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2. Rådsforsamling, styre 
og administrasjon
Gro-Anita Mykjåland ble gjenvalgt 
som leder for rådsforsamlingen for 
perioden 2018-2020. Ove Gundersen 
ble valgt som nestleder for rådsfor-
samlingen for samme periode. 

Rådsforsamlingens viktigste opp-
gave   er å velge styre for Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond. I hen-
hold til fondets vedtekter kan gjenvalg 
finne sted, dog således at ingen skal 
kunne sitte mer enn to perioder. 

Frem til 15. juni 2018 bestod styret 
av følgende medlemmer:
•  Morten Kraft (leder) 
•  Terje Stalleland (nestleder) 
•  Signe Sollien Haugå 
•  Kjetil Glimsdal 
•  Oddvar Espegren 
•  Irene H. Aune 
•  Marianne Landaas

Videre hadde styret følgende 
varamedlemmer    i rekke: 
1. Tormod Vågsnes 
2. Bodil Slettebø Lindestad 
3. Inger Vollstad 

4. Ingrid Skårmo 
5. Terje Eikin 
6. Camilla Saga 
7. Jon Rolf Næss

Sverre Valvik, Bente Christensen og 
Bodil Slettebø ble valgt som styre-
medlemmer for perioden 2018-2022. 
Morten Kraft ble gjenvalgt som styre-
leder, mens Bodil Slettebø ble valgt 
som styrets nestleder. 

Fra 15. juni 2018 består styret 
dermed    av følgende medlemmer:
•  Morten Kraft (leder)
•  Bodil Slettebø (nestleder)
•  Signe Sollien Haugå
•  Kjetil Glimsdal
•  Oddvar Espegren
•  Sverre Valvik
•  Bente Christensen

Videre har styret følgende 
varamedlemmer    i rekke:
1. Tormod Vågsnes
2. Inger Vollstad
3. Anne Hestness Trommestad
4. Connie Barthold
5. Sigbjørn Tønnesland
6. Camilla Saga
7. Harald Erlandsen

Styret er det øverste organet i 
stiftelsen   . Det har i løpet av 2018 vært 
avholdt syv styremøter. 

Gjennom 2018 gjennomførte styret 
en strategidiskusjon, med målsetting 
om en mer målrettet bruk av fondets 
midler. I forbindelse med dette ble 
det arrangert et seminar i mars, hvor 
styret møtte flere miljøer som det var 
aktuelt å utvikle prosjekter sammen 
med. Strategiarbeidet omtales særskilt 
i avsnitt 3.4. 

I april deltok styret på en felles 
styresamling med styrene i Sør landets 
Kompetanse fond og Sparebank-
stiftelsen Sparebanken Sør. Temaene 
for møtet var strategiarbeidet, videre 
arbeid knyttet til eventuell sammen-
slåing av kompetansefondene og sam-
arbeidet mellom Sparebankstiftelsen og 
kompetansefondene. 

I mai deltok styret på et seminar i 
Malmø og København. I denne sammen-
heng besøkte styret Science Village 
Scandinavia AB i Lund, som ble stiftet i 
2009 med sikte på å fremme forsknings-
anleggene European Spallation Source 
ESS og MAX IV Laboratory. Videre 
besøkte styret Innovationsfonden som 
skal løfte strategiske forsknings- og 
innovasjonsprosjekter i Danmark, og 
Danske Bank som gav en orientering 
om det makroøkonomiske bildet. 
Gabler Investment Consulting bidrog til 
seminaret    blant annet gjennom informa-
sjon om etikk i kapitalforvaltning og om 
kapitalforvaltning i stiftelser.

Styret behandlet 79 saker i 2018.

Aust-Agder fylkeskommune ved 
fylkesråd mannen er forretningsfører 
og sekretariat for fondet. Fylkesråd-
mann 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 15. juni 2018 ved fylkeshuset i Arendal 
møtte følgende representanter:

Arendal kommune v/Robert C. Nordli

Evje og Hornnes kommune v/Bjørn Ropstad

Vegårshei kommune v/Kirsten Myhren

Birkenes kommune v/Anne Kari Birkeland 

Risør kommune v/Per Kristian Lunden

Gjerstad kommune v/Inger Løite 

Åmli kommune v/Reidar Saga

Grimstad kommune v/Kjetil Glimsdal

Bykle kommune v/fullmakt til Bjørn Ropstad

Froland kommune v/Ove Gundersen

Iveland kommune v/Gro Anita Mykjåland

Tvedestrand kommune v/Jan Dukene

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 tiende-
del 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. 

Figuren viser utviklingen i fondets 
kapitalbeholdning fra 2003 til 2018. 
Innskutt grunnkapital i 2003 var 244 
mill. kroner. Summen av grunnkapital, 
tilleggskapital og bufferkapital utgjor-
de i 2018 om lag 406 mill. kroner. I 
tillegg er det avsatt til sammen 24 mill. 
kroner til utdeling for 2019 og 2020. 
Når en tar hensyn til inndratte tilskudd, 
utgjør utdelingene fra 2004–2018 til 
sammen 91,8 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 2019 og 2020: 24 mill. kroner
Sum utdelinger 2004-2018: 91,8 mill. kroner
Bufferkapital: 79,0 mill. kroner
Tilleggskapital: 82,9 mill. kroner
Grunnkapital: 244 mill. kroner

2003 2018 Kommunene Lillesand, Bygland og Valle var ikke representert i rådsforsamlingen.
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Envirotech Solutions ble etablert i 
2015 i Setesdal – som et resultat av 
et økende    fokus i markedet på det vi 
gjerne kaller den sirkulære økonomi. 

