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Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mars 2022 
   
Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 25. mars 2022 godkjennes.  
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Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mars 2022 

Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøte 25. mars 2022 godkjennes. 
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Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 

Dokumentnr.: 22/11326-1 side 1 av 1 



32/22 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.22 - 22/11326-1 Godkjenning av protokoll fra styremøte i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.22 : Møteprotokoll Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022

 

  side 1 av 12 

 
 

Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
Dato: 25.03.2022  
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 
 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
 
  

Dato: 
Tid 
Sted: 

Møteprotokoll 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

25.03.2022 
09:00 
Administrasjonsbygget, Arendal 

Møtende medlemmer: 
Navn Funksjon Parti Vara for 
Tormod Vågsnes 
Bodil Slettebø 
Bente Christensen 
Sverre Valvik 
Kjetil Glimsdal 
Oddvar Espegren 
Rita Hansen 

Styreleder 
Nestleder i utvalg 
Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 
Utvalgsmedlem 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ole Magnus Heimvik Daglig leder 

Det var ingen merknader til innkallingen. 
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Saker til behandling 

20/22 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 18. februar 2022 

Arkivsak-dok. 22/09486-1 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
1Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
20/22 
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Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøtet 18. februar 2022 godkjennes. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Protokoll fra styremøtet 18. februar 2022 godkjennes. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
21/22 Avkastning på fondets kapital per 28. februar 2022 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09486-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 21/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.   
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.  

Administrasjonens forslag til vedtak 
Protokoll fra styremøtet 18. februar 2022 godkjennes. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Protokoll fra styremøtet 18. februar 2022 godkjennes. 

[Lagre] 

21/22 Avkastning på fondets kapital per 28. februar 2022 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/09486-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
2 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
21/22 

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning. 
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[Lagre]  
 
 
 
 
22/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. mars 2022, samt 
handlingsrom 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09486-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 22/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret tar saken om tildelte tilskudd til etterretning 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
23/22 Søknad Impact HUB Agder AS - Welcome HUB Agder 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09221-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 23/22 

 

[Lagre] 

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

Arkivsak-dok. 22/09486-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
3 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
22/22 

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

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

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

[Lagre] 

23/22 Søknad Impact HUB Agder AS -Welcome HUB Agder 

Arkivsak-dok. 22/09221-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
4 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
23/22 
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Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet 
Welcome HUB Agder i 2022 med NOK 750.000,-. Støtte for etterfølgende år 
vil bli vurdert konkret for hvert enkelt år.  
 

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til prosjektet 
Welcome HUB Agder i 2022 med NOK 750.000,-. Støtte for etterfølgende år 
vil bli vurdert konkret for hvert enkelt år.  
 

Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
[Lagre]  
 
 
 
 
24/22 Søknad - XR Agder AS - Videreutvikling av Agder XR 
 
 
Arkivsak-dok. 22/07443-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 24/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte 
prosjektet Agder XR. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 

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

Welcome HUB Agder i 2022 med NOK 750.000,-. Støtte for etterfølgende år 
vil bli vurdert konkret for hvert enkelt år. 

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt 

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

Welcome HUB Agder i 2022 med NOK 750.000,-. Støtte for etterfølgende år 
vil bli vurdert konkret for hvert enkelt år. 

Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 
[Lagre] 

24/22 Søknad - XR Agder AS - Videreutvikling av Agder XR 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/07443-2 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
5 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
24/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte 

prosjektet Agder XR. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte prosjektet 
Agder XR. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
25/22 Delutbetaling - politikk for store samfunnsutfordringer 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09486-10 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 25/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 2.281.742,- innvilges som forespurt. 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 2.281.742,- innvilges som forespurt. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond finner ikke å kunne støtte prosjektet 
Agder XR. 

[Lagre] 

25/22 Delutbetaling - politikk for store samfunnsutfordringer 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/09486-10 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
6 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
25/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 2.281.742,- innvilges som forespurt. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Delutbetaling av innvilget støtte med NOK 2.281.742,- innvilges som forespurt. 

[Lagre] 
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26/22 Delutbetaling - Østre Agder samarbeidet IPR (Regionråd) - 
Agder helseklynge 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09486-13 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 26/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av 
støtte til Østre Agder Samarbeidet IPR, knyttet til prosjektet Agder 
helseklynge, med NOK 1.125.000,-. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av støtte 
til Østre Agder Samarbeidet IPR, knyttet til prosjektet Agder helseklynge, med NOK 
1.125.000,-. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
27/22 Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling - avklaring 
 
 
Arkivsak-dok. 22/06385-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 27/22 

 
 

26/22 Delutbetaling - Østre Agder samarbeidet IPR (Regionråd) - 
Agder helseklynge 

Arkivsak-dok. 22/09486-13 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
7 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
26/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av 

støtte til Østre Agder Samarbeidet I PR, knyttet til prosjektet Agder 
helseklynge, med NOK 1.125.000,-. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling av støtte 
til Østre Agder Samarbeidet IPR, knyttet til prosjektet Agder helseklynge, med NOK 
1.125.000,-. 

[Lagre] 

27/22 Drømmejobben - Sluttrapport - Sluttutbetaling - avklaring 

Arkivsak-dok. 22/06385-4 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
8 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
27/22 
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Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til KS 
Agder prosjektet Drømmejobben. Totalt utestående av innvilget beløp er NOK 
960.000,-. Daglig leder avklarer hva som er Kompetansefondets andel av ubenyttede 
midler. Dette inndras. Resterende andel utbetales til KS Agder.  
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til KS 
Agder prosjektet Drømmejobben. Totalt utestående av innvilget beløp er NOK 
960.000,-. Daglig leder avklarer hva som er Kompetansefondets andel av ubenyttede 
midler. Dette inndras. Resterende andel utbetales til KS Agder.  
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
28/22 Norce - Kompetansesenter for store forskningssøknader 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09486-15 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 28/22 

 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til 
NORCE knyttet til prosjektet Kompetansesenter for store forskningssøknader 
med NOK 300.000,-. 

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 

Administrasjonens forslag til vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til KS 
Agder prosjektet Drømmejobben. Totalt utestående av innvilget beløp er NOK 
960.000,-. Daglig leder avklarer hva som er Kompetansefondets andel av ubenyttede 
midler. Dette inndras. Resterende andel utbetales til KS Agder. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner sluttutbetaling til KS 
Agder prosjektet Drømmejobben. Totalt utestående av innvilget beløp er NOK 
960.000,-. Daglig leder avklarer hva som er Kompetansefondets andel av ubenyttede 
midler. Dette inndras. Resterende andel utbetales til KS Agder. 

[Lagre] 

28/22 Norce - Kompetansesenter for store forskningssøknader 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/09486-15 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
9 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
28/22 

Administrasjonens forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til 

NORGE knyttet til prosjektet Kompetansesenter for store forskningssøknader 
med NOK 300.000,-. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
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Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til 
NORCE knyttet til prosjektet Kompetansesenter for store forskningssøknader med 
NOK 300.000,-. 
 
 
[Lagre]  
 
 
 
 
29/22 Delutbetaling - KS - Agder - Inn i jobb - 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09486-17 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 29/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til 
KS Agder for prosjektet Inn i jobb, med NOK 200.000,- som omsøkt.  

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til KS 
Agder for prosjektet Inn i jobb, med NOK 200.000,- som omsøkt.  
 
 
[Lagre]  

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til 
N ORCE knyttet til prosjektet Kompetansesenter for store forskningssøknader med 
NOK 300.000,-. 

[Lagre] 

29/22 Delutbetaling - KS - Agder - Inn i jobb - 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/09486-17 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
29/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til 

KS Agder for prosjektet Inn i jobb, med NOK 200.000,- som omsøkt. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond godkjenner delutbetaling til KS 
Agder for prosjektet Inn i jobb, med NOK 200.000,- som omsøkt. 

[Lagre] 
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30/22 Investeringsanbefalinger - Gabler - Bytte av eiendomsfond 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09486-18 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 30/22 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man i henhold til 
investeringsråd fra forvalter investerer midlene fra salget av andeler i DNB 
Scandinavian Property Fund, med unntak av midler som eventuelt benyttes til 
utbetaling av tidligere innvilget støtte, i DEAS Eiendomsfond Norge. 
 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man inntil midlene 
kan skytes inn i nytt eiendomsfond plasserer midlene i samsvar med råd fra 
forvalter i Danske Invest Nors Obligasjon Institusjon.  
 

3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å 
følge dette opp og sikre at man så snart som mulig får foretatt endelig 
plassering som beskrevet i punkt 1 slik at allokering mellom aktivaklassene så 
snart som mulig igjen blir som forutsatt i kapitalforvaltningsstrategien.  

 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 

1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man i henhold til 
investeringsråd fra forvalter investerer midlene fra salget av andeler i DNB 
Scandinavian Property Fund, med unntak av midler som eventuelt benyttes til 
utbetaling av tidligere innvilget støtte, i DEAS Eiendomsfond Norge. 
 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man inntil midlene 
kan skytes inn i nytt eiendomsfond plasserer midlene i samsvar med råd fra 
forvalter i Danske Invest Nors Obligasjon Institusjon.  
 

30/22 Investeringsanbefalinger - Gabler - Bytte av eiendomsfond 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/09486-18 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
11 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
30/22 

Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man i henhold til 

investeringsråd fra forvalter investerer midlene fra salget av andeler i DNB 
Scandinavian Property Fund, med unntak av midler som eventuelt benyttes til 
utbetaling av tidligere innvilget støtte, i DEAS Eiendomsfond Norge. 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man inntil midlene 
kan skytes inn i nytt eiendomsfond plasserer midlene i samsvar med råd fra 
forvalter i Danske Invest Nors Obligasjon Institusjon. 

3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å 
følge dette opp og sikre at man så snart som mulig får foretatt endelig 
plassering som beskrevet i punkt 1 slik at allokering mellom aktivaklassene så 
snart som mulig igjen blir som forutsatt i kapitalforvaltningsstrategien. 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 

Votering 
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
1 . Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man i henhold til 

investeringsråd fra forvalter investerer midlene fra salget av andeler i DNB 
Scandinavian Property Fund, med unntak av midler som eventuelt benyttes til 
utbetaling av tidligere innvilget støtte, i DEAS Eiendomsfond Norge. 

2. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond vedtar at man inntil midlene 
kan skytes inn i nytt eiendomsfond plasserer midlene i samsvar med råd fra 
forvalter i Danske Invest Nors Obligasjon Institusjon. 
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3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å 
følge dette opp og sikre at man så snart som mulig får foretatt endelig 
plassering som beskrevet i punkt 1 slik at allokering mellom aktivaklassene så 
snart som mulig igjen blir som forutsatt i kapitalforvaltningsstrategien.  

 
[Lagre]  
 
 
 
 
31/22 Kapitalforvaltning 
 
 
Arkivsak-dok. 22/09486-7 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022 31/22 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
 
Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 
 
Møtebehandling 
Styret ønsket at daglig leder innhentet ytterligere informasjon rundt de ulike 
alternativer for kapitalforvaltning, herunder full oversikt knyttet til faktiske kostnader 
ved de ulike alternativ.  
 
Nestleder Bodil Slettebø foreslo at saken utsettes til neste møte. 
 
Votering 
Bodil Slettebø sitt forslag ble enstemmig vedtatt 
 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 
 
[Lagre]  
 
 
32/22 Eventuelt 
 
Daglig leder orienterte om diverse saker 

3. Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond gir daglig leder fullmakt til å 
følge dette opp og sikre at man så snart som mulig får foretatt endelig 
plassering som beskrevet i punkt 1 slik at allokering mellom aktivaklassene så 
snart som mulig igjen blir som forutsatt i kapitalforvaltningsstrategien. 

[Lagre] 

31/22 Kapitalforvaltning 

Arkivsak-dok. 
Saksbehand ler 

22/09486-7 
Ole Magnus Heimvik 

Behandlet av 
10 Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 

Møtedato 
25.03.2022 

Saknr 
31/22 

Forslag til vedtak 

Møtebehandling i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 25.03.2022: 

Møtebehandling 
Styret ønsket at daglig leder innhentet ytterligere informasjon rundt de ulike 
alternativer for kapitalforvaltning, herunder full oversikt knyttet til faktiske kostnader 
ved de ulike alternativ. 

Nestleder Bodil Slettebø foreslo at saken utsettes til neste møte. 

Votering 
Bodil Slettebø sitt forslag ble enstemmig vedtatt 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond - vedtak 
Saken utsettes til neste møte. 

[Lagre] 

32/22 Eventuelt 

Daglig leder orienterte om diverse saker 
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- Mottatte søknader 
- Tur til Brussel 
- Rådsforsamling – revisor 
- Status årsregnskap og årsrapport 
- Initiativ til nye samarbeid 

 
 

- Mottatte søknader 
- Tur til Brussel 
- Rådsforsamling - revisor 
- Status årsregnskap og årsrapport 

Initiativ til nye samarbeid 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/11326-2 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022 

 
   

Avkastning på fondets kapital pr. 31. mars 2022 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Styret tar saken vedrørende avkastning på fondets kapital til etterretning.  
 
 
Vedlegg 
Markedsgrafer 2203 
Avkastningsrapport mars 2022 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Ved utgangen av mars 2022 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine 
plasseringer en markedverdi på NOK 537 millioner. Fondet hadde da pr. 31. mars 2022 
hatt en negativ avkastning siden årsskiftet på NOK 46 millioner. Pr. 20. april 2022 er 
verdien på porteføljen styrt av Gabler på NOK 526 millioner. Fallet i porteføljens verdi har 
derved fortsatt også i april 2022.  
 
Fondet har i perioden realisert andeler i DNB Scandinavian Propfund 4 AS og er i ferd 
med å kjøpe seg opp i DEAS Eiendomsfond Norge. Det er imildertid lagt opp til at man 
kjøper seg inn i DEAS med et noe lavere beløp, NOK 48 millioner, enn man fikk ut ved 
salget av andeler i DNB, NOK 51 millioner.  
 
Differansen benyttes til utbetalinger av støtte til en rekke ulike prosjekter slik dette er 
behandlet av styret i styremøtene 18. februar og 25. mars 2022, samt at det er klargjort for 
innbetaling til Agder Seed AS. Utbetalingene som hittil har funnet sted påvirker fondets 
samlede verdi i negativ retning med ca NOK 2,2 millioner. I tillegg har det funnet sted 
utbetalinger til Agder Seed AS og Skagerak Maturo Seed AS med totalt NOK 1.460.000,- i 
2022. De to fondene styrt av Skagerak Capital inngår ikke i oversikten til Gabler og 
utbetalingene hit har følgelig også påvirket totalverdien i porteføljen styrt av Gabler som 
angitt over.  
 
Reelt fall i porteføljens verdi fra årsskiftet er pr. utgangen av mars på ca. NOK 42 millioner, 
og pr. 20. april på ca. NOK 53 millioner. Som ved forrige styremøte er det to forhold som 
antas å ha vesentlig betydning for den negative utviklingen. Det ene er 
inflasjonssituasjonen og det andre er den pågående krigen i Ukraina. Begge deler skaper 
betydelig usikkerhet i markedene, og det er ikke sikkert at man har sett bunnen enda.  

Cl 
F L I S  T - H L ; D E R  

U T I H L I n L - D L  
H D m F E T R n 5 E F D n D  

Saksframlegg 

Arkivsak-dok. 
Saksbehandler 

22/11326-2 
Ole Magnus Heimvik 

Utvalg Møtedato 
Aust-A 06.05.2022 

Avkastning på fondets kapital pr. 31. mars 2022 

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

Vedlegg 
Markedsgrafer 2203 
Avkastningsrapport mars 2022 

Saksopplysninger 

Ved utgangen av mars 2022 hadde Aust-Agder utviklings- og kompetansefond sine 
plasseringer en markedverdi på NOK 537 millioner. Fondet hadde da pr. 31. mars 2022 
hatt en negativ avkastning siden årsskiftet på NOK 46 millioner. Pr. 20. april 2022 er 
verdien på porteføljen styrt av Gabler på NOK 526 millioner. Fallet i porteføljens verdi har 
derved fortsatt også i april 2022. 

Fondet har i perioden realisert andeler i DNB Scandinavian Propfund 4 AS og er i ferd 
med å kjøpe seg opp i DEAS Eiendomsfond Norge. Det er imildertid lagt opp til at man 
kjøper seg inn i DEAS med et noe lavere beløp, NOK 48 millioner, enn man fikk ut ved 
salget av andeler i DNB, NOK 51 millioner. 

Differansen benyttes til utbetalinger av støtte til en rekke ulike prosjekter slik dette er 
behandlet av styret i styremøtene 18. februar og 25. mars 2022, samt at det er klargjort for 
innbetaling til Agder Seed AS. Utbetalingene som hittil har funnet sted påvirker fondets 
samlede verdi i negativ retning med ca NOK 2,2 millioner. I tillegg har det funnet sted 
utbetalinger til Agder Seed AS og Skagerak Maturo Seed AS med totalt NOK 1.460.000,- i 
2022. De to fondene styrt av Skagerak Capital inngår ikke i oversikten til Gabler og 
utbetalingene hit har følgelig også påvirket totalverdien i porteføljen styrt av Gabler som 
angitt over. 

