
 

  side 1 av 20 

 
 

Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
Dato: 18.02.2022  
Tid 09:00 
Sted: Administrasjonsbygget, Arendal  
 
 
Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 
Tormod Vågsnes Styreleder   
Bodil Slettebø Nestleder i utvalg   
Bente Christensen Utvalgsmedlem   
Sverre Valvik Utvalgsmedlem   
Kjetil Glimsdal Utvalgsmedlem   
Oddvar Espegren Utvalgsmedlem   
Rita Hansen Utvalgsmedlem   
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ole Magnus Heimvik Daglig leder 
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste. 
 
Protokollfører: daglig leder Ole Magnus Heimvik   
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Arendal, den 24.02.2022 
  
Tormod Vågsnes    Bodil Slettebø    Sverre Valvik 
Styreleder     Nestleder  
 
 
Kjetil Glimsdal    Oddvar Espegren    Rita Hansen 
 
 
Bente Christensen        Ole Magnus Heimvik  
 
 
 
Saker til behandling 

 
 
1/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 
 
 
Arkivsak-dok. 22/04931-3 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 1/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøtet 26. november 2021 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Protokoll fra styremøte 26. november 2022 godkjennes. 
 
[Lagre]  
 

Arendal, den 24.02.2022 

Tormod Vågsnes 
Styreleder 

Bodil Slettebø 
Nestleder 

Sverre Valvik 

Kjetil Glimsdal Oddvar Espegren Rita Hansen 

Bente Christensen Ole Magnus Heimvik 

Saker til behandling 

1/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. november 2021 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/04931-3 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
1Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
1/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøtet 26. november 2021 godkjennes. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Protokoll fra styremøte 26. november 2022 godkjennes. 

[Lagre] 
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2/22 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. 
januar 2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/04931-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 2/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
3/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. februar 2022, samt 
handlingsrom 
 
 
Arkivsak-dok. 22/04931-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 3/22 

 
 

2/22 Avkastning på fondets kapital pr. 31. desember 2021 og 31. 
januar 2022 

Arkivsak-dok. 22/04931-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
2/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 

[Lagre] 

3/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. februar 2022, samt 
handlingsrom 

Arkivsak-dok. 22/04931- 7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
3/22 
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Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
4/22 READ Agder - Søknad om støtte 
 
 
Arkivsak-dok. 21/21576-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 4/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet READ 
Agder for 2022 med NOK 500.000,-. Støtte for senere år må vurderes ut fra 
nye søknader de enkelte år.  
 

2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2022 på NOK 5.500.000,-. 
 

3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet og avtale om støtte. 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 

Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar sak om tildelte tilskudd til etterretning. 

[Lagre] 

4/22 READ Agder - Søknad om støtte 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

21/21576-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
1Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
4/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet READ 

Agder for 2022 med NOK 500.000,-. Støtte for senere år må vurderes ut fra 
nye søknader de enkelte år. 

2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2022 på NOK 5.500.000,-. 

3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet og avtale om støtte. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 
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Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet READ 
Agder for 2022 med NOK 500.000,-. Støtte for senere år må vurderes ut fra 
nye søknader de enkelte år.  

2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2022 på NOK 5.500.000,-.  
 

3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet og avtale om støtte. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
5/22 UiA - Senter for e-helse - videreføring - Agder som 
mønsterregion innen e-helse 
 
 
Arkivsak-dok. 22/05447-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 5/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK  2 millioner i støtte til 
prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, 
ved UiA. Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er 
benyttet og med grunnlag i de endringer som har funnet sted i prosjektet i 
forhold til opprinnelig søknad.  
 

2. Tilsvarende kan det være relevant å justere støtten ned også siste prosjektår, 
men dette vil bli vurdert ved behandling av eventuell søknad for 2023. 
  

3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i revidert budsjett vedlagt årets søknad.  
 

4. Tilsagnet forutsetter at sluttrapport med revidert regnskap og en vurdering av 
resultat og nytteverdi oversendes AAUKF ved prosjektavslutning og før 
sluttutbetaling finner sted.  
 

5. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrev og avtale om støtte som forutsettes 
signert av mottaker.  
 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet READ 

Agder for 2022 med NOK 500.000,-. Støtte for senere år må vurderes ut fra 
nye søknader de enkelte år. 

2. Støtten innvilges basert på et totalbudsjett for 2022 på NOK 5.500.000,-. 

3. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrevet og avtale om støtte. 

[Lagre] 

5/22 UiA - Senter for e-helse - videreføring - Agder som 
mønsterregion innen e-helse 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/05447-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
5/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner i støtte til 

prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, 
ved UiA. Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er 
benyttet og med grunnlag i de endringer som har funnet sted i prosjektet i 
forhold til opprinnelig søknad. 

2. Tilsvarende kan det være relevant å justere støtten ned også siste prosjektår, 
men dette vil bli vurdert ved behandling av eventuell søknad for 2023. 

3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i revidert budsjett vedlagt årets søknad. 

4. Tilsagnet forutsetter at sluttrapport med revidert regnskap og en vurdering av 
resultat og nytteverdi oversendes AAUKF ved prosjektavslutning og før 
sluttutbetaling finner sted. 

5. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrev og avtale om støtte som forutsettes 
signert av mottaker. 
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6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
Styremedlem Sverre Valvik foreslo følgende tillegg/justering under punkt 1.  
 
Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er benyttet som 
forutsatt (underforbruk). Det vises også til at prosjektstyringen i forhold til omsøkt 
prosjekt er mangelfull. Frister i tidligere tildelinger er ikke overholdt og rapportering 
og informasjon knyttet til endringer i prosjektet er ikke tilfredsstillende.  
 
Votering 
Administrasjonens forslag med tillegg/justering ble enstemmig vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner i støtte til 

prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, ved 
UiA. Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er benyttet 
som forutsatt (underforbruk). Det vises også til at prosjektstyringen i forhold til 
omsøkt prosjekt er mangelfull. Frister i tidligere tildelinger er ikke overholdt og 
rapportering og informasjon knyttet til endringer i prosjektet er ikke 
tilfredsstillende.  
 

2. Tilsvarende kan det være relevant å justere støtten ned også siste prosjektår, 
men dette vil bli vurdert ved behandling av eventuell søknad for 2023.  

 
3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i revidert budsjett vedlagt årets søknad.  

 
4. Tilsagnet forutsetter at sluttrapport med revidert regnskap og en vurdering av 

resultat og nytteverdi oversendes AAUKF ved prosjektavslutning og før 
sluttutbetaling finner sted.  

 
5. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrev og avtale om støtte som forutsettes 

signert av mottaker.  
 

6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
6/22 Politikk for store samfunnsutfordringer - søknad - videreføring 
 

6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 
Styremedlem Sverre Valvik foreslo følgende tillegg/justering under punkt 1. 

Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er benyttet som 
forutsatt (underforbruk). Det vises også til at prosjektstyringen i forhold til omsøkt 
prosjekt er mangelfull. Frister i tidligere tildelinger er ikke overholdt og rapportering 
og informasjon knyttet til endringer i prosjektet er ikke tilfredsstillende. 

Votering 
Administrasjonens forslag med tillegg/justering ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1 . Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner i støtte til 

prosjektet «Agder som mønsterregion innen e-helse ved Senter for e-helse, ved 
UiA. Tilskuddet er justert ned med grunnlag i at tidligere tildelinger ikke er benyttet 
som forutsatt (underforbruk). Det vises også til at prosjektstyringen i forhold til 
omsøkt prosjekt er mangelfull. Frister i tidligere tildelinger er ikke overholdt og 
rapportering og informasjon knyttet til endringer i prosjektet er ikke 
tilfredsstillende. 

2. Tilsvarende kan det være relevant å justere støtten ned også siste prosjektår, 
men dette vil bli vurdert ved behandling av eventuell søknad for 2023. 

