Kompetansefond med høy avkastning
Aust-Agder utvi
klings- og kompe
tansefond oppnåd
de 11,9 % avkast
ning på fondets
kapitalplasseringer i
2017. Det tilsvarer
en verdistigning ·på
50,3 millioner kro
ner.
) FORVALTNING

Det melder selskapet i en pres
semelding tirsdag hvor det he
ter at fondet har bygget finansi-

elle muskler som vil trygge den
videre utviklingen av fondet.

i fylket.
Alle kommunene er med
Stiftelsen Aust-Agder utvi
klings- og kompetansefond ble
opprettet 8. september 2003.
Bak stiftelsen står 14 av fylkets
15 kommuner. Fra 2007 er også
Vegårshei kommune medlem
av fondet, slik at samtlige kom
muner nå er med.
inn
skjøt
Stifterne
244.00_().000 kroner i 2003.
Av disse bidra Lillesand med
20 millioner og Birkenes med
fire. Arendal hadde det stør
ste bidraget med 120.000.000
kroner, deretter Grimstad med
80.000.000 kroner"Lillesand
med 20.000.000 kroner og
Tvedestrand med 5.000.000
kroner.

Risikofordeling
· Meravkastningen ut over in
deks er på 3,0 prosentpoeng.
Det regnes som en svært høy
meravkastning. Aksjeandelen
i fondet er 40 prosent, mens re
sten er plassert i obligasjoner og
eiendom.
Daglig leder i fondet, John G.
Bergh, mener årsaken til den
gode avkastningen ligger i godt
styrearbeid over mange år. Ka
pitalforvaltningsstrategien blir
ifølge meldingen grundig vur
�ert årlig.
Langsiktig
- Styret har tenkt langsiktig og
holdt seg til strategien. Fondet
har høstet god avkastning ved
over tid å redusere norske ak
sjer og obligasjoner, og vekte
opp internasjonale investerin
ger. Spesielt etter at oljeprisen
falt, har dette vist seg å være ·
fornuftig. Gabler Investment
Consulting AS har vært en god
sparringpartner i strategiar
beidet. Samtidig har styret hatt
god nytte av Gablers evne til å
finne gode fond som har evnet
å slå indeksene over flere år.
Aust-Agder Utviklings- og Kom
petansefond legger stor vekt på
bærekraft i forvaltningen av
. · fondets midler, og investerin
gene er i ti:åd med retningslin
jene til Statens Pensjonsfond
Utland og FNs prinsipper for
ansvarlige investeringer, heter

Mål
Fondet har fire hovedmålset
tinger:

FORNØYD: John G. Bergh daglig leder av fondet.

ARKIVAAFK

Bidra til økt kompetanse og ny
skapningsevne i Aust-Agder.
Sikring og etablering av ar
beidsplasser i Aust-Agder.
Gode levekår for befolkningen i
Aust-Agder.
Bidra til å styrke og videreutvi
kle Universitetet i Agder.

det i pressemeldingen.

på over 16 prosentpoeng.
"'" Dette styrker fondets evne
til å oppnå sitt formål om å
Mer ei:in indeksen
Siden finanskrisen har Aust ·bidra til økt kompetanse og
Agder utviklings- og kompe nyskapingsevne i Aust-Agder,
tansefond oppnådd en samlet samt sikring og etablering av
meravkastnlng ut over indeks arbeidsplasser og gode levekår
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