ved NMBU sitt forskningssenter. Denne testingen skulle gi prosjektet de
nødvendige data for å kunne sluttføre og sluttrapportere på prosjektet. Med bakgrunn i noen
mindre, tekniske utfordringer søkte man våren 2018 om å forlenge gyldigheten til 30.6.
Sekretariatet innvilget disse søknadene om utsettelse, men gav melding om at eventuelle
ytterligere utsettelser ville medføre styrebehandling i kompetansefondet. Cardialarm AS
leverte sluttrapporten innen fristen 30.6.2018.
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Samlet prosjektkostnad er 1 041 122 kroner, mens kostnadsoverslaget var på 1 mill. kroner.
Prosjektet er finansiert med 500 000 kroner fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond,
491 122 kroner i egenfinansiering fra Cardialarm AS og 50 000 kroner i egenfinansiering fra
Teknova.
I henhold til revisors beretning gir prosjektregnskapet «i det alt vesentlige et uttrykk for
prosjektets resultat i samsvar med god regnskapsskikk». Uten å modifisere konklusjonen
gjør revisor oppmerksom på at deler av egeninnsatsen i prosjektet ikke er basert på
komplette timelister, men på anslag med hensyn til tidsbruk. Videre er det kalkulert en
kostnad knyttet til vederlagsfritt lån av utstyr til testing.
I sluttrapporten viser Cardialarm AS til at tilsagnet fra kompetansefondet var avgjørende for
gjennomføringen av prosjektet.
Etter sekretariatets vurdering har prosjektet vært vellykket og i tråd med målsettingene i
søknaden som var grunnlag for kompetansefondets bevilgning.
4. KONKLUSJON
Sekretariatet tilrår at styret tar til etterretning sluttrapporten fra Cardialarm AS om prosjektet
«Utvikling og videreutvikling av Cardialarm sensor og system».

Vedlegg
16_2442-23 Sluttrapport Cardialarm 418165_1_1
16_2442-23 Prosjektregnskap 418166_1_1
16_2442-23 Revisors beretning prosjektregnskap AAUKF 2018 418167_1_1
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Endringer i kompetansefondets strategi: Mer målrettet bruk av
fondets midler
1. FORSLAG TIL VEDTAK
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til strategi godkjennes.
2. Med hensyn til utdeling av midler vinteren 2019, slutter styret seg til den foreslåtte
prosessen for videre dialog med de aktuelle miljøene.
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2. BAKGRUNN FOR SAKEN
I sak 57/2018 gjorde styret følgende vedtak:
1. Styret ber sekretariatet om å fremme en sak med forslag til endringer i
kompetansefondets strategi. Målsettingen med endringene er en mer målrettet bruk
av fondets midler, der fondet går inn i færre, men større og mer langsiktige prosjekter.
2. Styret går inn for en helhetlig omlegging av strategien. Det utlyses ikke midler for
2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kompetansefondet skal
imidlertid følge opp støtte til de prosjekter som styret tidligere har stilt seg positive til å
videreføre.
3. Styret går i dialog med disse miljøene med sikte på å utvikle ett eller flere prosjekter
som i vesentlig grad vil bidra til å understøtte kompetansefondets formål og
målsettinger:




E-helsesatsing med UiA i Grimstad.
Etablering av et «Blått kompetansesenter Sør» i Flødevigen.
Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad.

Målsettingen med den nye strategien er å oppnå en mer målrettet bruk av
kompetansefondets midler sett i forhold til utfordringene som Aust-Agder står overfor.
I denne saken foreslår sekretariatet å følge opp styrets vedtak gjennom konkrete endringer i
kompetansefondets strategi, jf. pkt. 1 i styrevedtaket. I tillegg skisserer sekretariatet en mulig
metode for organisering av dialogen med miljøene som til enhver tid kan være aktuelle for
samarbeid. I første omgang gjelder dette de tre miljøene det er vist til i pkt. 3 i styrets vedtak.
Det kan også være aktuelt å koble flere miljøer sammen med hverandre – for eksempel kan
det være naturlig å knytte sammen innovasjonsmiljøet ved UiA med ett eller begge miljøene i
punktene over.
3. FORSLAG TIL LØSNING OG KONSEKVENSER
3.1 Endringer i fondets strategi
En endring av strategien som beskrevet i saken medfører ikke behov for endringer i fondets
vedtekter.
Endringene krever imidlertid en del tilpasninger i fondets gjeldende strategi:




Innledningen (punkt 1) redegjør i hovedsak for fondets formål, og kan dermed
videreføres.
Målsettingene (punkt 2) kan i hovedsak videreføres. Her heter det imidlertid at det
«bare unntaksvis og i helt spesielle tilfeller [vil være] aktuelt å etablere egne
tiltak». Denne setningen bør strykes.
Satsingsområdene (punkt 3) henviser til «de årlige utlysninger av midler». De to
siste avsnittene i dette punktet bør bearbeides og tilpasses den nye strategiske
tenkningen.
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Punkt 4 redegjør for prioritering av midler på en måte som i hovedsak kan
videreføres. Punktet bør imidlertid bearbeides språklig for å tilpasses den nye
strategiske tenkningen.
Tildelingskriteriene (punkt 5) redegjør for formelle krav, hva som vil vektlegges og
særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene. Disse
forholdene vil være relevante også i den nye strategiske tenkningen, og
bestemmelsen kan dermed videreføres.
I punkt 6 om tildeling av midler heter det at det normale vil være tildeling etter
søknad, at det bare unntaksvis og i helt spesielle tilfeller vil være aktuelt å
etablere egne tiltak, og at tildeling av midler vil finne sted en gang i året. Denne
bestemmelsen bør tilpasses den nye strategiske tenkingen.

Et helhetlig forslag til ny strategi er vedlagt saken.
3.2 Opplegg for videre arbeid og oppfølging
Generelt
Med en ny strategisk tenkning vil det være av vesentlig betydning å bidra til utviklingen av
robuste innovasjonssystemer med langsiktige strategier og regionale ringvirkninger. Mer
målrettet bruk av kompetansefondets midler skal innebære at fondet går inn i færre, men
større og mer langsiktige prosjekter. En naturlig konsekvens vil være at prosjektene i større
grad utvikles i samarbeid med søkerne.
Årshjul
I dag følger søknadsbehandlingen følgende «årshjul»:




Mai:
Oktober:
Februar:

Styret vedtar den årlige utlysningsteksten
Søknadsfrist
Styret behandler innkomne søknader og tildeler støtte til aktuelle
prosjekter

I den nye strategiske tenkningen vil styret selv kunne initiere kontakten med miljøer som er
aktuelle for en tyngre satsing. Det vil dermed ikke være årlige utlysninger på samme måte
som tidligere. Det kan likevel være hensiktsmessig å skissere et «årshjul» basert på
erfaringene fra tildelingene frem til nå. Slik vil man også kunne legge til rette for at styrets
behandling av nye, større prosjekter sammenfaller i tid med behandlingen av søknader om
videreføring av støtte til prosjekter som allerede er i gang og som styret tidligere har stilt seg
positive til å følge opp videre. Dette vil i utgangspunktet være aktuelt i 2019 og 2020. Ingen
av prosjektene som kompetansefondet støtter per i dag er planlagt å strekke seg til 2021
eller senere.
Sekretariatet foreslår at styret gjennom høsten 2018 går i dialog med de tre aktuelle
prosjektene som styret pekte på i pkt. 3 i vedtaket i sak 57/2018. Prosjektene bør anmodes
om å utarbeide prosjektplaner med oversikt over innhold, målsettinger og tidsplaner, samt
organisering, budsjetter og finansieringsplaner. Prosjektene bør ha utløsende effekt med
hensyn til andre virkemidler, og det bør knyttes forventninger om at prosjektene kan bli tildelt
forskningsmidler fra både nasjonale og internasjonale kilder, som Forskningsrådet og
Horisont 2020 (EUs forsknings- og innovasjonsprogram). Deretter vil det være naturlig med
dialog for å utvikle prosjektene ytterligere, slik at disse i vesentlig grad bidrar til å understøtte
kompetansefondets formål og målsettinger. Endelig vedtak om økonomisk støtte og
eventuelle betingelser for denne kan gjøres i februar etter modell av tidligere år. Søknader
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om videreføring av støtte til prosjekter som fondet allerede er inne i og skal følge opp videre,
kan behandles av styret samtidig.
I mai 2019 kan det være naturlig å vurdere om man skal initiere dialog med ett eller flere nye
prosjekter gjennom høsten 2019 / vinteren 2020.
Dette gir følgende «årshjul» for arbeidet fremover:




Høst:
Februar:
Mai:

Dialog med fagmiljøene om aktuelle prosjekter
Vedtak om tildeling av støtte til eksisterende og nye prosjekter
Styret vurderer hvilke nye miljøer man evt. skal gå i dialog med

Oppfølging av andre søkere
Videre må det tas stilling til hvordan sekretariatet og styret bør følge opp forespørsler om
støtte fra ulike miljøer som selv tar kontakt med fondet. Tidligere har disse som hovedregel
blitt henvist til den årlige søknadsfristen i midten av oktober måned.
I den nye strategiske tenkningen vil det som hovedregel bare være aktuelt å støtte prosjekter
som i vesentlig grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og målsettinger. Miljøer
som tar kontakt undervegs bør gjøres oppmerksomme på dette.
Samtidig kan det være av betydning at miljøer som ønsker å presentere prosjekter og
satsinger som etter egen oppfatning kan være av interesse for kompetansefondet, får
anledning til å presentere disse planene for styret. Slik har også styret anledning til å gå i
videre dialog der dette kan være hensiktsmessig.
Sekretariatet foreslår derfor at miljøer som ønsker å presentere slike prosjekter anmodes om
å utarbeide en kort prosjektbeskrivelse. Sekretariatet vil fortløpende legge frem slike
beskrivelser for styret, som tar stilling til om det vil være aktuelt å legge til rette for videre
dialog med de enkelte aktørene.
Økonomiske forhold
Når styret gjør vedtak om å gå tungt inn i ett eller flere prosjekter som er aktuelle for større
satsinger, vil det etter sekretariatets vurdering være viktig med en langsiktighet som konkret
kan innebære et 4-5-årsperspektiv.
Samtidig vil det – også i den nye strategiske tenkningen – være viktig for fondet å kunne
gripe tak i aktuelle utfordringer og muligheter undervegs, for eksempel innen levekår,
klimaområdet eller universitetssykehussatsingen. Det vil dermed være naturlig å holde
tilbake ressurser med formål om å skape økonomisk handlingsrom til å støtte nye prosjekter
som kan vise seg å være aktuelle i løpet av 4-5-årsperioden.
Hvor stor andel av midlene som «holdes tilbake» bør vurderes konkret i forbindelse med den
enkelte utdeling. Som et utgangspunkt foreslår sekretariatet likevel at om lag 2/3 av de årlige
midlene deles ut til nye, større satsinger, mens om lag 1/3 av midlene holdes tilbake for å
skape økonomisk handlingsrom til nye satsinger undervegs. Styret kan også vurdere om
man vil benytte bufferkapital i denne sammenheng.
Innenfor den samlede økonomiske rammen må man i 2020 og 2021 også sikre finansiering
av eksisterende prosjekter som følges opp videre. Dersom man forutsetter at
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør fortsatt vil være inne med 50 % finansiering av
prosjekter som til nå har vært finansiert i fellesskap, vil det anslagsvis være behov for om lag
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1,6 mill. kroner i 2019 og om lag 0,9 mill. kroner i 2020 til oppfølging av eksisterende
prosjekter.
Samarbeid med andre finansiører
Det vil være viktig å finansiere – og eventuelt utvikle – prosjektene sammen med naturlige
samarbeidspartnere. I denne sammenheng kan bl.a. Sørlandets Kompetansefond,
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Regionale forskningsfond og fylkeskommunene være
aktuelle. Hvilke samarbeidspartnere som er mest aktuelle vil variere fra prosjekt til prosjekt,
og bør tas stilling til i forbindelse med utviklingen av de aktuelle prosjektene gjennom høsten.
En slik strategi kan også virke utløsende med hensyn til midler fra nasjonale og regionale
kilder.
Dersom styret i mai 2019 vil vurdere hvilke nye miljøer man evt. skal gå i dialog med, kan det
være naturlig å opprette dialog med aktuelle samarbeidspartnere allerede i forbindelse med
denne vurderingen. I den forbindelse viser sekretariatet spesielt til vedtaket i sak 69/2015 om
etablering av et samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør om utdeling av
midler.
Samarbeidet med Sparebankstiftelsen har bidratt til at flere og større prosjekter kan
realiseres. En rekke bevilgninger til pågående prosjekter er delt i to like deler mellom
stiftelsene – eller i tre like deler i de tilfeller hvor Sørlandets Kompetansefond også deltar. De
samlede tildelingene til de ulike prosjektene er dermed – i mange tilfeller – vesentlig høyere
enn tilskuddene som Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tildeler alene. Utlysningene
på levekårsområdet i 2016/17 og 2017/18 har bidratt til å utvikle samarbeidet mellom
kompetansefondet og sparebankstiftelsen.
Kompetansefondets rolle i prosjektene
Med den nye strategiske tenkningen vil det i større grad enn tidligere kunne være aktuelt å
etablere avtaler og/eller faste møtepunkter for dialog med fagmiljøene knyttet til oppfølging
av prosjektene undervegs i prosjektperioden.
Etter sekretariatets vurdering vil det som hovedregel være viktig å opprettholde det
prinsipielle skillet mellom fondet som finansieringskilde og prosjektgjennomføringen som
sådan. Samtidig vil deltagelse i styringsgrupper og lignende kunne være av betydning for
arbeidet med å følge opp aktuelle prosjekter og å sikre at disse i vesentlig grad bidrar til å
understøtte de aktuelle formål og målsettinger.
Sekretariatet foreslår at styret vurderer eventuell deltagelse på styringssiden i prosjektene
konkret i det enkelte tilfellet.
4. KONKLUSJON
Den nye strategiske tilnærmingen vil innebære en ny og spennende arbeidsform både for
styret og for sekretariatet. Målsettingen er en mer målrettet bruk av fondets midler.
Sekretariatet foreslår at styret godkjenner vedlagte forslag til strategi, og slutter seg til den
foreslåtte prosessen med hensyn til utdeling av midler vinteren 2019.