3. Tilskuddet er bevilget med grunnlag i revidert budsjett vedlagt årets søknad. 

4. Tilsagnet forutsetter at sluttrapport med revidert regnskap og en vurdering av 
resultat og nytteverdi oversendes AAUKF ved prosjektavslutning og før 
sluttutbetaling finner sted. 

5. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrev og avtale om støtte som forutsettes 
signert av mottaker. 

6. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. 

[Lagre] 

6/22 Politikk for store samfunnsutfordringer - søknad - videreføring 
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Arkivsak-dok. 22/06086-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 6/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak  

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner til 
prosjektet «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».  
 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner 
over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  
 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en 
årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret. 
 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet 
og avtale om støtte. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner til 
prosjektet «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».  

 
2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner 

over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  

 
3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 

prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en 
årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret.  

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06086-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
6/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1 . Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner til 

prosjektet «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer». 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner 
over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en 
årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret. 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet 
og avtale om støtte. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1 . Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 2 millioner til 

prosjektet «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer». 

2. Tilskuddet er bevilget med bakgrunn i et kostnadsoverslag på 21,4 mill. kroner 
over fem år. Ved avkorting av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 

3. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond er positive til videre oppfølging av 
prosjektet gitt at prosjektet har en tilfredsstillende fremdrift. Det skal foretas en 
årlig vurdering av resultat og nytteverdi som forelegges styret. 
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4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi av prosjektet 

oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når prosjektet er 
gjennomført. 

 
5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet 

og avtale om støtte. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
7/22 Campus Sør - SSHF - Videreføring 
 
 
Arkivsak-dok. 22/06530-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 7/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til 
videreføring av prosjektet Campus Sør v/Sørlandet Sykehus HF med NOK 
500.000,- som omsøkt. Videre aksepteres at støtte med NOK 500.000,-, 
innvilget for 2021, overføres til 2022. 

 
2. Støtte er innvilget basert på at prosjektet har en totalramme på NOK 

27.000.000,- i perioden 2021-2023. reduksjon i prosjektets omfang kan 
medføre avkortning i støtten.  
 

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

4. Øvrige vilkår for støtte fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som 
forutsettes signert av støttemottaker.  
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 

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

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet 
og avtale om støtte. 

[Lagre] 

7/22 Campus Sør - SSHF - Videreføring 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06530-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
1Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
7/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til 

videreføring av prosjektet Campus Sør v/Sørlandet Sykehus H F med NOK 
500.000,- som omsøkt. Videre aksepteres at støtte med NOK 500.000,-, 
innvilget for 2021, overføres til 2022. 

2. Støtte er innvilget basert på at prosjektet har en totalramme på NOK 
27.000.000,- i perioden 2021-2023. reduksjon i prosjektets omfang kan 
medføre avkortning i støtten. 

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

4. Øvrige vilkår for støtte fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som 
forutsettes signert av støttemottaker. 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 
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Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til 
videreføring av prosjektet Campus Sør v/Sørlandet Sykehus HF med NOK 
500.000,- som omsøkt. Videre aksepteres at støtte med NOK 500.000,-, 
innvilget for 2021, overføres til 2022.  
 

2. Støtte er innvilget basert på at prosjektet har en totalramme på NOK 
27.000.000,- i perioden 2021-2023. reduksjon i prosjektets omfang kan 
medføre avkortning i støtten.  
 

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

4. Øvrige vilkår for støtte fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som 
forutsettes signert av støttemottaker.  
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
8/22 KS - Inn i jobb 
 
 
Arkivsak-dok. 21/20736-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 8/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 400.000,- for 2022 til 
KS Agder sitt prosjekt «Inn i jobb».  

2. Eventuelle støtte videre forutsetter ny søknad. Det gis ingen løfter om videre 
støtte nå.  

3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 1.000.000,- 
for 2022. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til 

videreføring av prosjektet Campus Sør v/Sørlandet Sykehus H F med NOK 
500.000,- som omsøkt. Videre aksepteres at støtte med NOK 500.000,-, 
innvilget for 2021, overfores til 2022. 

