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Navn Stilling 
John G. Bergh Daglig leder 
Dag Ole Teigen Rådgiver 
Bent Sørensen 
Linn Therese Bjugan 

Rådgiver 
Rådgiver 

Lisbeth Ramsdal Konsulent 
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Styresaker 

 
 

24/18 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 2.2.2018 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra styremøte 2.2.2018 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

 

25/18 Oppfølging av tildelte tilskudd til 16. februar 2018 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar sak om oppfølging av tildelte tilskudd til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 

 

26/18 Avkastning på fondets kapital pr. 31.1.2018 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Styret tar saken til etterretning 
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 

 

27/18 Digitalt Innovasjonsprogram for USUS-bedrifter - Oppdatert 
prosjektbeskrivelse 2018 
 
 
Styreleder fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Tidligere tildelinger til prosjekt «Digitalt Innovasjonsprogram for USUS- bedrifter 
opprettholdes. 

 
2. Gyldighet for tilsagnene forlenges til 1.1.2020. ut fra et kostnadsramme for prosjektet 

på 2 mill. kroner. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
 
Daglig leder John G. Bergh er inhabil i saken og det er derfor styreleder som fremmer forslag 
til vedtak. 
 
Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

 

28/18 Søknad fra Setesdal regionråd – Distriktsvenleg 
helsesøsterutdanning 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Helsesysterutdanning Lindesnes, Lister, Setesdal, søknad fra Setesdal regionråd, avslås. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Signe Sollien Haugå ble erklært inhabil i saken. 
 
Bodil Slettebø fremmet følgende forslag til vedtak: 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger prosjektet» Helsesysterutdanning i 
Lindesnes, Lister, Setesdal» søknad fra Setesdal regionråd et tilskudd på kr 500.000. 
 
Sekretariatets forslag ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
Dermed ble følgende vedtatt:  
 
Helsesysterutdanning Lindesnes, Lister, Setesdal, søknad fra Setesdal regionråd, avslås. 
 
 
 
 

 

29/18 Søknad fra FK Jerv og Blå Kors: Holdningskampanjer 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Jerv og Blå Kors et tilskudd på 
290 000 kroner til prosjektet «Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing». 
Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 
290 000 kroner. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 3,95 mill. kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 
 

5. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift.  

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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30/18 Søknad fra Universitetet i Agder: Innføring av 
velferdsteknologi, Agder 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd 
på 180 000 kroner til prosjektet «Innføring av velferdsteknologi, Agder». Det 
forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilget et tilskudd på 180 000 
kroner.  
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 717 040 kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
  
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

 

31/18 Søknad fra Universitetet i Agder: Flyktningbarns møte med 
barnehager og lokalmiljøer på Agder 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd 
på 125 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møte med barnehager og 
lokalmiljøer på Agder». Dette forutsetter at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 
bevilger et tilskudd på 125 000 kroner til prosjektet. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000 kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 
 

3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.  
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4. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat og 
nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det for 
arbeidet med slik formidling. 
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Sekretariatet fremmer følgende nytt forslag til punkt 1.: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd 
på 250 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møte med barnehager og 
lokalmiljøer på Agder». Dersom Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger 
midler til prosjektet, blir tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
tilsvarende avkortet. 

 
Sekretariatets forslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak i punkt 2- 6 ble enstemmig vedtatt av styret. 
 
Dermed ble følgende vedtatt: 
 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd 
på 250 000 kroner til prosjektet «Flyktningbarns møte med barnehager og 
lokalmiljøer på Agder». Dersom Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger 
midler til prosjektet, blir tilskuddet fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
tilsvarende avkortet. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 062 000 kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 
 

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

4. Resultatene fra prosjektet formidles på egnet måte. I vurderingen av resultat og 
nytteverdi som oversendes etter prosjektet er gjennomført, redegjøres det for 
arbeidet med slik formidling. 
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

6. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. 
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32/18 Søknad fra Universitetet i Agder: På vei mot uføre? 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd 
på 300 000 kroner til prosjektet «På vei mot uføre? Betydningen av nye fraværsregler 
i videregående skole for ungdom som sliter med sin psykiske helse». Det forutsettes 
at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 300 000 kroner til 
prosjektet. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1,2 mill. kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 
 

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

4. Styret understreker betydningen av at personvernhensyn ivaretas særskilt i 
prosjektet. 
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Sekretariatet fremmet følgende forslag til nytt punkt 1: 
 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Universitetet i Agder et tilskudd på 

600 000 kroner til prosjektet «På vei mot uføre? Betydningen av nye fraværsregler i 
videregående skole for ungdom som sliter med sin psykiske helse». Dersom 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger midler til prosjektet, blir tilskuddet fra 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tilsvarende avkortet. 

