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Status Kapitalforvaltning per 31. juli 2020 

Som vedlegg 2 til denne sak finnes en prognose for avkastningen til og med 27. august 2020. 
Selve saksfremlegget er basert på tall per 31.07.20:  

Cultivas porteføljeverdi økte med NOK 37 millioner (1,8%) i juli. Totalverdien av porteføljen er 
nå på NOK 2 097 millioner. Bufferkapitalen økte i juli med 1,4 prosentpoeng til 21,1%. 
Aksjeandelen har i juli steget fra 59,3% til 59,8%. Det har ikke vært foretatt endringer i 
porteføljen i juli. Eventuelle nye rebalanseringer vil i henhold til gjeldende 
kapitalforvaltningsstrategi gjennomføres dersom aksjeandelen bryter ut av intervallet 51%-
64%.   

For perioden 1.1.2020 – 31.07.2020 kan avkastningen oppsummeres som følger: 

Hittil i år Prosentendring Prosent NOK mill 

Total nominell porteføljeavkastning 0,8% n/a 17,4 
Realavkastning (etter KPI) 0,3% n/a 6,2 
Realavkastning for Cultiva* -3,4% n/a -74,5
Bufferkapital** 0,5% 21,1% 442,5
Aksjeandel** 3,8% 59,8% n/a 

*Etter KPI (1,2%), adm. kostnader og prosjektutbetalinger (NOK 76,6 mill) hittil i 2020
**Endring uttrykt i prosentpoeng

I styresak 21/19 (17.juni 2019 – vedlegg 3) ble det besluttet hvilke indekser porteføljen skal 
måles mot. I den vedlagte porteføljeoversikten er det nå inkludert en egen analyse som måler 
Cultiva sin portefølje mot de aktuelle indekser. Kort fortalt har obligasjonsporteføljen totalt sett 
gjort det bedre enn indeks, mens eiendomsporteføljen ligger bak indeks. Forklaringen til 
sistnevnte er at vi måler eiendomsporteføljen mot lange norske statsobligasjoner med et 
påslag på 1%. Norges banks rentenedsettelse ifm Korona har dermed gitt denne indeksen en 
ekstraordinær avkastning hittil i år. Når det gjelder aksjer så er vår portefølje basert på 
indeksfond, og porteføljen ligger nær indeksene som er definert (MSCI World (NOK)). 

For Cultivas portefølje oppsummeres avkastningen for mai måned som følger: 

Juli måned 2020 Prosent NOK mill 

Avkastning Aksjer inkl Venture/PE 4,0% 31,5 
Avkastning Renteplasseringer 0,7% 4,8 
Avkastning Eiendom 0,3% 0,5 
Total nominell porteføljeavkastning 1,8% 36,8 
Bufferkapital* 1,4% 37,5 
Aksjeandel* 0,5% n/a 

*Endring uttrykt i prosentpoeng
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Nøkkeltall - Cultivas kapitalforvaltning i perioden desember 2011 til juni 2020. 
 
MNOK 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 31.07.20 
         
Porteføljeverdi 1 566,7 1 695,6 1 751,2 1 790,1 1 936,5 1874,7 2 160,5 2 097,2 
Stiftelseskapital 
KPI-just** 

-1 383,0 -1 410,6 -1 440,3 1 492,1 -1516,0 1560,0 -1 594,3 -1 605,4 

Ikke utbetalte 
prosjektinv. 