2. Støtte er innvilget basert på at prosjektet har en totalramme på NOK 
27.000.000,- i perioden 2021-2023. reduksjon i prosjektets omfang kan 
medføre avkortning i støtten. 

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

4. Øvrige vilkår for støtte fremgår av tildelingsbrev og avtale om støtte som 
forutsettes signert av støttemottaker. 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. 

[Lagre] 

8/22 KS - Inn i jobb 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

21/20736-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
8/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 400.000,- for 2022 til 

KS Agder sitt prosjekt «Inn i jobb». 
2. Eventuelle støtte videre forutsetter ny søknad. Det gis ingen løfter om videre 

støtte nå. 
3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 1.000.000,- 

for 2022. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 
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4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 
prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når 
prosjektet er gjennomført. 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet 
og avtale om støtte. 

 
 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 400.000,- for 2022 til 
KS Agder sitt prosjekt «Inn i jobb».  
 

2. Eventuelle støtte videre forutsetter ny søknad. Det gis ingen løfter om videre 
støtte nå.  
 

3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 1.000.000,- 
for 2022. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet.  
 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 
prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når 
prosjektet er gjennomført.  
 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet 
og avtale om støtte. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
9/22 Søknad - Shift - Senter for entreprenørskap - 
Handelshøyskolen UiA 
 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 
prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når 
prosjektet er gjennomført. 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet 
og avtale om støtte. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 400.000,- for 2022 til 
KS Agder sitt prosjekt «Inn i jobb». 

2. Eventuelle støtte videre forutsetter ny søknad. Det gis ingen løfter om videre 
støtte nå. 

3. Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 1.000.000,- 
for 2022. Ved avkortning av prosjektets endelige kostnader blir tilskuddet 
tilsvarende avkortet. 

4. Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidert 
prosjektregnskap, oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond når 
prosjektet er gjennomført. 

5. Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2025. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet 
og avtale om støtte. 

[Lagre] 

9/22 Søknad - Shift - Senter for entreprenørskap - 
Handelshøyskolen UiA 
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Arkivsak-dok. 22/06229-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 9/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne 
innvilge søknad om støtte til Shift – ved Senter for entreprenørskap som 
omsøkt.  

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne 
innvilge søknad om støtte til Shift – ved Senter for entreprenørskap som 
omsøkt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 
10/22 Søknad DIH Oceanopolis - EDIH - Digitalisering 
 
 
Arkivsak-dok. 22/06312-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 10/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne 
innvilge støtte til søknaden fra DIH Oceanopolis knyttet til digitaliseringsstøtte. 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06229-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
9/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 

1 . Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne 
innvilge søknad om støtte til Shift - ved Senter for entreprenørskap som 
omsøkt. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1 . Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne 

innvilge søknad om støtte til Shift - ved Senter for entreprenørskap som 
omsøkt. 

[Lagre] 

10/22 Søknad DIH Oceanopolis - EDIH - Digitalisering 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06312-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
10/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1 . Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne 

innvilge støtte til søknaden fra DIH Oceanopolis knyttet til digitaliseringsstøtte. 
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Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne innvilge 
støtte til søknaden fra DIH Oceanopolis knyttet til digitaliseringsstøtte. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
11/22 Sluttrapport - Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode 
 
 
Arkivsak-dok. 21/16632-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 11/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Jobbklar Utvikling AS vedrørende 
prosjektet «Ansettelse som metode». 
 

2. Sluttutbetaling med NOK 404.179,- finner sted så snart revisjonsbekreftet 
regnskap er mottatt. Restbeløpet på NOK 8.321,- trekkes inn som ubenyttet. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner dessverre ikke å kunne innvilge 
støtte til søknaden fra DIH Oceanopolis knyttet til digitaliseringsstøtte. 