 
Styreleder fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Søknad fra Universitetet i Agder «På vei mot uføre» avslås. 
 
Styreleders forslag til vedtak ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Dermed ble følgende vedtatt: 
 
Søknad fra Universitetet i Agder «På vei mot uføre» avslås. 
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33/18 Søknad fra Agderforskning AS: Våre strender - vår velferd 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust- Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på 
250 000 kroner til prosjektet «Våre strender – vår velferd». Det forutsettes at 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 250 000 kroner.  
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1 million kroner. Ved 
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  
 

3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversender 
Aust-Agder utvikling- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.  
 

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte 
opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at 
støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdiene i 
forordningen overstiges.  

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Sekretariatet fremmer følgende forslag til punkt 1: 
 

1. Aust- Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på 
500 000 kroner til prosjektet «Våre strender – vår velferd».   

 
Sekretariatets forslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak i punkt 2- 6 ble enstemmig vedtatt av styret. 
 
Dermed ble følgende vedtatt: 
 

1. Aust- Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Agderforskning AS et tilskudd på 
500 000 kroner til prosjektet «Våre strender – vår velferd».   
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2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1 million kroner. Ved 
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  
 

3. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet oversender 
Aust-Agder utvikling- og kompetansefond når prosjektet er gjennomført.  
 

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte 
opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at 
støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdiene i 
forordningen overstiges.  

 
 
 
 

 

34/18 Søknad fra Evjeklinikken AS: Ny livsstil - Ung Folkehelse - 
Folkehøgskolen Helse 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Evjeklinikken AS et tilskudd på 
375 000 kroner til prosjektet «Ny livsstil – Ung Folkehelse – Folkehøgskolen Helse». 
Det forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 
375 000 kroner.  
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 5,6 mill. kroner. Ved 
avkortning av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir 
tilskuddet tilsvarende avkortet.  
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1.januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet.  
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS- avtalens statsstøtteregler og 
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter 
at de innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og 
legger til grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at 
terskelverdien i forordningen overstiges.  
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Signe Sollien Haugå ble erklært inhabil i saken. 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

 

35/18 Søknad fra Durapart AS: Minoritetsspråklige menn i arbeid 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Durapart AS et tilskudd på 
320 000 kroner til prosjektet «Minoritetsspråklige menn i arbeid». Det forutsettes at 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 320 000 kroner. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 1,27 mill. kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte 
opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at 
støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i 
forordningen overstiges.  

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Tormod Vågsnes ble erklært inhabil i saken.  
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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36/18 Søknad fra Fafo: Virksomheters samfunnsansvar og likestilt 
arbeidsliv 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FAFO et tilskudd på 200 000 
kroner til prosjektet «Virksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv». Det 
forutsettes at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 200 000 
kroner. 
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 800 000 kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de 
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til 
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle 
terskelverdiene i forordningen overstiges.  

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Sekretariatet fremmer følgende nytt forslag til vedtak i punkt 1.: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FAFO et tilskudd på 400 000 
kroner til prosjektet «Virksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv». Dersom 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger midler til prosjektet, blir tilskuddet fra 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tilsvarende avkortet. 

 
Sekretariatets forslag til nytt punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak i punkt 2- 6 ble enstemmig vedtatt av styret. 

 
 

Dermed ble følgende vedtatt:  
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger FAFO et tilskudd på 400 000 
kroner til prosjektet «Virksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv». Dersom 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør bevilger midler til prosjektet, blir tilskuddet fra 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tilsvarende avkortet. 
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2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 800 000 kroner. Ved 
avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 651/2014 (gruppeunntak for offentlig støtte). Styret forutsetter at de 
innsendte opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til 
grunn at støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at de aktuelle 
terskelverdiene i forordningen overstiges.  