-8,6 -12,0 -20,8 -34,7 -41,6 -120,3 -120,4 -49,1 

Tellende 
bufferkapital 

175,1 273,0 290,1 263,7 378,9 194,4 445,8 442,5 

         
Beregnet stresstest-
tap 

144,5 165,1 174,9 196,9 234,8 377,7* 478,6 501,6* 

         
Aksjeandel 42 % 45 % 47 % 48% 52% 50% 56%  60% 

 
*Ny stresstest er innført i kapitalforvaltningsstrategien fra og med 2018. Tallene før 2018 er 
ikke sammenlignbare. Stresstesten benytter et 40% fall i aksjemarkedene mens øvrig 
portefølje holdes konstant. Basert på dette har porteføljens bufferkapital en underdekning på 
ca. NOK 59 mill. Det påpekes at nåværende stresstest ikke er dynamisk med hensyn på hvor 
markedene befinner seg på syklusen. Det betyr at vi alltid må forvente underdekning på 
stresstesten bortsett fra på toppen av markedssyklusen.  
 
Porteføljefordeling (Reviderte rammer* vedtatt i styremøte 02.12.2019): 
 

Aktivaklasse Ramme 
2019 

Status 
31.07.20 

Ramme  
2020 

Min Maks Referanse  
indeks 

Langsiktig  
mål 

        
Bank/Pengemarked     4 % 2 %  5 %  1 % 20 % ST1X 5 % 
Norske obligasjoner 17 % 15 % 16 % 0 % 25 % BBGAggH 13 % 
Globale obligasjoner 17 %    15 %  16 % 0 % 35 % BBGAggH 13 % 
Sum renteplasseringer     38 % 32 %  37 %    30 % 
        
Valutasikret:        
Globale aksjer Store selsk.    28% 46 % 43 % 35 % 60 % MSCI (NOK) 47 % 
Usikret:        
Globale aksjer små/medium  7 % 6 % 3 % 12 %  tba 7 %  
Fremvoksende markeder 19% 6 % 5 % 2 % 10 % tba 6 % 
Venture/Såkorn      1 % 1 %     1 % 0 % 2 % OSEBX 0 % 
Sum aksjeplasseringer     54 % 60 %   55 % 51 % 64 %  60 % 
        
Eiendom Norge og utland       8 % 8 %     8 % 0 % 10 % ST4X + 1 % 10 % 
Formålstj. investeringer 0 % 0 %  0 %  0 % 2 % n/a 0 %  
Sum andre aktivaklasser     8 % 8 %   8 %    10 % 
        
Sum   100 % 100 %  100 %    100 % 
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Investeringsrådet i Cultiva 
 
Investeringsrådet er et rådgivende organ for administrasjonen. I utarbeidelsen med årlige 
revisjoner av kapitalforvaltningsstrategi benytter administrasjonen Investeringsrådet som en 
ressurs i denne forbindelse, samt også i øvrige finansielle problemstillinger som måtte oppstå. 
Rådet består av Hans Jørgen Stang og Espen Henriksen og begge vil delta i selve styremøtet.  
 
 
Administrasjonen ser for seg følgende temaliste:  
 

1) Hvilket ansvar har styret i forbindelse med kapitalforvaltningen i en stiftelse? 
2) Hva er de viktigste valg som styret må ta i forbindelse med kapitalforvaltningen? 
3) Ved renter nær null, må vi forvente større samvariasjon mellom aksjer og obligasjoner? 
4) Bør vår stresstest endres som et resultat av dette?  
5) Bør Cultiva gå lenger enn SPU (Oljefondet) med hensyn på eksklusjoner (ESG)?  
6) Har Cultiva en tilfredsstillende benchmarking av porteføljen (se sak 21-19)? 
7) Bør Cultiva jevnlig hensynta makroøkonomiske forhold som eventuelt kan innebære at 

hovedstrategien for kapitalforvaltningen blir endret? Eksempelvis nå med nullrenter og 
oppblåste(?) markedsverdier? 

 
Som bakgrunnsmateriale til denne diskusjonen vedlegger administrasjonen vedleggene 3-5. 

  
 
 
Forslag til vedtak:  
 

Staturrapport kapitalforvaltning pr. 31. juli 2020 tas til etterretning. Styret møtte 
Investeringsrådet og tok deres kommentarer til orientering.  

