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2. Rådsforsamling, styre 
og administrasjon

Gro-Anita Mykjåland og Jan Dukene 
er henholdsvis leder og nestleder for 
rådsforsamlingen for perioden 2016–
2018. På rådsforsamlingens møte 14. 
juni 2017 ble Per Kristian Lunden valgt 
til møteleder.

Rådsforsamlingens viktigste oppgave   
er å velge styre for Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond. Det 
var ikke valg av nye styremedlemmer 
i 2017.

Styret har i 2017 bestått av 
følgende    medlemmer:
• Morten Kraft (leder)
• Terje Stalleland (nestleder)
• Kjetil Glimsdal
• Oddvar Espegren
• Signe Sollien Haugå
• Irene H. Aune
• Marianne Landaas

Videre har styret følgende vara
medlemmer i rekke:
1. Tormod Vågsnes
2. Bodil Slettebø Lindestad
3. Inger Vollestad
4. Ingrid Skårmo
5. Terje Eikin
6. Camilla Saga
7. Jon Rolf Næss

Styret er det øverste organet i stiftelsen. 
Det har i løpet av 2017 vært avholdt syv 
styremøter. 

I mai 2017 deltok styret på et seminar i 
London. De internasjonale obligasjons- 
og aksjeforvalterne utgjør en stor del av 
porteføljen til Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond. Formålet med semi-
naret var å bli bedre kjent med de ulike 
internasjonale forvalterne i porteføljen, 
og å få forvalternes syn på obligasjons- 
og aksje markedet fremover. I forbindelse 
med dette møtte styret forvalterne 
Ardevora, BlueBay Asset Management, 
Lansdowne, PIMCO og Aberdeen Asset 
Management. Internasjonal økonomi 
etter presidentvalget i USA og britisk 
økonomi og den britiske politiske situa-
sjonen etter Brexit var spesielt aktuelt 
for investorene. Styret besøkte også 
den norske ambassaden i London for en 
oppdatering med hensyn til den politiske 
situasjonen i Storbritannia.

I september 2017 avholdt styret møte 
ved Havforskningsinstituttet, Forsknings-
stasjon Flødevigen. Før møtet ble det 
orientert om aktiviteten ved og videre-
utviklingen av forskningsstasjonen.

Styret behandlet 70 saker i 2017.

Aust-Agder fylkeskommune ved fylkes-
rådmannen er forretningsfører og sekre-
tariat for fondet. Ass. fylkesrådmann 
John G. Bergh er daglig leder.

Stiftelsen har ingen ansatte.

Virksomheten har ingen forurensende 
virkning for det ytre miljø.
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Innholdsfortegnelse

Ved rådsforsamlingens møte 14. juni 2017 ved Revsnes hotell i 
Byglandsfjord    møtte følgende representanter:

Arendal kommune v/Terje Eikin

Evje og Hornnes kommune v/Bjørn Ropstad

Lillesand kommune v/fullmakt til Per Kristian Lunden

Vegårshei kommune v/fullmakt til Per Kristian Lunden 

Birkenes kommune v/fullmakt til Reidar Saga

Risør kommune v/Per Kristian Lunden

Bygland kommune v/fullmakt til Jon Rolf Næss

Gjerstad kommune v/Inger Løite 

Åmli kommune v/Reidar Saga

Grimstad kommune v/fullmakt til Per Kristian Lunden

Bykle kommune v/Jon Rolf Næss

Froland kommune v/fullmakt til Terje Eikin

1. Formål og bakgrunn 
 
Stiftelsen Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond ble opprettet 
8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av 
kommunenes salg av aksjer i Agder 
Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen 
står fylkets 15 kommuner. Kontor-
adressen er Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 
4809 Arendal.

Stiftelsens arbeid er regulert av lov 
om stiftelser og av vedtektene vedtatt 
av innskyternes kommunestyrer. 
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 videre-
utvikle Universitetet i Agder.

Den samlede grunnkapitalen er på 244 
mill. kroner. Fra den enkelte kommune 
er det skutt inn slik kapital:

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. 
Ved forvaltningen skal det så langt 
som råd er tas etiske hensyn.

Ifølge vedtektene skal minst en tien-
dedel av kapitalavkastningen normalt 
legges til grunnkapitalen hvert år, og 
alltid slik at grunnkapitalen opprett-
holder sin realverdi. 

Den øvrige avkastning kan brukes det 
enkelte år til å fremme stiftelsens 
formål eller tillegges et fond som kan 
benyttes senere år.

Figur 1. viser utviklingen i fondets 

kapitalbeholdning fra 2003 til 2017. 

Innskutt grunnkapital i 2003 var 244 

mill. kroner. Summen av grunnkapital, 

tilleggskapital og bufferkapital ut-

gjorde i 2017 om lag 429 mill. kroner. 

I tillegg er det avsatt til sammen 22 

mill. kroner til utdeling for 2018 og 

2019. Når en tar hensyn til inndratte 

tilskudd, utgjør utdelingene fra 2004–

2017 til sammen 84,2 mill. kroner.