Reelt fall i porteføljens verdi fra årsskiftet er pr. utgangen av mars på ca. NOK 42 millioner, 
og pr. 20. april på ca. NOK 53 millioner. Som ved forrige styremøte er det to forhold som 
antas å ha vesentlig betydning for den negative utviklingen. Det ene er 
inflasjonssituasjonen og det andre er den pågående krigen i Ukraina. Begge deler skaper 
betydelig usikkerhet i markedene, og det er ikke sikkert at man har sett bunnen enda. 
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Beløp i mill. kroner 
 Markedsverdi 

31.12.2021 
Kjøp/ 
salg 

Verdiendring Markedsverdi 
30.09.2021 

Aksjer  349,8  0 -36,7 334,4 
Norske obligasjoner    49,3     -0,2   -1,3   49,4 
Utenlandske obligasjoner  101,5      0   -4,3 101,5 
Eiendom           79,0   -51,3    0,2   76,8 
Bank      3,8 48,1    0,0     4,1 
Sum 583,3  -3,4 -42,1 537,8 

Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2021, kjøp og salg siden 31.12.2021,  
verdiendring siden 31.12.2021 og markedsverdi per 31.3.2022. 
 
 
Pr. utgangen av mars var ikke allokeringen mellom aktivaklassene i henhold til 
parameterne som er satt på grunn av endringen i fond på eiendomssiden. Da endringen 
ikke var gjennomført ved månedsskifte hadde man for liten andel av porteføljen i 
eiendomsfond og for mye på konto. Det legges til grunn at oppkjøp i nytt fond er på plass i 
løpet av april måned. Deretter vil man på nytt se på behov for rebalansering.  
 

 
Plasseringer styrt av Skagerak Kapital fremgår ikke av oversikten.  
 
Fordelingen mellom ulike fond i ulike aktivaklasser var slik pr. utgangen av mars:  

 
 
 

Bl II k elop 1 m t .  roner 
Markedsverdi Kjøp/ Verdiendring Markedsverdi 

31.12.2021 salg 30.09.2021 
Aksjer 349,8 0 -36,7 334,4 
Norske obligasjoner 49,3 -0,2 -1,3 49,4 
Utenlandske obligasjoner 101,5 0 -4,3 101,5 
Eiendom 79,0 -51,3 0,2 76,8 
Bank 3,8 48,1 0,0 4, 1 
Sum 583,3 -3,4 -42, 1 537,8 

Tabellen viser markedsverdi av porteføljen per 31.12.2021, kjøp og salg siden 31.12.2021, 
verdiendring siden 31.12.2021 og markedsverdi per 31.3.2022. 

Pr. utgangen av mars var ikke allokeringen mellom aktivaklassene i henhold til 
parameterne som er satt på grunn av endringen i fond på eiendomssiden. Da endringen 
ikke var gjennomført ved månedsskifte hadde man for liten andel av porteføljen i 
eiendomsfond og for mye på konto. Det legges til grunn at oppkjøp i nytt fond er på plass i 
løpet av april måned. Deretter vil man på nytt se på behov for rebalansering. 

Allokering 

Verdi Mln Normal Maks A vvik Inspeksjon 

Beholdning TOK %% % % % % Ase 58 % 
l Monske oblige.jonet 9% 

Aksjer 313 112 58.2 55.0 60.0 65.0 -1.,8 OK u t e n  l a r d 4 e  bl9 a s . j o r e r  ta % 

Norske obligasjoner 47 732 8,9 7,0 9,0 12,0 -0,1 OK 
p t e r d o m e s  teond 5 % 
u n t i r n t o d d  10% 

Utenlandske obligasjoner 97115 18,1 12,0 15,0 20,0 3,1 OK 

Eiendomsfond 27 867 5.2 12,0 15,0 18,0 -9.8 Ikke OK 

Bankinnskudd 51 986 9,7 0,0 1,0 2,0 8,7 Ikke OK 

Aust-Agder Utviklings- og 537 812 100,0 
Kompetansefond 

Plasseringer styrt av Skagerak Kapital fremgår ikke av oversikten. 

Fordelingen mellom ulike fond i ulike aktivaklasser var slik pr. utgangen av mars: 
Markedsverdi, TNOK _av_port@tolje 

Beholdning 31.03.2022 31.12.2021 Innlut Avkastning 31.03.202:2 Min Normal Maks Avvik 

AKO Global LIO H2N 57199 65287 0 -8 088 10,6 

Ardevora Global Equity SRI 52 782 60 113 0 -7 330 9,8 

Artisan Global Discovery 20 186 23624 0 -3 439 3.8 
Egerton Capital Equity LIO H2N 40 522 44486 0 -3 964 7.5 

Generation Global Equity A62 60 820 67 200 0 -6380 11,3 

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 32417 36391 0 -3 974 6.0 
The Children's Inv. Fund H2N 0521 29 328 29903 0 -576 5,5 

TT E merging Markets Equity 19858 22795 0 -2 937 3,7 

Aksjer 313112 349 798 0 -36 687 58,2 55,0 60,0 65,0 -1,8 

DNB Obligasjon E 47 732 49261 -197 -1 332 8.9 

Norske obligasjoner 47 732 49 261 1 9 7  -1 332 8,9 7,0 9,0 12,0 -0,1 

BlueBay IG Global Agg 32 515 33855 0 -1340 6,0 

PIMCO Global Bond Fund ESG 32068 33540 0 -1473 6,0 

PIMCO Income Fund 32 533 34 061 0 -1 528 6,0 

Utenlandske obligasjoner 97 115 101 456 0 -4 341 18,1 12,0 15,0 20,0 3,1 

DEAS Eiendomsfond Norge I 27 867 27 382 -17 502 5,2 

DNB Scandinavian Propfund 4 KS n.a 51 582 -51 324 -258 0,0 

Eiendomsfond 21867 78 964 -51 341 244 5,2 12,0 15,0 18,0 -9,8 

Driftskonto 51769 3627 48096  46 9,6 
Handelskonto DN B 217 217 0 0 0,0 

Bankinnskudd 51 986 3 844 48096 46 9,7 0,0 1,0 2,0 8,7 

Total (Aust-Agder Utviklings- og 537 812 583 324 -3 442 -42 070 100,0 
Kompetansefond) 
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Nærmere om avkastningen hittil i 2022 
 
Det er fortsatt stor uro i kapitalmarkedet og den negative utviklingen for porteføljen har 
fortsatt. Det er imidlertid svært uheldig at porteføljen stadig taper terreng målt i forhold til 
inndeks. Pr utgangen av februar lå aksjeporteføljen 3 % under indeks. Dette har økt til 5 % 
pr. utgangen av mars. Som angitt i forrige rapport er en vesentlig del av årsaken til dette at 
fondene Kompetansefondet er inne i har relativt sett liten andel av investeringene innenfor 
olje og gass, for indeksen har disse sektorene i stor grad fungert som en motvekt til de 
fallene men har i de øvrige sektorene, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Ved sine 
plasseringer oppnår ikke Kompetasefondet samme «motvekt».  
 
 
Konklusjon 
 
Det er positivt at skifte av fond innen eiendomsporteføljen har gått raskere enn forutsatt, 
slik at man også raskere kan få en bedre avkastning på disse verdiene. 
Eiendomsporteføljen er eneste aktivaklasse med positiv avkastning i år (bortsett fra midler 
i bank).  
 
For de øvrige aktivaklasser har trenden fra tidligere måneder fortsatt og aksjeporteføljen er 
nå ned over ti prosent i 2022, og porteføljen som helhet er pr. utgangen av mars ned 7,2 
prosent.  
 
Hvordan utviklingen blir fremover vil trolig i stor grad avhenge av utviklingen knyttet til 
krigen i Ukraina.  
 
 
 

Nærmere om avkastningen hittil i 2022 

Det er fortsatt stor uro i kapitalmarkedet og den negative utviklingen for porteføljen har 
fortsatt. Det er imidlertid svært uheldig at porteføljen stadig taper terreng målt i forhold til 
inndeks. Pr utgangen av februar lå aksjeporteføljen 3 % under indeks. Dette har økt til 5 % 
pr. utgangen av mars. Som angitt i forrige rapport er en vesentlig del av årsaken til dette at 
fondene Kompetansefondet er inne i har relativt sett liten andel av investeringene innenfor 
olje og gass, for indeksen har disse sektorene i stor grad fungert som en motvekt til de 
fallene men har i de øvrige sektorene, blant annet som følge av krigen i Ukraina. Ved sine 
plasseringer oppnår ikke Kompetasefondet samme «motvekt». 

Konklusjon 

Det er positivt at skifte av fond innen eiendomsporteføljen har gått raskere enn forutsatt, 
slik at man også raskere kan få en bedre avkastning på disse verdiene. 
Eiendomsporteføljen er eneste aktivaklasse med positiv avkastning i år (bortsett fra midler 
i bank). 

For de øvrige aktivaklasser har trenden fra tidligere måneder fortsatt og aksjeporteføljen er 
nå ned over ti prosent i 2022, og porteføljen som helhet er pr. utgangen av mars ned 7,2 
prosent. 

Hvordan utviklingen blir fremover vil trolig i stor grad avhenge av utviklingen knyttet til 
krigen i Ukraina. 
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Aksjer

Avkastning målt i norske kroner
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Fryktindeksen
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Sektoravkastning

Sektorer i utviklede markeder, målt i norske kroner



33/22 Avkastning på fondets kapital per 31. mars 2022 - 22/11326-2 Avkastning på fondets kapital per 31. mars 2022 : Markedsgrafer 2203V: 2020-11-09

Faktoravkastning

Faktorindekser i utviklede markeder, målt i norske kroner
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Renter

Avkastning målt i norske kroner
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Kredittpåslag

Kredittpåslag for amerikanske selskapsobligasjoner
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10-års statsrenter i utvalgte land
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Styringsrenter i utvalgte land
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Valuta
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Ansvarsbestemmelse

Denne markedsrapporten skal ikke forstås som 

et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av 

finansielle instrumenter. Gabler Investments AS 

påtar seg intet ansvar for verken direkte eller 

indirekte tap eller utgifter som skyldes 

forståelsen av og/eller bruken av denne 

rapporten.

De fleste grafer og tall i denne rapporten baserer 

seg på FactSet, og ellers på kilder Gabler 

Investments AS vurderer som pålitelige. Gabler 

Investments AS garanterer ikke at informasjonen 

i analysen er presis eller fullstendig.
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30. april 2004 - 31. mars 2022

Porteføljerapport

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond
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Avkastning
Mnd til dato Hitt. i år

Portef. Portef. Indeks Diff. Portef. Portef. Indeks Diff.

Beholdning TNOK % % % TNOK % % %

Aksjer -922 -0,3 1,9 -2,2 -36 687 -10,5 -5,5 -5,0

Norske obligasjoner -620 -1,3 -1,4 0,1 -1 332 -2,7 -2,5 -0,2

Utenlandske obligasjoner -1 235 -1,3 -2,1 0,9 -4 341 -4,3 -4,8 0,6

Eiendomsfond -84 0,8 0,8 0,0 244 1,2 1,2 0,0

Bankinnskudd 39 0,1 0,1 0,0 46 0,3 0,1 0,2

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

-2 822 -0,5 0,8 -1,4 -42 070 -7,2 -4,1 -3,2

Allokering

Verdi Min Normal Maks Avvik Inspeksjon

Beholdning TNOK % % % % %

Aksjer 313 112 58,2 55,0 60,0 65,0 -1,8 OK
Norske obligasjoner 47 732 8,9 7,0 9,0 12,0 -0,1 OK
Utenlandske obligasjoner 97 115 18,1 12,0 15,0 20,0 3,1 OK
Eiendomsfond 27 867 5,2 12,0 15,0 18,0 -9,8 Ikke OK
Bankinnskudd 51 986 9,7 0,0 1,0 2,0 8,7 Ikke OK

Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond

537 812 100,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.03.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Indeksert avkastning siste 36 måneder Avkastning

Verdiutvikling, TNOK Porteføljevekter

Siste mnd Hittil i år Siste 36 mnd Siden start

Inngående beholdning 542 205,3 583 324,1 468 913,1 200 889,8

Innskudd/uttak -1 571,7 -3 442,4 -25 663,2 130 144,1

Gev/tap -2 821,6 -42 069,8 94 562,1 407 667,8

Utgående beholdning 537 812,0 537 812,0 537 812,0 537 812,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.03.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Markedsverdi, TNOK % av portefølje

Beholdning 31.03.2022 31.12.2021 Inn/ut Avkastning 31.03.2022 Min Normal Maks Avvik

AKO Global L/O H2N 57 199 65 287 0 -8 088 10,6
Ardevora Global Equity SRI 52 782 60 113 0 -7 330 9,8
Artisan Global Discovery 20 186 23 624 0 -3 439 3,8
Egerton Capital Equity L/O H2N 40 522 44 486 0 -3 964 7,5
Generation Global Equity A62 60 820 67 200 0 -6 380 11,3
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 32 417 36 391 0 -3 974 6,0
The Children's Inv. Fund H2N 0521 29 328 29 903 0 -576 5,5
TT Emerging Markets Equity 19 858 22 795 0 -2 937 3,7

Aksjer 313 112 349 798 0 -36 687 58,2 55,0 60,0 65,0 -1,8

DNB Obligasjon E 47 732 49 261 -197 -1 332 8,9

Norske obligasjoner 47 732 49 261 -197 -1 332 8,9 7,0 9,0 12,0 -0,1

BlueBay IG Global Agg 32 515 33 855 0 -1 340 6,0
PIMCO Global Bond Fund ESG 32 068 33 540 0 -1 473 6,0
PIMCO Income Fund 32 533 34 061 0 -1 528 6,0

Utenlandske obligasjoner 97 115 101 456 0 -4 341 18,1 12,0 15,0 20,0 3,1

DEAS Eiendomsfond Norge I 27 867 27 382 -17 502 5,2
DNB Scandinavian Propfund 4 KS n.a 51 582 -51 324 -258 0,0

Eiendomsfond 27 867 78 964 -51 341 244 5,2 12,0 15,0 18,0 -9,8

Driftskonto 51 769 3 627 48 096 46 9,6
Handelskonto DNB 217 217 0 0 0,0

Bankinnskudd 51 986 3 844 48 096 46 9,7 0,0 1,0 2,0 8,7

Total (Aust-Agder Utviklings- og
Kompetansefond)

537 812 583 324 -3 442 -42 070 100,0

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 31.12.2021 til 31.03.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Avkastning, mnd. til dato, % Avkastning, hitt. i år, % Avkastning, siden start, %

Beholdning Portef. Ind. Diff. Portef. Ind. Diff. Portef. Ind. Diff. Start

AKO Global L/O H2N 2,3 2,5 -0,3 -12,4 -4,7 -7,6 14,7 16,9 -2,2 31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI -0,5 1,4 -1,8 -12,2 -6,2 -6,0 13,7 13,2 0,5 31.12.2016

Artisan Global Discovery -1,0 1,4 -2,3 -14,6 -6,2 -8,3 0,5 8,8 -8,3 30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N 0,5 3,1 -2,6 -8,9 -4,5 -4,4 -1,5 10,8 -12,3 15.02.2021

Generation Global Equity A62 -1,6 1,9 -3,6 -9,5 -6,0 -3,5 19,3 19,4 -0,1 31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N -4,5 3,1 -7,7 -10,9 -4,5 -6,4 -1,6 10,3 -11,9 01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521 4,8 3,1 1,6 -1,9 -4,5 2,6 6,6 7,8 -1,2 04.05.2021

TT Emerging Markets Equity -3,5 -3,0 -0,5 -12,9 -7,8 -5,0 4,0 4,1 -0,1 31.05.2018

Aksjer -0,3 1,9 -2,2 -10,5 -5,5 -5,0 8,2 9,1 -0,9 30.04.2004

DNB Obligasjon E -1,3 -1,4 0,1 -2,7 -2,5 -0,2 2,1 1,0 1,1 31.05.2015

Norske obligasjoner -1,3 -1,4 0,1 -2,7 -2,5 -0,2 3,9 2,8 1,0 30.04.2004

BlueBay IG Global Agg -1,0 -2,1 1,1 -4,0 -4,8 0,9 2,7 1,4 1,3 31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG -1,8 -2,1 0,3 -4,4 -4,8 0,4 1,6 1,3 0,2 31.10.2017

PIMCO Income Fund -0,9 -2,7 1,8 -4,5 -5,8 1,3 0,9 -0,7 1,6 23.01.2020

Utenlandske obligasjoner -1,3 -2,1 0,9 -4,3 -4,8 0,6 3,9 3,5 0,4 31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 9,6 9,6 0,0 31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS -1,0 -1,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 6,5 6,5 0,0 31.12.2009

Eiendomsfond 0,8 0,8 0,0 1,2 1,2 0,0 7,0 7,0 0,0 31.12.2009

Driftskonto 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,2 2,7 1,8 0,9 30.04.2004

Handelskonto DNB n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 01.10.2018

Bankinnskudd 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 2,6 1,8 0,8 30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og -0,5 0,8 -1,4 -7,2 -4,1 -3,2 6,4 5,8 0,6 30.04.2004

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.03.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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% av portf. Avkastn., mnd. til dato, % Avkastn., hitt. i år, % Markedsverdi MNOK

Beholdning 31.03.2022 Portef. Indeks Diff. Portef. Indeks Diff. 31.03.2022 28.02.2022 Bev. Gev/tap Startdato

AKO Global L/O H2N 10,6 2,3 2,5 -0,3 -12,4 -4,7 -7,6 57,2 55,9 0,0 1,3 31.12.2018

Ardevora Global Equity SRI 9,8 -0,5 1,4 -1,8 -12,2 -6,2 -6,0 52,8 53,0 0,0 -0,3 31.12.2016

Artisan Global Discovery 3,8 -1,0 1,4 -2,3 -14,6 -6,2 -8,3 20,2 20,4 0,0 -0,2 30.04.2021

Egerton Capital Equity L/O H2N 7,5 0,5 3,1 -2,6 -8,9 -4,5 -4,4 40,5 40,3 0,0 0,2 15.02.2021