Envirotech Solutions hadde i 2015 
en spesifikk ide knyttet til det stadig 
voksende    datasentermarkedet i 
Norden . Datasentre trekker mye 
energi    og avgir mye varme. Hva hvis 
denne varmen kunne gjenbrukes be-
dre  , for eksempel inn mot fjernvarme, 
hydroponi eller til og med kjøling?
 
I 2016 etablerte vi et pilotprosjekt 
sammen med en tysk partner. Med 
fantastisk støtte fra bl.a. Aust-Agder 
utviklings- og kompetansefond fikk vi 
utviklet et modult datasenter – i en 
ombygd shippingcontainer – som kjølte 
maskinene ned med vann og hvor det 
da oppvarmede vannet kom ut i andre 
enden som et ferdig produkt!
 

Prosjektet ble umiddelbart en suksess 
og «resten er historie», som det heter.
 
Det er inngått en omfattende partner-
avtale med våre tyske venner som 
produserer løsningene. Det er solgt 
nær 100 containerbaserte datasentre 
og vårt felles produkt presenteres nå 
over hele verden på messer fra  
Los Angeles til Beijing. 
 
Envirotech Solutions vokser videre og 
satser nå også på å levere kompe-
tanse og tekniske løsninger inn til 
andre voksende energisegmenter som 
vi nå ser etablerer seg i Norden. En 
rekke store prosjekter står klare inne 
batteriproduksjon, karbon, hydrogen 
og biogass. Fellesnevner er at alle 
er energikrevende og at det skapes 
overskuddsenergi som bør gjenvinnes. 
Envirotech Solutions er klare med 
løsningene!

Kontaktperson:

Kristian Osestad 

Tildelte midler: kr. 1 500 000

Varighet: 2016 – 2018

Foto: Arild de Lange Nilsen

– Envirotech Solutions vil gjenvinne overskuddsenergi

Selskapet har som forretningside å gå inn i energi-

relaterte industriprosjekter    for å optimalisere gjenbruken av 

overskuddsenergi   .

DataHeat
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Aust-Agder utviklings- og kompetanse-
fond og Sørlandets Kompetansefond 
bevilget betydelige midler til arbeidet 
med oppbygging av forskningsinfra-
struktur ved Sørlandet sykehus Aren-
dal   (SSA). Oppbygging av avdelinger 
til universitets sykehusnivå innebærer 
oppgradering til såkalte Gruppe 
1-avdelinger, med rett til å utdanne 
spesialister i 100 % av utdannings løpet 
i de respektive    fagområder.

En forutsetning for godkjent gruppe 
1-status er 1–2 ansatte med dr. grad/
PhD innen aktuelle fagkrets, bredt 
pasienttilfang og et fast internt under-
visningsprogram.

Per 2019 er 11 sekjoner/avdelinger 
fordelt på 10 fagområder ved SSHF 
godkjent som gruppe 1:

• Kirurgisk avdeling SSK,  
generell kirurgi

• Revmatologisk seksjon,  
Med. avd., SSK

• Nevrologisk avdeling, SSK/SSA

• Klinikk for psykisk helse (KPH), 
generell psykiatri SSHF

• Avdeling for fysikalsk medisin og 
rehabilitering, SSK

• Medisinsk avdeling SSA og SSK, 
generell indremedisin

• Medisinsk avdeling SSA,  
seksjon for gastroenterologi/ 
fordøyelsessykdommer

• Medisinsk avdeling SSK,  
seksjon for lungesykdommer

• Avd. for rus- og avhengighets-
behandling, SSK

• Seksjon for geriatri, SSA

De to sistnevnte er godkjent innen-
for de to siste årene og er direkte 
relatert til klinisk bredde og betydelig 
forskningsaktivitet. Det samme gjelder 
seksjon for gastroenterologi ved SSA.
Ved start av Forskningsenheten ved 

SSHF i 2002 var målet 10 PhDer og 100 
publiserte artikler i refereebaserte 
tidsskrifter innen 10 år. I 2012 var 
resultatet 30 PhDer og 300 artikler. 
Oppbygningen av forskningsenheten 
har vært en formidabel suksess for 
SSHF og for regionen og har bidratt 
etter intensjonen til flere gruppe-1 
seksjoner   /avdelinger. Dette må også 
være en suksess for kompetanse-
fondene i regionen!

Helt konkret har Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond bidratt til 13 
avlagte    PhDer og 15 pågående 
PhD-prosjekter ved SSA, hvorav flere 
er nær sin avslutning. I tillegg har SSA 
ytterligere 6 ansatte med PhD.