 
 

 
Kirsti Mathiesen Hjemdahl (sign) 
Daglig Leder 

 
 

Trykte vedlegg:   1) Porteføljeoversikt 31.07.20 
    2) Statusrapport per 27. august med vedlegg 
    3) Styresak 21/19 – 17. juni 2019 
    4) Styresak 21/19 – vedlegg 5  
    5) Presentasjon av Espen Henriksen april 2020 
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Cultiva -Avkastning vs indeks 31.07.20 

Avkastning i 
Alle beløfJ i NOK %* Indeks% Avvik 

DNB Likviditet (IV) 0,94% 0,59% 0,35% 
PENGEMARKED 0,94% 0,59% 0,35% 

KLP Statsobligasjon 5,96% 4,70% 1 ,26 % 
DNB Obligasjon (Ill) 4,23% 4,70% -0,47 %
OBLIGASJONER NORGE 5,21 % 4,70 % 0,51 %

AQR Global Strategy Fund 3,10% 4,70% -1 ,60 %
DnB Global High Grade 6,60% 4,70% 1 ,90 %
OBLIGASJONER GLOBALT 5,55% 4,70 % 0,85%

SUM OBLIGASJONER 4,96% 4,70 % 0,26%

KLP Aksje Norden 1 ,73 % solgt solgt 
KLP Fremvoksende Markeder Indeks I 2,70% 1 ,54% 1 ,1 6  % 
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks I -6,46 % -6,47 % -0,01 %
DNB Global Indeks 2,27% solgt solgt
KLP AksieGlobal Indeks I 2,36% solgt solgt
GLOBALE AKSJER, USIKRET 0,71 % n/a n/a 

KLP AksieGlobal Indeks li -4,32 % -4,68 % 0,36% 
GLOBALE AKSJER, VALUTASIKRET -4,32 % -4,68 % 0,36% 

Private equity -1 3,87 % -11,30 % -2,57 %
PRIVATE EQUITY, VENTURE, SAKORN -13,87 % -11,30 % -2,57 %

SUM AKSJEPLASSERINGER -2,12 % n/a n/a 

DnB Scandinavian Property Fund -0,21 % 5,20% -5,41 %
Storebrand Eiendomsfond Norge KS 2,04% 5,20% -3,16 %

SUM ANDRE INVESTERINGER 0,93% 5,20% -4,29 %

ST1 X 

BBGAggH2N 
BBGAggH2N 
BBGAggH2N 

BBGAggH2N 
BBGAggH2N 
BBGAggH2N 

BBGAggH2N 

VINX(NOK) 
MSCI EM 
MSCI World se

MSCI World 
MSCI World 

MSCI World (NOK) 

OSEBX 
OSEBX 

ST4X+1% 
ST4X+1% 

ST4X+1% 
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Status Kapitalforvaltning per 27. august 2020 
 
Styret bes merke seg at på grunn av styremøtedato tidlig i måneden, så er ikke 
kapitalforvaltningsrapporten for august klar i skrivende stund. Dette betyr at 
eiendomsinvesteringene har verdsettelse per juli, samt at enkelte obligasjonsfond kan ha 
kurser som er noen dager tidligere enn 27. august. Disse avvikene vil sannsynligvis ikke få 
større konsekvens enn NOK 2-3 millioner totalt sett.  
 
 
Cultivas porteføljeverdi økte med NOK 57 millioner (2,7%) i august. Totalverdien av porteføljen 
er nå på NOK 2 154 millioner. Bufferkapitalen økte i august med 2,3 prosentpoeng til 23,4%. 
Aksjeandelen har i august steget fra 59,8% til 61,3%. Det har ikke vært foretatt endringer i 
porteføljen i august. Eventuelle nye rebalanseringer vil i henhold til gjeldende 
kapitalforvaltningsstrategi gjennomføres dersom aksjeandelen bryter ut av intervallet 51%-
64%.   
 