Generation Global Equity A62 11,3 -1,6 1,9 -3,6 -9,5 -6,0 -3,5 60,8 61,8 0,0 -1,0 31.03.2020

Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 6,0 -4,5 3,1 -7,7 -10,9 -4,5 -6,4 32,4 34,0 0,0 -1,5 01.10.2018

The Children's Inv. Fund H2N 0521 5,5 4,8 3,1 1,6 -1,9 -4,5 2,6 29,3 28,0 0,0 1,3 04.05.2021

TT Emerging Markets Equity 3,7 -3,5 -3,0 -0,5 -12,9 -7,8 -5,0 19,9 20,6 0,0 -0,7 31.05.2018

Aksjer 58,2 -0,3 1,9 -2,2 -10,5 -5,5 -5,0 313,1 314,0 0,0 -0,9 30.04.2004

DNB Obligasjon E 8,9 -1,3 -1,4 0,1 -2,7 -2,5 -0,2 47,7 48,4 0,0 -0,6 31.05.2015

Norske obligasjoner 8,9 -1,3 -1,4 0,1 -2,7 -2,5 -0,2 47,7 48,4 0,0 -0,6 30.04.2004

BlueBay IG Global Agg 6,0 -1,0 -2,1 1,1 -4,0 -4,8 0,9 32,5 32,9 0,0 -0,3 31.10.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG 6,0 -1,8 -2,1 0,3 -4,4 -4,8 0,4 32,1 32,6 0,0 -0,6 31.10.2017

PIMCO Income Fund 6,0 -0,9 -2,7 1,8 -4,5 -5,8 1,3 32,5 32,8 0,0 -0,3 23.01.2020

Utenlandske obligasjoner 18,1 -1,3 -2,1 0,9 -4,3 -4,8 0,6 97,1 98,4 0,0 -1,2 31.12.2010

DEAS Eiendomsfond Norge I 5,2 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 27,9 27,4 0,0 0,5 31.08.2018

DNB Scandinavian Propfund 4 KS 0,0 -1,0 -1,0 0,0 -0,4 -0,4 0,0 0,0 51,9 -51,3 -0,6 31.12.2009

Eiendomsfond 5,2 0,8 0,8 0,0 1,2 1,2 0,0 27,9 79,3 -51,3 -0,1 31.12.2009

Driftskonto 9,6 0,1 0,1 0,0 0,4 0,1 0,2 51,8 2,0 49,8 0,0 30.04.2004

Handelskonto DNB 0,0 n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0,2 0,2 0,0 0,0 01.10.2018

Bankinnskudd 9,7 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,2 52,0 2,2 49,8 0,0 30.04.2004

Total (Aust-Agder Utviklings- og 100,0 -0,5 0,8 -1,4 -7,2 -4,1 -3,2 537,8 542,2 -1,6 -2,8 30.04.2004

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.03.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Nøkkeltall i perioden Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK) 537 812 Beta 1,13

Avkastning - portefølje 6,4 % Forklaringsgrad (R2) 0,87

Avkastning - indeks 5,8 % Tracking Error 1,7 %

Differanse 0,6 % Info kvot 0,34

Standardavvik - portefølje 4,5 % Sharpe Ratio 1,02

Standardavvik - indeks 3,7 % Konsistens 61,4 %

Max drawdown -15,1 %

Recovery time 236

Trendanalyse - Sharpe Ratio Trendanalyse - Tracking Error

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.03.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Avkastning Differanseavkastning

2022 2021 2020 2019 2018 2017

MV (TNOK) 537 812 583 324 534 026 495 633 444 926 467 276

Portef. -7,2 % 10,6 % 9,6 % 13,6 % -2,5 % 11,9 %

Indeks -4,1 % 12,3 % 9,6 % 12,7 % -1,0 % 9,0 %

Differanse -3,2 % -1,7 % 0,0 % 0,8 % -1,5 % 3,0 %

Avkastning 1 mnd 3 mnd 6 mnd 1 år 3 år 5 år

Portef. -0,5 % -7,2 % -4,1 % 0,2 % 6,4 % 6,2 %

Indeks 0,8 % -4,1 % 0,8 % 5,6 % 8,1 % 7,0 %

Differanse -1,4 % -3,2 % -4,8 % -5,4 % -1,6 % -0,7 %

Forklaring til porteføljeresultat Indeksert avkastning siden start

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.03.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Verdiutvikling, MNOK Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering Avkastning i beløp per aggregat

Hittil i år 2021 Siden start

Total -42 069 754 56 026 246 407 667 835

Aksjer -36 686 762 48 709 737 145 078 511

Norske obligasjoner -1 332 008 97 522 115 487 047

Utenlandske obligasjoner -4 340 762 523 072 37 413 358

Eiendomsfond 243 899 6 656 076 38 083 322

Bankinnskudd 45 879 39 839 1 599 864

Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Periode: 30.04.2004 til 31.03.2022Aust-Agder Utviklings- og Kompetansefond Valuta: NOK
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Organisasjon Prosjektnavn 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Langsiktige satsinger

Senter for e-helse Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000        3 000 000          2 000 000         2 000 000        

UiA Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000        2 000 000          2 000 000         2 000 000        

Sum videreføringer SUM 5 000 000        5 000 000          4 000 000         4 000 000        

Øvrige prosjekter

Universitetet i Agder Godt begynt 325 000           775 000             458 000            374 000           377 000           

Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000           750 000             

Universitet i Agder Agder Batteries - Kompetanse 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

Mechatronics Innovation Lab ASAI 640 000 640 000

Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500 000 500 000 1 000 000

Universitetet i Agder Psykologistudie 1 000 000 1 000 000 1 000 000

NHO Agder Scale Up Nordic 450 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Jobbklar Ansettelse som metode 412 500

Fremtidens havvind Regionalt havvindsprosjekt fase 2 750 000

Norce AS Kompetansesenter for store forskn. 600 000

UiA Master i rettsvitenskap 500 000 500 000 500 000 2 000 000

KS Agder Read Agder 0 500 000

KS Agder Inn i jobb 0 400 000

Impact HUB Agder AS Welcome HUB Agder 0 750 000

0

0

0

Sum videreføringer SUM 1 075 000         6 377 500          7 248 000         5 374 000        4 877 000         1 500 000        

Sum totalt 6 075 000        11 377 500         11 248 000        9 374 000        4 877 000         1 500 000        
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2026

1 300 000

1 300 000         

1 300 000         
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Oversikt over tildelinger med gjenstående utbetalinger pr. mai 2022

Tilsagn i 2019

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2019 Utbetalt 2019 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2019/15 UiS - videreføring Agderprosjektet 200 000 200 000            

2019/16 UiS

Lekbasert læring - oppfølging av 

Agderprosjektet 800 000 800 000            

2019/17 Havforskningsinstituttet Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 -3 000 000 -                    

2019/18 UIA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000         

2019/39 NORCE/NODE Digital Innovation Hub 120 000 -60 000 -60 000 -                    

2019/48 UiA (innovasjonsmiljøet) Politikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -                    

2019/64 Østre Agder Regionråd Etablering av Helseklynge 750 000 -750 000 -                    

Sum 9 870 000      -                 -60 000          -1 060 000     -1 750 000     -                 -3 000 000     4 000 000      

Tilsagn i 2020

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2020 Utbetalt 2020 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2020/6 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000         

2020/7 UiA - videreføring Flyktningbarns møter med barnehager og lokalmiljøer125 000 -125 000 -                    

2020/8 KS - videreføring Drømmejobben 960 000 -1 025 487 -65 487             Tilbakebet. Fra utbet. bev. 2019 

2020/9 FK Jerv og Blå Kors - videreføringInnafor (tidl. Holdningskampanjer) 360 000 -71 394 -153 606 -247 500 112 500 -                    

2020/24 UiA Godt begynt 325 000 325 000            

2020/37 Agder fylkeskommune Blått kompetansesenter Sør 3 000 000 -3 000 000

2020/46 UiA - videreføring Innovasjonpolitikk for store samfunnsutfordringer 2 000 000 -1 281 742 718 258            

2020/47 Østre Agder regionråd - viderføringHelseklynge  - struktur for kunnskapsløft for bedre helse og gode liv750 000 -375 000 375 000            

Sum 10 520 000    -                 -71 394          -153 606        -2 029 242     112 500         -3 000 000     4 352 771      

Tilsagn i 2021

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2021 Utbetalt 2021 Utbetalt 2022

Refundert 

Sparebanken Inndratt Rest Kommentar

2021/8 UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 3 000 000         

2021/7 UiA - videreføring Godt begynt 775 000 775 000            

2021/9 UiA Fakultet for Teknologi og RealfagAgder Batteri - Kompetanse 200 000 -                    -200 000

2021/19 MIL AS AI:Hub 640 000 -320 000 320 000            

2021/29 Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500 000 500 000            Overf. til 2022

2021/30 UiA Profesjonsstudium psykologi 1 000 000 1 000 000         

2021/49 NHO Agder Scale Up 450 000 450 000            

2021/51 Jobbklar Utvikling AS Ansettelse som metode 412 500 -404 179 -8 321 -                    

2021/61 Fremtidens havvind Fremtidens havvind del 2 750 000 750 000            

2021/62 Norce AS Kompetansesenter for store forsknings- 600 000 -300 000 600 000            

2021/73 UiA Master i Rettsvitenskap 500 000 500 000            

2021/74 UiA Batteri Agder - Videreføring 2022 1 500 000 1  500 000 (gjelder 2022)

2021/75 Østre Agder regionråd Helseklynge - Videreføring (siste år) 750 000 750 000            

Sum 11 077 500    -                 -                 -1 024 179     -                 -8 321            10 045 000    

Tilsagn i 2022



34/22 Oversikt over tildelte tilskudd pr. mai 2022, samt handlingsrom - 22/11326-5 Oversikt over tildelte tilskudd pr. mai 2022, samt handlingsrom : Gjenstående utbetalinger mai 2022

Tilsagn Søker/organisasjon Prosjektnavn Tilsagn 2022 Utbetalt 2022 Utbetalt 2023 Utbetalt 2024 Inndratt Rest Kommentar

2022/04 KS Agder READ Agder 500 000 500 000

2022/05 UiA - Senter for e-helse Agder som mønsterregion - videreføring 2 000 000 2 000 000

2022/06 UiA - Handelshøyskolen Innovasjonspolitikk for store samf. (vide.f) 2 000 000 2 000 000

2022/07 SSHF Campus Sør - videreføring 500 000 500 000

2022/08 KS Agder Inn i jobb 400 000 -200 000 200 000

2022/23 Impact HUB Agder AS Welcome HUB Agder 750 000 750 000

Sum 6 150 000 -200 000 5 000 000
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ÅRSBERETNING 2021 

 

1. Formål og bakgrunn  

Stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefond ble opprettet 8.5.2003. Stiftelsen er et 

resultat av kommunenes salg av aksjer i Agder Energi AS til Statkraft. Bak stiftelsen står 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 vedtatt av innskyternes 

kommunestyrer. Stiftelsens formål er å bidra til økt kompetanse og nyskapingsevne i Østre Agder 

og til sikring og etablering av arbeidsplasser og gode levekår, herunder bidra til å styrke og 

videreutvikle Universitetet i Agder.  

Innskutt grunnkapitalen er på NOK 244 millioner kroner. Fra den enkelte kommune er det skutt 

inn slik kapital:  

 

 

Stiftelsens kapital skal til enhver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en fullt ut forsvarlig måte 

i forhold til formålet, og at avkastningen blir tilfredsstillende for å ivareta formålet. Ved forvaltningen 

skal det så langt som råd er tas etiske hensyn.  

Kommune Beløp (i NOK mill.) 

Bykle:                                               2,0 

Valle:                                                1,0 

Bygland:                                           0,5 

Evje og Hornnes:                            1,0 

Iveland:                                            0,5 

Birkenes:                                          4,0 

Lillesand:                                        20,0 

Grimstad:                                       80,0 

Arendal:                                       120,0 

Froland:                                            4,5 

Åmli:                                                  1,0 

Vegårshei                                          0,5 

Tvedestrand:                                    5,0 

Gjerstad:                                           2,0 

Risør:                                                 2,0 

Sum 244,0 
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Ifølge vedtektene skal en andel av kapitalavkastningen normalt legges til grunnkapitalen hvert år 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.  

Figuren viser utviklingen i fondets kapitalbeholdning fra 2003 til 2021. Innskutt grunnkapital i 2003 

var 244 mill. kroner. Summen av grunnkapital, tilleggskapital og bufferkapital utgjorde i 2021 om lag 

490 mill. kroner. I tillegg er det avsatt til sammen 24 mill. kroner til utdeling for 2022 og 2023. Når en 

tar hensyn til inndratte tilskudd utgjør utdelingene fra 2004 til 2021 total NOK 110,6 millioner. 

 

 

 

2. Rådsforsamling, styre og administrasjon 

2.1 Rådsforsamling 2021 

Ved rådsforsamlingens møte som på grunn av Covid-19 pandemien ble holdt via Teams møtte 

følgende representanter:  

1. Arendal kommune v/ordfører Robert C. Nordli  

2. Birkenes kommune v/ordfører Gyro Heia 

3. Bygland kommune v/ ordfører Sigbjørn Fossdal 

4. Bykle kommune v/ordfører Jon Rolf Næss 

5. Evje og Hornnes kommune v/ordfører Svein Arne Haugen 

6. Froland kommune v/ordfører Ove Gundersen 

7. Gjerstad kommune v/ordfører Inger Løite  
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8. Grimstad kommune v/ordfører Beate Skretting 

9. Iveland kommune v/varaordfører Terje Møkjåland 

10. Lillesand kommune v/ordfører Einar Holmer-Hoven 

11. Tvedestrand kommune v/ordfører Marianne Landaas 

12. Risør kommune v/ordfører Per Kristian Lunden 

13. Valle kommune v/ordfører Steinar Kyrvestad 

14. Vegårshei kommune v/ordfører Kjetil Torp 

15. Åmli kommune/ordfører Bjørn Gunnar Baas 

Samtlige opprettere var representert. I tillegg møtte styreleder Tormod Vågsnes og daglig leder Ole 

Magnus Heimvik.  

Møte ble ledet av rådsforsamlingens nestleder, Ove Gundersen.  

I møte ble årsregnskapet og årsberetningen for 2020 behandlet og tatt til etterretning.  

Videre behandlet rådsforsamlingen oppdaterte vedtekter vedtatt av styret 21. mai 2021. Endringene 

var primært knyttet til ordlyden vedrørende grunnkapitalen og forvaltningen av denne. Videre gikk 

man over til tre varamedlemmer i styret. For øvrig var endringene kun knyttet til oppdateringer av 

ordlyden.  

Rådsforsamlingen tiltrådte endringene og anbefalte at disse også ble godkjent. Endringene er senere 

godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet.  

 

2.2 Styrets arbeid i 2021 

Styret er stiftelsens øverste organ, og har i løpet av 2021 avholdt åtte styremøter.  

Styremedlemmer og varamedlemmer i 2021 har vært:  

 Tormod Vågsnes (styreleder) 

 Bodil Slettebø (nestleder) 

 Kjetil Glimsdal (styremedlem) 

 Rita Hansen (styremedlem) 

 Sverre Valvik (styremedlem) 

 Bente Christensen (styremedlem) 

 Oddvar Espegren (styremedlem)s 

 

 Morten Kraft (varamedlem) 

 Inger Vollstad (varamedlem) 

 Anne Trommestad (varamedlem) 

 

Styret behandlet totalt 78 saker i 2021.  

I medhold av strategi for utdelinger fra 2018 var kompetansefondet inne i tre «hovedsatsninger» 

som også var ment å være langsiktige prosjekter. To av disse prosjektene er i regi av Universitetet i 

Agder og fikk videre støtte også i 2021. Dette er prosjektene «Agder som mønsterregion innen e-

helse» og «Innovasjonspolitikk for store samfunnsutfordringer».  
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Det siste prosjektet – Blått kompetansesenter som opprinnelig var et prosjekt initiert av 

Havforskningsinstituttet gjennomgikk i løpet av 2020 og første del av 2021 betydelige endringer. HI 

trakk seg reelt sett helt ut av prosjektet, prosjektledelsen ble overtatt av fylkeskommunen. Etter 

møter mellom Kompetansefondet og fylkeskommunen/prosjektleder knyttet til videre planer og ny 

plattform for prosjektet, valgte styret å trekke støtten til prosjektet. Bakgrunnen var blant annet at 

prosjektet ble ansett vesentlig svekket ved at Havforskningsinstituttet var helt ute av prosjektet og 

fordi omfang av og innhold i prosjektet ble endret vesentlig. 

Kompetansefondet har i løpet av 2021 gått inn i flere nye større prosjekter. Sentralt her er UiA 

prosjektet Batteri Agder, hvor Kompetansefondet og Sørlandets kompetansefond til sammen vil 

bidra med NOK 15 millioner over en periode på fem år (2021-2026). Prosjektet har som mål å 

etablere et ledende kompetansemiljø innenfor batteri i Agder og anses viktig for å sikre Agders 

posisjon som en sentral region for fremtidig batterisatsning. Prosjektet kommer i forlengelsen av 

Morrows beslutning om å etablere en batterifabrikk i regionen. Det er påregnelig med et nært 

samarbeid mellom miljøet som nå etableres ved UiA, og blant annet Morrows utviklingsavdeling som 

også er under etablering ved campus i Grimstad.  

Videre har Kompetansefondet gått inn med støtte til UiA knyttet til etablering av profesjonsstudium i 

psykologi og masterstudium i rettsvitenskap.  