SSHFs muligheter for å bli et 
universitets sykehus ble utredet i 
en egen kartlegging i 2017–2018. 
Rapporten    viser at forskning er svært 
viktig for rekruttering generelt. Helse 
Sør-Øst RHF mener at det per i dag 
ikke er aktuelt med flere universitets-
sykehus i regionen. Samtidig er 
idéen positivt mottatt av politikere 
på regionalt nivå, noe som har ført til 
dannelsen av Universitetssykehus-
komitéen, som arbeider for å nå målet 
på lang sikt.

Tildelte midler: 7,9 mill. kroner
Varighet: 2004 – 2013

Foto: Arild de Lange Nilsen

Målet med prosjektet var å bidra til etablering av en klinisk forsknings enhet ved SSHF og løfte avdelinger 

til universitetssykehusnivå innen forskning og utdanning. 

Sørlandet 
sykehus

– oppbygging av infrastruktur for forskning
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Med støtte fra Aust-Agder utviklings- 
og kompetansefond har Egde 
Consulting ansvaret for utviklingen 
av et test- og godkjenningssenter for 
teknologi innen helse og omsorg i 
Grimstad. Et av fokusområdene er å 
sikre at produktene som utvikles og 
tilbys i markedet blir testet og godkjent 
i henhold til nasjonale og internasjo-
nale krav og standarder.
 
Egde sitt test- og godkjennings-
senter bidrar med rådgiving under 
utviklingsfasen, samt med test og 
godkjenning    av løsninger i henhold til 
disse kravene   . Lokalisering av senteret 
er tenkt samordnet med etableringen 
av innovasjonslabben I4Helse som 
åpner høsten 2019 ved UiA i Grimstad. 
I4Helse laben er unik i Norge og kan 

sammen med samarbeidsaktører 
som Egde ta en nasjonal posisjon som 
en arena der sykehus, kommuner, 
forskere   , næringsliv og brukere kan 
samarbeide om å utvikle gode tjenes-
ter og produkter og gi konkurranse-
f ortrinn for godkjente    innovative 
løsninger i inn- og utland.
 
Utveksling av helsedata er avhen-
gig av standardiserte grensesnitt 
mellom ulike systemer. Dette er 
mangelvare i helsesektoren i dag, 
og Egde etablerer derfor et test- 
og godkjennings -senter basert på 
bl.a. Continua-rammeverket. Dette 
inneholder retningslinjer, standarder, 
kompetanse, tjenester, verktøy og 
infrastruktur for å kunne verifisere 
at produktene som testes utveksler 

informasjon på riktig måte med andre 
produkter og tjenester.
 
Personal Connected Health Alliance  som 
forvalter Continua Design Guidelines 
har allerede inkludert HL7 FHIR som 
utvekslingsformat i deler av sine 
retningslinjer og det arbeides med 
å utvide    områdene der FHIR kan 
benyttes   . Direktoratet for e-helse 
anbefalte    i mars 2019 bruk av FHIR 
samt at det initieres tiltak for å sam-
ordne bruken i Norge.
 
Egde Consulting samarbeider også 
med næringsklyngene Digin på Sør-
landet, Norwegian SmartCare Cluster 
i Stavanger og Norway HealthTech for 
etablering av et nasjonalt økosystem 
av testlabber innen helseteknologi.

Kontaktperson:
Ann-Elisabeth Ludvigsen

Tildelte midler: Ca. 5 mill. kroner
Varighet: 2015 – 2018

Foto: Arild de Lange Nilsen

Egde Consulting AS er Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester, og er spesialisert innen 

teknologi   , rådgivning, utvikling/design og test. Egde Consulting ble stiftet i april 2016, og kjøpte 

Devoteam    sin virksomhet på Sørlandet med virkning fra 1. mai. Selskapet har kontorer i teknologiparken i 

Grimstad og på Fiskebrygga i Kristiansand, og har i dag mer enn 60 ansatte.

Egde  
Consulting

Fakta om  
Egde Consulting AS: 
Continuarammeverket spesifiserer et 
ende-til-ende IKT-rammeverk for person-
lige oppkoblede helseløsninger basert på 
anerkjente åpne standarder, for å skape 
en sikker helsedatautveksling mellom ulike 
løsninger som benyttes i helse sektoren. 
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.

– senter for test  
og godkjenning  
av e-helseløsninger



Aktivaklasse Fond Andel av portefølje 

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

3,0 %
3,3 %

Globale aksjer Ardevora Global SRI 14,6 %

Globale aksjer valutasikret AKO Global L/O H2N CF2 s16 18
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N

7,6%
6,6%

Aksjer framvoksende markeder TT Emerging Markets Equite 2,6 %

Eiendomsfond Aberdeen Eiendom Norge
DNB Scand. Prop. Fund 4 KS

5,2 %
10,8 %

Bankinnskudd* 7,7 %

Norske obligasjoner* DNB Obligasjon III 13.3 %

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

8,6 %
8,1 %
8,5 %
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Når det gjelder avkastning var 2018 et utfordrende år med et kraftig fall i nisjemarkedet. Tabellen som følger gir en oversikt over 
avkastningen av fondets midler i 2018.