Kommune Totalt (mill. kr)

Bykle:     2,0

Valle:     1,0

Bygland:     0,5

Evje og Hornnes:     1,0

Iveland:     0,5

Birkenes:     4,0

Lillesand:   20,0

Grimstad:   80,0

Arendal: 120,0

Froland:     4,5

Åmli:     1,0

Vegårshei     0,5

Tvedestrand:     5,0

Gjerstad:     2,0

Risør:     2,0

Sum:  244,0
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Til utdeling 2018 og 2019: 22 mill. kroner

Sum utdelinger 2004-2017: 84,2 mill. kroner

Bufferkapital: 110,3 mill. kroner

Tilleggskapital: 74,3 mill. kroner

Grunnkapital: 244 mill. kroner

2003 2017 Kommunene Iveland, Tvedestrand og Valle var ikke representert i rådsforsamlingen.
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Innsatspersonell og beslutningstakere 

kan trenes i å håndtere en kompleks 

krise og ta beslutninger i en realistisk, 

simulert spillverden laget i et virtuelt 

3D-verktøy. Dette utgjør et rimeligere 

alternativ til gjennomføring av øvelser, 

som kan supplere feltøvelser. Krav 

til det virtuelle treningsverktøyet er 

definert i samarbeid mellom forskere 

og sluttbrukere gjennom en felles 

design prosess, for å generere potensi-

elle løsninger for en definert problem-

stilling. Vi har tatt utgangspunkt i et 

ekstremværscenario, da dette vil kreve 

varsling og mobilisering av beredskap 

på grunn av risiko for omfattende 

skader og potensielt livstruende 

fare. Kaskadehendelser vil også bli 

introdusert i spillet, som for eksempel 

husbrann som kan spre seg som følge 

av sterk vind.

Evaluering av beslutninger

Deltagerne må agere ut fra inn-

kommende meldinger presentert 

i spillet   , i form av telefoner fra 

innbyggere, Twitter-meldinger, eller 

rapporter fra berørte områder. Om det 

kreves må spilleren sjekke kartet for å 

lokalisere riktig skadested og mobili-

sere nødvendige ressurser som politi, 

brann vesen, ambulanse eller frivillige. 

Etter avsluttet spillsesjon får deltage-

ren en rapport med logg over sine be-

slutninger, som grunnlag for debriefing 

og evaluering av hva som fungerte bra 

og hva som kan forbedres. 

Samspilling

I KriseSIM kan to spillere spille sam-

tidig og simulere operasjonelt sam-

arbeid og beslutningstaking. I neste 

fase skal KriseSIM videreutvikles til 

å støtte flere enn to spillere, og gjøre 

spillverdenen enda mer realistisk.

4

Prosjektledelse/Team:

Dr. Jaziar Radianti (Prosjektleder)

Professor Bjørn Erik Munkvold, 

Morgan Konnestad, Svein Even 

Skogen, Dr. Santiago Martinez

Tildelte midler: kr. 870 000

i samarbeid med Sparebankstiftelsen

Varighet: 2017-2019

Foto: Mona Hauglid

Virtuelt treningsverktøy for  
krisehåndtering

Virtuelle 3D-verktøy gir nye muligheter for trening i krisehåndtering, der ulike hendelser kan simuleres i 

et virtuelt krisemiljø. Dette gjør det mulig å trene på beslutningstaking under press i et trygt miljø. Det 

virtuelle treningsverktøyet KriseSIM er spesialutviklet i samarbeid mellom beredskapsaktører, utviklere 

og forskere.

KriseSIM

3D-verktøy gir mulighet for å trene på krisehåndtering i et virtuelt miljø. og å teste 
ut beslutningstaking under press i trygge omgivelser.
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Et sted å bo er aller viktigst når et 

menneske skal begynne sitt nye liv. 

Etter boligen er det tilknytning til sam-

funnet gjennom utdanning eller arbeid 

som sikrer at inkludering og integre-

ring oppstår. Gjennom slike aktiviteter 

bygger vi nettverk og skaper gode 

levevilkår. Vi i Refugee+ jobber med å 

utvikle en digital tjeneste som et viktig 

element i integreringsarbeidet i Norge. 

Digitalt økosystem

Gjennom brukerdrevet design har vi 

kartlagt hvilke flaskehalser som finnes 

i dagens system, hvilke mulighetsrom 

som eksisterer og hvilke forbedrings-

potensialer flyktningene selv ser. Vårt 

mål er å være et viktig supplement til 

det eksisterende systemet. Så langt 

består tjenesten av Refugee Home; 

en koblingstjeneste mellom huseiere 

som ønsker å leie ut til flyktninger og 

flyktninger som trenger et sted å bo, 

samt Refugee Work; en tjeneste som 

skal øke kunnskapen og forståelsen 

om det norske arbeidslivet, mens man 

selv er på vei til å bli en del av det. Å 

endre synet fra samfunnskostnad til 

ressurs er mulig ved at vi som samfunn 

gir flyktninger større råderett over 

egen integrering. Gjennom et digitalt 

økosystem som inneholder koblinger 

mellom bosetting, arbeid og utdanning 

vil flyktninger bedre sine levekår og 

være med på å bygge morgendagens 

Norge. Vi setter enormt stor pris på 

støtten fra Aust-Agder utviklings- 

og kompetansefond i dette viktige 

arbeidet!

Samarbeidspartnere i prosjek

tet: Sørlandsporten Nærings-

hage, Voksenopplæringen    i Risør, 

kommunene    i østre del av Aust-Agder 

og Bidra.no ved Mali Brødreskift

Tildelte midler totalt: 1,78 mill. 

kroner til sammen fra Aust-Agder 

utviklings- og kompetansefond og 

Sparebankstiftelsen    Sparebanken Sør

Prosjektledelse/Team:

Jan Olav Ryfetten (styreleder)

Malin Albrecht Ellingsen (daglig leder) 

Iselinn Kongsten (prosjektleder)

Tildelte midler: kr. 1 780 000

Varighet: 2017 – 2019

Hovedfoto: Mona Hauglid

Nest etter boligen er det tilknytning til 
samfunnet gjennom utdanning eller arbeid 
som sikrer inkludering og integrering.

