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1. Formål og bakgrunn
Stiftelsen Aust-Agder utviklingsog kompetansefond ble opprettet
8.5.2003. Stiftelsen er et resultat av
kommunenes salg av aksjer i Agder
Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen
står 15 kommuner i tidligere Aust-
Agder fylke. Kontoradressen er
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Stiftelsens arbeid er regulert av lov om
stiftelser og av vedtektene. Stiftelsens
formål er å bidra til økt kompetanse
og nyskapingsevne i Aust-Agder og til
sikring og etablering av arbeidsplasser
og gode levekår, herunder bidra til å
styrke og videreutvikle Universitetet i
Agder.

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

800

Deler av kapitalavkastningen skal
normalt legges til grunnkapitalen slik
at grunnkapitalen opprettholder sin
realverdi.
Den øvrige avkastning kan brukes det
enkelte år til å fremme stiftelsens
formål eller tillegges et fond som kan
benyttes senere år.

700
600

Rådsforsamlingens nestleder Ove
Gundersen ledet møtet i rådsforsamlingen
i 2020. Gro-Anita Mykjåland ble gjenvalgt
som leder for rådsforsamlingen for perioden 2020 – 2022. Ove Gundersen ble gjenvalgt som nestleder i rådsforsamlingen
for samme periode. Rådsforsamlingens
viktigste oppgave er å velge styre for
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond. I henhold til fondets vedtekter kan
gjenvalg finne sted, dog således at ingen
skal kunne sitte mer enn to periode.
Styret har frem til 12. juni 2020
bestått 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

Tormod Vågsnes og Rita Hansen ble
valgt som styremedlemmer for perioden
2020-2024. Kjetil Glimsdal og Oddvar
Espegren ble gjenvalgt som styremedlemmer for perioden 2020 – 2024.
Tormod Vågsnes ble valgt som styreleder
for perioden 2020-2022. Bodil Slettebø
ble gjenvalgt som nestleder for perioden
2020-2022.
Fra 12. juni 2020 består styret av
følgende medlemmer:

Til utdeling 2021 og 2022: 24 mill. kroner
Sum utdelinger 2004-2020: 108,1 mill. kroner
Bufferkapital: 151,7 mill. kroner
Tilleggskapital: 95,4 mill. kroner
Grunnkapital: 244 mill. kroner

Figuren viser utviklingen i fondets

kapitalbeholdning fra 2003 til 2020.
Innskutt grunnkapital i 2003 var 244
mill. kroner. Summen av grunnkapital,
tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2020 om lag 490 mill. kroner. I
tillegg er det avsatt til sammen 24 mill.
kroner til utdeling for 2021 og 2022.
Når en tar hensyn til inndratte tilskudd,
utgjør utdelingene fra 2004-2020 til
sammen 108,1 mill. kroner.

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.

2,0
244,0

Sum:

23

2. Rådsforsamling, styre
og administrasjon

•
•
•
•
•
•
•
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Tormod Vågsnes (leder)
Bodil Slettebø (nestleder)
Rita Hansen
Kjetil Glimsdal
Oddvar Espegren
Sverre Valvik
Bente Christensen

Videre har styret følgende
varamedlemmer i rekke:
1. Morten Kraft
2. Inger Vollstad
3. Anne Hestness Trommestad
4. Connie Barthold
5. Sigbjørn Tønnesland
6. Camilla Saga
7. Per Arve Øyen

400
300
200
100
0

2003

2

2020

I det ekstraordinær møtet behandlet
en endring i vedtektene for Aust-Agder
utviklings- og kompetansefond. Endringene
i vedtektene var i § 5 Stiftelsens organer
og deres ansvarsområder pkt. 2 Stiftelsens styre hvor man gikk fra å ha syv vara
medlemmer i rekke til 3 varamedlemmer

• Senter for e-helse: «Agder som
mønsterregion innen e-helse»
• HI Flødevigen:
«Blått kompetansesenter Sør»
• Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad:
«Politikk for store samfunnsutfordringer»

Oppfølging av disse tre prosjektene har
vært sentralt i 2020. Prosjektene «Agder
som mønsterregion innen e-helse» og
Politikk for store samfunnsutfordringer»
har hatt en tilfredsstillende fremdrift
selv om koronaepidemien har vært
krevende for prosjektene. Når det
gjelder prosjektet «Blått kompetansesenter Sør» har Havforskningsinstituttet
trukket seg som prosjekteier og deltaker
i prosjektet. Agder fylkeskommune
har påtatt seg å være prosjekteier for
prosjektet. Det arbeides nå med å finne
en ny plattform for prosjektet.
Styret hadde i februar møte på
I4Helse-bygget i Grimstad. På møtet
ble det gitt en orientering om status
og fremdrift for prosjektet: «Agder
som mønsterregion innen e-helse.» I
april-møtet ga Gabler AS en orientering
om situasjonen i kapitalmarkedene
i lys av koronaepidemien. Den plan
lagte studieturen/styreseminaret i
mai 2020 til San Sebastian i Spania
ble a vlyst/utsatt som følge av korona
epidemien. I møtet i september 2020
presenterte Egde C onsulting AS slutt
rapporten for p rosjektet «Continua
Test og sertifiseringssenter». Gabler
AS møtte styret i oktober 2020 i for
bindelse med utarbeidelsen av f ondets
kapitalforvaltningsstrategi for 2021.
Styret behandlet 53 saker i 2020.
Agder fylkeskommune har vært
forretningsfører og sekretariat for
fondet. Tidligere fylkesrådmann
John G. Bergh i Aust-Agder fylkes
kommune har vært daglig leder. Daglig
leder John G. Bergh har vært ansatt i
stiftelsen i en deltidsstilling.
Virksomheten har ingen forurensende
virkning for det ytre miljø.