Avkastning i mill. 
kroner Avkastning i %

Portefølje Referanseindeks Meravkastning

Norske aksjer -0,3 -1,2 -2,2 1,0

Globale aksjer -3,1 -4,4 -3,9 -0,5

Globale aksjer valuta-
sikret

-9,6 -14,0 -8,3 -5,7

Aksjer framvoksende 
markeder

-2,3 -16,5 -10,0 -6,5

Eiendomsfond 3,5 6,5 6,5 0,0

Driftskontoen 0,0 1,2 0,5 0,6

Norske obligasjoner 1,1 1.0 0,5 0,5

Globale obligasjoner -0,6 -0,5 0,4 -0,9

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

Sum * -11,2 -2,5 -1,3 -1,2

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 -11,2 mill. kroner, har norske 
aksjer en avkastning på -0,3 mill. kroner. Globale aksjer uten 
valutasikring har en avkastning på -3,1 mill. kroner og globale 
aksjer med valutasikring har en avkastning på -9,6 mill. kroner. 
Aksjer i framvoksende markeder har en avkastning på -2,3 
mill. kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning 
på 1,1 mill. kroner og globale obligasjoner bidrar med -0,6 
mill. kroner   . Eiendomsfond har gitt en avkastning på 3,5 mill. 
kroner, inklusiv utbetalt utbytte.

I 2018 er det en avkastning på -2,5 %. Målt i forhold til refe-
ranseindeksene er det en mindreavkastning på 1,2 %. Norske 
aksjer har en avkastning på -1,2 % i 2018. Dette er 1,0 % over 

referanseindeksen. For globale aksjer uten valutasikring er 
avkastningen på -4,4 %. Det er en mindreavkastning på 0,5 %.  
Globale aksjer med valutasikring har en avkastning på -14,0 % 
som er 5,7 % under indeks. Aksjer i framvoksende markeder 
har en avkastning på -16,5 % som er en mindreavkastning på 
6,5 %. For norske obligasjoner er det en avkastning på 1,0 %, 
noe som gir en meravkastning på 0,5 %. Globale obligasjo-
ner har en negativ avkastning på 0,5 % prosent. Dette er en 
mindre avkastning på 0,9 %. Når det gjelder eiendomsfond er 
det en avkastning på 6,5 % 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 langt som råd er tas etiske 
hensyn. Utgangspunkt for slike vurderinger skal være Statens 
Pensjonsfond    Utland eller UN Global Compact/UN-PRI. Dette 
skal vektlegges ved valg av kapitalforvaltere.

*Tallene i tabellen er tatt fra avkastningsrapporten for 2018. Avkastningen i 2018 er ifølge regnskapet på -12,5 mill. kroner. 
Avviket har sammenheng med at kostnader verdipapirer trekkes fra før sum avkastning av kapital, samt at et depothonorar 
for 2017 er belastet 2018. I tillegg er det avrundinger til 1 desimal.

Styret har i 2018 implementert kapitalforvaltningsstrategien for 2018 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. Styret har i 2018 
etter råd fra Gabler vedtatt å øke andelen av eiendomsfond med 5 prosentpoeng mot en tilsvarende reduksjon av norske omløps-
obligasjoner på 5 prosentpoeng. Ved utgangen av 2018 har en følgende forvaltere med følgende andeler av porteføljen:

Tabellen som følger viser aktivasammensetningen 1.1.2018 – 31.12.2018.

* På grunn av fondsbytte innen globale valutasikrede aksjer var det et stort beløp i banken 31.12. som ble reinvestert i Norske obligasjoner rett etter årsskiftet.

Ved inngangen til 2018 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser i samsvar med kapitalforvaltningsstrategien for 2017. Fondet har 
ved utgangen av 2018 i hovedsak en fordeling i henhold til strategien for 2018, men på grunn av fondsbytte er det avvik for bankkonto 
og norske obligasjoner.

Aktivasammensetning mill. kr. Fordeling på aktivaklasser i %

1.1.2018 31.12.2018 1.1.2018 31.12.2018 Strategi 2017

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

Globale aksjer 81,2 65,1 17,4 14,6 15,5

Globale aksjer valutasikret 80,0 63,4 17,1 14,2 15,5

Aksjer framvoksende 
markeder

15,9 11.6 3,4 2,6 3,0

Eiendomsfond 46,3 71,1 9,9 16,0 15,0

Bankinnskudd** 3,2 34,4 0,6 7,7 1,0

Norske obligasjoner** 101,5 59,0 21,7 13,3 20,0

Globale obligasjoner 111,2 112,6 23,8 25,3 24,0

Venturefond* 0,4 0,6

Sum      468,0         445,8 100,0 100,0 100,0

>> 3.1 Kapitalforvaltning
3. Virksomheten

* Venturefond inngår ikke i strategien
**På grunn av fondsbytte innen Globale valutasikrede aksjer var det et stort beløp i banken 31.12.2018 som ble reinvestert i Norske obligasjoner rett etter årsskiftet.
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TILDELINGER NYE PROSJEKTER 2017/2018

Organisasjon Prosjekt Beløp

Universitetet i Agder Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder 125 000