For perioden 1.1.2020 – 27.08.2020 kan avkastningen oppsummeres som følger:  
 

Hittil i år Prosentendring Prosent  NOK mill 

Total nominell porteføljeavkastning 3,6% n/a 78,1 
Realavkastning (etter KPI) 3,1% n/a 67,0 
Realavkastning for Cultiva* -0,8% n/a -17,7 
Bufferkapital** 2,8% 23,4% 503,3 
Aksjeandel**  5,3% 61,3% n/a 

 
*Etter KPI (1,2%), adm. kostnader og prosjektutbetalinger (NOK 80,6 mill) hittil i 2020  
**Endring uttrykt i prosentpoeng 
 
For Cultivas portefølje oppsummeres avkastningen for august måned som følger:  
 

August (1-27) måned 2020 Prosent NOK mill 

Avkastning Aksjer inkl Venture/PE 6,6% 65,4 
Avkastning Renteplasseringer -1,3% -8,8 
Avkastning Eiendom 0,1% 0,1 
Total nominell porteføljeavkastning 2,7% 56,7 
Bufferkapital*  2,3% 50,8 
Aksjeandel* 1,5% n/a 

 
*Endring uttrykt i prosentpoeng 
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Nøkkeltall - Cultivas kapitalforvaltning i perioden desember 2011 til august 2020. 
 
MNOK 31.12.13 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 31.12.19 27.08.20 
         
Porteføljeverdi 1 566,7 1 695,6 1 751,2 1 790,1 1 936,5 1874,7 2 160,5 2 153,8 
Stiftelseskapital 
KPI-just** 

-1 383,0 -1 410,6 -1 440,3 1 492,1 -1516,0 1560,0 -1 594,3 -1 605,4 

Ikke utbetalte 
prosjektinv. 

-8,6 -12,0 -20,8 -34,7 -41,6 -120,3 -120,4 -45,2 

Tellende 
bufferkapital 

175,1 273,0 290,1 263,7 378,9 194,4 445,8 503,3 

         
Beregnet stresstest-
tap 

144,5 165,1 174,9 196,9 234,8 377,7* 478,6 527,8* 

         
Aksjeandel 42 % 45 % 47 % 48% 52% 50% 56%  61% 

 
*Ny stresstest er innført i kapitalforvaltningsstrategien fra og med 2018. Tallene før 2018 er 
ikke sammenlignbare. Stresstesten benytter et 40% fall i aksjemarkedene mens øvrig 
portefølje holdes konstant. Basert på dette har porteføljens bufferkapital en underdekning på 
ca. NOK 24 mill. Det påpekes at nåværende stresstest ikke er dynamisk med hensyn på hvor 
markedene befinner seg på syklusen. Det betyr at vi alltid må forvente underdekning på 
stresstesten bortsett fra på toppen av markedssyklusen.  
 
Porteføljefordeling (Reviderte rammer* vedtatt i styremøte 02.12.2019): 
 

Aktivaklasse Ramme 
2019 

Status 
27.08.20 

Ramme  
2020 

Min Maks Referanse  
indeks 

Langsiktig  
mål 

        
Bank/Pengemarked     4 % 2 %  5 %  1 % 20 % ST1X 5 % 
Norske obligasjoner 17 % 14 % 16 % 0 % 25 % BBGAggH 13 % 
Globale obligasjoner 17 %    15 %  16 % 0 % 35 % BBGAggH 13 % 
Sum renteplasseringer     38 % 31 %  37 %    30 % 
        
Valutasikret:        
Globale aksjer Store selsk.    28% 47 % 43 % 35 % 60 % MSCI (NOK) 47 % 
Usikret:        
Globale aksjer små/medium  7 % 6 % 3 % 12 %  tba 7 %  
Fremvoksende markeder 19% 6 % 5 % 2 % 10 % tba 6 % 
Venture/Såkorn      1 % 1 %     1 % 0 % 2 % OSEBX 0 % 
Sum aksjeplasseringer     54 % 61 %   55 % 51 % 64 %  60 % 
        