Styret har på tross av pandemisituasjonen avholdt møter som planlagt, og styret har i løpet av 2021 

vedtatt både en ny strategi for kapitalforvaltning og en ny strategi for utdelinger. I den nye strategien 

for utdelinger er det innenfor stiftelsens formål fremhevet at følgende vil bli prioritert:  

«Fondet vil innenfor de rammer og formål som ligger i vedtektene, prioritere prosjekter som 

kan bidra til en bærekraftig utvikling og omstilling av regionen. Det anses sentralt for fremme 

av alle de fire hovedformålene at regionen lykkes med det grønne skiftet. 

Prosjekter knyttet til sikring, utvikling og etablering av bærekraftige arbeidsplasser i regionen, 

eller forskning og kompetanseheving som klart kan bidra til dette, herunder bidra til sikring 

og utvikling av UiA og/eller andre kompetansemiljøer, vil stille sterkt.» 

 

Rådgiver innen kapitalforvaltning, Gabler, har vært til stede på styrets møter både i april og oktober. I 

tillegg har styreleder og daglig leder hatt et møte med Gabler i Oslo i september 2021. Gabler har gitt 

omfattende bistand i tilknytning til økning av aksjeandelen til 60 %, og i tilknytning til utforming av en 

ny kapitalforvaltningsstrategi for 2022.  

Styret besluttet også å investere NOK 25 millioner i et nytt vekstfond for Agder, sammen med blant 

annet Sørlandet kompetansefond, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, Sparebanken Sør og flere 

lokalbanker. Det nye fondet har fått navnet Agder Seed AS. Fondet er på NOK 137 millioner og vil 

forvaltes av Skagerak Capital. Fondet vil være aktivt fra 2022. Målet er at fondet skal investere i 

trygge vekstbedrifter i Agder. Kompetansefondet ser dette som en formålsrealiserende investering, 

som vil øke tilgjengelig kapital i regionen, skape arbeidsplasser og samtidig gi eierne avkastning 

tilsvarende avkastningen på øvrige investeringer.    

2.3 Administrasjon 

Kompetansefondet har fra og med 2021 egen administrasjon og står selv for alle deler av driften av 

stiftelsen. Frem til utgangen av mars var John G. Bergh engasjert som daglig leder. Fra og med 1. april 
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2021 overtok Ole Magnus Heimvik som daglig leder. Virksomheten har fra 1. april 2021 hatt en 

heltidsansatt.   

Virksomheten har ingen forurensende virkning for det ytre miljøet.  

 

3 Virksomheten 

 

3.3 Kapitalforvaltningen   

Allokering 

Styret vedtok en ny kapitalforvaltningsstrategi høsten 2020 som innebar at man i løpet av 2021 skulle 

øke aksjeandelen til 60 %. Basert på denne endringen har man i løpet av 2021 gradvis kjøpt seg opp i 

aksjer, og solgt seg noe ned i øvrige aktivaklasser.  

Ved årsskifte lå man innenfor parameterne for vekting innenfor alle aktivaklasser, men man nå noe 

under normalposisjon på eiendomsfond, og noe over normalposisjon på globale obligasjoner. 

Venturefond er fortsatt inne i porteføljen med en svært liten andel. En oversikt over fordelingen er 

inntatt under. 

                Aktiva sammensetning i 

mill. kr. 

Fordeling på aktivaklasser i % 

 1.1.2020 31.12.2021 1.1.202

1 

31.12.2021 Strategi 

21 

Norske aksjer 18,0 0,0 6,7 0,0 0,0 

Globale aksjer *             

105,4 

349,8 40,8 59,8 60,0 

Eiendomsfond 74,6 79,0 14,0 13,5 15,0 

Bankinnskudd 2,1 3,7 0,4 0,7 1,0 

Norske obligasjoner 75,1 49,3 14,1 8,4 9,0 

Globale obligasjoner 123,9 101,5 23,2 17,4 15,0 

Venturefond* 1,7 2,1 0,2 0,2  

Sum       535,7         585,4 100,0 100,0 100,0 

Tabellen over viser aktiva sammensetningen 1.1.2021 og 31.12.2021 i NOK og prosent  
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Pr. 31. desember 2021 var porteføljens sammensetning slik:  

Aktivaklasse Andel Fond Andel av 
portefølje 

Globale aksjer*   59,8 
% 

AKO Global L/O H2N 11,2 %  

 
 
 
 
 
 

 
Ardevora Global Equity SRI 
Artisan Global Discovery 
Egerton Capital Equity L/O H2N 
Generation Global Equity A62 
Lansdowne Dev. Mkt LO SRI H2N 
The Children`s Inv. Fund H2N 
TT Emergin Markets Equity 

10,3 %  
  4,0 % 
  7,6 % 
11,5 % 
  6,2 % 
  5,1 % 
  3,9 % 

Norske obligasjoner     8,4 
% 

DNB Obligasjon E         8,4 % 

 
Globale obligasjoner 
 
 
 
Eiendomsfond 
 
 
Bank 

 
17,4 % 

 
 
 

13,5 % 
 
 

  0,7 % 

 
BlueBay IG Global AGG 
PIMCO Global Bond Fund ESG 
PIMCO Income Fund 
 
DEAS Eiendomsfond Norge I 
DNB Scandinavian Propfund 4 KS 
 
Sparebank 1 SR-Bank 

 
 5,8 % 
 5,7 % 
 5,8 % 

 
 4,7 % 
 8,8 % 

 
 0,7 % 

 
Venturefond 

 
  0,2 % 

 
Skagerak Maturo (Skagerak Capital)  

 
       0,2 % 

Totalt 100  %    100 % 
Tabellen over viser total plassering i hver aktivaklasse, og fordeling mellom investeringer innen hver aktivaklasse  

* 50 % av porteføljen er valutasikret. Dette innebærer at halve porteføljen er sikret mot tap som følge av svingninger i 

kroneverdien målt opp mot valutaen i landet investeringen er foretatt i.      

 

Avkastning 

Koronaepidemien har i stor grad påvirket markedene også i 2021, men fondet har hatt et godt år. 

Avkastningen for året sett under ett er på 10,6 % noe som ligger en prosent høyere enn i 2020. I sum 

er avkastningen i 2021 før kostnader på NOK 56,1 millioner, noe som ligger 10 millioner over 2020.    

Avkastningen i aksjemarkedet har vært god og økningen i aksjeandel har bidratt til en høyere 

avkastning i 2021. Avkastningen på aksjeporteføljen var imidlertid betydelig lavere enn indeks (-4,3 

%). Avviket mellom indeks og porteføljen på aksjeporteføljen er spesielt uheldig når fondet nå har 

økt aksjeandelen til 60 %. Ved avkastning på indeks på denne del av porteføljen ville man hatt en 

meravkastning på rundt NOK 12 millioner bare i 2021. Hvorvidt dette gir grunnlag for å gjøre 

endringer knyttet til forvaltningsstrategi for aksjeporteføljen vil bli vurdert i 2022.  
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 Avkastning i 

mill. kroner 

Avkastning i % 

Portefølje Referanse-

indeks 

Avvik fra 

indeks 

Norske aksjer 0 - - - 

Globale aksjer 48,8 17,7 22,0 -4,3 

Eiendomsfond 6,7 9,1 9,1 0,0 

Bankkonto 0,0 0,8 0,1 0,7 

Norske obligasjoner 0,1 0,0 -0,6 0,6 

Globale obligasjoner 0,5 0,4 -1,3 1,7 

Sum  56,1 10,6 12,3 -1,7 

Tabellen som over viser avkastning i NOK og i prosent målt opp mot indeks 

 

Etter økning av aksjeandelen til 60 % i 2021 er utviklingen på aksjeporteføljen langt mer sentral for 

fondets avkastning enn tidligere, noe som illustreres i figurene under.  

Figurene viser avkastning etter aktivaklasse i 2021 og siden oppstart 
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I tabellen under fremgår avkastning på ulike aktivaklasser i perioden 1. mai 2004 til 31. desember 

2021. Enkelte aktivaklasser har ikke vært handlet i hele perioden. Videre er allokeringen mellom 

aktivaklasser endret en rekke ganger i perioden.  

 

 Avkastning i 

mill. NOK 

Avkastning i % 

Norske aksjer 46,2 10,3  

Globale aksjer 205,6 45,8 

Eiendomsfond 37,8 8,5 

Driftskontoen 1,5 0,0 

Norske obligasjoner 116,7 26,0 

Globale obligasjoner 41,7 9,4 

Sum  449,5 100 

 

Samlet avkastning fra oppstart er NOK 449 500 000,-. Gjennomsnittlig årlig avkastning har vært på 

6,9 %. 

I kapitalforvaltningsstrategien heter det at man ved handel i aksjer og obligasjoner skal så langt dette 

er mulig ta etiske hensyn, og at dette skal foretas ut fra prinsippene lagt for Statens Pensjonsfond 

Utland, evt. UN Global Compact/UN-PRI. I relasjon til den etiske forvaltningen har fondet fra 2021 

fortsatt å bygge opp under FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UNPRI), og man vil fremover 

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. 

Gabler har bistått Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med kapitalforvaltningen i 2021. 

 

3.2 Tildeling av midler 

I vedtektene for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond står det beskrevet fire hovedmålsettinger 

som søkes realisert gjennom fondets arbeid:  

 Økt kompetanse og nyskapingsevne 

 Sikring og etablering av arbeidsplasser 

 Gode levekår for befolkningen  

 Bidra til å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder 
 

Høsten 2018 vedtok styret 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 regionen 

står overfor. Tanken var at fondet skulle gå inn i færre, større og mer langsiktige prosjekter. 

Endringene har medført at det ikke ble utlyst midler slik en har gjort tidligere. 

Høsten 2021 ble det vedtatt en ny strategi for utdelinger. Kompetansefondet vil ihht ny strategi i 

stadig større grad initiere prosjekter selv og/eller i samarbeid med andre.  

Innenfor formålene vil er prioriteringene i strategien fremover formulert slik:  
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Ordinære søknader vil fortsatt bli behandlet løpende, dog slik at daglig leder vil ta en dialog med 

søker før styrets behandling finner sted for nødvendige avklaring rundt søknaden, og hvorvidt dette 

er et prosjekt som vil kunne påregne støtte.   

I 2021 har kompetansefondet fortsatt støtte til to av de langsiktige prosjektene. 

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

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

Tidligere tildelinger knyttet til langsiktig satsning i prosjektet «Blått kompetansesenter» ble i 2021 

besluttet trukket tilbake.  

Det er svært stor aktivitet i regionen noe som også viser seg i antall søknader og henvendelser til 

Kompetansefondet. Kompetansefondet er svært glad for at stadig flere aktører er blitt kjent med 

fondets eksistens og arbeid. Samtidig er det dessverre slik at man ikke har midler til å gå inn i alle 

prosjekter. Basert på dette har styret i 2021 måttet foreta prioriteringer.  

I 2021 har styret særlig vektlagt å støtte flere prosjekter som skal bygge UiA som regional og nasjonal 

utdanningsinstitusjon, slik som Master i rettsvitenskap og profesjonsstudium i psykologi.  

Videre har Kompetansefondet, sammen med Sørlandets kompetansefond, gått tungt inn i satsningen 

på utvikling av batteri kompetanse. Engasjementet her er basert på at man ønsker å støtte opp under 

den satsning som skjer i regionen knyttet til batteri. Kompetansefondet ønsker å bidra til at man 

faktisk lykkes med en fullskala batterisatsning på Agder. Dette vil ha store ringvirkninger for blant 

Prosjekter knyttet til sikring, utvikling og etablering av bærekraftige arbeidsplasser i regionen, eller 

forskning og kompetanseheving som klart kan bidra til dette, herunder bidra til sikring og utvikling av 

UiA og/eller andre kompetansemiljøer, vil stille sterkt.  

For de enkelte hovedformål vil følgende momenter tillegges vekt:  

- For formålet kompetanse og nyskapningsevne det særlig bli lagt vekt på om kompetanse 

og nyskapningsevnen vil ha relevans for et eller flere av de tre øvrige hovedformål.  

- For formålet sikring og etablering av arbeidsplasser vil prosjekter knyttet til 

fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser bli prioritert.  

- For formålet gode levekår vil det bli lagt særlig vekt på om prosjektet kan bidra til å få 

mennesker utenfor arbeidslivet inn i arbeid, eller om prosjektet er rettet mot å endre et 

grunnleggende problem (og ikke kun være et avbøtende tiltak).  

- For formålet om å styrke og videreutvikle Universitetet i Agder vil det særlig bli lagt vekt på 

om prosjektet er egnet til å styrke UiA som regional og nasjonal utdanningsinstitusjon.  

For øvrig tillegges følgende stor vekt:  

- Hvor sentralt prosjektet er i forhold til hovedformålene i vedtektene, og hvor sannsynlig det 

fremstår at prosjektet vil lede til formålsrealisering.  

- Om fondets midler kan utløse andre, og gjerne mer omfattende, virkemidler til regionen.  

- Om tildeling kommer flere/mange aktører til gode (hub – løsninger mv)  

- Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft - Samarbeid mellom kompetansemiljøer i 

regionen, og/eller med høykompetente eksterne kompetansemiljøer 
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annet sysselsetning, samt gi befolkningsvekst og også legge til rette for betydelig vekst innenfor en 

rekke øvrige områder. 

Videre har begge kompetansefondene gått inn med støtte til Fremtidens Havvind. Dette er et svært 

viktig prosjekt for å sikre at all den kompetanse vi i dag har på Agder, og som historisk gjerne har 

vært knyttet opp mot oljeindustrien, kan finne sin plass og bli sentrale bidragsytere til den 

havvindsatsningen som nå er på trappene i Norge med utbyggingen både av Sørlige Nordsjø og Utsira 

Nord. Videre håper Kompetansefondet at denne og andre tilsvarende satsninger kan være med å 

legge til rette for et ytterligere fokus rundt utvikling av morgendagens bærekraftige industrier og 

arbeidsplasser.  

For Kompetansefondet er det videre viktig å kunne bidra til at man lykkes med å få innvilget flere og 

større søknader om nasjonal og internasjonal støtte. Kompetansefondet har derfor gått inn i et 

prosjekt i regi av Norce som skal etablere et kompetansesenter for store forskningssøknader.  

 

I 2021 bevilget kompetansefondet støtte til følgende aktører og prosjekter: 

Søker/organisasjon Prosjektnavn 
Tilsagn 

2021 

UiA - videreføring Agder som mønsterregion innen e-helse 3 000 000 

UiA - videreføring Godt begynt 775 000 

UiA  Agder Batteri – Kompetanse 200 000 

MIL AS AI:Hub 640 000 

Sørlandet Sykehus HF Campus Sør 500 000 

UiA Profesjonsstudium psykologi 1 000 000 

NHO Agder Scale Up 450 000 

Jobbklar Utvikling AS Ansettelse som metode 412 500 

Fremtidens havvind Fremtidens havvind del 2 750 000 

Norce AS 
Kompetansesenter for store forsknings og 
innovasjonssøknader 600 000 

UiA Master i Rettsvitenskap 500 000 

UiA – videreføring Batteri Agder - Videreføring 2022 (beh, 2021) 1 500 000 

Østre Agder regionråd - videreføring Helseklynge   750 000 

Sum     11 077 500  

 

Til sammen har fondet delt ut NOK 119.200.000,- i perioden 2004-2021. I tillegg har styret vedtatt å 

avsette inntil NOK 12 millioner til utdelinger i 2022 og ytterligere NOK 12 millioner i 2023.  

Tildelinger 2004–2020 

 Tildelinger  
(mill. kr) 

Prosentandel 

Universitetet i Agder 44,2 37,1 

Kommunesektoren 14,8 12,4 

Sørlandet sykehus 8,4 7,0 

Agderforskning/NORCE 7,7 6,5 

Agderprosjektet 6,8 5,7 

Andre prosjekter i bl.a. private virksomheter 37,3 31,3 

Sum 119,2* 100,0 

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

Følgende 3 prosjekter ble avsluttet i 2021: 

Avsluttede prosjekter i 2021 

Organisasjon Prosjekt Tilsagn 

UiA Regionale tilpasninger til nasjonale utfordringer 1 203 388,00 

Oxford Research Integrering som virkemiddel og innovasjon 765 000,00 

Norce/NODE Digital Innovation HUB 120 000,00 

UiA Innføring av velferdsteknologi 36 248,50 

UiA KriseSIM 402 548,00 

Sum tilsagn                2 527 184,50 

 

 

3.4 Administrativ organisering 

I løpet av 2021 har man gradvis flyttet de ulike deler av administrasjon og funksjoner ut fra 

fylkeskommunen. Lønn og regnskapstjenester er flyttet. Arkivtjenester vil bli flyttet og 

Kompetansefondet har inngått avtale om nye lokaler fra og med sommeren 2022.  

 

4. Økonomi 

For 2021 er samlet avkastning NOK 55.511.986,- etter at kostnadene til Gabler er fratrukket. 

Driftskostnadene var på NOK 2.309.733,-. Resultatet blir etter dette på NOK 53.202.253,-, og etter 

skatt NOK 52.821.053,-.  

Utdelinger 2004-2021

UiA Kommunesektor Sørlandets sykehus

Agderforskning/Norce Agderprosjektet Andre/private
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Grunnkapitalen er på NOK 244 millioner. For å opprettholde fondets realverdi avsettes NOK 

11.844.108,- til tilleggskapitalen. Etter dekning av utdelinger gjennom 2021 er det av årets overskudd 

tillagt NOK 34.873.917,- til bufferkapitalen. Ved utgangen av året er derved tilleggskapitalen NOK 

106.247.202,- og bufferkapitalen NOK 186.613.235,-. 

I balanseregnskapet er det ført NOK 24 mill. i fri egenkapital. Dette er midler avsatt til utdelinger i 

2022 og 2023.  