Universitetet i Agder Innføring av velferdsteknologi, Agder 180 000

FK Jerv og Blå Kors Holdningskampanjer: FK Jerv og Snakk om mobbing 290 000

Agderforskning AS Våre strender – vår velferd 500 000 

Evjeklinikken AS Ny livsstil – Ung folkehelse – Folkehøgskolen Helse 375 000

Durapart AS Minoritetsspråklige menn i arbeid 320 000

FAFO Virksomheters samfunnsansvar og likestilt arbeidsliv 200 000

Refugee+ AS Refufee + 515 000

Tildelinger nye prosjekter 2 505 000

Samlet avkastning for denne perioden er på 136,4 %, eller 
6,0 % i gjennomsnitt pr. år. En plassering i pengemarkedet 
ville gitt en avkastning på 34,4 % i perioden. Det betyr at 
det i perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en 
mer avkastning i forhold til pengemarkedet. Målt i forhold til 
referanse indeksen, har Aust-Agder utviklings- og kompetanse-
fond en årlig meravkastning på 1,0 %. 

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 2018, 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 2018.

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 2017 ble behandlet vinteren 2018.

Utlysning av midler til nye prosjekter i 2017 ble innrettet for 
prosjekter som benytter kunnskapsbasert kompetanse for å 
kunne bidra til gode levekår 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. Vinteren 
2018 ble det bevilget 2,5 mill. kroner til nye prosjekter og 4,8 
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.

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 tildelin-
gene 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 38,5 440,2 12,2

Globale aksjer 67,1 175,2 7,1

Globale aksjer valutasikret 15,8 28,7                9,0

Aksjer framvoksende markeder 1,2 7,1 1,9

Eiendom 22,2 83,3 7,0

Driftskontoen 1,4 51,2 2,9

Norske obligasjoner 110,4 85,8 4,3

Globale obligasjoner 30,2 44,9 4,7

Sum 287,1 136,4 6,0

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 – 31.12.2018. For aksjer framvoksende markeder, globale aksjer valutasikret, globale obligasjoner og eiendom er 
tidsperioden kortere.

>> 3.2 Tildeling av midler

AAUKF
15år

2003
 –

 2
01

8
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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 90 mill. kroner i perioden 
2004–2018. I tillegg har styret vedtatt å avsette inntil 12 mill. 
kroner til utdeling vinteren 2019.

Ser en årene 2004-2018 under ett er Universitetet i Agder 
den største mottageren av støtte fra kompetansefondet. 28,3 
prosent av midlene som er delt ut har kommet universitetet til 
gode, nærmere bestemt 26,0 mill. kroner av til sammen 91,8 
mill. kroner når en tar hensyn til inndratte tilsagn. Beregn-
ingen inkluderer midler som er tildelt UiA i fellesskap med 
Havforskningsinstituttet og Senter for omsorgsforskning. 
I tillegg er UiA en viktig samarbeidspartner i flere andre 
prosjekter    som har mottatt støtte fra fondet.

Sørlandet sykehus har mottatt til sammen 7,9 mill. kroner 
fra fondet, hvilket tilsvarer 8,6 prosent. Kommunesektoren – 
herunder kommunale, fylkeskommunale og interkommunale 
prosjekter – har til sammen mottatt 7,4 mill. kroner, eller 8,1 
prosent. Prosjekter tilknyttet Agderforskning har mottatt 7,0 
mill. kroner eller 7,6 prosent av midlene.

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som ut-
vikler konkret kunnskap om barnehagens innhold – spesielt i 
overgangen mellom barnehage og skole. I 2018 gjennomførte 
prosjektet tredje runde med kartlegging. I denne runden var 
ikke barna lenger samlet i barnehagene som deltok i prosjek-
tet, men gikk på skolen i første klasse. Våren 2018 lanserte 
Agderprosjektet førskoleopplegget Lekbasert læring. Boken 
Lekbasert læring er utgitt av GAN Aschehoug, og skal også 
oversettes til svensk og dansk. Nettsiden www.lekbasert.no 
ble lansert med støttemateriale. 

Prosjektet drives av forskere ved Universitetet i Stavanger, i 
samarbeid med forskere ved Universitetet i Agder og interna-
sjonale eksperter på området. Den samlede økonomiske ram-
men er 42 mill. kroner, og prosjektet finansieres av Aust-Agder 

TILDELINGER VIDEREFØRINGER 2017/2018

Organisasjon Prosjekt Beløp

Universitetet i Stavanger Agderprosjektet 1 600 000 

Centre for Integrated Emergency KriseSIM, Virtuelt treningsverktøy for krisehåndtering     250 000

Egde Consulting AS Continua Test- og sertifiseringssenter 1 400 000 

Oxford Research Integrering som virkemiddel for verdiskaping og innovasjon 250 000               

Envirotech Solutions AS DataHeat 500 000                

Universitetet i Agder Stipendiatstilling i innovasjon      61 500 

Agderforskning AS Samhandling mot barnefattigdom 300 000

KS Agder I jobb i Agder kommunene 285 000 

Oxford Research og NIBR Integrering og sivilsamfunn    175 000 

Tildelinger videreføringer 4 821 500 

Tildelinger totalt 7 326 500

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

TILDELINGER 2004-2018

Institusjoner Tildelinger (mill. kr) Prosentandel

Universitetet i Agder 26,0 28,3

Sørlandet sykehus 7,9 8,6

Kommunale, fylkeskommunale og interkommunale prosjekter 7,4 8,1

Agderforskning 7,0 7,6

Agderprosjektet 6,6 7,2

Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter 36,9 40,2

Sum 91,8* 100,0

UiA
Sørlandet sykehus
Kommunene
Agderforskning
Agderprosjektet
Andre tilsagn

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 kompe-
tansefond medvirker til, og det eneste hvor kompetansefondet 
representeres i styringsgruppen. Til sammen er Agder-
prosjektet tildelt 6,6 mill. kroner fra kompetansefondet. Dette 
tilsvarer 7,2 prosent av fondets utdelte midler sett under ett.