Ved rådsforsamlingens møte 12. juni 2020
på Administrasjonsbygget i
Arendal møtte følgende representanter:

I det ekstraordinære møte i
rådsforsamlingen 11. desember 2020
møtte følgende representanter:

i rekke. Videre var det endringer i §6
Grunnkapitalene og forvaltningen av
denne. Siktemålet med denne endringen
var å legge forholdene til rette for å kunne
øke aksjeandelen og avkastningen ved
forvaltningen av fondets midler.
Følgende ble valgt som
varamedlemmer i rekke:
1. Morten Kraft
2. Inger Vollstad
3. Anne Hestness Trommestad

Styret er det øverste organet i stiftelsen.
Det har i løpet av 2020 vært avholdt åtte
styremøter.
På styremøtene våren 2020 var en
eventuell sammenslåing med Sørlandets
Kompetansefond et sentralt tema.
Sommeren 2020 ble det avklart at det
ikke ville bli noen sammenslåing av de de
to kompetansefondene i 2020.
Sommeren 2020 ga Agder fylkeskommune
melding om at fylkeskommunen fra
2021 ikke lenger vil dekke sekretariats
funksjonene og være forretningsfører for
Aust-Agder utviklings- og kompetanse
fond. Fremtidig organisering og ansettelse av ny daglig leder har derfor vært
viktige saker høsten 2020. Også arbeidet
med en ny og mer offensiv kapital
forvaltningsstrategi for 2021 og endringer
i vedtektene i den forbindelse har vært
sentralt i styrets arbeid høsten 2020.
I tråd med den nye strategien
som ble vedtatt av styret i 2018
tildelte styret i 2019 midler til tre
langsiktige satsinger:

Arendal kommune v/Robert C. Nordli

Arendal kommune v/Robert C. Nordli
Evje og Hornnes kommune v/Svein Arne Haugen Evje og Hornnes kommune v/Svein Arne Haugen
Vegårshei kommune
Vegårshei kommune v/Kjetil Torp
v/fullmakt til Marianne Landaas

Risør kommune v/Per Kristian Lunden

Risør kommune v/Per Kristian Lunden

Gjerstad kommune v/Inger Løite

Gjerstad kommune v/Inger Løite

Åmli kommune v/Bjørn Gunnar Baas

Åmli kommune v/Bjørn Gunnar Baas

Grimstad kommune v/Beate Skretting

Froland kommune v/Ove Gundersen

Froland kommune v/Ove Gundersen

Tvedestrand kommune v/Marianne Landaas

Tvedestrand kommune v/Marianne Landaas

Iveland kommune v/Kristin K. Myhren

Iveland kommune v/Gro-Anita Mykjåland

Bykle kommune v/fullmakt Per Kristian Lunden

Birkenes kommune v/Anders Christiansen

Lillesand kommune v/Einar Holmer-Hoven

Bykle kommune v/Jon Rolf Næss

Valle kommune v/fullmakt Per Kristian Lunden

Valle kommune v/Steinar Kyrvestad

Kommunene Grimstad, Birkenes og Bygland var
ikke representert i rådsforsamlingen.

Kommunene Bygland og Lillesand var ikke
representert i møtet. Som følge av korona
epidemien ble møtet avholdt som et digitalt møte.

Innovasjonspolitikk
Handelshøyskolen ved UiA
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FOR STORE SAMFUNNSUTFORDRINGER

Kontaktperson:
Arne Isaksen
Tildelte midler: kr. 2.000.000
av kr. 10.000.000
Varighet: 2019 – 2023
Foto: Arild de Lange Nilsen

Prosjektet skal bidra til at flere unge blir i
stand til å gjennomføre et utdanningsløp og
komme i arbeid.
Her ser vi ungdomsveileder Stian Renstrøm
(t.v.) og Chris Benjamin Seljenes (t.h.) fra
prosjektet ved Vennesla videregående skole.

Samfunnet står overfor betydelige utfordringer. Prosjektet
bidrar til økt kunnskap om
utfordringene og om hvordan
disse kan møtes lokalt i Agder.

Prosjektet om "Innovasjonspolitikk
for store samfunnsutfordringer" har
to hoveddeler som henger sammen.
Det første er forstå bedre hva store
samfunnsutfordringer omfatter og hva
de betyr på regionalt nivå. Denne delen
av prosjektet består av forskningsaktivitet, foreløpig særlig om ‘grønt
skifte’. Prosjektet har økt kapasiteten
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til forskning gjennom a nsettelse
av to doktorgradsstipendiater og
en postdoktor ved Institutt for
arbeidsliv og innovasjon ved Campus
Grimstad, gjennom masteroppgaver
og g jennom at fast ansatte ved
instituttet i Grimstad vrir forskning
(og u ndervisning) mot samfunns
utfordringer.
Forskningen skjer i et nasjonalt og
internasjonalt nettverk. Nasjonalt
deltar stipendiater og ansatte ved
instituttet i et prosjekt finansiert av
Forskningsrådet om hvordan næringsliv
og politikk har møtt Koronapandemien.
Internasjonalt deltar ansatte i et
EU-finansiert prosjekt om økonomisk
ulikhet og inkluderende vekst og i
utarbeiding av et spesialnummer i et

5

tidsskrift om hvordan regioner kan
møte store samfunnsutfordringer.
Den andre hoveddelen av p rosjektet
omhandler å utvikle forslag til
politikk og tiltak for å takle samfunns
utfordringer gjennom refleksjon og
samskaping mellom ulike aktører. Det
omfattet høsten 2020 et samarbeid
mellom Agder fylkeskommune, ansatte
og masterstudenter om hvordan fylkeskommunen kan arbeide med å redusere
levekårsutfordringer. Arbeidet videre
føres i et toårig prosjekt sammen
med fylkeskommunen, NAV Agder
og V ennesla kommune. Målet med
prosjektet er å bidra til at flere unge
blir i stand til å gjennomføre et utdanningsløp og komme i arbeid. Dette skal
skje gjennom uttesting av nye metoder
ved Vennesla videregående skole.
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Godt begynt – varig endring i Agder er utviklet i samarbeid mellom
kommuner i Agder, fylkeskommune, universitetet og sykehus, samt
Folkehelseinstituttet. Hovedmålet er å identifisere barn i risiko
tidlig gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og dermed
bidra til tidlig innsats for bedre helse og levekår.

Foreldre og barn svarer på spørsmål
fra helsesykepleier via en nett
basert løsning om barnets utvikling,
psykiske helse og livskvalitet. Denne
kunnskapen brukes til oppfølging av
barnet og familien på individnivå, og
til oversiktsarbeid og evaluering på
samfunnsnivå.
I prosjektet videreutvikler vi løsninger
for helsestasjons- og skolehelse
tjenesten for en bærekraftig integrering av digitale systemer som kan
medvirke til systematisk og kunnskapsbasert oppfølging. Prosjektet er delt i
tre arbeidspakker.
I arbeidspakke en har Egde,
prosjektets kommersielle partner, i
2020 etablert fysisk infrastruktur for et
integrasjonsknutepunkt som kan tilpasses nåværende og fremtidige leverandører av digitale løsninger i tjenesten.
Nåværende systemer skal etter planen

være tilkoblet i løpet av 2021.
I arbeidspakke to har Sørlandet sykehus etablert en plan for kompetansestøtte og brukermedvirkning, og de har
involvert spesialistpersonell innenfor
de tema helsesykepleierne kartlegger
i prosjektet. Data på befolkningsnivå
som lagres på forskningsserveren,
kan også presenteres tilbake til
kommunene i forbindelse med dette
arbeidet.
I arbeidspakke tre er det ansatt
en doktorgradsstipendiat ved
Universitetet i Agder, og en halv
postdoktor-stilling er allokert til
prosjektet. Hovedfokus i forskningen
er bruk og fortolkning av informasjonen fra kartleggingsverktøyene,
og barns og foresattes erfaringer i
prosjektet. På den måten understøtter
forskning en tjenesteutvikling som kan
justeres i forhold til både helsesykepleieres og familienes behov.