– gjør flykninger til en ressurs

Utgangspunktet for Refugee+ er å bidra til å løse en av vår tids 

sentrale samfunnsutfordringer ved å se på flyktninger som en 

ressurs og ikke en samfunnskostnad.

Refugee+
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Egde Consulting utvikler, med 

støtte fra Aust-Agder utviklings- 

og kompetansefond, et test- og 

godkjennings senter basert på 

Continua-rammeverket    med tilhørende 

kompetanse, tjenester og infrastruktur 

for å kunne teste at enhetene sam-

arbeider med produkter og tjenester 

som benyttes for utveksling av helse-

data. To personer i Egde Consulting 

AS er til nå, som eneste i Norge, 

sertifisert som Continua Certified 

Experts. Kun 11 CCE’er er sertifisert 

globalt, noe som gjøres på grunnlag 

av godkjent kompetanse og bidrag til 

utvikling av allianse og rammeverket. 

Testsenter

Et Continua testsenter vil bidra med 

rådgiving under utviklingsfasen, samt 

med test og godkjenning av løsninger 

som bidrar til videreutvikling av helse- 

og omsorgstjenester. Nærheten til et 

slikt senter vil i neste omgang sikre 

konkurransefortrinn for de bedrifter 

som utvikler eller vil utvikle innovative 

løsninger inn i markedet for velferds-

teknologi i inn- og utland. Fokus på 

næringsutvikling innen velferds-

teknologi og et rammeverk basert på 

internasjonale standarder kan fremme 

innovasjon og gi gode utviklingsmulig-

heter for bedriftene. Med de utfordrin-

gene som Norge og andre vestlige land 

står overfor blant annet med hensyn 

til eldrebølgen, vil det være viktig med 

en høy grad av innovasjon i fremtidige 

tjenester og løsninger innenfor denne 

sektoren. Dette vil kreve høy kompe-

tanse og tverrfaglig samarbeid. 

Egde Consulting samarbeider med 

blant annet Universitetet i Agder i 

etablering av lab for helseinnovasjon 

(I4Helse) samt Norwegian SmartCare 

Cluster i Stavanger og Norway Health-

tech for etablering av et nasjonal øko-

system av testlabs for helseteknologi. 

Digitale tjenester

Egde Consulting AS er Sørlandets 

ledende    selskap innen digitale tjen-

ester, og er spesialisert innen tekno-

logi, rådgivning, utvikling/ design og 

test. De ble stiftet i april 2016, kjøpte 

Devoteam sin virksomhet på Sørlandet 

med hovedkontor i teknologiparken i 

Grimstad og er idag 50 ansatte.

Kontaktperson:

Ann-Elisabeth Ludvigsen

Tildelte midler: kr. 4 995 000

Varighet: 2015 – 2019

Foto: Mona Hauglid

Med framtidens utfordringer, med blant annet eldrebølgen, vil en høy grad av innovasjon innenfor 
helsesektoren være svært viktig.

Continua-rammeverket spesifiserer et ende-til-ende IKT-rammeverk for personlige oppkoblede helse-

løsninger basert på anerkjente åpne standarder, for å skape en sikker helsedatautveksling mellom ulike 

løsninger som benyttes i helsesektoren. Dette rammeverket ivaretar sikker flyt av medisinske data mellom 

sensorer, gateways og tjenester ved å gi tydelig veiledning på hvordan man kan sikre «plug and play», og 

legger til de nødvendige manglende funksjonene i de underliggende standarder eller spesifikasjoner. 

Continua – test og godkjenning av e-helseløsninger



Aktivaklasse Fond Andel av portefølje 

Norske aksjer Danske Invest Norske Aksjer Inst. II 
Arctic Norwegian Eq II* 

2,9 %
3,1 %

Globale aksjer Lansdowne Developed Markets Long Only
Ardevora Global SRI

17,1 %
17,4 %

Aksjer framvoksende markeder Aberdeen Global Emerging Markets 3,4 %

Eiendomsfond DNB Scand. Prop. Fund 4 KS 9,9 %

Bankinnskudd 0,7 %

Norske obligasjoner DNB Obligasjon III 21,7 %

Globale obligasjoner Pimco Global IG Credit Bond Fund 
Templeton Global Bond Fund 
BlueBay IG Euro Agg Bond Fund

7,9 %
7,7 %
8,2 %
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Når det gjelder avkastning var 2017 et meget godt år. Tabellen som følger gir en oversikt over avkastningen av fondets midler i 2017.

Avkastning i mill. 
kroner

Avkastning i %

Portefølje Referanseindeks Meravkastning

Norske aksjer 4,8 17,7 19,1 -1,4

Globale aksjer 13,4 19,1 16,2 2,8

Globale aksjer valuta-

sikret

17,2 27,4 18,4 9,0

Aksjer framvoksende 
markeder

2,8 21,5 30,4 -8,8

Eiendomsfond 3,5 8,1 8,1 0,0

Driftskontoen 0,0 1,2 0,5 0,7

Norske obligasjoner 3,5 3,6 1,4 2,2

Globale obligasjoner 4,9 4,6 2,3 2,3

Venturefond 0,0 0,0 * 0,0

Sum * 50,3 11,9 9,0 3,0

Til sammenligning kan nevnes at pengemarkedsindeksen 

ST1X, som er den indeks som best gjenspeiler bankavkast-

ning, for samme periode hadde en avkastning på 0,5 %, samt 

fondets driftskonto som har en avkastning på 1,2 % i 2017.