Til sammen har de nevnte virksomhetene mottatt om lag 60 
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. 

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 2018 er samlet avkastning på kapitalen på -12 538 157 
kroner    etter at depotkostnadene til Gabler er fratrukket. 
Drifts kostnadene var på 810 295 kroner. Dette gir et resultat 
på -13 348 452 kroner.

Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For å opprettholde 
fondets    realverdi avsettes 8 593 445 kroner til tilleggs-
kapitalen og 12 mill. kroner avsettes til utdeling av midler 
i 2019. For å få til ovennevnte avsetninger og dekke årets 

under  skudd brukes    det 31 268 397 kroner av bufferkapitalen. 
Ved utgangen av året er dermed tilleggskapitalen på totalt 
82 869 188 kroner, og bufferkapitalen er på 79 054 772 kroner.

I balanseregnskapet er det 24 mill. kroner i fri egenkapital. Det 
er avsatt 12 millioner kroner til utdeling av midler i 2019 og 12 
mill. kroner til utdeling i 2020. 

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 

Høsten 2018 vedtok styret viktige endringer i fondets strategi 
for utdeling av midler. Målsettingen med endringene er en mer 
målrettet bruk av fondets midler sett i forhold til utfordringene 
som Aust-Agder står overfor. Konkret vil fondet gå inn i færre, 
men større og mer langsiktige prosjekter. 

I den nye strategiske tenkningen vil styret selv initiere kon-
takten med miljøer som er aktuelle for en tyngre satsing. Som 
en konsekvens av endringene ble det dermed ikke utlyst midler 
for 2018 på tilsvarende måte som i perioden 2012-2017. Kom-
petansefondet skal imidlertid følge opp støtte til prosjektene 
som styret tidligere har stilt seg positive til å videreføre.

Endringene som ble vedtatt høsten 2018 var et resultat av 
en strategidiskusjon i styret som ble initiert høsten 2017, og 
konkretisert gjennom styrebehandlinger i mai, september og 
oktober 2018.

Parallelt med strategiarbeidet møtte styret flere miljøer det 
var aktuelt å utvikle prosjekter sammen med. Styret valgte å 
gå i nærmere dialog med tre miljøer med sikte på å utvikle ett 
eller flere prosjekter som i vesentlig grad vil bidra til å under-
støtte kompetansefondets formål og målsettinger: 

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

En naturlig konsekvens av den nye strategien vil være at søk-
nadene i større grad utvikles i samarbeid med søkerne. Videre 
vil man prioritere kompetanseområder hvor fylket allerede 
står sterkt og kan hevde seg i en nasjonal og internasjonal 
sammenheng. På denne 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 regio-
nale kilder. Det er vanskelig å måle effekten av utdelingene, 
men intensjonen bør likevel være at midlene skal gi en betyde-
lig virkning med vesentlige og langsiktige effekter. 

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, klima-
området eller universitetssykehussatsingen. Man vil dermed 
avsette økonomisk handlingsrom til å støtte nye prosjekter 
som kan være aktuelle. Miljøer som henvender seg vil få 
anledning til å presentere planer om prosjekter for styret. Slik 
har også styret anledning til å gå i videre dialog der dette kan 
være hensiktsmessig.

Stortinget vedtok 8. juni 2017 en regionreform som vil 
redusere    antallet fylkeskommuner i Norge fra 18 til 10 i 
tillegg til Oslo. Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder 
fylkeskommune    blir slått sammen fra 1. januar 2020.

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble 
opprettet i 2003 av kommunene i Aust-Agder, mens stiftelsen 
Sørlandets Kompetansefond ble opprettet i 2000 av kom-
munene i Vest-Agder. Stiftelser er selveiende institusjoner. 
Regionreformen får dermed ingen direkte konsekvenser for 
kompetansefondenes aktiviteter og virkeområder. 

Med bakgrunn i sammenslåingen av Agder-fylkene vil det 
imidlertid være naturlig å vurdere en sammenslåing av 
kompetansefondene. En eventuell sammenslåing vil kunne øke 
fondenes økonomiske tyngde og forsterke mulighetene til å 
utvikle Agder ved at fondene vil kunne opptre som én styrende 
og samordnende aktør innenfor rammene av fondenes formål.