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 

 

 

Arendal 6. mai 2022 

 

 

Tormod Vågsnes   Bodil Slettebø   Rita Hansen 

Styreleder     Nestleder 

  

 

Kjetil Glimsdal   Oddvar Espegren   Sverre Valvik 

 

 

Bente Christensen       Ole Magnus Heimvik  

         (Daglig leder) 
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Årsregnskap 2021 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Årsregnskapet for 2021 for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond med et 
overskudd etter skatt på NOK 52.821.053,- godkjennes.  

 
Det gjøres følgende disponeringer:  

- NOK 11.844.108,- tillegges tilleggskapitalen 
- NOK 12 millioner avsettes til utdelinger i 2023 
 

2. Bufferkapitalen økes med NOK 34.873.916 av årets overskudd til  
NOK 186.613.235. 
 

     3.   Årsregnskapet oversendes rådsforsamling 
 
 
Vedlegg 
Årsregnskap AAUKF 2021 - noter 
Årsregnskap AAUKF 2021 datert 6. mai 
Beretning AAUKF 2021 
 
Saksopplysninger 
 
Det er styret som vedtar stiftelsens årsregnskap. Årsregnskapet for 2021 følger som 
vedlegg til saken.  
 
Revisors foreløpige revisjonsberetning følger vedlagt. Etter at styret har behandlet og 
underskrevet regnskapet vil revisor utarbeide en endelig revisjonsberetning slik at den kan 
vedlegges til møte i rådsforsamlingen i juni 2022.  
 
Året 2021 var et svært godt år for fondets plasseringer med en samlet avkastning etter 
skatt på NOK 52.821.053,-. 
 
Inntil endelig avklaring rundt skattesituasjonen foreligger betaler nå stiftelsen skatt på 
inntekt og formue knyttet til eiendomsfondene. Fra og med skatteåret 2024 vil man også 
ha en annen struktur på eiersiden som uansett vil medføre at stiftelsen ikke skal være 
skattesubjekt.  
 
Grunnkapital 
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Grunnkapitalen i fondet er på NOK 244 millioner.  
 
Tilleggskapital 
Tilleggskapitalen utgjør ved utgangen av 2021 NOK 106.247.202,-.  
 
Utdeling av midler 
Det er delt ut NOK 10.877.500,-. Noe som er NOK 1.122.500,- under den ramme som var 
fastsatt.  
 
Det er satt av NOK 12 millioner til utdeling i 2023. Fri kapital er på NOK 24 millioner.  
 
Bufferkapital 
Bufferkapitalen er fra 2020 til utgangen av 2021 økt med NOK 34.873.916,- til  
NOK 186.613.235.  
 
Skattekostnad 
Skattekostnaden var i 2021 NOK 381.200,-.  
 
 
Konklusjon 
 
Administrasjonen anbefaler at regnskapet for 2021 godkjennes, og at NOK 12 millioner 
settes av til utdeling i 2023, med rom for å vurdere en viss økning av dette senere. 
Tilleggskapitalen økes med NOK 11.844.108,-. 
 
Bufferkapitalen vil basert på ovenstående være NOK 186.613.235 pr. 31.12.2021. 
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2021

Note 1   Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998.

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

Selskapet er i all hovedsak fritatt for inntekts- og formuesskatt.

Finansielle omløpsmidler
Investeringer i aksjer, obligasjoner og andre rentebærende papirer som er børsnoterte
og som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende.

Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål
Vedtatte utdelinger som ikke er utbetalt på balansetidspunktet føres som kortsiktig gjeld i regnskapet.

Skatt
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 skatt- og utsatt skattefordel, da stiftelsen
ikke har skattemessige posisjoner som skyldes midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier.
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2021

Note 2   Antall ansatte, godtgjørelse til styre og revisor

Selskapet har i 2021 hatt ansatt daglig leder, og det er utbetalt kr.888 462 i lønn.
Det er utbetalt kr.38 000 styrehonorar til styreleder og kr. 231 811 i møtegodtgjørelse til styret for 2021. 

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

Note 3   Norske og globale obligasjoner

Antall andeler Ansk.kost Kurs 31.12.21 Bokført verdi Markedsverdi

DNB Obligasjon III 4 848                    10 161,3             49 260 693          49 260 693         

Sum norske obligasjoner -                      49 260 693          49 260 693         

Blue Bay IG Glob 27 693                  1 222,5               33 854 512          33 854 512         
Pimco Global Bond 2 903 937             11,6                    33 540 471          33 540 471         
Pimco GLB/SHS 287 777                118,4                  34 061 267          34 061 267         

Sum globale obligasjoner -                      101 456 251        101 456 250       

Sum obligasjoner -                      150 716 944        150 716 943       
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2021

Note 4   Norske og globale aksjer

Antall andeler Ansk.kost  Kurs 31.12.21 Bokført verdi Markedsverdi

Norske aksjer -                       - -                       -                      

Globale aksjer
Ardevora Glob Eq 26 687 029           2,3                      60 112 533          60 112 533         
Landsdown DM LO 253 692                143,4                  36 390 613          36 390 613         
AKO Global Long Only C2 s11 H2N 14 400                  1 265,4               18 222 192          18 222 192         
AKO Global Long Only CF2 H2N 30 152                  1 560,9               47 064 994          47 064 994         
TT Emerging Markets Equity 194 278                117,3                  22 794 688          22 794 688         
Generation Global Equity A62 9 355                    7 183,1               67 199 560          67 199 560         
Egerton Capital Equity L/O H2N 169 308                262,8                  44 485 798          44 485 798         
Artisan Global Discovery 110 685                213,4                  23 624 469          23 624 469         
The Children's Inv. Fund H2N 0521 39 286                  761,2                  29 903 500          29 903 500         

Sum aksjer -                      349 798 346        349 798 346       
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2021

Note 5   Norske eiendomsfond, venturefond

Antall andeler Ansk.kost  Kurs 31.12.21 Bokført verdi Markedsverdi

DnB Scandinavian PropFund 4 383 156 134,6                  51 582 186          51 582 186         
DEAS Eiendomsfond Norge 1 IS 36                         752 434,7           27 108 373          27 108 373         
DEAS Eiendomsfond Norge 1 AS 363 915                0,8                      273 810               273 810              

Sum eiendomsfond -                      78 964 368          78 964 368         -                     

Venturefond

Antall andeler Ansk.kost Kurs 31.12.21 Bokført verdi Markedsverdi
Skagerak Maturo AS 2 435 294             2 070 000           2 070 000            2 070 000           
Sum venturefond 2 070 000           2 070 000            2 070 000           

Note 6   Egenkapital
Grunnkapital Tilleggskapital Bufferkapital Fri egenkapital Sum

Inngående balanse 01.01.21 244 000 000 94 403 094 151 739 318 24 000 000 514 142 412
Vedtatte utdelinger i året 0 0 0 -11 077 500 -11 077 500
Tilbakeførte midler 0 0 4 974 472 4 974 472
Årets tillegg til kapital 0 11 844 108 -11 844 108 0 0
Årets overskudd 0 0 41 743 553 11 077 500 52 821 053

Egenkapital pr 31.12.21 244 000 000 106 247 202 186 613 235 24 000 000 560 860 437
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2021

Note 7   Utdeling av midler i henhold til stiftelsens formål

"Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt" presenteres som  gjeld i regnskapet. Spesifikasjon av denne gjelden fremgår av note 8.

Note 8   Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt

Vedtatt utdeling av midler 2021, rest ikke utbetalt 10 877 500         
Vedtatt utdeling av midler 2020, rest ikke utbetalt 7 407 500           
Vedtatt utdeling av midler 2019, rest ikke utbetalt 5 750 000           

Sum vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 24 035 000         

Note 9   Bankinnskudd

Herav bundne skattetrekkmidler kr. 139 996.

Note 10 Kostnader verdipapirer

Kostnader verdpapirer omfatter: 
* Kostnader til  Gabler Investments AS for finansiell oppfølging 
* Depothonorar og fee reduction fee for DNB obligasjoner

2021 2020
Gabler Investments AS 51 655                145 965               
Depothonorar og fee-reduction fee 677 601              639 198               
Sum: 729 256              785 163               
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond                                                                                                

Noter til regnskapet 2021

Note 11 Skatt

Stiftelsen er skattepliktig for eierandeler i deltakerlignede selskaper, som ikke er egne skattesubjekter.
Skatteplikten omfatter andel av formue og inntekt.

Skatt formue 2021 45 751                
Skatt inntekt 2021 324 761              
For lite avsatt rentetillegg forrige år 10 688                

Sum skattekostnad 2021 381 200              
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Resultatregnskap 01.01. - 31.12.

Note 2021 2020

Avkastning av kapital
Inntekter av finansielle eiendeler

Renteinntekter 43 289 38 961
Rente verdipapirer 1 181 953 1 900 745
Urealisert gevinst finansielle eiendeler 36 177 139 6 644 989
Realisert gevinst finansielle eiendeler 25 242 390 44 532 440
Andre finansinntekter 3 986 075 3 165 807
Sum inntekter av finansielle eiendeler 66 630 846 56 282 942

Kostnader vedrørende finansielle eiendeler
Urealisert tap finansielle eiendeler 10 382 032 5 557 754
Realisert tap finansielle eiendeler 7 572 3 945 115
Kostnader verdipapirer 10 729 256 785 163
Sum kostnader vedrørende finansielle eiendeler 11 118 860 10 288 032

Sum avkastning av kapital 55 511 986 45 994 909

Driftskostnader
Lønnskostnader, arbeidsgiveravgift og feriepenger 2 1 432 936 817 069
Styre- og møtegodtgjørelse 2 280 940 295 811
Møtekostnader 41 696 15 309
Revisjonshonorar 2 25 000 25 000
Konsulenttjenester 205 731 303 156
Administrasjonskostnader 323 430 52 137
Sum driftskostnader 2 309 733 1 508 482

Årets overskudd før skatt 53 202 253 44 486 428

Skattekostnad 11 381 200 1 520 927

Årets overskudd etter skatt 52 821 053 42 965 501

Overføringer
Overført fra bufferkapital 6 -11 844 108 -4 342 784
Avsatt til tilleggskapital 6 11 844 108 4 342 784
Avsatt til bufferkapital 6 41 743 553 32 445 501
Avsatt til annen egenkapital 6 11 077 500 10 520 000
Sum overføringer 52 821 053 42 965 501
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Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

Balanse pr.31.12.

Note 2021 2020
Fordringer
Interimskonto DNB 217 349                117 179                
Andre kortsiktige fordringer 196 717                -                        
Sum fordringer 414 066                117 179                

Finansielle omløpsmidler
Norske obligasjoner 3 49 260 693 75 061 712
Globale obligasjoner 3 101 456 251 123 878 565
Norske aksjer 4 0 18 017 425
Globale aksjer 4 349 798 346 240 428 327
Eiendomsfond 5 78 964 368 74 590 727
Venturefond 5 2 070 000 1 650 000
Sum finansielle omløpsmidler 581 549 658 533 626 755

Bankinnskudd 9 3 767 071 1 972 837

Sum omløpsmidler 585 730 795 535 716 772

Sum eiendeler 585 730 795 535 716 772

Egenkapital
Grunnkapital 6 244 000 000 244 000 000
Tilleggskapital 6 106 247 202 94 403 094
Sum bunden kapital 350 247 202 338 403 094

Bufferkapital 6 186 613 235 151 739 319
Fri kapital 6 24 000 000 24 000 000
Sum fri kapital 210 613 235 175 739 319

Sum egenkapital 560 860 437 514 142 413

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 4 374 166 574
Skyldig skattetrekk 116 625 86 790
Skyldig arbeidsgiveravgift 48 324 38 798
Skyldig feriepenger 95 988 85 800
Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger 13 535 12 098
Betalbar skatt 11 370 512 1 520 927
Vedtatte utdelinger, ikke utbetalt 7,8 24 035 000 19 503 373
Annen kortsiktig gjeld 186 000 160 000
Sum kortsiktig gjeld 24 870 358 21 574 360

Sum egenkapital og gjeld 585 730 795 535 716 771

Tormod Vågsnes
styreleder

Sverre Valvik

Rita Hansen
(daglig leder)

Bodil Slettebø
nestleder

Bente Christensen

Kjetil Glimsdal Oddvar Espegren

Arendal, 6. mai 2022.

Ole Magnus Heimvik
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Til styret i stiftelsen Aust-Agder utviklings- og 

kompetansefond 

 

 

  
 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert stiftelsen Aust-Agder utviklings- og kompetansefonds årsregnskap som viser et overskudd på 

kr 52 821 054. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret 

avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening:    

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og    

•  gir årsregnskapet et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31.  desember 2021 og av 

dets resultat og kontantstrømmer for regnskapsåret i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge.  

Grunnlag for konklusjonen 

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

internasjonale 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. 

 

Øvrig informasjon  

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med 

årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.   

  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er å 

vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet 

og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon 

fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig 

feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.   
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Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

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 som følge av misligheter eller 

utilsiktede feil. 

 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og på 

tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal 

legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, 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/revisjonsberetning-revisors-oppgaver-og-plikter/  

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om utdeling og forvaltning 

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 og at utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for 

øvrig. 

 

 

 

Ketil Raknes  

statsautorisert revisor 
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Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022 

 
   

MIL AS - Søknad om videreføring - AI HUB 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til andre år av prosjektet 
Mechatronics Innovation Lab AS sitt prosjekt AI-hub med NOK 640.000,-.  
 

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte.  
 
 
 
Vedlegg 
Budsjett-og-finansieringsplan_AAUF_søknad videreføring 2022 
AI_Hub AAUF Proposal 2022 
 
 
Saksopplysninger 
Kort om søker  
Søker Mechatronics Innovation Lab AS er et aksjeselskap eid av Universitetet i Agder (ca 
86 %) og Norce AS (ca 14 %).  
Selskapet skal i følge egne opplysninger være et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering 
og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.  
Formålet til MIL er å styrke bedriftenes konkurranseevne og markedsposisjon ved å tilby 
en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes blant annet innenfor 
prosessendringer, produktutvikling, tjenester, planlegging mv.  
Selskapet har siden oppstart i 2016 samarbeidet med over 500 aktører og gjennomført 
over 240 innovasjonsprosjekter, samt bidratt til at over 3000 ansatte i ulike virksomheter 
har deltatt på ulike kurs knyttet til teknologikompetanse.  
Nærmere om prosjektet 
 
Prosjektet består av to hoveddeler.  
Del 1: Kunstig intelligens – Utvikling  

- Sentrale oppgaver vil være:  
o Undersøke mottakelighet hos aktører i regionen for å ta i bruk kunstig 

intelligens løsninger og identifisere aktuelle aktører for videre samarbeid 
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Saksframlegg 
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Utvalg Møtedato 
Aust-A 06.05.2022 

MIL AS - Søknad om videreføring -A l  HUB 

Sekretariatets forslag til vedtak 
1. Aust-Agder utviklings- og kompetansefond innvilger støtte til andre år av prosjektet 

Mechatronics Innovation Lab AS sitt prosjekt Al-hub med NOK 640.000,-. 

2. Øvrige vilkår og forutsetninger følger av tildelingsbrev og avtale om støtte. 

Vedlegg 
Budsjett-og-finansieringsplan_AAUF _søknad videreføring 2022 
AI_Hub AAUF Proposal 2022 

Saksopplysninger 
Kort om søker 

Søker Mechatronics Innovation Lab AS er et aksjeselskap eid av Universitetet i Agder (ca 
86 %) og Norce AS (ca 14 %). 

Selskapet skal i følge egne opplysninger være et nasjonalt senter for innovasjon, pilotering 
og teknologi-kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder. 

Formålet til MIL er å styrke bedriftenes konkurranseevne og markedsposisjon ved å tilby 
en rekke innovasjons-tjenester som i dag ikke finnes blant annet innenfor 
prosessendringer, produktutvikling, tjenester, planlegging mv. 

Selskapet har siden oppstart i 2016 samarbeidet med over 500 aktører og gjennomført 
over 240 innovasjonsprosjekter, samt bidratt til at over 3000 ansatte i ulike virksomheter 
har deltatt på ulike kurs knyttet til teknologikompetanse. 

Nærmere om prosjektet 

Prosjektet består av to hoveddeler. 

Del 1: Kunstig intelligens - Utvikling 

- Sentrale oppgaver vil være: 

o Undersøke mottakelighet hos aktører i regionen for å ta i bruk kunstig 
intelligens løsninger og identifisere aktuelle aktører for videre samarbeid 
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o Bidra til å få på plass finansieringsløsning for utvikling av kunstig intelligens 
løsninger  

o Bidra i pilotprosjekter  
o Arbeid med designløsninger  
o Yte støtte til grundere og «start-up» aktører  
o Rapportering og statistikk  

 
Del 2 Kunstig intelligens – Samfunn  

- Sentrale oppgaver vil være: 
o Tilstedeværelse/synlighet på internett  
o Tilby medlemstjenester og rekruttering  
o Teknologiradar – følge utviklingen innenfor fagfeltet  
o Tilby nettverksarrangement  
o Tilby relevant kompetanse  
o Følge opp internasjonale partnerskap  
o Ivareta sponsor relasjoner  
o Etablere nettverk for unge talent 

 
Prosjektet er allerede godt i gang med å utvikle og levere på begge hoveområder, jfr. 
vedlagte redegjørelse.   
 
Styret fattet i sak 19/21 følgende vedtak:  
 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 640.000,- til Mechatronics Innovation Lab 
AS til prosjektet AI:hub.  
 
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videreoppfølgning av 
prosjektet i 2022. Det forutsettes i tilfelle ny søknad om detteog at prosjektet har tilfredsstillende 
fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden. 
 
Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsoverslag på totalt NOK 6.400.000,-over to år, hvorav 
verdien av egeninnsats og egne ressurser er beregnet tilNOK 3.200.000,-. Ved avkortning av 
prosjektets endelige kostnader blirtilskuddet tilsvarende avkortet. 
 
Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidertprosjektregnskap, 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond nårprosjektet er gjennomført. 
 
Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 
 

 
Det søkes nå om støtte til andre år av prosjektet.  
 
Prosjektet har i første år fått 44 medlemmer og 11 partnere. Det er avholdt webinar rettet 
mot lokalt næringsliv og andre aktører for å øke kunnskapen om kunstig intelligens og 
mulighet for å utnytte dette i egen virksomhet. Det har vært over 100 deltakere på 
webinarene og det er innledet samarbeid/cases med syv lokale selskaper knyttet til bruk 
av kunstig intelligens i deres virksomheter. Videre har man hatt 26 møter og 
arbeidsprosjekter med selskaper som ønsker økt kompetanse og kunnskap om kunstig 
intelligens. 
 

o Bidra til å få på plass finansieringsløsning for utvikling av kunstig intelligens 
løsninger 

o Bidra i pilotprosjekter 

o Arbeid med designløsninger 

o Yte støtte til grundere og «start-up» aktører 

o Rapportering og statistikk 

Del 2 Kunstig intelligens - Samfunn 

- Sentrale oppgaver vil være: 

o Tilstedeværelse/synlighet på internett 

o Tilby medlemstjenester og rekruttering 

o Teknologiradar - følge utviklingen innenfor fagfeltet 

o Tilby nettverksarrangement 

o Tilby relevant kompetanse 

o Følge opp internasjonale partnerskap 

o Ivareta sponsor relasjoner 

o Etablere nettverk for unge talent 

Prosjektet er allerede godt i gang med å utvikle og levere på begge hoveområder, jfr. 
vedlagte redegjørelse. 

Styret fattet i sak 19/21 følgende vedtak: 

Aust-Agder utviklings- og kompetansefond bevilger NOK 640.000,- til Mechatronics Innovation Lab 
AS til prosjektet Al:hub. 

Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond stiller seg positive til videreoppfølgning av 
prosjektet i 2022. Det forutsettes i tilfelle ny søknad om detteog at prosjektet har tilfredsstillende 
fremdrift og det innhold i samsvar med søknaden. 

Tilskuddet er bevilget basert på et kostnadsovers/ag på totalt NOK 6.400.000,-over to år, hvorav 
verdien av egeninnsats og egne ressurser er beregnet ti/NOK 3.200.000,-. Ved avkortning av 
prosjektets endelige kostnader b/irti/skuddet tilsvarende avkortet. 

Tilsagnet forutsetter at en vurdering av resultat og nytteverdi, samt et revidertprosjektregnskap, 
oversendes Aust-Agder utviklings- og kompetansefond nårprosjektet er gjennomført. 

Tilsagnet er gyldig til 1. januar 2024. Nærmere vilkår fremgår av tilsagnsbrevet. 

Det søkes nå om støtte til andre år av prosjektet. 

Prosjektet har i første år fått 44 medlemmer og 11 partnere. Det er avholdt webinar rettet 
mot lokalt næringsliv og andre aktører for å øke kunnskapen om kunstig intelligens og 
mulighet for å utnytte dette i egen virksomhet. Det har vært over 100 deltakere på 
webinarene og det er innledet samarbeid/cases med syv lokale selskaper knyttet til bruk 
av kunstig intelligens i deres virksomheter. Videre har man hatt 26 møter og 
arbeidsprosjekter med selskaper som ønsker økt kompetanse og kunnskap om kunstig 
intelligens. 
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Økonomi 
 
Det foreligger følgende budsjett for prosjektet: 
 
 

 
 
 
Vurderinger 
 
Prosjektet er en videreføring av prosjektet som fikk støtte i styresak 19/21. Allerede den 
gang har styret uttrykt at man er positive til videreføring av prosjektet i ytterligere ett år.  
 
Adminnistrasjonen er som ved opprinnelig søknad svært positiv til prosjektet. 
Gjennomføringen så langt tyder også på at prosjektet både er viktig og dekker et reelt 
behov i regionen.  
 
Prosjektet treffer videre svært godt på flere av de sentrale punkter i utdelingsstrategien.  
 
Prosjektet er en HUB løsning som er åpen for alle aktører i regionen som ønsker bistand til 
å avklare behov og mulighetsrom og utvikle kunstig intelligens løsninger innenfor sin 
virksomhet. Det er følgelig et bredt tilbud som treffer godt, noe også interessen første år 
viser. Prosjektet har hatt svært mange henvendelser og mange lokale aktører har fått og 
får hjelp til å avklare sine muligheter innenfor kunstig intelligens.  
 
Dette anses følgelig også som et viktig prosjekt for konkurranseevnen til lokale aktører og 
prosjektet bidrar da også til sikring og utvikling av arbeidsplasser i regionen.  
 
Videre vil mange av løsninger knyttet til kunstig intelligens bidra til bedre og mer 
kostnadseffektive prosesser og mindre ressursbruk, noe som også er viktig i et 
bærekraftsperspektiv.  
 
 
Konklusjon 
 
Administrasjonen mener prosjektet så langt har vært svært vellykket og anbefaler at det 
innvilges støtte også for år 2. Det skal i denne forbindelse også opplyses om at SKF 
allerede har innvilget støtte også for år 2. 
 
 
 

Økonomi 

Det foreligger følgende budsjett for prosjektet: 

Budsjett 
Kostnadsart[Hovedposter) F r s t e  är Andre är Tredje sr Senere Sum 
Project manae rogWP]manage r  700000,00 900000,00 0,00 0,0O 1600000,00 

[WP2 Communi ty  manager I 375000,00 100000,00 0,00 0,00 475000,00 
  Expert pool I 300000,00 300000,00 0,00 0,00 600000 ,00  

Marketing and events 125000,00 125000,00 0,00 0,00 250000 ,00  

Materials, i n t e r n e t  services,  software,  t ravel  e x p e r  100000,00 175000,00 0,00 0,00 275000 ,00  

Sum 1600000,00  1600000,00 0,00 0,00 3200000,00 

Finansieringsplan 
Kilde F r s t e  är Andre är Tredje år Senere Sum 

AAUF 640000 ,00  640000 ,00  0,00 0,00 1280000,00  
S r l a n d e t s  kompetansefond 960000 ,00  950000 ,00  0,00 0,00 1920000,00  
MIL AS Eeninnsats knyttetti l  tidsbruk 675000 ,00  675000 ,00  0,00 0,00 1350000,00  
MIL AS egeninnsats knyttet t i l  fasi l i teter ogteknolo, 925000,00 925000 ,00  0,00 0,00 1850000,00  

Sum 3200000,00 3200000,00 0,00 0,00 6400000,00 
S K F  hr v iderefr t  s t t t e n  t i l  ä r 2 m e d  ti lsvarende b e l p s o m ä r 1 - 9 6 0 0 0 k r o n e r .  Dette ble godkjent pa s t y r e m t e i d e s e m b e r  2021. 

Vurderinger 

Prosjektet er en videreføring av prosjektet som fikk støtte i styresak 19/21. Allerede den 
gang har styret uttrykt at man er positive til videreføring av prosjektet i ytterligere ett år. 

Adminnistrasjonen er som ved opprinnelig søknad svært positiv til prosjektet. 
Gjennomføringen så langt tyder også på at prosjektet både er viktig og dekker et reelt 
behov i regionen. 

Prosjektet treffer videre svært godt på flere av de sentrale punkter i utdelingsstrategien. 

Prosjektet er en HUB løsning som er åpen for alle aktører i regionen som ønsker bistand til 
å avklare behov og mulighetsrom og utvikle kunstig intelligens løsninger innenfor sin 
virksomhet. Det er følgelig et bredt tilbud som treffer godt, noe også interessen første år 
viser. Prosjektet har hatt svært mange henvendelser og mange lokale aktører har fått og 
får hjelp til å avklare sine muligheter innenfor kunstig intelligens. 

Dette anses følgelig også som et viktig prosjekt for konkurranseevnen til lokale aktører og 
prosjektet bidrar da også til sikring og utvikling av arbeidsplasser i regionen. 

Videre vil mange av løsninger knyttet til kunstig intelligens bidra til bedre og mer 
kostnadseffektive prosesser og mindre ressursbruk, noe som også er viktig i et 
bærekraftsperspektiv. 

Konklusjon 

Administrasjonen mener prosjektet så langt har vært svært vellykket og anbefaler at det 
innvilges støtte også for år 2. Det skal i denne forbindelse også opplyses om at SKF 
allerede har innvilget støtte også for år 2. 
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Økonomi
9.1. Budsjett og finansieringsplan for ettårige prosjekter. For flerårige prosjekter, gå videre til 9.2.

Budsjett
Kostnadsart  (Hovedposter) Norske kroner 

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SUM 0.00

Finansieringsplan
Kilde Merknad Norske kroner

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Sum 0.00

Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder. 

9.2. Budsjett og finansieringsplan for flerårige prosjekter (fylles ikke ut for ettårige prosjekter, se punkt 9.1.)

Budsjett
Kostnadsart (Hovedposter) Første år Andre år Tredje år Senere Sum
Project manager og WP1 manager 700000.00 900000.00 0.00 0.00 1600000.00
WP2 Community manager 375000.00 100000.00 0.00 0.00 475000.00
Expert pool 300000.00 300000.00 0.00 0.00 600000.00
Marketing and events 125000.00 125000.00 0.00 0.00 250000.00
Materials, internet services, software, travel expences 100000.00 175000.00 0.00 0.00 275000.00
Sum 1600000.00 1600000.00 0.00 0.00 3200000.00

Finansieringsplan
Kilde Første år Andre år Tredje år Senere Sum
AAUF 640000.00 640000.00 0.00 0.00 1280000.00
Sørlandets kompetansefond * 960000.00 960000.00 0.00 0.00 1920000.00
MIL AS Egeninnsats knyttet til tidsbruk 675000.00 675000.00 0.00 0.00 1350000.00
MIL AS egeninnsats knyttet til fasiliteter og teknologi 925000.00 925000.00 0.00 0.00 1850000.00
Sum 3200000.00 3200000.00 0.00 0.00 6400000.00
*SKF har videreført støtten til år 2 med tilsvarende beløp som år 1 - 960 000 kroner. Dette ble godkjent på styremøte i desember 2021. 

Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status for andre finansieringskilder. 

pkonomi 

9.1. Budsjett og finansieringsplan for ettårige prosjekter. For flerårige prosjekter, gå videre t i l  9.2. 

Budsjett 
Kostnadsart (Hovedposter) Norske kroner 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

SUM 0.00 

Finansieringsplan 
Kilde Merknad Norske kroner 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

Sum 0.00 

Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status fo r  andre finansieringskilder. 

9.2. Budsjett og finansieringsplan for flerårige prosjekter (fylles ikke ut for ettårige prosjekter, se punkt 9.1.) 

Budsjett 
Kostnadsart (Hovedposter) Forste är Andre år Tredje år Senere Sum 

Project manager og WPl manager 700000.00 900000.00 0.00 0.00 1600000.00 

WP2 Community manager 375000.00 100000.00 0.00 0.00 475000.00 

Expert pool 300000.00 300000.00 0.00 0.00 600000.00 

Marketing and events 125000.00 125000.00 0.00 0.00 250000.00 

Materials, internet services, software, travel expences 100000.00 175000.00 0.00 0.00 275000.00 

Sum 1600000.00 1600000.00 0.00 0.00 3200000.00 

Kilde 

AAUF 

Sørlandets kompetansefond * 

MIL AS Egeninnsats knyttet t i l  tidsbruk 

MIL AS egeninnsats knyttet t i l  fasiliteter og teknologi 

Finansieringsplan 
Forste är Andre år Tredje år Senere 

640000.00 640000.00 0.00 

960000.00 960000.00 0.00 

675000.00 675000.00 0.00 

925000.00 925000.00 0.00 

Sum 3200000.00 3200000.00 0.00 

Sum 

0.00 1280000.00 

0.00 1920000.00 

0.00 1350000.00 

0.00 1850000.00 

0.00 6400000.00 

*SKF har videreført støtten ti l år 2 med tilsvarende beløp som år 1- 960 000 kroner. Dette ble godkjent på styremøte i desember 2021. 

Vær tydelig på om kilden til finansiering er i form av egeninnsats (tidsbruk). Legg også inn eventuell merknad/status fo r  andre finansieringskilder. 
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AI:hub AAUF Proposal year 2  
Application date: 21.04.2022 
 

1. SØKER 
Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk): 916 274 920 

Kontaktperson Karianne Øydegard Ormseth 
Adresse Jon Lilletunsvei 9, Bygg J 

Postnummer/sted: 4879 Grimstad 
E-post (obligatorisk): karianne@mil-as.no 

Telefon: 930 15 849 
  

2. PROSJEKTNAVN OG SØKNADSBELØP 
Prosjektnavn:  AI:HUB 

Søknadsbeløp første år : 640 000  

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere år): 1 280 000 
Prosjektets totalkostnad: 6,4 MNOK 

Prosjektperiode: 2021-2023 
  

3. SAMMENDRAG 

 
This application is for year 2 of funding from AAUF.  
Fundring from SKF for year 2 was confirmed in their board-meeting in December 2021.  
 
 
 
AI:hub Agder is an initiative for creating an ecosystem to accelerate commercial deployment of AI 
methods & technology. AI technology improves productivity, enables smarter decisions and smart 
production both for small and large enterprises. 
 

Al:hub AAUF Proposal year 2 
Application date: 21.04.2022 

1. SØKER 
Organisasjon/foretak/institusjon (obligatorisk): 916 27 4 920 

Kontaktperson Karianne Øydegard Ormseth 
Adresse Jon Lilletunsvei 9, Bygg J 

Postnummer/sted: 4879 Grimstad 
E-post (obligatorisk): karianne@mil-as.no 

Telefon: 930 15 849 

2. PROSJEKTNAVN OG SØKNADSBELØP 
Prosjektnavn: Al:HUB 

Søknadsbeløp første år : 640 000 

Totalt søknadsbeløp (hvis prosjektet løper over flere är): 1 280 000 
Prosjektets totalkostnad: 6,4 MNOK 

Prosjektperiode: 2021-2023 

3. SAMMENDRAG 

This application is for year 2 of funding from AAUF. 
Fundring from SKF for year 2 was confirmed in their board-meeting in December 2021. 

Al:hub Agder is an initiative for creating an ecosystem to accelerate commercial deployment of Al 
methods & technology. Al technology improves productivity, enables smarter decisions and smart 
production both for small and large enterprises. 
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AI:hub is a network and draws from national and international AI expertise to assist industrial and 
public organizations in Agder turning AI technology into competitive advantages. 
 
Our project aims at stimulating regional industry with practical artificial intelligence. This gives local 
industry a boost, develop competency, create jobs, and ultimately sustains the local economy. 
Central to achieving this is networking activities, including national and international collaboration, 
attracting AI-talents, and strengthening capacity to attract funding. 
 
Year 1 has given us a great start for the project. Some key numbers after year 1: 

● 44 members and 11 partners  
● Arranged webinars with 5 partners to increase the knowledge of AI - app. 100 participants in 

total  
● Network event with cases from 7 local companies that uses AI in their industry  
● Established an online community for AI-developers - currently 60 developers participating  
● 26 one - to - one meetings and workshops with companies requesting AI-expertice  

 
The key take-away after year 1 is that there is a need for the services that we provide to the industry, 
and there is an increasing engagement in the industry to gain knowledge on how they can use AI as 
a tool to improve productivity and enable smarter decisions. The key for any AI-project is to identify 
the right problem, and this is the area where our expertise has been of great value for the companies 
that have been in contact with us. Several companies have startet AI-projects in collaboration with 
suppliers from AI:Hub, and several companies are in the application phase for funding of AI-projects.  
 
 
 

4. BAKGRUNN 

 
Mechatronics Innovation Lab AS has proven that a national center for innovation, piloting, and 
technology verification in mechatronics & automation is critical for the competitiveness of our region. 
 
Businesses and manufacturers need access to external innovation resources, enabling dynamic 
capabilities and cope with a constantly changing environment. After 3,5 year in operation 500 
customer relationships are established nationally, (80% SME), 200+ innovation projects have been 
delivered and close to 3000 operators have attended technology competence courses. 
 
MIL is part of a national infrastructure and offers assistance in process change, product 
development, services, planning, and business modeling. 
 
Artificial Intelligence is a new technology that will impact the industry in the same way as automation 
and robotics. However, AI will not only affect production but many new segments of the private and 

Al:hub is a network and draws from national and international Al expertise to assist industrial and 
public organizations in Agder turning Al technology into competitive advantages. 

Our project aims at stimulating regional industry with practical artificial intelligence. This gives local 
industry a boost, develop competency, create jobs, and ultimately sustains the local economy. 
Central to achieving this is networking activities, including national and international collaboration, 
attracting Al-talents, and strengthening capacity to attract funding. 

Year 1 has given us a great start for the project. Some key numbers after year 1: 

• 44 members and 11 partners 
• Arranged webinars with 5 partners to increase the knowledge of AI - app. 100 participants in 

total 
• Network event with cases from 7 local companies that uses Al in their industry 
• Established an online community for Al-developers - currently 60 developers participating 
• 26 one - to - one meetings and workshops with companies requesting Al-expertice 

The key take-away after year 1 is that there is a need for the services that we provide to the industry, 
and there is an increasing engagement in the industry to gain knowledge on how they can use Al as 
a tool to improve productivity and enable smarter decisions. The key for any Al-project is to identify 
the right problem, and this is the area where our expertise has been of great value for the companies 
that have been in contact with us. Several companies have startet Al-projects in collaboration with 
suppliers from Al:Hub, and several companies are in the application phase for funding of Al-projects. 