Eiendom Norge og utland       8 % 8 %     8 % 0 % 10 % ST4X + 1 % 10 % 
Formålstj. investeringer 0 % 0 %  0 %  0 % 2 % n/a 0 %  
Sum andre aktivaklasser     8 % 8 %   8 %    10 % 
        
Sum   100 % 100 %  100 %    100 % 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak:  

 
 

Trykte vedlegg:    Porteføljeoversikt 27.08.2020 
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Dato: 10. juni 2019 
Saksnummer: 21/19 
Til: Styret 
Møtedato: 17. juni 2019 
Saksbehandler: Jan Erik Tønnessen 
 
 
Reviderte allokeringsrammer for 2019 og  
porteføljesammensetning obligasjons- og eiendomsporteføljen 
 
 
Sammendrag 
 
 
I styremøte 22. oktober 2018 (sak 44/18) ble følgende vedtak fattet:  
 

1) Foreslåtte allokeringsrammer for 2019 og forvaltningsstrategi for 2019 godkjennes. 
2) Cultiva engasjerer ekstern uavhengig rådgiver for å vurdere: 

a. sammensetning og fordeling av obligasjons- og eiendomsporteføljen. 
Utgangspunktet skal være å ligge tett opp til allokeringen i Statens 
Pensjonsfond Utland. 

b. valg av investeringsprodukter innen obligasjoner og eiendom 
3) Administrasjonen gis fullmakt til valg av rådgiver.  
4) Kapitalforvaltningsstrategien for 2019 vil bli foreslått revidert igjen etter resultatet 

av rådgivningsprosessen foreligger.   
5) Det innføres en ny stresstest som tar høyde for et aksjefall på 40 %. 

 
Grieg Investor, Industrifinans og Gabler ble alle forespurt om tilbud på et engangsoppdrag 
som rådgiver. Gabler ble valgt som rådgiver. Aksjeeksponeringen skulle ligge fast, og 
porteføljen skulle ligge tett opp til allokeringen i Statens Pensjonsfond Utland.  
 
De foreslåtte allokeringsrammene ble gjennomgått på styreseminar 8. april 2019 i Oslo, 
og hvor to (Steen Koekebakker og Thore Johnsen) av tre medlemmer av Investeringsrådet 
var tilstede. Johnsen hadde også forberedt en presentasjon hvor Gabler-rapporten ble 
gjennomgått. I denne presentasjonen ble det påpekt at Gablers forslag til rentedurasjon 
var for høy, og at norske statsobligasjoner kunne være et fullgodt alternativ til 
utenlandske.  
 
Det ble på dette grunnlag utarbeidet et utkast til saksfremlegg som Investeringsrådet 
igjen har kommentert (vedlegg 3). 
 
Basert på samtlige kommentarer fra Investeringsrådet, foreslår administrasjonen derfor å 
ikke følge Gablers råd til allokering. Det foreslås derimot følgende allokeringsrammer: 
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Aktivaklasse Ramme 
2018 

Status 
30.4.19 

Vedtatt 
ramme 

2019 

Revidert 
ramme  

2019 

Min Maks Referanse  
indeks 

Vedtatt 
langs.  

mål 

Revidert 
langs. 

mål 
Bank/Pengemarked     5 % 7 % 4 %  4 %  1 % 20 % ST1X 5 % 4 % 
Norske obligasjoner 14 % 16 % 14 % 17 % 0 % 20 % BBGAggH 5 % 13 % 
Globale obligasjoner 13 %    11 % 13 %  17 % 0 % 35 % BBGAggH 5 % 13 % 
Sum renteplasseringer     32 % 34 % 31 %  38 %    15 % 30 % 
          