Godt begynt
– varig endring i Agder

Kontaktperson:
Per Christer Thomas Westergren
Tildelte midler:
kr. 1.100.000 av kr. 2.300.000
Varighet: 2019 – 2023
Andreas Nyland Taraldsen (t.v.) og Per Christer Thomas Westergren (t.h.).
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André Bjerkholt og Mikkel de Lange Nilsen svarer på spørsmål
fra helsesykepleier via en nettbasert løsning.

Foto: Arild de Lange Nilsen
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Helseklynge

KUNNSKAPSREGIONEN
AGDER

- kunnskapsløft for
bedre helse og gode liv

«Helseklynge – struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» er et
samarbeidsprosjekt initiert av Østre Agder interkommunale politiske råd. Rådet
omfatter kommunene Arendal, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Froland, Gjerstad,
Vegårshei og Åmli.
Helse- og omsorgstjenestene er under
press. Kommunehelsetjenesten får
stadig flere og mer komplekse oppgaver. Nye medisinske og teknologiske
muligheter og nødvendigheten av
bærekraftige tjenester krever mer
forskningsbasert kunnskapsgrunnlag
for beslutninger og prioriteringer.
Fremtidens utfordringer må møtes
med styrket kunnskapsbasert praksis
som støtter seg på kunnskap og
erfaring fra brukere, klinisk arbeid og
forskning.
Målet for prosjektet er å etablere et
klyngesamarbeid der aktørene bidrar
til kunnskapsutvikling, nyskapings – og
læringsprosesser ved hjelp av frem

ragende forskning, tjenesteutvikling
og tverrfaglig samhandling. Helseklyngen skal være en nettverksarena
som inkluderer kommunene i Østre
Agder, andre kommuner på Agder,
Universitetet i Agder (UiA) og Sørlandet sykehus HF (SSHF).
Midler fra Aust - Agder Utviklings – og
kompetansefond vil sikre ressurser til
å utrede og etablere en regional struktur for å nå nevnte målsettinger.
Kristin Jeppestøl, avansert geriatrisk
sykepleier og kvalitetskoordinator i
Tvedestrand kommune, som arbeider med en doktorgrad (Ph. D) er et
eksempel. Hennes arbeid inngår i
klyngesamarbeidet i Østre Agder.

Nærmere om satsningsområder:

•

styrke samarbeidet med UiA
for å utvikle kommunenes
kompetanse og deltakelse i
forskningsprosjekter

•

styrke satsingen på samhandlingsforskning i samarbeid med SSHF

•

ta i bruk systematisk kunnskapsoppsummeringer i kommunene

•

øke langsiktig og relevant
kompetansebygging og forsknings
innsats gjennom offentlig sektor

•

styrke kopling mellom forskning
og praksis og sikre overføring av
kompetanse ved å legge til rette
for delte stillinger (kombinasjonsstillinger) i kommuner og UiA

Helseklynge i Østre Agder utvikler
prosjektet «Felles helhetlig Innsatstrapp»
Målet er å gi deltagende kommuner felles verktøy for:

•
•
•
•

Kontaktperson:
Harry Svendsen

analyse av ressursbruk på ulike
tjenestenivå
strategisk planlegging og tjeneste
utvikling
prioritering av aktiviteter og innsats
faglig og økonomisk styring

Målet for Kristin Jeppestøl (t.h.) sitt forsknings
prosjekt er å evaluere om scoringsverktøyet
Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander
(TILT) er egnet for tidlig identifisering av
alvorlige tilstander hos skrøpelige eldre
som mottar tjenester fra kommunen og om
verktøyet styrker beslutnings-kompetansen
blant helsepersonell og samarbeidet mellom
hjemmesykepleien og legetjenesten.
Her i samtale med Ute de Lange Nilsen Scharf.

Tildelte midler: kr. 1.500.000
av kr. 2.250.000
Varighet: 2019 – 2021
Foto: Arild de Lange Nilsen
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3. Virksomheten
>> 3.1 Kapitalforvaltning
Styret har i 2020 implementert kapitalforvaltningsstrategien for 2020 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond.
Kapitalforvaltningsstrategien forutsetter at styret foretar en årlig vurdering av denne. Etter råd fra Gabler vedtok styret for 2020 å
øke aksjeandelen med 5 prosentenheter fra 40 % til 45 %. Andelen norske obligasjoner ble redusert tilsvarende fra 20 % til 15 %.
I tillegg ble andelen av norske aksjer redusert fra 6 % til 3 %. Disse ble tilført globale obligasjoner og aksjer i fremvoksende
markeder. Ved utgangen av 2020 har en følgende forvaltere med følgende andeler av porteføljen:
Aktivaklasse

Fond

Andel

Norske aksjer

Arctic Norwegian Value Creation (tidl. Solsten)

Globale aksjer

Ardevora Global Equity SRI (ikke valutasikret)
Generation Global Equity (ikke valutasikret)
AKO Global L/O H2N (valutasikret)
Ardevora Global Equity SRI (valutasikret)
Landsdowne Dev. Mkt. L/O SRI H2N (valutasikret)

Aksjer fremvoksende markeder

TT Emerging Market Equity

Eiendom

Aberdeen Eiendom Norge
DNB Scandinavian Prop. Fund 4 KS

Når det gjelder avkastning var 2020, til tross for koronaepidemien, et meget godt år for fondet, med spesielt en sterk utvikling i aksjemarkedet. Globale aksjer valutasikret viste imidlertid en svak utvikling med meget høy mindreavkastning. Tabellen som følger gir en
oversikt over avkastningen av fondets midler i 2020.