4. BAKGRUNN 

Mechatronics Innovation Lab AS has proven that a national center for innovation, piloting, and 
technology verification in mechatronics & automation is critical for the competitiveness of our region. 

Businesses and manufacturers need access to external innovation resources, enabling dynamic 
capabilities and cope with a constantly changing environment. After 3,5 year in operation 500 
customer relationships are established nationally, (80% SME), 200+ innovation projects have been 
delivered and close to 3000 operators have attended technology competence courses. 

MIL is part of a national infrastructure and offers assistance in process change, product 
development, services, planning, and business modeling. 

Artificial Intelligence is a new technology that will impact the industry in the same way as automation 
and robotics. However, Al will not only affect production but many new segments of the private and 
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public sectors such as banking, energy production, accounting, law, transport, medicine and health, 
government, and defense. 
 
Numerous organizations will have to use AI but are unsure how to proceed or what solutions might 
solve their problems. 
 
AI:hub is a knowledge platform for small, medium, and large businesses and assists in 
understanding the potential and applicability of AI solutions.  
 
AI:hub is assisting members from assessing innovation potential through fundraising and finally 
implementation. In parallel AI:hub will build a community for business and suppliers together with 
national and international knowledge organizations.  
 
Recently AI:hib established an online community of AI-developers via Discord that has now over 60 
professional and master student members. The platform is offering advice, technology trends, 
project offerings and jobs to the AI-development community. 
 
 
 

5. PROSJEKTBESKRIVELSE 
5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 
 
Our ambitions are: 
 
-  Renew and strengthen regional industry with AI technology & solutions. 
-  Create sustainable economic impact and jobs. 
-  Connect network regional, national, and international actors. 
-  Drive pilot projects and assist implementation. 
-  Attract and retain the best AI talents. 
-  Develop competence through courses and attractive events. 
-  Strengthen capacity by attracting European and national funding. 
 
 
AI:hub has two major work packages: WP1 - AI:Development and WP2:AI:Community 
 
 
WP1 actively approaches commercial partners, assesses their AI-readiness, offers assistance for 
creating pilot projects, and provides services during implementation. 
 
WP2 creates a community of customers, solution providers, and national & international experts to 
facilitate innovative projects. WP2 offers competence developments through technology radar briefs, 
events, and courses. Attracts, inspires, and links young talents for the benefit of our partners. 
 

public sectors such as banking, energy production, accounting, law, transport, medicine and health, 
government, and defense. 

Numerous organizations will have to use Al but are unsure how to proceed or what solutions might 
solve their problems. 

Al:hub is a knowledge platform for small, medium, and large businesses and assists in 
understanding the potential and applicability of Al solutions. 

Al:hub is assisting members from assessing innovation potential through fundraising and finally 
implementation. In parallel Al:hub will build a community for business and suppliers together with 
national and international knowledge organizations. 

Recently Al:hib established an online community of Al-developers via Discord that has now over 60 
professional and master student members. The platform is offering advice, technology trends, 
project offerings and jobs to the Al-development community. 

5. PROSJEKTBESKRIVELSE 
5.1. Lag en beskrivelse av prosjekt og produkt/tjenester 

Our ambitions are: 

- Renew and strengthen regional industry with Al technology & solutions. 
- Create sustainable economic impact and jobs. 
- Connect network regional, national, and international actors. 
- Drive pilot projects and assist implementation. 
- Attract and retain the best Al talents. 
- Develop competence through courses and attractive events. 
- Strengthen capacity by attracting European and national funding. 

Al:hub has two major work packages: WP1 - Al:Development and WP2:Al:Community 

WP1 actively approaches commercial partners, assesses their Al-readiness, offers assistance for 
creating pilot projects, and provides services during implementation. 

WP2 creates a community of customers, solution providers, and national & international experts to 
facilitate innovative projects. WP2 offers competence developments through technology radar briefs, 
events, and courses. Attracts, inspires, and links young talents for the benefit of our partners. 
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WP1 - AI:Development tasks: 
 
1. Ai Readiness Surveys 
2. Innovation candidates Identification 
3. Fundraising for innovation 
4. Project assistance for pilots 
5. Design reviews 
6. Gründer & start-up support 
7. Reporting & statistics 
 
 
WP2:AI:Community - Tasks: 
 
- Internet/cyber presence 
- Member services & recruitment 
- Technology radar 
- Ai:hub network events 
- Competence & creativity 
- International partnering 
- Sponsor relationships 
- Young talents network 
 
 
 
5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 
 
Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 
 
AI:hub is a knowledge network that assists businesses to create value with AI technology. 
AI:hub will create a knowledge center for educational events and competence development 
Ai:hub partners with national and international partners  
We will implement a technology radar activity 
We will support and attract young talents as part of our strategy 
We aim at keeping as many young talents in the region as possible. 
 
Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 
 
Preserving the competitiveness of our industry by exploiting AI technology. 
Being a national focus for industrial AI activities. By increasing regional companies competence and 
capabilities within AI, they will reveal their own possibilities at a higher rate with higher speed, hence 
increasing their value creation faster. 
Using an AI developer online forum to promote new projects, new technology, young talents, and job 
offers. 
 
Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 

WP1 - AI:Development tasks: 

1. Ai Readiness Surveys 
2. Innovation candidates Identification 
3. Fundraising for innovation 
4. Project assistance for pilots 
5. Design reviews 
6. Grunder & start-up support 
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WP2:AI:Community - Tasks: 

- Internet/cyber presence 
- Member services & recruitment 
- Technology radar 
- Ai:hub network events 
- Competence & creativity 
- International partnering 
- Sponsor relationships 
- Young talents network 

5.2. Hvordan bidrar prosjektet i forhold til kompetansefondets overordnede målsettinger? 

Økt kompetanse og nyskaping i Aust-Agder? 

Al:hub is a knowledge network that assists businesses to create value with Al technology. 
Al:hub will create a knowledge center for educational events and competence development 
Ai:hub partners with national and international partners 
We will implement a technology radar activity 
We will support and attract young talents as part of our strategy 
We aim at keeping as many young talents in the region as possible. 

Sikring og etablering av arbeidsplasser i Aust-Agder? 

Preserving the competitiveness of our industry by exploiting Al technology. 
Being a national focus for industrial Al activities. By increasing regional companies competence and 
capabilities within Al, they will reveal their own possibilities at a higher rate with higher speed, hence 
increasing their value creation faster. 
Using an Al developer online forum to promote new projects, new technology, young talents, and job 
offers. 

Gode levekår for befolkningen i Aust-Agder? 
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Besides supporting businesses to stay competitive AI technology can be applied to, e.g.,  education, 
health care, and transport. 
 
Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 
Annet 
 
AI:hub is a competence hub for AI technology with close relations to the University of Agder CAIR 
and NORCE. 
 
 
 
5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 
 
AI:hub is hosted by Mechatronics Innovation Lab (MIL), which is a long-term investment by the 
region and the Norwegian government into innovation and automation. AI technology is strategically 
important for the region to maintain long-term technology leadership and attractive job offers.   
 

6. PROSJEKTMÅL OG MÅLGRUPPE 
Formuler målet så klart som mulig. 
  
 The AI:hub goals are: 
-  Enable the industry in Agder to apply AI technology and develop AI-solutions. 
-  Develop AI-competence in the industry in Agder through events, courses, and workshops.  
-  Connect the regional network with national and international actors and networks. 
-  Attract and retain the best AI talents, including young talents.  
-  Facilitate pilot projects and assist with implementation. 
-  Strengthen capacity to attract funding, including national (e.g., Innovation Norway, The National 
Research Council), and internationally (e.g., EU-funding).  
 
 
 
 
Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 
 
The focus is on private companies, AI suppliers, start-ups, and companies creating solutions for the 
public sector, e.g., for Sørlandets Sykehus or companies like Bliksund. 
 
Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 
 
The project is targeting external businesses and organizations, their technology readiness and 
competitiveness. 
 

Besides supporting businesses to stay competitive Al technology can be applied to, e.g., education, 
health care, and transport. 

Utvikle ny kompetanse og styrke forskning i Aust-Agder 
Annet 

Al:hub is a competence hub for Al technology with close relations to the University of Agder CAIR 
and NORCE. 

5.3. Hvordan passer prosjektet i forhold til innretningen på årets utlysning? 

Al:hub is hosted by Mechatronics Innovation Lab (MIL), which is a long-term investment by the 
region and the Norwegian government into innovation and automation. Al technology is strategically 
important for the region to maintain long-term technology leadership and attractive job offers. 

6. PROSJEKTMÅL OG MÅLGRUPPE 
Formuler målet så klart som mulig. 

The Al:hub goals are: 
- Enable the industry in Agder to apply Al technology and develop Al-solutions. 
- Develop Al-competence in the industry in Agder through events, courses, and workshops. 
- Connect the regional network with national and international actors and networks. 
- Attract and retain the best Al talents, including young talents. 
- Facilitate pilot projects and assist with implementation. 
- Strengthen capacity to attract funding, including national (e.g., Innovation Norway, The National 
Research Council), and internationally (e.g., EU-funding). 

Hvem er kunden eller markedet for prosjektet? 

The focus is on private companies, Al suppliers, start-ups, and companies creating solutions for the 
public sector, e.g., for Sørlandets Sykehus or companies like Bliksund. 

Hvilken nytteverdi har prosjektet for aktører utover deltakende prosjektpartnere? 

The project is targeting external businesses and organizations, their technology readiness and 
competitiveness. 
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7. ORGANISERING 
Prosjektleder, kompetanse, eventuelle samarbeidspartnere og utgangspunkt for å kunne 
gjennomføre prosjektet som planlagt: 
 
Eventuell styringsgruppe, referansegruppe mv. 
 
The project will be hosted by MIL AS.  
 
A project manager assures the timely and efficient execution of the project. A steering group, e.g., 
with representatives from NODE, EYDE, SINPRO, UIA, should provide strategic recommendations 
and evaluation of the AI:hub activities. 
 
The expert pool complements the project organization with critical competence. Prof. Morten 
Goodwin will be Chief Scientist and increase AI:hub’s national visibility. Prof. Frank Reichert will 
assist in continuous strategy development and general networking. 
 
The administration services will draw from the experience and networks established by Mechatronics 
Innovation Lab community. 
 
 
 

8. TIDSPLAN OG MILEPÆLER 
Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 
 
Project Owner: MIL AS 
Proposed project start: Apr. 2021 
Proposed project duration:  24 months 
Proposed budget 2021-2023:  3.2 MNOK (total budget requested from SKF and AAUF) 
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assist in continuous strategy development and general networking. 
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Innovation Lab community. 

8. TIDSPLAN OG MILEPÆLER 
Fremdriftsplan, planlagt oppstart- og sluttdato, eventuelle aktiviteter undervegs. 

Project Owner: MIL AS 
Proposed project start: Apr. 2021 
Proposed project duration: 24 months 
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The budget and finance plan is attached. There are a few changes from year 1.  

● The costs for a WP2 manager has been decreased and the costs for project management 
has been increased. The project manager at MIL will be managing WP2 with support from 
one resourse part-time that will mainly focus on web-development, young talents and AI:Hub 
network events.  

● Increase in market and travel expenses to participate in conferences and increase the 
visibility of AI:Hub both regionally and nationally.  

 
 
 

10. OFFENTLIG STØTTE 
I henhold til regelverket om offentlig støtte, må kompetansefondet innhente informasjon om eventuell 
annen offentlig støtte søkerne har mottatt i de to forutgående regnskapsår, samt inneværende 
budsjettår. Vi ber om at eventuelle offentlige støttegivere og støttebeløp oppgis i tekstboksen under. 
Dersom støtten er gitt med konkrete referanser til regelverket om offentlig støtte (for eksempel 
bagatellmessig støtte, ESA-godkjente gruppeunntak eller lignende), ber vi om at dette oppgis. 
Fyll ut evt. støttegiver, støttebeløp, evt. type støtte i tekstboksene under. 
 
Støttegiver 
 
Sørlandets Kompetansefond.  
SKF board agreed to cover a total budget of 60% of 3.2 MNOK = 1,92 MNOK for 2 years. 
Both years have been funded.  
 
Støttebeløp 
 
1,92 MNOK 
 
Type støtte 
 
Direct funding. 
 
Er noen av støttebeløpene tildelt til samme støtteformål som det søkes om i denne søknaden? Hvis 
ja, redegjør for hvilke. 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/11326-15 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022 

 
   

READ Agder - delutbetaling av innvilget støtte 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
 
Delutbetaling med NOK 250.000,- av støtte innvilget i møte 18. februar 2022 godkjennes 
som omsøkt. 
 
 
Vedlegg 
READ - forspørsel om delutbetaling 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Styret behandlet søknaden i møte 18. februar 2022. Og søknad om delutbetaling på 50 % 
ved prosjektoppstart er i samsvar med utbetalingsvilkårene til Kompetansefondet. 
 
 
Vurderinger 
 
Daglig leder anbefaler at styret godkjenner delutbetaling som omsøkt. Søknaden er i 
samsvar med tilsagnsbrev og vilkår for utbetaling av støtte.  
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READ Agder - delutbetaling av innvilget støtte 

Administrasjonens forslag til vedtak 

Delutbetaling med NOK 250.000,- av støtte innvilget i møte 18. februar 2022 godkjennes 
som omsøkt. 

Vedlegg 
READ - forspørsel om delutbetaling 

Saksopplysninger 

Styret behandlet søknaden i møte 18. februar 2022. Og søknad om delutbetaling på 50 % 
ved prosjektoppstart er i samsvar med utbetalingsvilkårene til Kompetansefondet. 

Vurderinger 

Daglig leder anbefaler at styret godkjenner delutbetaling som omsøkt. Søknaden er i 
samsvar med tilsagnsbrev og vilkår for utbetaling av støtte. 
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Til Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 
 
Referanser:  
• Tilsagnsbrev 21/21576-3 og saksnummer 04/22 
• Avtale om støtte, dato 3. mars 2022 
 
 
04/22 - Anmodning om utbetaling READ Agder 
 
Hei, 
 
Vi viser til tilsagnsbrev KS Agder – READ Agder om støtte til leseprosjektet READ Agder. I tråd med 
tildelingsbrevet anmoder vi om utbetaling av 50 % av tilsagnet på kr 500 000,-.  
 
Utbetalingsinformasjon 

Sum 250 000,- 
Mottaker KS Agder 
Organisasjonsnummer 971032146 
Kontonummer 8200 01 65189 
Merkes READ Agder, prosjekt 101854 

 
Ta forbindelse om det trengs mer opplysninger. Takk for godt samarbeid så langt! 
 
 
Mvh Magnus Mork 
 
 
 
Magnus Mork  
Seniorrådgiver KS Agder 
Senior Advisor  
    
Epost Email:  magnus.mork@ks.no   
Mobil Cellular: (+47) 993 24 511 
http://www.ks.no   
  

 
KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON 
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 22/11326-8 
Saksbehandler Ole Magnus Heimvik 

  
Utvalg Møtedato 
Aust-Agder utviklings- og kompetansefond 06.05.2022 

 
   

Kapitalforvaltning 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Intet forslag til vedtak 
 
 
Vedlegg 
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Saksopplysninger 
 
I styremøte 25. mars 2022 ble det behandlet en sak knyttet til forvaltningen av stiftelsens 
kapital.  
 
Reelt sett var det to forskjellige problemstillinger som var bakgrunn for styrets dialog.  
 
Det første var hvorvidt man burde revurdere dagens strategi hvor hele aksjeporteføljen 
forvaltes aktivt og i stedet gå helt eller delvis over til indeksplasseringer som gir en lettere 
forvaltning og som krever mindre ressurser. Hvorvidt det også gir best avkastning totalt 
sett er det tilsynelatende noe uenighet om, og dette vil også avhenge av hvilke indekser 
man sammenligner med og hvordan kostnadsbildet, ikke minst på aktiv forvaltning, til 
enhver tid er.  
 
Det andre er hvem man eventuelt skal benytte til å stå for forvaltningsarbeidet. Dette 
punktet er kommet opp i forbindelse med at Sørlandets kompetansefond og Cultiva har 
invitert til dialog rundt en felles kapitalforvaltning.  
 
I møte 25. mars 2022 ble saken utsatt og daglig leder fikk i oppgave å hente inn ytterligere 
opplysninger, ikke minst knyttet til kostnader ved de ulike alternativer.  
 
Daglig leder har vært i kontakt med Gabler for å få utarbeidet en oversikt over de ulike 
kostnader ved de ulike alternativer, samt innhentet en anbefaling fra Gabler. Dokumentet 
fra Gabler er vedlagt.  
 
De sentrale tall fra Gabler er følgende: 
 
Kostnader ved aktiv forvaltning via Gabler (basert på 550 mill.) 
 

 
Kostnader passiv forvaltning/indeks via Gabler (baser på 550 mill.) 
 

 
 
Som oversikten viser vil man ha omtrent NOK 3,1 millioner lavere omkostninger ved 
passiv/indeks forvaltning via Gabler enn det man har ved aktiv forvaltning. 
 

Saksopplysninger 

I styremøte 25. mars 2022 ble det behandlet en sak knyttet til forvaltningen av stiftelsens 
kapital. 

Reelt sett var det to forskjellige problemstillinger som var bakgrunn for styrets dialog. 