Vedlegg
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AAUKF strategi, utkast 2018
STRATEGI FOR STIFTELSEN AUST
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1. INNLEDNING
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak
stiftelsen står alle fylkets 15 kommuner.
I § 4 Formål i vedtektene til fondet gir stifterne klare føringer for hvilke strategiske
hovedmål som skal legges til grunn for arbeidet. Der heter det:
”Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og
til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å
styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.
Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende
dette til nyttige formål.
Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre.
Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner,
utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og
private foretak.
De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og
kompetanse på høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt
næringsliv og/eller lokalforvaltningen.
Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.”
Midler som utlyses fra fondet skal tildeles til formål som faller innenfor fondets vedtekter.
I tillegg til disse vedtektene må tildelinger fra fondet også være i samsvar med
stiftelseslovens § 19 andre ledd. Særlige kriterier ved tildeling av midler til
oppretterne/kommunene omtales i strategiens del 5.
Et tredje hensyn som fondet må ta er at bevilgningene fra fondet er i samsvar med EØSavtalens statsstøtteregler.
2. MÅLSETTINGER
Med utgangspunkt i § 4 i vedtektene er det fire hovedmålsettinger som skal søkes realisert
gjennom fondets arbeid. Disse fire hovedmålsettingene er:
1.
2.
3.
4.