[Lagre] 

11/22 Sluttrapport - Jobbklar Utvikling AS - Ansettelse som metode 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

21/16632-7 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
11/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1. Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Jobbklar Utvikling AS vedrørende 

prosjektet «Ansettelse som metode». 

2. Sluttutbetaling med NOK 404.179,- finner sted så snart revisjonsbekreftet 
regnskap er mottatt. Restbeløpet på NOK 8.321,- trekkes inn som ubenyttet. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond – vedtak 

1. Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Jobbklar Utvikling AS vedrørende 
prosjektet «Ansettelse som metode».  
 

2. Sluttutbetaling med NOK 404 179,- finner sted så snart revisjonsbekreftet 
regnskap er mottatt. Restbeløpet på NOK 8.321,- trekkes inn som ubenyttet. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
12/22 KS - Agder - Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling 
 
 
Arkivsak-dok. 22/06385-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 12/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning sluttrapporten 
fra KS Agder 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning 
sluttrapporten fra KS Agder vedrørende prosjektet Drømmejobben.  

 
Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 960.000,- (bevilget i 2020), 
utbetales som forespurt. 
[Lagre]  
 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret tar til etterretning sluttrapporten fra Jobbklar Utvikling AS vedrørende 
prosjektet «Ansettelse som metode». 

2. Sluttutbetaling med NOK 404 179,- finner sted så snart revisjonsbekreftet 
regnskap er mottatt. Restbeløpet på NOK 8.321,- trekkes inn som ubenyttet. 

[Lagre] 

12/22 KS - Agder - Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06385-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
12/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning sluttrapporten 
fra KS Agder 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning 

sluttrapporten fra KS Agder vedrørende prosjektet Drømmejobben. 

Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 960.000,- (bevilget i 2020), 
utbetales som forespurt. 
[Lagre] 
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13/22 UiA - Flykningbarns møter med barnehager og lokalmiljø 
 
 
Arkivsak-dok. 22/06408-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 13/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning 
sluttrapporten fra UiA vedrørende prosjektet Flyktningbarns møter med 
barnehager og lokalmiljø. 
 

2. Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 125.000,- (bevilget i 
2020), utbetales som forespurt. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning 
sluttrapporten fra UiA vedrørende prosjektet Flyktningbarns møter med 
barnehager og lokalmiljø. 

2. Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 125.000,- (bevilget i 
2020), utbetales som forespurt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 
14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling 
 
 

13/22 UiA - Flykningbarns møter med barnehager og lokalmiljø 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06408-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
13/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning 
sluttrapporten fra UiA vedrørende prosjektet Flyktningbarns møter med 
barnehager og lokalmiljø. 

2. Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 125.000,- (bevilget i 
2020), utbetales som forespurt. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar til etterretning 

sluttrapporten fra UiA vedrørende prosjektet Flyktningbarns møter med 
barnehager og lokalmiljø. 

2. Sluttoppgjør av samlet gjenstående bevilgning med NOK 125.000,- (bevilget i 
2020), utbetales som forespurt. 

[Lagre] 

14/22 Innafor - Blå Kors - Sluttrapport - Sluttutbetaling 
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Arkivsak-dok. 22/06509-9 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
14 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 14/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten 
vedrørende prosjektet Innafor til etterretning. 
 

2. Sluttutbetaling med NOK 247.500,- gjennomføres som forespurt. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten 
vedrørende prosjektet Innafor til etterretning.  

2. Sluttutbetaling med NOK 247.500,- gjennomføres som forespurt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
15/22 AI - HUB - UiA - Statusrapport - Delutbetaling 
 
 
Arkivsak-dok. 22/06489-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 15/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar statusrapporten til 
orientering. 
 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06509-9 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
14 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
14/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten 

vedrørende prosjektet Innafor til etterretning. 

2. Sluttutbetaling med NOK 247.500,- gjennomføres som forespurt. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar sluttrapporten 

vedrørende prosjektet Innafor til etterretning. 
2. Sluttutbetaling med NOK 247.500,- gjennomføres som forespurt. 