Nordiske aksjer 6 % 6 % 6 % 6 % 0 % 10 % VINX (NOK) 8 % 8 % 
Globale aksjer (val.sikr)    27% 27 % 28 %   28 % 15 % 40 % MSCI (NOK) 30 % 30 % 
Globale aksjer 18% 20 % 18 % 19 % 15 % 30 % MSCI 22 % 22 % 
Venture/Såkorn      1 % 1 % 1 %     1 % 0 % 2 % OSEBX 0 % 0 % 
Sum aksjeplasseringer     52 % 54 % 53 %   54 % 50 % 64 %  60 % 60 % 
          
Eiendom Norge og utland       8 % 4 % 8 %     8 % 5 % 20 % ST4X + 1 % 10 % 10 % 
Infl.sikrede obl. - anlegg      8 % 8 % 8 %   0 % 0 % 10 % ST4X + 1 % 15 % 0 % 
Sum andre aktivaklasser     16 % 12 % 16 %   8 %    25 % 10 % 
          
Sum   100 % 100 % 100 %  100 %    100 % 100 % 

 
Revidert ramme for 2019 er endret på fire punkter:  
 

- Inflasjonssikrede anleggsobligasjoner er redusert fra 8 % til 0 % 
- Globale aksjer er økt med 1 % fra 18 % til 19 % (=status pr. 31.05.19) 
- Obligasjonsporteføljen er økt med 7 % fordelt på:  

o Norske obligasjoner økt fra 14 % til 17 % 
o Globale obligasjoner økt fra 13 % til 17 % 

 
Det langsiktige målet er endret tilsvarende på tre punkter:  
 

- Inflasjonssikrede anleggsobligasjoner er redusert fra 15 % til 0 % 
- Obligasjonsporteføljen er økt med 15 % fordelt på:  

o Norske obligasjoner er økt fra 5 % til 13 % 
o Globale obligasjoner er økt fra 5 % til 13 % 

 
 
Videre er porteføljen sammensatt med fokus på minst 60 % stats- og statsrelaterte 
obligasjoner, samt at total rentedurasjon for renteplasseringene skal holdes under 5,5 år.  
 
Basert på de nye foreslåtte allokeringsrammene og produktforslag fra Gabler, har 
administrasjonen deretter hentet inn forslag til en konkret produktportefølje fra DnB, KLP 
og Storebrand. 
 
Administrasjonen har analysert og vurdert samtlige mottatte forslag til produktporteføljer 
og anbefaler styret i Cultiva å  gjøre følgende endringer i godkjente investeringsprodukter 

- Norske obligasjonsfond:  
o Godkjenne følgende fond:  

 KLP Statsobligasjon 
- Globale obligasjonsfond:  

o Selge alle andeler i følgende fond:  
 DNB Global Credit 
 DNG Global Credit Short 
 DNB European Covered Bonds 
 DNB Global Treasury 

o Godkjenne følgende fond:  
 DNG Global High Grade 
 AQR Global Aggregate Strategy 

- Eiendom 
o Godkjenne Storebrand Eiendomsfond Norge KS for investeringer 

- Inflasjonssikrede anleggsobligasjoner 
o Selge obligasjonen Trønder Energi 
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For å tilpasse porteføljen til den foreslåtte allokeringsrammen og de godkjente 
investeringsproduktene, vil man også måtte realisere deler av investeringene i DNB 
Likviditet (IV) og DNB Obligasjon (III).  
 
Etter alle de foreslåtte endringene er gjennomført, vil porteføljesammensetningen se 
omtrent ut som dette:  
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Forslag til vedtak: 
 

1) Foreslåtte revidert allokeringsramme for 2019 godkjennes. 
2) Styret godkjenner de foreslåtte endringer i godkjente investeringsprodukter og 

endringer i sammensetningen i porteføljen. For å kunne implementere endringene 
får administrasjonen fullmakt til:  

a. å realisere:  
i. Hele beholdningen av globale obligasjonsfond:  