Andel av portefølje

3%

3,4 %

38 %

19,7 %
21,1 %

Avkastning i mill.
kroner

Avkastning i %
Portefølje

Referanseindeks

Norske aksjer

2,7

9,1

7,3

Globale aksjer

Meravkastning

1,8

20,3

22,4

12,7

9,7

Globale aksjer valutasikret

8,4

3,4

14,2

-10,8

4%

4,2 %

16,2

15,5

0,7

4,7 %
9,2 %

Aksjer framvoksende
markeder

3,1

15 %

Eiendomsfond

5,4

7,6

7,6

0,0

Bank

Sparebank 1 SR-Bank

1%

0,4 %

Driftskontoen

0,0

0,9

0,6

0,3

Norske obligasjoner

DNB Obligasjon (III)

15 %

14,1 %

Norske obligasjoner

2,9

5,3

5,0

0,2

Globale obligasjoner

Pimco Global Bond Fund ESG
Pimco Income Fund
Templeton Global Bond Fund
Bluebay IG Global Aggregate I

24 %

6,0 %
5,8 %
5,4 %
6,0 %

Globale obligasjoner

Tabellen som følger viser aktivasammensetningen 1.1.2020 og 31.12.2020.
Fordeling på aktivaklasser i %

Aktivasammensetning mill. kr.
1.1.2020

Norske aksjer

33,0

Globale aksjer
Globale aksjer valutasikret

31.12.2020

1.1.2020

18,0

6,7

83,5

105,4

80,1

112,6

Aksjer framvoksende
markeder

13,6

Eiendomsfond
Bankinnskudd

31.12.2020

Strategi 2020

3,4

3,0

16,8

19,7

19,0

16,2

21,1

19,0

22,4

2,7

4,2

4,0

72,1

74,6

14,5

14,0

15,0

2,4

2,1

0,5

0,4

1,0

Norske obligasjoner

95,8

75,1

19,3

14,1

15,0

Globale obligasjoner

115,2

123,9

23,2

23,2

24,0

1,2

1,7

496,8

535,7

100,0

100,0

100,0

Venturefond*
Sum

Sum *

4,2

4,0

5,2

-1,2

46,8

9,6

9,6

0,0

*Tallene i tabellen er tatt fra avkastningsrapporten for 2020. I tabellen er ikke tatt hensyn til fondets kostnader til Gabler AS
for forvaltning av verdipapirer. Tallene er avrundet til én desimal.

referanseindeksen. For globale aksjer uten valutasikring er
avkastningen på 22,4 %. Det er en meravkastning på 9,7%.
Globale aksjer med valutasikring har en avkastning på 3,4 %.
Det er 10,8 % dårligere enn indeks. Aksjer i fremvoksende
markeder har en avkastning på 16,2 %, som er en meravkastning på 0,7 %. For norske obligasjoner er det en avkastning
på 5,3 %, noe som gir en meravkastning på 0,2 %. Globale
obligasjoner har en avkastning på 4,0 % prosent. Dette er en
mindreavkastning på 1,2 %. Når det gjelder eiendomsfond er
det en avkastning på 7,6 %, som er lik referanseindeksen.

Det kan nevnes at pengemarkedsindeksen ST1X, som er
den indeks som best gjenspeiler bankavkastning, for samme
periode hadde en avkastning på 0,6 %, mens fondets drifts
konto har en avkastning på 0,9 % i 2020.
Av den samlede avkastning på 46,8 mill. kroner har norske
aksjer en avkastning på 2,7 mill. kroner. Globale aksjer uten
valutasikring har en avkastning på 20,3 mill. kroner og globale
aksjer med valutasikring har en avkastning på 8,4m ill. kroner.
Aksjer i fremvoksende markeder har en avkastning på 3,1 mill.
kroner. Norske obligasjoner bidrar med en avkastning på
2,9 mill. kroner og globale obligasjoner bidrar med 4,2 mill.
kroner. Eiendomsfond har gitt en avkastning på 5,4 mill.
kroner, inklusiv utbetalt utbytte.

I kapitalforvaltningsstrategien for Aust-Agder utviklings- og
kompetansefond står det at i forvaltningen av utenlandske
aksjer og obligasjoner skal det så langt 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.

* Venturefond inngår ikke i strategien

Ved inngangen til 2020 hadde fondet en fordeling på aktivaklasser som avvek fra kapitalforvaltningsstrategien for 2020. Det skyldes
at kjøps- og salgstransaksjoner for å tilpasse seg kapitalforvaltningsstrategien for 2020 ble foretatt i første kvartal 2020. Fondet har
ved utgangen av 2020 i hovedsak en fordeling i henhold til strategien for 2020.
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I 2020 er det en avkastning på 9,6 %. Målt i forhold til
referanseindeksene er det ingen meravkastning. Norske a ksjer
har en avkastning på 9,1 % i 2020. Dette er 1,8 % høyere enn
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>> 3.2 Tildeling av midler
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 - 31.12.2020. For aksjer fremvoksende markeder, globale aksjer valutasikret, globale obligasjoner og eiendom er
tidsperioden kortere.

Avkastning i mill.
kroner

Tidsvektet akkumulert
avkastning i %

Annualisert
avkastning i %

Norske aksjer

46,2

594,9

12,3

Globale aksjer

108,7

349,1

9,4

40,9

68,0

11,1

7,3

57,1

8,4

31,2

107,6

6,9

Globale aksjer valutasikret
Aksjer fremvoksende markeder
Eiendom

1,5

55,5

2,7

Norske obligasjoner

Driftskontoen

116,7

103,1

4,3

Globale obligasjoner

41,2

59,9

4,8

393,7

194,2

6,7

Sum

I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond
står det beskrevet fire hovedmålsettinger som søkes realisert
gjennom fondets arbeid:

•
•
•
•

En naturlig konsekvens av den nye strategien vil være at
søknadene 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 r egionale kilder. Det er vanskelig å måle effekten av
utdelingene, men intensjonen bør likevel være at midlene skal
gi en betydelig virkning med vesentlige og langsiktige effekter.

Økt kompetanse og nyskapingsevne
Sikring og etablering av arbeidsplasser
Gode levekår for befolkningen
Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder

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 større
og mer langsiktige prosjekter.

Samtidig vil det være viktig for fondet å kunne gripe tak i
aktuelle utfordringer og muligheter undervegs. Man vil avsette
økonomisk handlingsrom til å støtte nye prosjekter som kan
være aktuelle. Miljøer som henvender seg med planer om
prosjekter, vil få disse planene forelagt for styret. Slik har
også fondet anledning til å gå i videre dialog der dette kan
være hensiktsmessig.