 
 
 

 

37/18 Søknad fra Refugee AS: Refugee 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger Refugee+ AS et tilskudd på 
515 000 kroner til prosjektet «Refugee +». Det forutsettes at Sparebankstiftelsen 
Sparebanken Sør bevilger et tilskudd på 515 000 kroner. 

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 2 160 000 kroner. Ved 

avkorting av prosjektets endelige totalkostnader i forhold til totalrammen blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  
 

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

4. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2021. Nærmere vilkår for tilsagnet fremgår av 
utbetalingsvilkårene i tilsagnsbrevet. 
 

5. Beløpet tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregler og Kommisjonsforordning 
(EU) nr. 1407/2013 (bagatellmessig støtte). Styret forutsetter at de innsendte 
opplysningene om tidligere tildelt offentlig støtte er fullstendige, og legger til grunn at 
støttemottaker kan motta det aktuelle støttebeløpet uten at terskelverdien i 
forordningen overstiges.  

 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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38/18 Diverse søknader til Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 2017/18 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 

1. Kompetanse i demensomsorg, søknad fra Øyvind Midtbø / UiA, avslås. 
2. Kyststi Aust-Agder, søknad fra Friluftsrådet Sør, avslås. 
3. Digitale regioner – arbeid, læring og framtidsteknologi (DIGIREG), søknad fra 

Universitetet i Agder, avslås. 
4. Stressmestring for arbeid og livskvalitet, søknad fra Durapart AS, avslås. 
5. Skolelos, søknad fra Arendal kommune, avslås. 
6. Sterk Heltidskultur 18-19, søknad fra Arendal kommune, avslås. 
7. Det nye barnevernet – til barnets beste, søknad fra Gjerstad kommune ved 

Barneverntjenesten Øst i Agder, avslås. 
8. Competency Building on Smart Cameras Enabling Crime Prevention and a 

Secure Society, søknad fra Teknova AS, avslås. 
9. Optimalisering av sosiale og økologiske verdier knyttet til fritidsfiske i Raet 

nasjonalpark, søknad fra Universitetet i Agder, avslås. 
10. Mobilisering for samarbeid, søknad fra Agderforskning, avslås. 
11. Bok – Praktisk Juss for grundere, søknad fra Advokatfirma Haakstad & Co, avslås. 
12. Prosjekt Vindmuligheter, søknad fra Birkenes Næringsforum, avslås. 
13. Forprosjekt Levekårsatsing Agder, søknad fra Vest-Agder fylkeskommune, avslås. 
14. Distriktsvenleg sjukepleiarutdanning 2018-2021, søknad fra Setesdal regionråd, 

avslås 
15. Inkluderingsmodellering (INKMOD): Case Grimstad, søknad fra Agderforskning 

AS, avslås. 
16. Modenhetsmåling – ehelse og velferdsteknologi, søknad fra Universitetet i Agder, 

avslås. 
17. Hvordan tredoble verdiskapning i landbruket i Aust-Agder gjennom 

kompetanseheving i nye og smarte teknologier, søknad fra Teknova AS, avslås. 
 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
Sekretariatets forslag til punktene 1-3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved behandling av punkt 4 ble Tormod Vågsnes erklært inhabil. 
Sekretariatets forslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved behandling av punkt 5 ble Morten Kraft erklært inhabil. 
Sekretariatets forslag til punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved behandling av punkt 6 ble Morten Kraft, Terje Stalleland og Bodil Slettebø erklært 
inhabile. Marianne Landaas ble valgt til møteleder. 
Sekretariatets forslag til punkt 6 ble enstemmig vedtatt. 
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Sekretariatets forslag til punktene 7-13 ble enstemmig vedtatt. 
 
Søknad til punkt 14 var trukket. 
 
Sekretariatets forslag til punktene 15-17 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

 

39/18 Søknad unntatt offentlighet 
 
 
Sekretariatet fremmer slikt forslag til vedtak: 
 
Ung Aktiv, søknad fra Fabrikken Ungdomsklubb, avslås. 

 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
 
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 

 

40/18 Eventuelt til 16.02.2018 
 
  
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 16.02.2018: 
 
  
Daglig leder informerte om programmet for seminar/strategisamling til Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond 23. mars 2018 på Strand hotel, Fevik. 
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