Av den samlede avkastning på 50,3 mill. kroner, har norske 

aksjer en avkastning på 4,8 mill. kroner. Globale aksjer uten 

valutasikring har en avkastning på 13,4 mill. kroner og globale 

aksjer med valutasikring har en avkastning på 17,2 mill. kroner. 

Aksjer i framvoksende markeder har en avkastning på 2,8 mill. 

kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning på 3,5 

mill. kroner og globale obligasjoner bidrar med 4,9 mill. kroner. 

Eiendomsfond har gitt en avkastning på 3,5 mill. kroner, 

inklusiv    utbetalt utbytte.

I 2017 er det en avkastning på 11,9 %. Målt i forhold til 

referanseindeksene er det en meravkastning på 3,0 %. Norske 

aksjer har en avkastning på 17,7 % i 2017. Dette er 1,4 % under 

referanseindeksen. For globale aksjer uten valutasikring er 

avkastningen på 19,1 %. Det er en meravkastning på 2,8 %.  

Globale aksjer med valutasikring har en avkastning på 27,4 

% som er 9 % over indeks. Aksjer i framvoksende markeder 

har en avkastning på 21,5 % som er en mindreavkastning på 

8,8 %. For norske obligasjoner er det en avkastning på 3,6 %, 

noe som gir en meravkastning på 2,2 %. Globale obligasjoner 

har en positiv avkastning på 4,6 % prosent. Dette er en mer-

avkastning på 2,3 %. Når det gjelder eiendomsfond er det en 

avkastning på 8,1 % som er lik referanseindeksen.

I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond står det at i forvaltningen av utenlandske 

aksjer    og obligasjoner skal det så lang råd er tas etiske 

hensyn. 

Utgangspunkt for slike vurderinger skal være Statens 

Pensjons fond Utland eller UN Global Compact/UN-PRI.  

Dette skal vektlegges ved valg av kapitalforvaltere.

*Avkastningen i 2017 er ifølge regnskapet på 49,9 mill. kroner.  
Avviket har sammenheng med at kostnader verdipapirer trekkes fra før sum avkastning av kapital.  
I tillegg er det avrundinger til 1 desimal.

Styret har i 2017 implementert kapitalforvaltningsstrategien for 2017 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.

Styret har i 2017 etter råd fra Gabler vedtatt å øke andelen av globale aksjer med 5 prosentpoeng mot en tilsvarende reduksjon av 
norske omløpsobligasjoner på 5 prosentpoeng. Ved utgangen av 2017 har en følgende forvaltere:

Tabellen som følger viser aktivasammensetningen 1.1.2017 – 31.12.2017.

Ved inngangen til 2017 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser i samsvar med kapitalforvaltningsstrategien for 2016. Fondet har 

ved utgangen av 2017 en fordeling i henhold til strategien for 2017, men fordelingen mellom aksjer og obligasjoner var akkurat på 

grensen til rebalansering. Utviklingen i aksjemarkedet førte til en rebalansering mellom aksjer og obligasjoner i januar 2017.

Aktivasammensetning mill. kr. Fordeling på aktivaklasser i %

1.1.2017 31.12.2017 1.1.2017 31.12.2017 Strategi 2017

Norske aksjer 28,5 28,3 6,7 6,1 6,0

Globale aksjer 54,1 81,2 12,7 17,4 15,5

Globale aksjer valutasikret 56,9 80,0 13,4 17,1 15,5

Aksjer framvoksende 
markeder

13,1 15,9 3,1 3,4 3,0

Eiendomsfond 44,5 46,3 10,5 9,9 10,0

Bankinnskudd 3,0 3,2 0,7 0,6 1,0

Norske obligasjoner 118,1 101,5 27,8 21,7 25,0

Globale obligasjoner 106,3 111,2 25,1 23,8 24,0

Venturefond* 0,1 0,4

Sum    424,6         468,0 100,0 100,0 100,0

>> 3.1 Kapitalforvaltning

3. Virksomheten

* Venturefond inngår ikke i strategien
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TILDELINGER NYE PROSJEKTER 2016/2017

Organisasjon Prosjekt Beløp

Agderforskning AS «Aktiv på Dagtid» - økt livskvalitet og veien tilbake til arbeid? 500 000

Agderforskning AS SAMBA-SKOLE – Samhandling mot barnefattigdom 300 000

Agderforskning AS Forprosjekt om innvandrerkvinner og arbeidsliv i Aust-Agder 150 000

Centre for Integrated  
Emergency Management

KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering 185 000

KS Agder I jobb i Agder-kommunene 230 000

Oxford Research AS Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon 200 000

Oxford Research AS Integrering og stabil tilknytning 170 000

Refugee+ AS Refugee Home – bedre levekår gjennom raskere integrering 375 000

Ser vi på hele perioden med aktiv kapitalforvaltning er 

avkastningen på 298,3 mill. kroner. Denne fordeler seg 

med en avkastning på 70,3 mill. kroner i globale aksjer og 

en avkastning 25,4 mill. kroner i globale aksjer med valuta-

sikring. Avkastningen er 3,5 mill. kroner i aksjer framvoksende 

markeder, 38,8 mill. kroner i norske aksjer, 109,2 mill. kroner i 

norske obligasjoner, 31,0 mill. kroner i globale obligasjoner og 

18,7 mill. kroner i eiendom. 

Veksten for globale aksjer har vært på 187,9 %. Globale aksjer 

som er valutasikret har hatt en vekst på 49,7 % og aksjer i 

framvoksende markeder har hatt en avkastning på 28,3 %. 