I den nye strategiske tenkningen vil styret i større grad selv
initiere kontakten med miljøer som er aktuelle for en tyngre
satsing. Som en konsekvens av endringene ble det dermed
ikke utlyst midler i 2018, 2019 og 2020 som en har gjort
tidligere.

Som en konsekvens av ny strategi er det færre som får til
delinger. En når ikke på samme måte som tidligere alle deler
av fylket med bredere utlysninger og prosjekter som ga
relevant kompetanseutvikling og anvendelse av ny kunnskap
relatert til etablering av nye arbeidsplasser i distriktene.

Styret tildelte i 2019 midler til tre langsiktige satsinger:

60 % i 2021 skal skje gradvis med sikte på å være tilpasset ny
strategisk allokering i løpet av 2021.

Samlet avkastning for denne perioden er på 194,2 %, eller
6,7 % i gjennomsnitt pr. år. En plassering i pengemarkedet
ville gitt en avkastning på 36,8 % i perioden. Det betyr at
det i perioden med aktiv kapitalforvaltning er oppnådd en
meravkastning i forhold til pengemarkedet. Målt i forhold til
referanseindeksen har Aust-Agder utviklings- og kompetansefond en årlig meravkastning på 0,9 %.

•

Senter for e-helse:
«Agder som mønsterregion innen e-helse»

•

HI Flødevigen:
«Blått kompetansesenter Sør»

•

Innovasjonsmiljøet ved UiA i Grimstad:
«Politikk for store samfunnsutfordringer»

Når det gjelder den etiske forvaltningen ønsker fondet fra 2021
å bygge opp under FNs prinsipper for ansvarlige investeringer
(UNPRI), og vil fortrinnsvis velge forvaltere som har signert
disse prinsippene. Dette innebærer at de enkelte forvaltere er
forpliktet til å integrere hensynet til miljø og samfunnsansvar,
samt eierstyring og selskapsledelse i investeringsbeslutninger
og eierskapsutøvelse.

Styret vedtok i 2020 ny kapitalforvaltningsstrategi for
2021. Den nye strategien innebærer omfattende endringer.
Strategisk aksjeandel økes fra 45 % i 2020 til 60% i 2021.
Økningen i aksjeandel skjer på bekostning av allokeringen til
norske og utenlandske obligasjoner. Det legges videre opp til
at man ikke har spesifikk strategisk aksjeeksponering til ulike
land og regioner. Økningen i aksjeandel fra 45 % i 2020 til

Gabler Investment Service har bistått Aust-Agder utviklingsog kompetansefond i spørsmål knyttet til kapitalforvaltningen
i 2020.

I tillegg til de langsiktige satsingene og oppfølging av tidligere
igangsatte prosjekter, har styret i 2019 også bevilget midler
til andre prosjekter man har vurdert som relevante for å følge
opp fondets strategi.

TILDELINGER NYE PROSJEKTER 2020
Organisasjon

Prosjekt

Agder fylkeskommune

Blått kompetansesenter Sør

Universitet i Agder

Godt begynt

Beløp

3 000 000
325 000

Sum nye prosjekter

12

3 325 000
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VIDEREFØRINGER 2020
Organisasjon

Prosjekt

Universitetet i Agder,
Senter for e-helse

Agder som mønsterregion innen e-helse

3 000 000

Beløp

Universitetet i Agder,
innovasjonsmiljøet

Politikk for store samfunnsutfordringer

2 000 000

Universitetet i Agder

Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer på Agder

125 000

KS Agder

Drømmejobben

960 000

FK Jerv og Blå Kors

Holdningskampanjer: «Innafor»

360 000

Østre Agder Regionråd

Etablering av helseklynge

750 000

Sum videreføringer

7 195 000

Tildelinger totalt

10 520 000

Øvrige tilskudd fordeler seg mellom en rekke prosjekter i bl.a.
private virksomheter. I de senere år er denne andelen økt.

k ompetansefondet. Dette tilsvarer 6,3 prosent av fondets
utdelte midler sett under ett. I tillegg til dette tildelte fondet
800 000 kroner til oppfølging av Agderprosjektet i 2019.

Inndratte tilskudd bl.a. i forbindelse med prosjekter som ikke
er realisert utgjør 8,7 mill. kroner. Dette beløpet kommer i
tillegg til de 108,1 mill. kronene som er utdelt totalt, og er ikke
regnet med i tabellen.

Til sammen har de nevnte virksomhetene mottatt nesten 67
prosent av tilskuddene fra fondet.

TILDELINGER 2004–2020
Institusjoner

Tildelinger (mill. kr)

Universitetet i Agder

36,6

33,9

Kommunesektoren

13,6

12,5

Sørlandet sykehus

7,9

7,3

Agderforskning/NORCE

7,1

6,6

Agderprosjektet

6,8

6,3

Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter
Ser en årene 2004-2020 under ett er Universitetet i Agder den
største mottageren av støtte fra kompetansefondet.
33,9 prosent av midlene som er delt ut har kommet
universitetet til gode, nærmere bestemt 36,6 mill. kroner av
til sammen 108,1 mill. kroner når en tar hensyn til inndratte
tilsagn. B eregningen 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.

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebank
stiftelsen Sparebanken Sør har tidligere etablert et samarbeid
om utdeling av midler. Dette samarbeidet bidrar til at flere og
større prosjekter kan realiseres. Noen av bevilgningene til de
igangsatte prosjektene er delt i to like deler mellom s tiftelsene,
eller i tre like deler dersom også Sørlandets Kompetansefond
deltar. De samlede tildelingene til flere av prosjektene er
dermed høyere enn det som fremgår i avsnittet over.
Tilskudd fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bør
ha utløsende effekt med hensyn til igangsetting av prosjekter
som på sikt vil ha betydning for sikring og etablering av
arbeidsplasser i Aust-Agder. Universitetet i Agder, Sørlandet
sykehus HF og NORCE (tidl. Agderforskning AS) har t idligere
mottatt betydelig støtte fra kompetansefondet. Disse
aktørene er tunge leverandører for utviklingsaktiviteter som
kan bidra til økt kompetanse og styrke nyskapingsevnen i
regionen.

36,1

Sum

108,1*

UiA
Kommunesektoren
Sørlandet sykehus
Agderforskning/NORCE
Agderprosjektet
Andre prosjekter

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt
som utvikler konkret kunnskap om barnehagens innhold
– spesielt i overgangen mellom barnehage og skole. Til
sammen er Agderprosjektet tildelt 6,8 mill. kroner fra

14

33,4
100,0

* I tillegg kommer 8,7 mill. kroner i inndratte tilskudd.