1. DnB Credit 
2. DnB Credit Short 
3. DnB European Covered Bonds 
4. DnB Global Treasury 

ii. Hele beholdningen av inflasjonssikrede anleggsobligasjoner:  
1. Trønderenergi 

iii. Deler av beholdningen av:  
1. DNB Likviditet (IV), begrenset oppad til MNOK 60 
2. DNB Obligasjon (III), begrenset oppad til MNOK 200 

b. å investere i følgende nye produkter:  
i. Norske obligasjonsfond:  

1. KLP Statsobligasjon, inntil MNOK 210 
ii. Globale obligasjonsfond:  

1. DNB Global High Grade, inntil MNOK 210 
2. AQR Global Aggregate Strategy, inntil MNOK 140 

iii. Eiendomsfond:  
1. Storebrand Eiendomsfond Norge KS, MNOK 85 

3) Administrasjonen gis fullmakt til å si opp avtale med Mercer vedrørende månedlig 
rapportering av porteføljen. Besparelse ca NOK 80 000/år.  

4) Styret ber administrasjonen oppdatere kapitalforvaltningsstrategien med de 
vedtatte endringer. 
 

 
 
 
 
Erling Valvik (sign) 
Administrerende direktør 
 
Vedlegg: Trykte vedlegg:  1) AQR Global Aggregate Strategy Fund 
     2) DnB Global High Grade – informasjonspakke 
     3) KLP Statsobligasjon – informasjonspakke 
     4) Storebrand Eiendomsfond Norge KS - informasjonspakke 
     5) Sak 44/18 Kapitalforvaltningsstrategi 2019 

    6) Kommentarer fra Investeringsrådet og tilhørende mailutvekslinger 
     

      
Utrykte vedlegg:  7) Gabler rapport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17



Side 5 av 11 

1. Adminstrasjonens vurderinger 
 
 
Cultiva har per i dag en obligasjonsportefølje som består av ca 85% kredittobligasjoner og 
ca 15% statsobligasjoner. I tillegg har Cultiva en stor enkeleksponering i Trønder Energi 
som i tillegg til å være en realrenteobligasjon også kategoriseres som en kredittobligasjon. 
Administrasjonen har hatt et ønske om å ta selskapsspesifikk risiko gjennom våre 
aksjefond, og å fjerne mest mulig av selskapsspesifikk risiko i vår obligasjonsportefølje 
slik at sistnevnte får bedre egenskaper gjennom å være mer motsyklisk. Dette impliserer 
også at Cultiva dermed beveger seg bort fra at obligasjonsporteføljen er en 
avkastningskilde, men at den heller må anses for å være en rebalanseringskilde ved 
fremtidige aksjefall.  
 
Administrasjonen har brukt porteføljesammensetningen til Statens Pensjonsfond Utland 
(SPU) som rettesnor for den reviderte kapitalforvaltningsstrategien. SPU har i dag 60% 
statsobligasjoner i sin totale obligasjonsportefølje, dog med en aksjeandel som ligger ca 
15% høyere enn Cultiva.  
 
I tillegg har Cultiva en grunnkapital som årlig oppjusteres med inflasjonen. Dette gjør at 
Cultiva også har et behov for å finne produkter som kan beskytte mot inflasjon. 
Realrenteobligasjoner og ubelånte eiendomsfond er eksempler på produkter som har disse 
egenskapene.   
 
 
 

2. Obligasjonsporteføljen og benchmark indeks 
 
Cultiva ba fire anerkjente miljø om å komme med forslag til porteføljesammensetning 
hvor vi anførte et behov for 60% andel statsobligasjoner (norske og/eller globale). I 
tillegg skulle resterende andel (40%) inneholde obligasjoner kun innenfor Investment 
Grade segmentet (lavest risiko). Forslagene skulle være Cultiva i hende i begynnelsen av 
april, så alle tall som benyttes i denne saksfremstillingen er fra mars 2019.  
 