Norske aksjer har hatt en vekst på hele 446,8 %, norske 

obliga sjoner har hatt en vekst på 84,0 %, globale obliga sjoner 

har hatt en vekst på 45,6 % og eiendom en vekst på 72,1 %. 

Ser man på en gjennomsnittlig årlig avkastning, så ligger 

denne    på 8,0 % for globale aksjer, 23,4 for globale aksjer 

valuta sikret, 10,1 for aksjer i framvoksende markeder, 13,1 % 

for norske aksjer, 4,5 % for norske obligasjoner, 5,4% for glo-

bale obligasjoner, 7,0 % for eiendom og 3,0 % for drifts kontoen. 

Samlet avkastning for denne perioden er på 142,5 %, eller 

6,7 % i gjennomsnitt pr. år. En plassering i penge markedet 

ville gitt en avkastning på 33,7 % i perioden. Det betyr at 

det i perioden    med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd 

en meravkastning i forhold til pengemarkedet. Målt i for-

hold til referanse indeksen, har Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond    en årlig meravkastning på 1,2 %. 

Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at en foretar en 

årlig vurdering av strategien. Styret har i 2017 foretatt en ny 

gjennomgang av strategien for forvaltning av fondets midler 

for 2017, og vedtok å øke andelen av eiendom med 5 prosent-

poeng. Eiendom utgjør etter dette 15 % av porteføljen. Styret 

vedtok videre å redusere andelen av norske obligasjoner med 

5 prosentpoeng. Etter dette utgjør norske obligasjoner 20 % 

av porteføljen. 

Gabler Investment Service har bistått Aust-Agder utviklings- 

og kompetansefond i spørsmål knyttet til kapitalforvaltningen 

i 2017.

I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

står det beskrevet fire hovedmålsettinger som søkes realisert 

gjennom fondets arbeid: 

• Økt kompetanse og nyskapingsevne

• Sikring og etablering av arbeidsplasser

• Gode levekår for befolkningen 

• Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder

Strategien for utdeling av midler gir retningslinjer for utdeling 

av midlene. Siden 2012 har utlysning av midler vært innrettet 

til sentrale temaer for regionen, fremfor en generell utlysning.

Fra 2014/15 har søknadsprosessen vært samordnet med 

Sørlandets Kompetansefond. Dette innebærer at innkomne 

søknader høsten 2016 ble behandlet vinteren 2017.

Utlysning av midler til nye prosjekter i 2016 ble innrettet for 

prosjekter som kan bidra til gode levekår, ved å øke og an-

vende kompetansen om levekår, spesielt knyttet til deltakelse i 

arbeidslivet. Høsten 2016 mottok fondet 17 nye søknader med 

et samlet søknadsbeløp på 10,8 mill. kroner. I tillegg kom seks 

søknader om videreføringer med et samlet søknadsbeløp på 

4,5 mill. kroner. Vinteren 2017 ble det bevilget 2,1 mill. kroner 

til nye prosjekter og 4,4 mill. kroner til oppfølging av prosjekter 

som går over flere år. Prosjektene som fikk innvilget tilskudd 

bør bidra til å nå fondets målsettinger på sikt.

Utlysningen i 2017 ble innrettet til prosjekter som benytter 

kunnskapsbasert kompetanse for å kunne bidra til gode leve-

kår i Aust-Agder. Høsten 2017 mottok fondet 28 nye søknader 

med et samlet søknadsbeløp på 12,9 mill. kroner. I tillegg kom 

ni søknader om videreføringer med et samlet søknadsbeløp på 

5,2 mill. kroner. Søknadene blir behandlet vinteren 2018.

Utlysningene og bevilgningene i 2016/17 og 2017/18 må sees 

i sammenheng med at Aust-Agder utviklings- og kompetanse-

fond og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har etablert et 

samarbeid om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar 

til at flere og større prosjekter kan realiseres. En rekke av 

bevilgningene til de aktuelle prosjektene er delt i to like deler 

mellom stiftelsene – eller i tre like deler i de tilfeller hvor 

Sørlandets Kompetansefond også deltar. De samlede tildeling-

ene til prosjektene er dermed vesentlig høyere enn det som 

fremgår i avsnittet over. Utlysningene i 2016/17 og 2017/18 

har bidratt til å utvikle samarbeidet mellom kompetansefondet 

og sparebankstiftelsen.

Avkastning i mill. 
kroner

Tidsvektet akkumulert 
avkastning i %

Annualisert 
avkastning i %

Norske aksjer 38,8 446,8 13,1

Globale aksjer 70,3 187,9 8,0

Globale aksjer valutasikret 25,4 49,7                23,4

Aksjer framvoksende markeder 3,5 28,3 10,1

Eiendom 18,7 72,1 7,0

Driftskontoen 1,4 49,4 3,0

Norske obligasjoner 109,2 84,0 4,5

Globale obligasjoner 31,0 45,6 5,4

Sum 298,3 142,5 6,7

I tabellen som følger gis det en oversikt over avkastningen av fondets midler i perioden en har drevet med aktiv forvaltning, dvs. i 

perioden 1.5.2004 – 31.12.2017. For aksjer framvoksende markeder, globale aksjer valutasikret, globale obligasjoner og eiendom er 

tidsperioden kortere.