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

Begrepet kompetanse er definert i vedtektene som evnen til å utvikle kunnskap og
forståelse samt å anvende dette til nyttige formål. Den første målsettingen innebærer
derfor at Aust-Agder utviklings- og kompetansefond skal bidra og gjerne også være en
pådriver i arbeidet med å utvikle kunnskap og forståelse og anvende det til nyttige formål i
fylket. Dette er en målsetting som er vanskelig å konkretisere, men som vil være en
grunnleggende forutsetning i alle tiltak som Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
engasjerer seg i.
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Den andre målsettingen går på sikring og etablering av arbeidsplasser. Det kan skje på tre
måter; etablering av nye bedrifter, utvikling av eksisterende bedrifter eller gjennom
flytting av eksisterende bedrifter til vårt fylke.
Den tredje målsettingen om gode levekår er et omfattende begrep som er vanskeligere å
definere. Følgende elementer er i alle fall naturlig å inkludere i begrepet gode levekår:







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

Den fjerde målsettingen om å bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder
innebærer å bidra til at utdanningstilbudene og forskningen ved Universitetet i Agder,
Campus Grimstad styrker sin posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil det
fokuseres på at kunnskapen i universitets- og forskningsmiljøene gjøres tilgjengelig for
kommunene og næringslivet, samt at den erfaringsbaserte kunnskapen i arbeidslivet gjøres
tilgjengelig for forsknings- og universitetsmiljøene.
Samtidig er det viktig at kompetansefondet også støtter opp om de andre
forskningsmiljøene i landsdelen.
I vedtektene heter det videre at stiftelsen selv kan iverksette tiltak og /eller gi støtte til
institusjoner og andre. Hovedfokus for arbeidet vil være å yte støtte til institusjoner og
andre.
3. SATSINGSOMRÅDER
Med hensyn til utdeling av midler baserer Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sin
langsiktige strategiske tenkning på den vedtatte strategi for forskning, utvikling og
innovasjon i Agder, 2015-2030. FoUoI-strategiens hovedmål frem til 2030 er at Agder ligger
i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig
sektor og privat næringsliv med hensikt å bidra til økonomisk, miljømessig og sosial
bærekraft.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bidrar i all hovedsak til større langsiktige
prosjekter (4-5 år). Styret i fondet vil selv initiere kontakt med miljøer som anses aktuelle
for tyngre satsinger, og i større eller mindre grad direkte bidra i utviklingen av prosjekter
sammen med disse. Hovedmålet er å bidra til utviklingen av robuste innovasjonssystemer
med langsiktige strategier og regionale ringvirkninger.
4. PRIORITERING AV MIDLER
Når man skal avgjøre hvilke miljøer og prosjekter man skal gå i dialog med, så vil styret
vurdere at prosjektet og en evt. tildeling:
1) er lovlig i henhold til stiftelsesloven og regler for offentlig støtte
2) er i samsvar med fondets formål
3) er innenfor fondets satsingsområder som nevnt i forrige punkt
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4) passer inn i forhold til øvrige offentlige virkemidler (deriblant
regionalutviklingsmidler fra Aust-Agder fylkeskommune, midler fra Innovasjon
Norge og Regionalt forskningsfond Agder) og
5) tar sikte på å styrke og fortrinnsvis koble nærings- og/eller forskningsmiljøer
innenfor områder som styret mener er viktige for Aust-Agder.
Styret viser videre til at det er etablert et samarbeid med Sparebankstiftelsen
Sparebanken Sør knyttet til utdeling av midler.
Styret vil prioritere å videreføre flerårige prosjekter hvor man allerede har bevilget
midler, framfor å tildele midler til nye prosjekter. Med utgangspunkt i avsatte midler til
utdeling kan styret velge å bare invitere til søknader som gjelder videreføring av flerårige
prosjekter som har fått støtte fra fondet. Videreføring av prosjekter betinger at disse
prosjektene har en tilfredsstillende framdrift.
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil som hovedregel selv initiere kontakt
med miljøer som anses aktuelle for tyngre satsinger. Miljøer som mener at de i vesentlig
grad bidrar til å realisere kompetansefondets formål og målsettinger, vil løpende kunne
sende inn en kort prosjektbeskrivelse som grunnlag for styrets vurdering av evt. videre
dialog. Om lag 2/3 av fondets årlige midler deles ut til nye, større satsinger, mens om lag
1/3 av midlene holdes tilbake for å skape økonomisk handlingsrom til slike nye satsinger
undervegs.
5. TILDELINGSKRITERIER
Følgende formelle krav stilles for at man skal kunne søke midler fra Aust-Agder utviklingsog kompetansefond:







Søkere må ha bosted/forretningsadresse eller aktivitet i Aust-Agder.
Søkere kan være offentlige eller private forskningsinstitusjoner,
utdanningsinstitusjoner på nivå over videregående skole, offentlige og private
foretak. Enkeltpersoner kan også søke under forutsetning av at det blir etablert en
organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet.
Man kan maksimalt søke om 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond. Samlet offentlig støtte til bedrifter kan ikke overstige 50 %.
Det er ikke anledning å søke støtte til investeringer eller bygningsmessige arbeider.
Det er ikke anledning til å søke om tilskudd til ordinær drift.

Ved vurdering av prosjekter vil følgende vektlegges:










Prosjektet har tydelige mål og en bearbeidet prosjektplan
Regional relevans/betydning for Aust-Agder. Prosjektets betydning utover den
enkelte institusjon/org/foretak el. kommune
Samfunnsmessig nytte
Næringsmessig potensiale (arbeidsplasser)
Betydning for levekår i regionen
Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen
Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder
Utløsende effekt i forhold til andre virkemidler
Addisjonalitet (vil et tilskudd fra fondet være utløsende for prosjektets omfang)
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Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene
Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og
formålsrealisering. Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra
kommunene i Aust-Agder som er stiftere i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier
før de kan bli gjenstand for alminnelig vurdering i forbindelse med utdeling av midler fra
fondet.
a.

Søknaden må tilfredsstille selvstendighetskravet i stiftelsesloven. Med dette mener
en at kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført
stiftelsen. Dette innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse
kriteriene ikke har fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på
selvstendig grunnlag sammen med andre søknader.

b.

Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte
kommune.

c.

I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver med
forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.

d.

Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.

e.

Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære
driftsoppgaver.

Det er en forutsetning at samtlige kriterier er tilfredstilt.
6. TILDELING AV MIDLER
Tildeling av midler til eksisterende og nye prosjekter vil finne sted en gang pr. år. Styret
foretar i tillegg en årlig vurdering av hvilke miljøer man ønsker å gå i dialog med.
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vil som hovedregel holde et prinsipielt skille
mellom sin rolle som finansieringskilde og prosjektgjennomføringen som sådan. Det vil
imidlertid kunne være aktuelt i enkelte tilfeller å etablere faste samarbeider og
møtepunkter med prosjektene knyttet til oppfølging, og evt. deltagelse i styringsgrupper
eller lignende undervegs i prosjektet gjennomføringen. Dette for å sikre god understøtting
av de aktuelle formål og målsettinger. Styret tar stilling til en evt. deltagelse konkret i det
enkelte tilfelle.
Fondet kan velge ikke å utbetale midler dersom styret fatter vedtak om dette, jfr.
kapitalforvaltningsstrategien.
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STRATEGI FOR STIFTELSEN AUSTAGDER UTVIKLINGS- OG
KOMPETANSEFOND
Vedtatt på styremøte 13. mai 2016

1. INNLEDNING
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8. september 2003. Bak
stiftelsen står alle fylkets 15 kommuner.
I § 4 Formål i vedtektene til fondet gir stifterne klare føringer for hvilke strategiske hovedmål som
skal legges til grunn for arbeidet. Der heter det:
”Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Aust-Agder og til sikring og
etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og videreutvikle
Universitetet i Agder.
Med kompetanse menes evnen til å utvikle kunnskap og forståelse samt å anvende dette til
nyttige formål.
Stiftelsen kan selv iverksette tiltak og/eller gi støtte til institusjoner og andre.
Med institusjon menes offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner på
nivå over videregående skole, kommuner og offentlige og private foretak.
De som etter begrunnet prosjektsøknad mottar støtte, må utvikle kunnskap og kompetanse på
høyere nivå til nytte for institusjonens egen utvikling og/eller lokalt næringsliv og/eller
lokalforvaltningen.
Støtte kan gis til målrettede tiltak, men ikke til en institusjons ordinære drift.”
Midler som utlyses fra fondet skal tildeles til formål som faller innenfor fondets vedtekter.
I tillegg til disse vedtektene må tildelinger fra fondet også være i samsvar med stiftelseslovens §
19 andre ledd. Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene omtales i
strategiens del 5.
Et tredje hensyn som fondet må ta er at bevilgningene fra fondet er i samsvar med EØS-avtalens
statsstøtteregler.