Det første var hvorvidt man burde revurdere dagens strategi hvor hele aksjeporteføljen 
forvaltes aktivt og i stedet gå helt eller delvis over til indeksplasseringer som gir en lettere 
forvaltning og som krever mindre ressurser. Hvorvidt det også gir best avkastning totalt 
sett er det tilsynelatende noe uenighet om, og dette vil også avhenge av hvilke indekser 
man sammenligner med og hvordan kostnadsbildet, ikke minst på aktiv forvaltning, til 
enhver tid er. 

Det andre er hvem man eventuelt skal benytte til å stå for forvaltningsarbeidet. Dette 
punktet er kommet opp i forbindelse med at Sørlandets kompetansefond og Cultiva har 
invitert til dialog rundt en felles kapitalforvaltning. 

I møte 25. mars 2022 ble saken utsatt og daglig leder fikk i oppgave å hente inn ytterligere 
opplysninger, ikke minst knyttet til kostnader ved de ulike alternativer. 

Daglig leder har vært i kontakt med Gabler for å få utarbeidet en oversikt over de ulike 
kostnader ved de ulike alternativer, samt innhentet en anbefaling fra Gabler. Dokumentet 
fra Gabler er vedlagt. 

De sentrale tall fra Gabler er følgende: 

Kostnader ved aktiv forvaltning via Gabler (basert på 550 mill.) 

Kostnad 1% 

Totale fondskostnader etter rabatt 0,680% 

Honorartil Gabler 0,175% 

Årlig revisjon av kapitalforvaltningsstrategi 0,007 % 

INOK 

3 740000 

952875 

40000 

Sum 0,862% 4 732875 

Kostnader passiv forvaltning/indeks via Gabler (baser på 550 mill.) 

Kostnad 1% INOK 

Totale fondskostnader etter rabatt 0,120% 660000 

Honorartil Gabler 0,175% 952 875 

Årlig revisjon av kapitalforvaltningsstrategi 0,007% 40000 

Sum 0,302 % 1652875 

Som oversikten viser vil man ha omtrent NOK 3,1 millioner lavere omkostninger ved 
passiv/indeks forvaltning via Gabler enn det man har ved aktiv forvaltning. 
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Videre har daglig leder hentet inn ytterligere opplysninger fra SKF knyttet til dette 
alternativet. SKF har tidligere presentert sine tanker og tall for styret så det er ikke 
innhentet et nytt notat her, men daglig leder har kvalitetssikret tallgrunnlaget i dialog med 
SKF v/Jan Erik Tønnesen. 
 
De sentrale tall fra SKF tilsier at man kan få følgende betingelser på porteføljen:  
 
Aksjer – her har Cultiva/SKF 80 % i ett fond (KLP), med kostnad på 0,07 %, øvrige 20 % 
er fordelt på to fond med kostnad på 0,175 % i snitt. Totalt gjennomsnitt blir da 0,09 % 
Obligasjoner – her er gjennomsnittskostnadene i følge Cultiva SKF 0,1 % 
Eiendomsporteføljen antas å ligge på omtrent samme kostnadsnivå som via Gabler.  
 
Når det gjelder forvaltningskostnader hos Cultiva/SKF for øvrig så må man evt. se dette 
også i sammenheng med at daglig leder i AAUKF eventuelt da også vil måtte benytte mer 
tid sammen med Cultiva, SKF og Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør i nye lokaler. 
 
Det som er skissert av kostnader etter gjennomgang daglig leder har hatt er følgende:  
 
Kostnader til forvaltning som sådan – skissert at de vil kunne inngå avtale på et sted 
mellom NOK 250.000 og 300.000,- totalt. Dette ved at man ansetter dagens forvalter i  
20 % stilling i AAUKF.   
 
Videre er det foreslått at man i tilfelle også inngår et nærmere samarbeid for øvrig, 
herunder ved å leie et kontor i nytt bygg hvor daglig leder i AAUKF kan sitte en dag i uken.  
Dette har i tilfelle en kostnadsramme på et sted mellom NOK 150.000,- og 200.000,-. 
Mulig det kan bli noe lavere.  
 
Samlet, inklusive kontorplass er det i tilfelle da snakk om kostnader ved denne løsningen 
på et sted mellom NOK 400.000,- og 500.000,-.  
 
 
Vurderinger 
 
Etter daglig leders vurdering er det en del forhold som taler for at styret bør vurdere om 
man helt eller delvis skal gå over til passiv forvaltning/indeks av porteføljen. Det sentrale 
poeng i denne sammenheng er å vurdere hvorvidt man gjennom aktiv forvaltning oppnår 
en så mye høyere gevinst at det dekker merkostnadene som den aktive forvaltningen 
medfører. I forkant av styrets behandling i møte 25. mars 2022 fikk styret en gjennomgang 
fra Jan Erik Tønnesen fra Cultiva/SKF, hvor Tønnesen blant annet refererte til 
Investeringsrådet til fondene som også har erfaring med at aktiv forvaltning over tid vil ha 
problem med å oppnå høyere avkastning enn indeksnære fond. Daglig leder i 
Kompetansefondet var også med i dette møtet, og i referatet fra møtet heter det blant 
annet følgende:  
 

Det er ikke overraskende for rådet at aktivt forvaltede aksjefond over tid har problemer med 
å slå indeksavkastningen etter kostnader. 

 
Slik daglig leder vurderer dette er det i seg selv ikke betydelige forskjeller i valg av 
forvaltningsløsning, selv om indeks fremstår over tid å være noe bedre enn aktiv 
forvaltning.  
 
Spørsmålet er da om det foreligger andre hensyn som også bør trekkes inn. 
 
 

Videre har daglig leder hentet inn ytterligere opplysninger fra SKF knyttet til dette 
alternativet. SKF har tidligere presentert sine tanker og tall for styret så det er ikke 
innhentet et nytt notat her, men daglig leder har kvalitetssikret tallgrunnlaget i dialog med 
SKF v/Jan Erik Tønnesen. 
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Dette har i tilfelle en kostnadsramme på et sted mellom NOK 150.000,- og 200.000,-. 
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Etter daglig leders vurdering er det en del forhold som taler for at styret bør vurdere om 
man helt eller delvis skal gå over til passiv forvaltning/indeks av porteføljen. Det sentrale 
poeng i denne sammenheng er å vurdere hvorvidt man gjennom aktiv forvaltning oppnår 
en så mye høyere gevinst at det dekker merkostnadene som den aktive forvaltningen 
medfører. I forkant av styrets behandling i møte 25. mars 2022 fikk styret en gjennomgang 
fra Jan Erik Tønnesen fra Cultiva/SKF, hvor Tønnesen blant annet refererte til 
Investeringsrådet til fondene som også har erfaring med at aktiv forvaltning over tid vil ha 
problem med å oppnå høyere avkastning enn indeksnære fond. Daglig leder i 
Kompetansefondet var også med i dette møtet, og i referatet fra møtet heter det blant 
annet følgende: 

Det er ikke overraskende for rådet at aktivt forvaltede aksjefond over tid har problemer med 
å slå indeksavkastningen etter kostnader. 

Slik daglig leder vurderer dette er det i seg selv ikke betydelige forskjeller i valg av 
forvaltningsløsning, selv om indeks fremstår over tid å være noe bedre enn aktiv 
forvaltning. 

Spørsmålet er da om det foreligger andre hensyn som også bør trekkes inn. 
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Lovens krav til styret, jfr. stiftelseslovens § 18, er at man skal sikre en forsvarlig forvaltning 
av stiftelsens kapital, hvor man både hensyntar kravet til sikkerhet og til å oppnå en 
tilfredsstillende avkastning.  
 
I denne forbindelse har plassering i indeks nære fond/en mer passiv forvaltning noen 
positive sider som styret kan ta med i totalvurderingen. Ved indeksnær forvaltning vil man 
ha lavere kostnader, og følgelig vil mer av selve overskuddet gå til utdeling, ikke til et. 
Videre vil en indeksforvaltning/passiv forvaltning medføre en forvaltning som utad fremstår 
mer passiv og følgelig i mindre grad som «spekulasjon».  
 
Dersom styret helt eller delvis velger å gå over til indeksnær plassering/mer passiv 
forvaltning vil neste spørsmål være om man skal gjøre dette gjennom dagens forvalter, 
eller om man skal gjøre dette via et samarbeid med Cultiva/SKF, eventuelt på andre 
måter.  
 
I denne vurderingen er det flere hensyn som bør vurderes nærmere, herunder:  
 

- Kostnad 
- Risiko/sårbarhet 
- Kvalitet på rådgivning 
- Betydning ut over rent valg av forvaltermiljø – samarbeid med andre aktører? 
- Andre forhold ? 

 
Kostnad 
 
For å gi en noen lunde sammenlignbar oppstilling over kostnadsbildet har daglig leder 
laget en oppstilling under som viser en sammenstilling av de ulike alternativer knyttet til 
forvaltning. Sammenstillingen er basert på opplysningene som er innhentet og gjenngitt 
over/vedlagt.  
 

 
* I beløpet på 450.000 til Cultiva/SKF ligger også leie av kontor mv. beløpet er ikke endelig 
** Fondskostnadene ved indeksnær forvaltning fremstår så like ved begge alternativ at disse er satt likt i oppstillingen 
 
Forskjellene på kostnader ved indeksforvaltning er ikke betydelige, men fremstår noe 
høyere ved bruk av dagens forvaltere. 
 
 
Risiko/sårbarhet 
Det fremstår som klart at et alternativ basert på Cultiva/SKF løsningen vil være noe mer 
personavhengig og derved noe mer sårbart enn et alternativ basert på et større 
forvaltningsmiljø. Det er imidlertid betryggende at man i Cultiva/SKF løsningen har et 
Investeringsråd i ryggen som er besatt med svært kompetente mennesker som gir klare og 
gjennomtenkte råd rundt forvaltningen av kapitalen. Daglig leder har som angitt deltatt i et 
slikt møte og fikk et veldig godt inntrykk av ordningen og de som deltar i rådet.  
 
I relasjon til dagens forvaltningsløsning er mye av kontakten og samarbeidet basert på den 
meget gode kontakt og dialog daglig leder har med Jonas Osland i Gabler. For øvrig har 
man svært liten kontakt med Gabler miljøet ellers. Det ugjør imidlertid en trygghet at det er 
et bredt miljø bak dagens forvalter. 
 

Lovens krav til styret, jfr. stiftelseslovens § 18, er at man skal sikre en forsvarlig forvaltning 
av stiftelsens kapital, hvor man både hensyntar kravet til sikkerhet og til å oppnå en 
tilfredsstillende avkastning. 

I denne forbindelse har plassering i indeks nære fond/en mer passiv forvaltning noen 
positive sider som styret kan ta med i totalvurderingen. Ved indeksnær forvaltning vil man 
ha lavere kostnader, og følgelig vil mer av selve overskuddet gå til utdeling, ikke til et. 
Videre vil en indeksforvaltning/passiv forvaltning medføre en forvaltning som utad fremstår 
mer passiv og følgelig i mindre grad som «spekulasjon». 

Dersom styret helt eller delvis velger å gå over til indeksnær plassering/mer passiv 
forvaltning vil neste spørsmål være om man skal gjøre dette gjennom dagens forvalter, 
eller om man skal gjøre dette via et samarbeid med Cultiva/SKF, eventuelt på andre 
måter. 

I denne vurderingen er det flere hensyn som bør vurderes nærmere, herunder: 

Kostnad 
Risiko/sårbarhet 
Kvalitet på rådgivning 
Betydning ut over rent valg av forvaltermiljø - samarbeid med andre aktører? 

- Andre forhold ? 

Kostnad 

For å gi en noen lunde sammenlignbar oppstilling over kostnadsbildet har daglig leder 
laget en oppstilling under som viser en sammenstilling av de ulike alternativer knyttet til 
forvaltning. Sammenstillingen er basert på opplysningene som er innhentet og gjenngitt 
over/ved lagt. 

Forvaltninqsmilia oa plasserinqsalternativ Basiskostnad/honorar Fondskostnader Sum kostnader 
/(basert pa NOK 5 5 0 .  000.000.-) 
Gabler - Aktiv forvaltnina 992 875 3 740 000 4 732 875 
Gabler - Indeksner forvaltninq 992 875 660 000 1 652 875 
Cultiva/SKF Indeksnaer forvaltnina 450 000 660 000 1 1 1 0 0 0 0  

* I beløpet på 450.000 til Gulliva/SKF ligger også leie av kontor mv. beløpet er ikke endelig 
Fondskostnadene ved indeksnær forvaltning fremstår så like ved begge alternativ at disse er satt likt i oppstillingen 

Forskjellene på kostnader ved indeksforvaltning er ikke betydelige, men fremstår noe 
høyere ved bruk av dagens forvaltere. 

Risiko/sårbarhet 
Det fremstår som klart at et alternativ basert på Cultiva/SKF løsningen vil være noe mer 
personavhengig og derved noe mer sårbart enn et alternativ basert på et større 
forvaltningsmiljø. Det er imidlertid betryggende at man i Cultiva/SKF løsningen har et 
Investeringsråd i ryggen som er besatt med svært kompetente mennesker som gir klare og 
gjennomtenkte råd rundt forvaltningen av kapitalen. Daglig leder har som angitt deltatt i et 
slikt møte og fikk et veldig godt inntrykk av ordningen og de som deltar i rådet. 

I relasjon til dagens forvaltningsløsning er mye av kontakten og samarbeidet basert på den 
meget gode kontakt og dialog daglig leder har med Jonas Osland i Gabler. For øvrig har 
man svært liten kontakt med Gabler miljøet ellers. Det ugjør imidlertid en trygghet at det er 
et bredt miljø bak dagens forvalter. 
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Videre vil en indeksnær forvaltning kreve mindre aktiv forvaltning og mindre oppfølgning 
slik at man uansett ikke vil være så sårbar ved utskiftninger på personellsiden. Dette 
gjelder uavhengig av miljøet man knytter seg opp til dersom man går for en indeksnær 
portefølje. 
 
Kvalitet på rådgivningen 
Slik daglig leder vurderer dette er oppfølgningen fra dagens forvaltermiljø svært god. 
Gabler er svært flinke til å følge opp og gi informasjon løpende. Kvaliteten på rådgivningen 
oppleves også som god og relevant. Videre er det positivt, når man har aktiv forvaltning, at 
vi også får delta i dialog direkte med forvalterne av fondene det er investert i.   
 
Velger man å bytte til en indeksnær portefølje er ikke behovene de samme. I en slik 
setting er det daglig leders vurdering at begge de miljøer man ser på i dag vil kunne 
ivareta dette på en god måte.  
 
 
Betydning ut over rent valg av forvaltermiljø – samarbeid med andre aktører 
Slik daglig leder vurderer dette er det en selvstendig vurdering som styret må ta om man 
ønsker et bredest mulig samarbeid med Cultiva/SKF og Sparebankstiftelsen Sparebanken 
Sør. Dersom det er styrets ønske at dette samarbeidet skal bli sterkere og mer omfattende 
enn det er i dag, vil det å gå sammen om kapitalforvaltningen (med Cultiva/SKF) være 
med på å styrke samarbeidet. Det anses ikke tvilsomt at dette vil føre stiftelsene nærmere 
hverandre, og også gjøre det mer naturlig for daglig leder å tilbringe noe mer tid i miljøet 
som er etablert, og som nå videreutvikles av de andre stiftelsene i Kristiansand. Daglig 
leder er som tidligere fremholdt selvsagt innstilt på å følge den retning styret her velger, 
enten man velger dagens løsning videre, eller en større grad av samarbeid.  
 
Andre forhold  
 
 
 
Konklusjon 
 
Daglig leder legger opp til en diskusjon i styret i møtet og at man deretter ser om det ligger 
til rette for å treffe noe vedtak i dette møtet.  
 
 
 

Videre vil en indeksnær forvaltning kreve mindre aktiv forvaltning og mindre oppfølgning 
slik at man uansett ikke vil være så sårbar ved utskiftninger på personellsiden. Dette 
gjelder uavhengig av miljøet man knytter seg opp til dersom man går for en indeksnær 
portefølje. 

Kvalitet på rådgivningen 
Slik daglig leder vurderer dette er oppfølgningen fra dagens forvaltermiljø svært god. 
Gabler er svært flinke til å følge opp og gi informasjon løpende. Kvaliteten på rådgivningen 
oppleves også som god og relevant. Videre er det positivt, når man har aktiv forvaltning, at 
vi også får delta i dialog direkte med forvalterne av fondene det er investert i. 

Velger man å bytte til en indeksnær portefølje er ikke behovene de samme. I en slik 
setting er det daglig leders vurdering at begge de miljøer man ser på i dag vil kunne 
ivareta dette på en god måte. 

Betydning ut over rent valg av forvaltermiljø - samarbeid med andre aktører 
Slik daglig leder vurderer dette er det en selvstendig vurdering som styret må ta om man 
ønsker et bredest mulig samarbeid med Cultiva/SKF og Sparebankstiftelsen Sparebanken 
Sør. Dersom det er styrets ønske at dette samarbeidet skal bli sterkere og mer omfattende 
enn det er i dag, vil det å gå sammen om kapitalforvaltningen (med Cultiva/SKF) være 
med på å styrke samarbeidet. Det anses ikke tvilsomt at dette vil føre stiftelsene nærmere 
hverandre, og også gjøre det mer naturlig for daglig leder å tilbringe noe mer tid i miljøet 
som er etablert, og som nå videreutvikles av de andre stiftelsene i Kristiansand. Daglig 
leder er som tidligere fremholdt selvsagt innstilt på å følge den retning styret her velger, 
enten man velger dagens løsning videre, eller en større grad av samarbeid. 

Andre forhold 

Konklusjon 

Daglig leder legger opp til en diskusjon i styret i møtet og at man deretter ser om det ligger 
til rette for å treffe noe vedtak i dette møtet. 
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