>> 3.2 Tildeling av midler



14 15

Årsrapport og regnskap 2017
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Årsrapport og regnskap 2017
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bør 

ha utløsende effekt med hensyn til igangsetting av prosjek-

ter som på sikt vil ha betydning for sikring og etablering av 

arbeidsplasser i Aust-Agder. Universitetet i Agder, Sørlandet 

sykehus HF og Agderforskning AS har de siste årene mottatt 

betydelig støtte fra kompetansefondet. Disse aktørene er 

tunge leverandører for utviklingsaktiviteter som kan bidra til 

økt kompetanse og styrke nyskapingsevnen i regionen. 

Til sammen har fondet delt ut over 87 mill. kroner i perioden 

2004–2017. I tillegg har styret vedtatt å avsette inntil 10 mill. 

kroner til utdeling vinteren 2018.

Ser vi årene 2004–2017 under ett er Universitetet i Agder 

den største mottageren av støtte fra kompetansefondet. 30 

prosent av midlene som er delt ut har kommet universitetet til 

gode, nærmere bestemt 25,2 mill. kroner av til sammen 84,2 

mill. kroner når en tar hensyn til inndratte tilsagn. Bereg-

ningen inkluderer midler som er tildelt UiA i fellesskap med 

Havforsknings instituttet og Senter for omsorgsforskning. I 

tillegg er UiA en viktig samarbeidspartner i flere andre pro-

sjekter som har mottatt støtte fra fondet.

Sørlandet sykehus har mottatt til sammen 7,9 mill. kroner 

fra fondet, hvilket tilsvarer 9,4 prosent. Kommunesektoren – 

herunder kommunale, fylkeskommunale og interkommunale 

prosjekter – har til sammen mottatt 7,1 mill. kroner, eller 8,5 

prosent. Prosjekter tilknyttet Agderforskning har mottatt 6,2 

mill. kroner eller 7,3 prosent av midlene.

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt 

som utvikler konkret kunnskap om barnehagens inn-

hold – spesielt i overgangen mellom barnehage og skole. 

Prosjektet    drives av forskere ved Universitetet i Stavanger, 

i samarbeid med forskere ved Universitetet i Agder og 

internasjonale eksperter på området. Prosjektet har en 

samlet økonomisk ramme på 42 mill. kroner, og finansieres 

av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sørlandets 

Kompetansefond, Aust-Agder fylkeskommune    og Vest-Agder 

fylkeskommune, i tillegg til midler    fra Norges Forskningsråd. 

Agderprosjektet er det største    enkeltprosjektet Aust-Agder 

utviklings- og kompetansefond    medvirker til, og det eneste 

hvor kompetansefondet    representeres i styringsgruppen. 

Daglig leder i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, John 

G. Bergh, har ledet styringsgruppen i 2017. Fra 2004–2017 er 

VIDEREFØRINGER 2016/2017

Organisasjon Prosjekt Beløp

Universitetet i Stavanger Agderprosjektet 1 600 000

Universitetet i Agder Stipendiatstilling i innovasjon 300 000

Universitetet i Agder Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer – Interkommunalt 
samarbeid om helse- og omsorgstjenester i Norge

120 000

Egde Consulting AS Continua Test- og Sertifiseringssenter 1 400 000

Envirotech Solutions DataHeat 500 000

USUS AS Digitalt Innovasjonsprogram for USUS-bedrifter 500 000

Tildelinger totalt 6 530 000

* I tillegg kommer 3,3 mill. kroner i inndratte tilskudd.

TILDELINGER 20042017

Institusjoner Tildelinger (mill. kr) Prosentandel

Universitetet i Agder 25,2 30,0

Sørlandet sykehus 7,9 9,4

Kommunale, fylkeskommunale og interkommunale prosjekter 7,1 8,5

Agderforskning 6,2 7,3

Agderprosjektet 5,0 5,9

Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter 32,7 38,9

Sum 84,2* 100,0

UiA

Sørlandet sykehus

Kommunene

Agderforskning

Agderprosjektet

Andre tilsagn

Agderprosjektet tildelt 5 mill. kroner fra kompetansefondet. 

Dette tilsvarer 5,9 prosent av de ut delte midlene i perioden.

Til sammen har de nevnte virksomhetene mottatt 61,1 prosent 

av tilskuddene fra fondet. 

Øvrige tilskudd fordeler seg mellom en rekke prosjekter i bl.a. 

private virksomheter. I de senere år er denne andelen økt. 

Dette har sammenheng med at utlysningene i 2014 og 2015 

gav et høyt antall tilsagn til virksomheter i privat sektor.

Inndratte tilskudd i forbindelse med bl.a. prosjekter som ikke 

er realisert utgjør 3,3 mill. kroner. Dette beløpet er ikke regnet 

med i tabellen. 
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For 2017 er samlet avkastning på kapitalen på 49 913 971 

kroner    etter at depotkostnadene til Gabler er fratrukket. 

Drifts kostnadene var på 809 667 kroner. Dette gir et resultat 

på 49 104 304 kroner.

Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For å opprettholde 

fondets    realverdi avsettes 5 627 665 kroner til tilleggs-

kapitalen. 31 476 639 kroner benyttes til å styrke buffer-

kapitalen og 12 mill. kroner avsettes til utdeling av midler i 

2019. I tillegg styrkes bufferkapitalen med 3 515 000 kroner 

tilbakeførte midler. Ved utgangen av året er dermed tilleggs-

kapitalen på totalt 74 275 743 kroner, og bufferkapitalen er  

på 110 323 169 kroner.

I balanseregnskapet er det 22 mill. kroner i fri egenkapital. 

Det er avsatt 10 millioner kroner til utdeling av midler i 2018 

og 12 mill. kroner til utdeling i 2019. 