2. MÅLSETTINGER
Med utgangspunkt i § 4 i vedtektene er det fire hovedmålsettinger som skal søkes realisert
gjennom fondets arbeid. Disse fire hovedmålsettingene er:
1. Bidra til økt kompetanse og nyskapningsevne i Aust-Agder.
2. Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder.
3. Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder.
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4. Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder.
Begrepet kompetanse er definert i vedtektene som evnen til å utvikle kunnskap og forståelse
samt å anvende dette til nyttige formål. Den første målsettingen innebærer derfor at Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond skal bidra og gjerne også være en pådriver i arbeidet med å
utvikle kunnskap og forståelse og anvende det til nyttige formål i fylket. Dette er en målsetting
som er vanskelig å konkretisere, men som vil være en grunnleggende forutsetning i alle tiltak som
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond engasjerer seg i.
Den andre målsettingen går på sikring og etablering av arbeidsplasser. Det kan skje på tre måter;
etablering av nye bedrifter, utvikling av eksisterende bedrifter eller gjennom flytting av
eksisterende bedrifter til vårt fylke.
Den tredje målsettingen om gode levekår er et omfattende begrep som er vanskeligere å
definere. Følgende elementer er i alle fall naturlig å inkludere i begrepet gode levekår:


God tilgang på natur og friluftsområder.



Bredt tilbud av fritidsaktiviteter herunder ulike kulturtilbud.



Trygghet (i betydningen lav kriminalitet).



Sosial sikkerhet som betryggende helsetilbud, eldreomsorg etc.



Tilgang på arbeid og gode muligheter for utdanning.



Lavt konfliktnivå mellom generasjoner, religiøse samfunn og etniske grupper.

Den fjerde målsettingen om å bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder innebærer å
bidra til at utdanningstilbudene og forskningen ved Universitetet i Agder, Campus Grimstad
styrker sin posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg vil det fokuseres på at
kunnskapen i universitets- og forskningsmiljøene gjøres tilgjengelig for kommunene og
næringslivet, samt at den erfaringsbaserte kunnskapen i arbeidslivet gjøres tilgjengelig for
forsknings- og universitetsmiljøene.
Samtidig er det viktig at kompetansefondet også støtter opp om de andre forskningsmiljøene i
landsdelen.
I vedtektene heter det videre at stiftelsen selv kan iverksette tiltak og /eller gi støtte til institusjoner
og andre. Hovedfokus for arbeidet vil være å yte støtte til institusjoner og andre. Det vil bare
unntaksvis og i helt spesielle tilfeller vare aktuelt å etablere egne tiltak.

3. SATSINGSOMRÅDER
Med hensyn til utdeling av midler baserer Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sin
langsiktige strategiske tenkning på den vedtatte strategi for forskning, utvikling og innovasjon i
Agder, 2015-2030. FoUoI-strategiens hovedmål frem til 2030 er at Agder ligger i front når det
gjelder å utvikle og implementere forskningsbasert innovasjon i offentlig sektor og privat
næringsliv med hensikt å bidra til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.
Ved de årlige utlysninger av midler vil det være nødvendig å prioritere enkelte temaer eller
områder hvor styret ønsker en spesiell satsing. Dette vil gjøres av styret før utlysning av midler
fra fondet.
En slik prioritering er ønskelig for å unngå unødig søknadsskriving og for å lette sekretariatets
arbeid ved behandling av innkomne søknader.
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4. PRIORITERING AV MIDLER
Når man skal avgjøre hvilke områder som man skal lyse ut midler innenfor, så vil styret vurdere at
utlysningen:


er lovlig i henhold til stiftelsesloven og regler for offentlig støtte



er i samsvar med fondets formål



er innenfor fondets satsingsområder som nevnt i forrige punkt



passer inn i forhold til øvrige offentlige virkemidler (deriblant regionalutviklingsmidler fra
Aust-Agder fylkeskommune, midler fra Innovasjon Norge og Regionalt forskningsfond
Agder) og