Kommunesektoren (herunder kommunale, fylkeskommunale
og interkommunale prosjekter samt KS-prosjekter) har
til sammen mottatt 13,6 mill. kroner fra fondet, eller 12,5
prosent. Sørlandet sykehus har mottatt til sammen 7,9 mill.
kroner fra fondet, hvilket tilsvarer 7,3 prosent. Prosjekter
tilknyttet NORCE (tidl. Agderforskning) har mottatt 7,1 mill.
kroner eller 6,6 prosent av midlene.

Til sammen har fondet delt ut 108,1 mill. kroner i perioden
2004-2020. I tillegg har styret vedtatt å avsette inntil 12 mill.
kroner til utdeling i 2021 og ytterligere 12 mill. kroner i 2022.

Prosentandel
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Med bakgrunn i overnevnte dokument vedtok styret i
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond følgende:

>> 3.3 Sluttrapporter
Tilsagnene fra Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er som hovedregel gyldige i tre år. Når prosjektene avsluttes, mottar kompetansefondet sluttrapport og revisorgodkjent regnskap som behandles i styret. Med bakgrunn i det etablerte samarbeidet mellom
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sparebankstiftelsen S parebanken Sør har begge stiftelsene tildelt tilskudd til Refugee+.
Tildelingen til prosjektet er dermed høyere enn det som fremgår. Tabellen tar utgangspunkt i tildelingene fra kompetansefondet.
Følgende 3 prosjekter ble avsluttet i 2020:
AVSLUTTEDE PROSJEKTER I 2020
Organisasjon

Prosjekt

Refugee+AS

Refugee+

Egde Consulting AS

Continua Test og sertifiseringssenter

4 995 000

USUS AS

Digitalt innovasjonsprogram for USUS-bedrifter.

1 000 000

375 000

6 370 000

>> 3.4 Ett Agder – ett kompetansefond
Stiftelsen Sørlandets Kompetansefond ble opprettet av
kommunene i tidligere Vest-Agder i 2000, mens stiftelsen
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet av
kommunene i tidligere Aust-Agder i 2003. Stiftelsene har nær
identiske formål, og har en rekke felles samarbeidspartnere
og har samarbeidet om en rekke prosjekter.
Styrene i de to stiftelsene nedsatte derfor i 2019 en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeidet et beslutningsdokument
«Ett Agder – ett kompetansefond» som ga anbefalinger knyttet
til en eventuell sammenslåing av de to stiftelsene.

•

Ansatte i Sørlandets Kompetansefond skal ivaretas på best
mulige måte ved en sammenslåing av stiftelsene. Ingen
ansatte skal sies opp.

•

På prinsipielt grunnlag bør stillingen som adm. dir. / daglig
leder lyses ut slik at styret selv kan engasjere adm. dir. /
daglig leder. En bør da også vurdere om stillingen som adm.
dir. / daglig leder skal være en åremålsstilling. På kort sikt
kan det være aktuelt med overgangsordninger.

•

Arbeidsgruppens anbefalinger kan sammenfattes slik:

Den nye stiftelsen får navnet «Kompetansefondet».

•

Rådsforsamlingen i en ny stiftelse skal bestå av en representant med personlig vararepresentant fra hver av stift
erne valgt for hver kommunestyreperiode. Ved avstemming
anbefaler arbeidsgruppen at stemmene vektes etter innskutt kapital fra hver enkelt av de to tidligere stiftelsene,
slik at kommunene i Aust-Agder til sammen får 32 prosent
av stemmene og kommunene i Vest-Agder får 68 prosent av
stemmene. Innenfor disse rammene skal stemmene igjen
fordeles mellom kommunene etter folketallet i den enkelte
kommune per 1.1. i året før rådsforsamlingens møte.

Stiftelsen får Kristiansand som kontorkommune.
Styret i en sammenslått stiftelse får syv medlemmer, og bør ha
kompetanse innen næringsliv, politikk og forskning/utdanning.

•

Stiftelsens grunnkapital består av den ved stiftelsen
innskutte kapital, og senere innbetalt beløp til sammen
kroner 1 066 400 000.

•

Den nye stiftelsen får en ordning med sekretariat engasjert
direkte av stiftelsen.

«Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har
27.5.2020 drøftet en eventuell sammenslåing av Sørlandets
Kompetansefond og Aust-Agder utviklingsog kompetansefond. Styret ser det som naturlig at de to kompetansefondene
på sikt slås sammen. Beslutningsnotatet «Ett Agder – ett
kompetansefond» gir et godt grunnlag for videre samtaler.
Det endelige grunnlaget for en eventuell sammenslåing må ha
bedre balanse mellom to likeverdige parter.»

Det var derfor ikke lenger grunnlag for å arbeide videre med
en sammenslåing av de to kompetansefondene.

Tilsagn

Sum tilsagn

•
•
•

Styret i Sørlandets kompetansefond sluttet seg til arbeids
gruppen innstilling. Rådsforsamlingen i Sørlandets
kompetansefond som har beslutningsmyndighet i slike saker,
ønsket ikke en sammenslåing av de to fondene på gjeldene
tidspunkt.

•

•
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Utarbeidelsen av en felles strategi for utdeling av midler
vil være det nye styrets ansvar. Samtidig peker arbeids
gruppen på at det nye kompetansefondet skal sikre at
fondene får til mer sammen enn man i dag gjør hver for
seg. En viktig målsetting vil være å øke utdanningsnivået
i hele Agder. Begge dagens stiftelser har felles erfaringer
knyttet til behovet for å prioritere større og mer langsiktige
prosjekter, og den nye stiftelsen bør videreutvikle sam
arbeidet med naturlige samarbeidspartnere.
Utarbeidelse av kapitalforvaltningsstrategi for et nytt
felles fond vil også være det nye styrets ansvar. Arbeids
gruppens vil imidlertid tilrå at en legger opp til en strategi
hvor en i hovedsak følger de strategiske vektene til Statens
pensjonsfond utland med en aksjeandel som for tiden
er på 70 %. Det er videre viktig at en innarbeider en
rebalanseringsstrategi og tar etiske hensyn i forvaltningen.
Styret bør også vurdere å plassere midler som kan komme
næringslivet på Agder til gode.
Etter arbeidsgruppens vurdering vil det være opp til adm.
dir. / daglig leder i en ny stiftelse å vurdere behovet for
investeringsrådgivning. For øvrig har arbeidsgruppen
utarbeidet forslag til vedtekter for den nye stiftelsen, med
bl.a. en ny formålsparagraf som bygger på bestemmelsene
i de gjeldende vedtektene for dagens to stiftelser.