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 

Styret innledet høsten 2017 en diskusjon om strategien for 

utdelinger av midler fra fondet. Siktemålet er å få til en mer 

målrettet bruk av kompetansefondets midler i forhold til ut-

fordringene i Aust-Agder i dag og i tiden fremover. 

Selv om det er vanskelig å måle effekten av utdelingene, bør 

intensjonen være at midlene skal gi en betydelig virkning 

med vesentlige og langsiktige effekter. Mer målrettet bruk av 

kompetanse fondets midler kan innebære at fondet går inn i 

færre, men større og mer langsiktige prosjekter. En naturlig 

konsekvens vil være at søknadene i større grad utvikles i sam-

arbeid med søkerne. Videre bør man prioritere kompetanse-

områder hvor fylket allerede står sterkt og kan hevde seg i en 

nasjonal og internasjonal sammenheng. På den måten kan en 

bidra til å videreutvikle allerede gode miljøer. En slik strategi 

kan også virke utløsende med hensyn til midler fra nasjonale, 

internasjonale og regionale kilder. 

Styret vil prioritere strategiarbeidet i 2018, bl.a. ved å avklare 

retningen fondet skal gå i fremover og ved å møte miljøer som 

kan være aktuelle for slike samarbeider.

Tilsagnene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er 

som hovedregel gyldige i tre år. Når prosjektene avsluttes, 

mottar kompetansefondet sluttrapportskjema og revisor-

godkjent regnskap. 

Følgende prosjekter ble avsluttet i 2017:

AVSLUTTEDE PROSJEKTER I 2017

Organisasjon Prosjekt Tilsagn

Universitetet i Agder GRID – fremtidens læreformer 660 000

Teknova AS Test av høytemperaturmåleteknikker i Saint Gobains pilotovn 300 000

TeamTec AS/IMS Group AS Team IMS 2019 1 275 000

NIBIO Kompetanse og infrastrukturoppbygging innen resirkulerte system for 
samproduksjon av fisk og planter

1 000 000

Sum tilsagn 3 235 000

Kjetil GlimsdalSigne Sollien Haugå

Oddvar Espegren John G. Bergh
daglig leder

Terje Stalleland
nestleder

Arendal, 24. mai 2018

Morten Kraft
styreleder

Irene H. Aune

Marianne Landaas

4. Økonomi >> 3.3 Sluttrapporter

>> 3.4 Strategiarbeid
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BALANSE PR. 31.12.17 

Note 2017 2016

FORDRINGER -   

DnB Nor Kapitalforvaltning -   -   

Nordea Kapitalforvaltning -   -   

Interimskonto Danske Bank 319 204 -   

Andre kortsiktige fordringer -   140 000 

Sum fordringer 319 204 140 000 

  

FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Norske obligasjoner 3 101 455 981 118 076 044

Globale obligasjoner 3 111 225 595 106 310 036

Norske aksjer 4 28 320 624 28 473 572

Globale aksjer 4 177 114 129 124 073 335

Eiendomsfond 5 46 311 092 44 487 323

Venturefond 5 390 000 90 000

Sum finansielle omløpsmidler 464 817 421 421 510 310

Bankinnskudd 9 2 911 821 2 954 722

Sum omløpsmidler 468 048 446 424 605 032

Sum eiendeler 468 048 446 424 605 032

EGENKAPITAL

Grunnkapital 6 244 000 000 244 000 000

Tilleggskapital 6 74 275 743 68 648 078

Bufferkapital 6 110 323 169 75 331 530

Sum bunden kapital 428 598 912 387 979 608

Fri kapital 6 22 000 000 20 070 000

Sum egenkapital 450 598 912 408 049 608

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 19 025 11 518

Skyldig skattetrekk 28 538 37 889

Skyldig arbeidsgiveravgift 9 903 12 682

Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 7,8 17 392 068 16 493 335

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld 17 449 534 16 555 424

Sum egenkapital og gjeld 468 048 446 424 605 032

RESULTATREGNSKAP 01.01.  31.12.17

Note 2017 2016

AVKASTNING AV KAPITAL 

Inntekter av finansielle eiendeler 

Renteinntekter 41 096 83 053

Rente verdipapirer 2 655 616 3 584 287

Urealisert gevinst finansielle eiendeler 25 291 424 20 878 170

Realisert gevinst finansielle eiendeler 25 543 640 114 631

Andre finansinntekter 2 311 649 1 952 676

Sum inntekter av finansielle eiendeler 55 843 425 26 612 817

Kostnader vedrørende finansielle eiendeler

Urealisert tap finansielle eiendeler 5 236 442 0

Realisert tap finansielle eiendeler 441 836 4 327 734

Kostnader verdipapirer 251 176 553 693

Renteutgifter 0 0

Andre finanskostnader

Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler 5 929 454 4 881 427

Sum avkastning av kapital 49 913 971 21 731 390

Driftskostnader

Styre- og møtegodtgjørelse 2 348 877 231 776

Møtekostnader 12 816 16 391

Revisjonshonorar 2 25 000 25 000

Konsulenttjenester 92 617 222 242

Administrasjonskostnader 330 357 314 010

Sum driftskostnader 809 667 809 418

ÅRETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD 49 104 304 20 921 972

OVERFØRINGER

Avsatt til tilleggskapital 6 5 627 665 10 572 640

Avsatt til bufferkapital 6 31 476 639 349 331

Avsatt til annen egenkapital 6 12 000 000 10 000 000

Sum overføringer 49 104 304 20 921 971
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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 etablerings-

tidspunktet.

Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler 

inntektsføres på tidspunkt for opptjening.