[Lagre] 

15/22 Al - HUB - UiA - Statusrapport - Delutbetaling 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06489-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
11Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
15/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar statusrapporten til 

orientering. 
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2. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 320.000,- gjennomføres som 
forespurt. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar statusrapporten til 
orientering.  

2. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 320.000,- gjennomføres som 
forespurt. 

 
[Lagre]  
 
 
 
 
16/22 Utvidet samarbeid med Sørlandets kompetansefond? 
 
 
Arkivsak-dok. 22/04931-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
16 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 16/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret gir daglig leder fullmakt til å søke å fremforhandle en samlet 
samarbeidsavtale som presenteres som egen sak på et styremøte i løpet av 
våren 2022. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
Styret ønsket en orientering fra SKF og videre behandling av saken utsettes til neste 
møte. 
 

2. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 320.000,- gjennomføres som 
forespurt. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond tar statusrapporten til 

orientering. 
2. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 320.000,- gjennomføres som 

forespurt. 

[Lagre] 

16/22 Utvidet samarbeid med Sørlandets kompetansefond? 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/04931-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
16 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
16/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1. Styret gir daglig leder fullmakt til å søke å fremforhandle en samlet 

samarbeidsavtale som presenteres som egen sak på et styremøte i løpet av 
våren 2022. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 
Styret ønsket en orientering fra SKF og videre behandling av saken utsettes til neste 
møte. 
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Votering 
 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Saken utsettes. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
17/22 Administrative endringer - kontor, systemer mv 
 
 
Arkivsak-dok. 22/04931-1 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 17/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale om leie av kontor, avtale om 
revisortjenester, og fremforhandle og inngå avtale om dokumentbehandling mv.  
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale om leie av kontor, avtale om 
revisortjenester, og fremforhandle og inngå avtale om dokumentbehandling mv. 
Videre gis daglig leder fullmakt til å si opp eksisterende avtaler på de samme 
tjenester/leveranser. 
[Lagre]  
 
 
 
 
18/22 Agder kunstfagskole - forespørsel om fornyet vurdering 

Votering 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Saken utsettes. 

[Lagre] 

17/22 Administrative endringer - kontor, systemer mv 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/04931-1 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
17/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale om leie av kontor, avtale om 
revisortjenester, og fremforhandle og inngå avtale om dokumentbehandling mv. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale om leie av kontor, avtale om 
revisortjenester, og fremforhandle og inngå avtale om dokumentbehandling mv. 
Videre gis daglig leder fullmakt til å si opp eksisterende avtaler på de samme 
tjenester/leveranser. 
[Lagre] 

18/22 Agder kunstfagskole - forespørsel om fornyet vurdering 
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Arkivsak-dok. 22/06781-5 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
18 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 18/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Intet forslag til vedtak 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 
Møtebehandling 
Styret finner ikke grunnlag for å ta søknaden opp til fornyet vurdering.  
 
Votering 
Styret besluttet enstemmig å ikke ta søknaden opp til ny behandling. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret finner ikke grunnlag for å ta søknaden opp til fornyet vurdering. 
[Lagre]  
 
 
 
 
19/22 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 18.02.2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/04931-10 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022 19/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sakene til orientering 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/06781-5 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
18 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
18/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
Intet forslag til vedtak 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 

Møtebehandling 
Styret finner ikke grunnlag for å ta søknaden opp til fornyet vurdering. 

Votering 
Styret besluttet enstemmig å ikke ta søknaden opp til ny behandling. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret finner ikke grunnlag for å ta søknaden opp til fornyet vurdering. 
[Lagre] 

19/22 Eventuelt til styremøte i Aust-Agder utviklings- og 
kompetansefond 18.02.2022 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/04931-10 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
1Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
18.02.2022 

Saknr 
19/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar sakene til orientering 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 18.02.2022: 
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar sakene til orientering. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar sakene til orientering. 

[Lagre] 
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