>> 3.4 Ny administrativ organisering
Ved etableringen av Aust-Agder utviklings- og kompetansefond i
2003 påtok Aust-Agder fylkeskommune seg å være forretnings
fører og dekke sekretariatsfunksjonene for fondet. Det har vært
en god ordning for fondet som har kunnet nyte godt av fylkes
kommunens kompetanse og saksbehandlerkapasitet.

og ansatt ny daglig leder.
I desember 2020 ansatte styret advokat Ole Magnus Heimvik som
ny daglig leder i hel stilling. Heimvik vil tiltre stillingen som daglig
leder 1. april 2021. Heimvik vil være eneste ansatte i fondet.
I tillegg er det inngått avtaler med Agder fylkeskommune om
lønn- og regskapstjenester og sak- og arkivtjenester. Videre er
det inngått avtale med IKT Agder når det gjelder IKT-tjenester.
Inntil videre vil fondets sekretariat fortsatt være lokalisert i
Administrasjonsbygget i Arendal.

Sommeren 2020 meddelte Agder fylkeskommune at fylkes
kommunen ikke ville videreføre denne ordningen fra og med
2021. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har derfor i
løpet av høsten 2020 etablert et eget selvstendig sekretariat

4. Økonomi
For 2020 er samlet avkastning på kapitalen på 45 994 909
kroner etter at depotkostnadene til Gabler er fratrukket.
Driftskostnadene var på 1 508 482 kroner. Dette gir et resultat
før skatt på 44 486 428 kroner.

Grunnkapitalen er på 244 mill. kroner. For å opprettholde
fondets realverdi avsettes 4 342 784 kroner til tilleggskapitalen.
Etter dekning av utdelinger gjennom 2020 er det av årets
overskudd tillagt 32 445 501 kroner til bufferkapitalen.
Ved utgangen av året er dermed tilleggskapitalen på totalt
94 403 094 kroner, og bufferkapitalen er på 151 739 319 kroner.

Det har videre i 2021 oppstått en situasjon hvor fondet er ilagt
inntekts- og formueskatt for investeringer i eiendomsfond for
årene 2018 og 2019. Utgiftene til dette samt anslag på skatte
kostnad for 2020 er tatt inn i regnskapet for 2020. Samlet
skattekostnad er på 1 520 927 kroner slik at overskuddet etter
skatt er på 42 965 501 kroner.

I balanseregnskapet er det 24 mill. kroner i fri egenkapital.
Det er avsatt 12 millioner kroner til utdeling av midler i 2021
og 12 mill. kroner til utdeling i 2022.
Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.

Arendal, 21. mai 2021

Tormod Vågsnes
styreleder

Bodil Slettebø
nestleder

Rita Hansen

Kjetil Glimsdal

Oddvar Espegren

Sverre Valvik

Anne Hestness Trommestad
varamedlem
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Ole Magnus Heimvik
daglig leder
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RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12.20
Note

BALANSE PR. 31.12.20

2020

2019

AVKASTNING AV KAPITAL

2020

2019

FORDRINGER

Inntekter av finansielle eiendeler

Interimskonto DNB

Renteinntekter

38 961

56 752

Rente verdipapirer

1 900 745

2 422 621

Urealisert gevinst finansielle eiendeler

6 644 989

52 986 762

Realisert gevinst finansielle eiendeler

44 532 440

974 965

Andre finansinntekter
Sum inntekter av finansielle eiendeler

Urealisert tap finansielle eiendeler
10

Renteutgifter
Andre finanskostnader

Sum fordringer

7 738

FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

3 165 807

3 404 219

56 282 942

59 845 319

Globale obligasjoner

3

5 557 754

Realisert tap finansielle eiendeler

7 738

Andre kortsiktige fordringer

Norske obligasjoner

Kostnader vedrørende finansielle eiendeler

Kostnader verdipapirer

Note

0

3

75 061 712

95 832 877

123 878 565

115 216 765

Norske aksjer

4

18 017 425

32 991 710

Globale aksjer

4

240 428 327

177 121 366

Eiendomsfond

5

74 590 727

72 110 142

Venturefond

5

1 650 000

1 170 000

533 626 755

494 442 861

3 945 115

49 166

785 163

728 116

0

0

Bankinnskudd

1 972 837

2 392 448

Sum omløpsmidler

535 716 772

496 843 046

Sum eiendeler

535 716 772

496 843 046

0

0

Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler

10 288 032

777 282

Sum avkastning av kapital

45 994 909

59 068 037

Sum finansielle omløpsmidler

9

EGENKAPITAL
Driftskostnader

Grunnkapital

6

244 000 000

244 000 000

Tilleggskapital

6

94 403 094

90 060 310

338 403 094

334 060 310

6

151 739 319

119 789 351

6

24 000 000

24 000 000

Lønnskostnader, arbeidsgiveravgift og feriepenger

2

817 069

0

Styre- og møtegodtgjørelse

2

295 811

328 480

15 309

25 960

Bufferkapital

2

25 000

25 000

Fri kapital

Møtekostnader
Revisjonshonorar
Konsulenttjenester
Administrasjonskostnader
Sum driftskostnader

Sum bunden kapital

303 156

140 176

Sum fri kapital

175 739 319

143 789 351

52 137

287 787

Sum egenkapital

514 142 413

477 849 661

1 508 482

807 404

166 574

50 011

KORTSIKTIG GJELD

Årets overskudd før skatt
Skattekostnad

44 486 428
11

ÅRETS OVERSKUDD ETTER SKATT

58 260 633

1 520 927

0

42 965 501

58 260 633

OVERFØRINGER

Leverandørgjeld
Skyldig skattetrekk

86 790

38 007

Skyldig arbeidsgiveravgift

38 798

13 168

Skyldig feriepenger

85 800

0

Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger

12 098

0

Overført fra bufferkapital

6

−4 342 784

−7 191 122

Avsatt til tilleggskapital

6

4 342 784

7 191 122

Avsatt til bufferkapital

6

32 445 501

46 684 633

Annen kortsiktig gjeld

Avsatt til annen egenkapital

6

10 520 000

11 576 000

Sum kortsiktig gjeld

42 965 501

58 260 633

Sum overføringer

18

Betalbar skatt

11

1 520 927

0

Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

7,8

19 503 373

18 883 168

160 000

9 031

Sum egenkapital og gjeld

19

21 574 360

18 993 386

535 716 772

496 843 046
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Noter til regnskapet 2019
NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkning av
prinsippendringer

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

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven
av 1998.