I april deltok styret på en felles styresamling med styrene i 

Sørlandets Kompetansefond og Sparebankstiftelsen Spare-
banken Sør. En eventuell sammenslåing av kompetanse-
fondene var blant temaene som ble behandlet i møtet. 
I mai oppnevnte styret en arbeidsgruppe bestående av 
styrets leder   , nestleder og daglig leder, med mandat til å 
føre samtaler med Sørlandets Kompetansefond om eventu-
ell sammen slåing. Samtidig oppnevnte styret i Sørlandets 
Kompetansefond en tilsvarende arbeidsgruppe bestående av 
administrerende direktør og styrets nestleder. Videre vedtok 
styret i Sørlandets Kompetansefond at premisset for videre 
arbeid med fusjon var at en ny stiftelse har egen administra-
sjon, og at kapitalinnsatsen fra dagens eksisterende stiftelser 
er jevnbyrdig.

Arbeidsgruppen gjennomførte ett møte høsten 2018 og ett 
møte i januar 2019. Det var enighet om at viktige forhold taler 
for en sammenslåing av fondene. Det var imidlertid krevende å 
finne løsninger med hensyn til organiseringen av et sammen-
slått fond og med hensyn til forventningen om jevnbyrdig 
kapital. Arbeidet ble derfor stilt i bero.

Tilsagnene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er som hovedregel gyldige i tre år. Når prosjektene avsluttes, mottar 
kompetansefondet    sluttrapportskjema og revisorgodkjent regnskap. 
Følgende prosjekter ble avsluttet i 2018:

AVSLUTTEDE PROSJEKTER I 2017

Organisasjon Prosjekt Tilsagn

Universitetet i Agder Etablering av eHelse testsenter 4 100 000

Universitetet i Agder Stipendiatstilling i innovasjon 1 276 500

SunSense AS SunSense UV-sensor 600 000

Cardialarm AS Uttesting og videreutvikling av Cardialarm sensor og system 500 000

Agderforskning AS Aktiv på dagtid 500 000

Sum tilsagn 6 976 500

Arendal, 23. mai 2019

Bente Christensen John G. Bergh
daglig leder

Bodil Slettebø
nestleder

Morten Kraft
styreleder

Signe Sollien Haugå

Oddvar EspegrenKjetil Glimsdal Sverre Valvik

4. Økonomi 

>> 3.3 Sluttrapporter

>> 3.4 Ny strategi

>> 3.5 Samtaler med Sørlandets Kompetansefond
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BALANSE PR. 31.12.18 

Note 2018 2017

FORDRINGER

Interimskonto Danske Bank 34 000 751 319 204

Andre kortsiktige fordringer  -

Sum fordringer 34 000 751 319 204

FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Norske obligasjoner 3 59 007 628 101 455 981

Globale obligasjoner 3 112 601 429 111 225 595

Norske aksjer 4 27 978 685 28 320 624

Globale aksjer 4 140 122 587 177 114 129

Eiendomsfond 5 71 068 343 46 311 092

Venturefond 5 630 000 390 000

Sum finansielle omløpsmidler 411 408 671 464 817 421

Bankinnskudd 9 179 781 2 911 821

Sum omløpsmidler 445 589 204 468 048 446

Sum eiendeler 445 589 204 468 048 446

EGENKAPITAL

Grunnkapital 6 244 000 000 244 000 000

Tilleggskapital 6 82 869 188 74 275 743

Sum bunden kapital 326 869 188 318 275 743

Bufferkapital 6 79 054 772 110 323 169

Fri kapital 6 24 000 000 22 000 000

Sum fri kapital 103 054 772 132 323 169

Sum egenkapital 429 923 960 450 598 912

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 256 315 19 025

Skyldig skattetrekk 39 839 28 538

Skyldig arbeidsgiveravgift 14 287 9 903

Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 7,8 15 354 803 17 392 068

Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld 15 665 244 17 449 534

Sum egenkapital og gjeld 445 589 204 468 048 446

RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.18

Note 2018 2017

AVKASTNING AV KAPITAL 

Inntekter av finansielle eiendeler 

Renteinntekter 40 200 41 096

Rente verdipapirer 1 435 130 2 655 616

Urealisert gevinst finansielle eiendeler 1 650 798 25 431 858

Realisert gevinst finansielle eiendeler 9 351 490 25 543 640

Andre finansinntekter 1 957 040 2 311 649

Sum inntekter av finansielle eiendeler 14 434 657 55 983 859

Kostnader vedrørende finansielle eiendeler

Urealisert tap finansielle eiendeler 23 981 971 5 236 442

Realisert tap finansielle eiendeler 1 917 850 441 836

Kostnader verdipapirer 10 1 072 993 391 610

Renteutgifter 0 0

Andre finanskostnader 0 0

Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler 26 972 815 6 069 888

Sum avkastning av kapital -12 538 157 49 913 971

Driftskostnader

Styre- og møtegodtgjørelse 2 413 028 348 877

Møtekostnader 22 458 12 816

Revisjonshonorar 2 25 000 25 000

Konsulenttjenester 86 683 92 617

Administrasjonskostnader 263 125 330 357

Sum driftskostnader 810 295 809 667

ÅRETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD -13 348 452 49 104 304