Selskapet er fritatt for inntekts- og formuesskatt.

Finansielle omløpsmidler

Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende 

papirer som er børsnoterte og som inngår i en handels-

portefølje 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.

NOTE 2: Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor

Selskapet har ingen ansatte, og har derfor ikke plikt til å ha 

lovbestemt tjenestepensjonsordning.

Det er utbetalt kr. 40 000 i styrehonorar og kr. 265 500 i 

møtegodtgjørelse for 2017. Det er ikke utbetalt godtgjørelse til 

daglig leder. 

Revisor

Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er  

kr. 25 000.  Beløpet er inklusiv mva.

NOTE 3: NORSKE OG GLOBALE OBLIGASJONER 

Antall andeler Ansk.kost Kurs 
Pr.31.12.17

Bokført verdi Markedsverdi 

DNB Obligasjon III  9 924  100 857 725  10 223,17  101 455 981  101 455 981

Sum norske obligasjoner  100 857 725  101 455 981  101 455 981

Blue Bay IG Euro  15  18 728  1 278,21  18 752  18 752 

Blue Bay IG Glob  36 137  38 159 839  1 059,54  38 288 849  38 288 849 

Pimco Global Bond  3 592 843  37 185 923  10,32  37 078 137  37 078 137 

Pimco Global IG  159  22 299  142,76  22 751  22 751 

Templeton Global Bond  3 388 563  33 103 330  10,57  35 817 106  35 817 106 

Sum globale obligasjoner  108 490 120  111 225 595  111 225 595 

Sum obligasjoner  209 347 845  212 681 576  212 681 576

NOTE 4: NORSKE OG GLOBALE AKSJER 

Antall andeler Ansk.kost Kurs 
Pr.31.12.17

Bokført verdi Markedsverdi 

NORSKE AKSJER 

DI Norske Aksjer Institusjon 2   4 941  10 557 805  2 763,65  13 654 090  13 654 090 

Arctic Norwegian Equities II   9 345  10 546 943  1 569,47  14 666 534  14 666 534 

GLOBALE AKSJER

Aberdeen GI EM  176 897  15 412 236,05   10,97  15 917 300  15 917 300 

Aberdeen Global EM   107  9 773,62   11,22   9 887   9 887 

Ardevora Glob Eq  64 997 110  66 219 790   1,25  81 226 888  81 226 888 

Landsdown DM LO  591 158,17  63 713 365  135,26  79 960 054  79 960 054 

Sum aksjer  166 459 913  205 434 753  205 434 753

NOTE 5: NORSKE EIENDOMSFOND, VENTUREFOND 

Antall andeler Ansk.kost Kurs 
Pr.31.12.17

Bokført verdi Markedsverdi 

EIENDOMSFOND

DnB Scandinavian PropFund 4 383 156  120,8675  46 311 092  46 311 092 

Sum eiendomsfond  46 311 092  46 311 092 

VENTUREFOND 

Skagerak Maturo AS 105 882  390 000  390 000  390 000  390 000 

Sum venturefond  390 000  390 000  390 000 

NOTE 6: EGENKAPITAL 

Grunnkapital Tilleggskapital Bufferkapital Fri egenkapital Sum

Inngående balanse 01.01.17 244 000 000 68 648 078 75 331 530 20 070 000 408 049 608

Vedtatte utdelinger i året 0 0 −6 530 000 −6 530 000

Tilbakeførte midler 3 515 000 −3 540 000 −25 000

Årets overskudd 0 5 627 665 31 476 639 12 000 000 49 104 304

Egenkapital pr 31.12.17 244 000 000 74 275 743 110 323 169 22 000 000 450 598 912

Noter til regnskapet 2017
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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 9: Bankinnskudd 

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 39 996.

NOTE 8: VEDTATTE UTDELINGER, IKKE UTBETALT 

Vedtatt utdeling av midler 2017, rest ikke utbetalt 4 290 500 

Vedtatt utdeling av midler 2016, rest ikke utbetalt 7 391 312 

Vedtatt utdeling av midler 2015, rest ikke utbetalt 1 971 515 

Vedtatt utdeling av midler 2013, rest ikke utbetalt 2 313 490 

Vedtatt utdeling av midler 2012, rest ikke utbetalt 1 300 000 

Vedtatt utdeling av midler 2011, rest ikke utbetalt 125 251 

Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt   17 392 068 

Uttalelse om revisjonen av 
årsregnskapet    

Konklusjon 
Vi har revidert Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefonds    årsregnskap som viser et overskudd på  
kr 49 104 304. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 
2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i 
samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets 
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per 
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjons-
standardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til 
disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter 
ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik 
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning 
er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon 
består av informasjon i stiftelsens årsberetning, men inkluderer 
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig 
informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave 
å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det 
foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, 
eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinforma-
sjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjo-
nen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere 
det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide 
årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken 

som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til 
stiftelsens evne til fortsatt drift og på tilbørlig måte opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt 
drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er 
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for 
at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feil-
informasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, 
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen 
garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og 
god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan opp-
stå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon 
blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med 
rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
https://www.revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberet-
ning-revisors-oppgaver-og-plikter/

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, 
mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet 
og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med års-
regnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet oven-
for, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til 
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjons oppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og over-
siktlig registre ring og dokumentasjon av stiftelsens regnskaps-
opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet oven-
for, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til 
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag    som ikke er revisjon eller forenklet revisor-
kontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen 
er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftel-
sens formål og vedtektene for øvrig.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING:

Kjetil Raknes
registrert revisor
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