Skatt

NOTE 4: NORSKE OG GLOBALE AKSJER
Antall andeler

Stiftelsen er kun skattepliktig for inntekter og formue knyttet
til eierandeler i deltakerlignende selskaper.
Skyldig skatt for andel av inntekt og formue i inntektsåret,
vises i resultatregnskapet som skattekostnad og skyldig
betalbar skatt i balansen. Det opereres ikke med utsatt skattog utsatt skattefordel, da stiftelsen ikke har skattemessige
posisjoner som skyldes midlertidige forskjeller mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost
og antatt virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Realiserte og urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler
inntektsføres på tidspunkt for opptjening.
Selskapet er i all hovedsak fritatt for inntekts- og formuesskatt.

Kurs
Pr. 31.12.20

Bokført verdi

Markedsverdi

NORSKE AKSJER

DI Norske Aksjer Institusjon 2

4 988

3 042,59

15 175 183

15 175 183

Artic Norwegian Equities II

9 569

1 861,98

17 816 527

17 816 527

21 334 711

1,3

27 233 759

27 233 759

GLOBALE AKSJER

Ardevora Glob Eq
Landsdown DM LO

252 612

126,9

32 046 742

32 046 742

AKO Global Lg-Only

14 400

1 034,6

14 897 952

14 897 952

AKO Global Long Only

30 152

1 273,0

38 382 868

38 382 868

194 278

115,5

22 432 360

22 432 360

9 355

670,8

53 461 730

53 461 730

26 487 063

2,0

NOTE 2 : Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor

TT INT/SHS

Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende
papirer som er børsnoterte og som inngår i en handels
portefølje vurderes til virkelig verdi.

Selskapet har i 2020 hatt ansatt daglig leder, og det er utbetalt
kr.600 000 i lønn.
Det er utbetalt kr. 64 000 styrehonorar til styreleder og
kr. 231 811 i møtegodtgjørelse til styret for 2020.

Generation IM Global Equity

Fordringer

Revisor

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.
Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

Sum utbetalt til revisor for utførte revisjonstjenester er
kr. 25 000. Beløpet er inklusiv mva.

Finansielle omløpsmidler

Ansk.kost

Treligga/SH
Sum aksjer

51 972 916

51 972 916

258 445 751

258 445 751

Bokført verdi

Markedsverdi

NOTE 3: NORSKE OG GLOBALE OBLIGASJONER
Antall andeler

Ansk.kost

Kurs
Pr. 31.12.20

Bokført verdi

Markedsverdi

75 061 712

75 061 712

75 061 712

75 061 712

NOTE 5: NORSKE EIENDOMSFOND, VENTUREFOND

NORSKE OBLIGASJONER

DNB Obligasjon III

Antall andeler

7 204

Sum norske obligasjoner

10 419,6
-

Blue Bay IG Glob
Pimco Global Bond
Pimco GLB/SHS
Templeton Global Bond

Aberdeen GI EM
25 820

1 239,2

31 994 503

31 994 503

Aberdeen Global EM

2 718 560

11,7

31 861 519

31 861 519

Sum eiendomsfond

268 726

115,5

31 037 904

31 037 904

2 825 014

10,3

28 984 639

28 984 639

383 156

128,8

49 345 262

49 345 262

36

693 719,7

24 993 017

24 993 017

363 915

0,7

252 448

252 448

74 590 727

74 590 727

VENTUREFOND

Sum globale obligasjoner

-

123 878 565

123 878 565

Skagerak Maturo AS

Sum obligasjoner

-

198 940 277

198 940 277

Sum venturefond
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Kurs
Pr. 31.12.20

EIENDOMSFOND

DnB Scandinavian PropFund 4
GLOBALE OBLIGASJONER

Ansk.kost

1 941 176

21

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 650 000
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING:

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.

Uttalelse om revisjonen av
årsregnskapet
Konklusjon

NOTE 6: EGENKAPITAL
Grunnkapital

Inngående balanse 01.01.20

Tilleggskapital

Bufferkapital

Fri egenkapital

Sum

244 000 000

90 060 310

119 789 351

24 000 000

477 849 661

Vedtatte utdelinger i året

0

0

0

-10 520 000

-10 520 000

Tilbakeførte midler

0

0

3 847 250

0

3 847 250

Årets tillegg til kapital

0

4 342 784

-4 342 784

0

0

Årets underskudd
Egenkapital pr 31.12.20

0

0

32 445 501

10 520 000

42 965 501

244 000 000

94 403 094

151 739 318

24 000 000

514 142 412

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 oppstå 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/revisjons
beretning-revisors-oppgaver-og-plikter/

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god
revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (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.

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.

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
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og
forskrifter.

Øvrig informasjon

NOTE 8: VEDTATTE UTDELINGER, IKKE UTBETALT

Vedtatt utdeling av midler 2020, rest ikke utbetalt

10 520 000

Vedtatt utdeling av midler 2019, rest ikke utbetalt

6 519 606

Vedtatt utdeling av midler 2018, rest ikke utbetalt

540 000

Vedtatt utdeling av midler 2017, rest ikke utbetalt

120 000

Vedtatt utdeling av midler 2016, rest ikke utbetalt

1 600 000

Vedtatt utdeling av midler 2015, rest ikke utbetalt

121 250

Vedtatt utdeling av midler 2013, rest ikke utbetalt

82 517

Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

Vi har revidert stiftelsen Aust-Agder utviklings- og
kompetansefonds årsregnskap som viser et overskudd på
kr 42 965 501. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2020, 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 2020, og av dets
resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

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
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige
informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

19 503 373

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag 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 oversiktlig r egistrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskaps
opplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om utdeling og forvaltning

NOTE 9: Bankinnskudd

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 39 996

NOTE 10: KOSTNADER VERDIPAPIRER

NOTE 10: KOSTNADER VERDIPAPIRER

Styret og daglig leder 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

Kostnader verdipapirer omfatter:

2020

2019

Gabler Investments AS

145 965

108 375

Depothonorar og fee-reduction fee

639 198

619 741

785 163

728 116

Sum:

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at stiftelsen
er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene
for øvrig.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
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•
•

Kostnader til Gabler Investments AS for
finansiell oppfølging
Depothonorar og fee reduction fee for
DNB obligasjoner

Ketil Raknes
registrert revisor
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