OVERFØRINGER

Overført fra bufferkapital 6 -21 941 897 0

Avsatt til tilleggskapital 6 8 593 445 5 627 665

Avsatt til bufferkapital 6 0 31 476 639

Avsatt til annen egenkapital 6 0 12 000 000

Sum overføringer -13 348 452 49 104 304
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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. 62 000 i styrehonorar til styreleder og  
kr. 299 500 i møtegodtgjørelse til styret for 2018. 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. 31.12.18

Bokført verdi Markedsverdi 

NORSKE OBLIGASJONER

DNB Obligasjon III  5 856  59 592 405  10 076,12  59 007 628  59 007 628

Sum norske obligasjoner  59 592 405  59 007 628  59 007 628 

GLOBALE OBLIGASJONER

Blue Bay IG Glob  36 410  38 448 855   1 041,48  37 919 878  37 919 878 

Pimco Global Bond  3 767 043  38 971 438  10,21  38 461 511  38 461 511 

Templeton Global Bond  3 404 139  33 268 461  10,64  36 220 040  36 220 040 

Sum globale obligasjoner  110 688 754  112 601 429  112 601 429 

Sum obligasjoner  170 281 159  171 609 056  171 609 056

NOTE 4: NORSKE OG GLOBALE AKSJER 

Antall andeler Ansk.kost Kurs 
Pr. 31.12.18

Bokført verdi Markedsverdi 

NORSKE AKSJER

DI Norske Aksjer Institusjon 2   4 965  10 628 499 2 678,86 13 299 455 13 299 455 

Artic Norwegian Equities II   9 493  10 745 009 1 546,35  14 679 229  14 679 229 

GLOBALE AKSJER

Ardevora Glob Eq  54 594 833  57 607 415   1,19 65 093 420 65 093 420 

Landsdown DM LO  252 612,85  27 489 016  116,40  29 404 136  29 404 136 

AKO Global  34 000,00  34 000 000  1 000,00  34 000 000  34 000 000 

TT Emerging Markets Equity  147 625,07  12 140 686   78,75  11 625 031  11 625 031 

Sum aksjer   152 610 625  168 101 271  168 101 271 

NOTE 5: NORSKE EIENDOMSFOND, VENTUREFOND 

Antall andeler Ansk.kost Kurs 
Pr. 31.12.18

Bokført verdi Markedsverdi 

EIENDOMSFOND

DnB Scandinavian PropFund 4 383 156  2 678,86   47 961 890   47 961 890 

Aberdeen GI EM 36   1 546,35  22 875 404  22 875 404

Aberdeen Global EM  363 915  0,63  231 050  231 050

Sum eiendomsfond   71 068 343  71 068 343

VENTUREFOND 

Skagerak Maturo AS  741 176  630 000   630 000  630 000 630 000

Sum venturefond  630 000  630 000  630 000 

Noter til regnskapet 2018
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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 10: KOSTNADER VERDIPAPIRER
Kostnader verdipapirer omfatter: 
• Kostnader til  Gabler Investments AS for 

finansiell oppfølging 
• Depothonorar og fee-reduction fee for DNB 

obligasjoner

NOTE 8: VEDTATTE UTDELINGER, IKKE UTBETALT 

Vedtatt utdeling av midler 2018, rest ikke utbetalt  4 695 000

Vedtatt utdeling av midler 2017, rest ikke utbetalt  2 439 500

Vedtatt utdeling av midler 2016, rest ikke utbetalt  6 891 312

Vedtatt utdeling av midler 2015, rest ikke utbetalt  290 250

Vedtatt utdeling av midler 2013, rest ikke utbetalt  913 490

Vedtatt utdeling av midler 2012, rest ikke utbetalt –    

Vedtatt utdeling av midler 2011, rest ikke utbetalt 125 251 

Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt  15 354 803

NOTE 10: KOSTNADER VERDIPAPIRER

2018 2017

Gabler Investments AS  110 995  109 218

Depothonorar og fee-reduction fee*  961 998  282 393

Sum:  1 072 993  391 611

Uttalelse om revisjonen av 
årsregnskapet    

Konklusjon 
Vi har revidert stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetan-
sefonds årsregnskap som viser et underskudd på kr 13 348 
452. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 
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 2018, 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 
«Attestasjons oppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisor-
kontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen 
er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene 
for øvrig.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING:

Ketil Raknes
registrert revisor

NOTE 6: EGENKAPITAL 

Grunnkapital Tilleggskapital Bufferkapital Fri egenkapital Sum

Inngående balanse 01.01.18 244 000 000 74 275 743 110 323 169 22 000 000 450 598 912

Vedtatte utdelinger i året 0 0 -9 651 500 -7 651 500 -17 303 000

Tilbakeførte midler 0 0 325 000 0 325 000

Årets tillegg til kapital 0 8 593 445 -8 593 445 9 651 500 9 651 500

Årets underskudd 0 0 -13 348 452 0 -13 348 452

Egenkapital pr 31.12.18 244 000 000 82 869 188 79 054 772 24 000 000 429 923 960

*Depothonorar på kr. 319 204 vedrører 2017. For 2017 er det omklassifisert kr. 140.434 i resultat-
regnskapet – inntekt og kostnad vedrørende finansielle eiendeler. 
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