tar sikte på å styrke og fortrinnsvis koble nærings- og/eller forskningsmiljøer innenfor

områder som styret mener er viktige for Aust-Agder.
Styret viser videre til at det er etablert et samarbeid med Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
knyttet til utdeling av midler.
Styret vil prioritere å videreføre flerårige prosjekter hvor man allerede har bevilget midler, framfor
å tildele midler til nye prosjekter. Med utgangspunkt i avsatte midler til utdeling kan styret velge å
bare invitere til søknader som gjelder videreføring av flerårige prosjekter som har fått støtte fra
fondet. Videreføring av prosjekter betinger at disse prosjektene har en tilfredsstillende framdrift.
Dersom rammen for avsatte midler til utdeling gir anledning til det kan styret åpne opp for nye
søknader. Styret vil i den forbindelse gi føringer for hvilke satsingsområder og prioriterte temaer
eller områder man da vil tildele midler til.

5. TILDELINGSKRITERIER
Følgende formelle krav stilles for at man skal kunne søke midler fra Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond:


Søkere må ha bosted/forretningsadresse eller aktivitet i Aust-Agder.



Søkere kan være offentlige eller private forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner
på nivå over videregående skole, offentlige og private foretak. Enkeltpersoner kan også
søke under forutsetning av at det blir etablert en organisasjon hvis søknaden blir imøtekommet.



Man kan maksimalt søke om 50 % støtte fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Samlet offentlig støtte til bedrifter kan ikke overstige 50 %.



Det er ikke anledning å søke støtte til investeringer eller bygningsmessige arbeider.



Det er ikke anledning til å søke om tilskudd til ordinær drift.

Ved vurdering av prosjekter vil følgende vektlegges:


Prosjektet har tydelige mål og en bearbeidet prosjektplan



Regional relevans/betydning for Aust-Agder. Prosjektets betydning utover den enkelte
institusjon/org/foretak el. kommune
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Samfunnsmessig nytte



Næringsmessig potensiale (arbeidsplasser)



Betydning for levekår i regionen



Samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen



Styrking av forskning og forskningsinstitusjoner i Aust-Agder



Utløsende effekt i forhold til andre virkemidler



Addisjonalitet (vil et tilskudd fra fondet være utløsende for prosjektets omfang)

Særlige kriterier ved tildeling av midler til oppretterne/kommunene
Stiftelsesloven har bestemmelser som skal sikre stiftelsens selvstendighet og formålsrealisering.
Dette innebærer bl.a. at det må stilles særlige krav til søknader fra kommunene i Aust-Agder som
er stiftere i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Styret har derfor vedtatt at søknader fra kommunene må tilfredsstille følgende kriterier 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
kommunen ikke lenger har rådighet over formuesverdien som er tilført stiftelsen. Dette
innebærer at søknader fra kommuner som tilfredsstiller disse kriteriene ikke har
fortrinnsrett til midler fra fondet, men vil bli vurdert på selvstendig grunnlag sammen med
andre søknader.



Prosjektene må være nyskapende og ha en regional effekt utover den enkelte kommune.



I prosjektet forutsettes det et forpliktende samarbeid med aktører som driver med
forskning og utvikling og/eller kompetanseutvikling.



Kommunen må alene ikke ha bestemmende innflytelse på prosjektet.



Det skal ikke gis tilskudd til søknader som ligger innenfor kommunenes ordinære
driftsoppgaver.

Det er en forutsetning at samtlige kriterier er tilfredstilt.

6. TILDELING AV MIDLER
Det normale vil være tildeling etter søknad. Det vil bare unntaksvis og i helt spesielle tilfeller være
aktuelt å etablere egne tiltak.
Tildeling av midler vil finne sted en gang pr. år. Søknadsfrist og annen nødvendig informasjon
forutsettes gjort kjent på fondets hjemmeside, ved annonser i dagspressen og på andre relevante
måter.
Fondet kan velge ikke å utbetale midler dersom styret fatter vedtak om dette, jfr.
kapitalforvaltningsstrategien.
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