Vi opplyste videre om at vi ønsket å måle vår totalportefølje mot indeksen «BBGAggH» 
(Barclay Bloomberg Global Aggregate Hedged). Den har følgende egenskaper: 
  
Tabell 1: Barclay Bloomberg Global Aggregate Hedged 

 
 
Denne indeksen inneholder en med andre ord en 63%/37% fordeling mellom stats- og 
kredittobligasjoner og har en gjennomsnittlig rating på A+. Indeksen har en rentedurasjon 
på 7,0 og dette betyr at en renteøkning på 1% vil gi et 7% fall i verdien. Jo lavere 
durasjon jo bedre beskyttet er man mot endringer i renten. Løpende forventet netto yield 
per mars 2019 valutasikret til NOK var ca 2,4%.  
 
For bedre å kunne sammenligne de ulike forslag fra leverandørene, ba ikke 
administrasjonen om tilpasninger for eventuelt få redusert rentedurasjonen. Dette kan 
man enkelt gjøre ved å inkludere et nytt fond med lav durasjon slik at man oppnår den 
ønskede gjennomsnittdurasjonen i porteføljen. Brutto og netto NOK-yield kan tolkes som 
den løpende avkastning man vil motta dersom det ikke skjer endringer rentemarkedet og 
at kursene på enkeltpapirene ikke endres på grunn av endret risiko for det enkelte 
land/selskap. NOK-Yield blir dermed et måltall som kan benyttes ved å sammenligne ulike 
alternativer på samme tidspunkt. Går man 12 måneder (eller lenger) tilbake vil man 
oppdage at yield-anslagene endres kontinuerlig. 
 

Andel stat Rentedurasjon Rating Netto yield Andel
i NOK

BBGAggH 63,00 % 7,0 A+ 2,40 % 100 %
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Videre presiseres det at indeksen BBGAggH er valutasikret til norske kroner. Alle konkrete 
produktforslag som fremkommer i denne sak er valutasikret til NOK. Det er 
fondsleverandøren som foretar valutasikringen, slik at Cultiva vil hele tiden få sin 
avkastning rapportert i norske kroner.  
 
 

a. Produktforslagene 
 
 
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 
 
Cultiva har i dag plassert ca 800 millioner i aksjeindeksfond hos KLP. Som forvalter har 
man et passivt fokus (indeks) både på aksje- og obligasjonssiden. KLP ga oss følgende 
forslag i forhold til bestillingen:  
 
Tabell 2: KLP-tilbud 

 
 
KLP-forslaget er en blanding mellom norske og globale obligasjoner og hvor netto yield på 
3,3% er omregnet til NOK for det globale fondet. Vektet netto NOK-yield er således 2,02% 
for porteføljen. Porteføljen gir en rentedurasjon på 6,3 (bedre enn indeks) og en andel 
statspapirer på 65% (bedre enn indeks). Kredittkvaliteten er AA+, noe som også er bedre 
enn indeks.  
 
 
Storebrand 
 
Cultiva har i dag ikke noe engasjement hos Storebrand. Det har i lengre tid pågått en 
dialog rundt deres eiendomsfond, og det vil vi komme tilbake til senere i saken. 
Storebrand ga oss følgende forslag i forhold til bestillingen:  
 
Tabell 3: Storebrand-tilbud 

 
 
 
Porteføljen har noe høyere risiko og rentedurasjon enn KLP, men samtidig en høyere netto 
NOK-yield på 2,37%.  
 
 
 

Andel stat Rentedurasjon Rating Netto yield Andel
i NOK 

KLP Obligasjon Global I 0 % 6,1 A 3,30 % 35 %

KLP Statsobligasjon 100 % 6,4 AAA 1,33 % 65 %

Sum vektet 65,00 % 6,3 AA+ 2,02 % 100 %

BBGAggH 63,00 % 7,0 A+ 1,90 % 100 %

Andel stat Rentedurasjon Avg Rating Netto yield Andel
i NOK 

Storebrand Global Obl. 50 % 7,9 A+ 2,80 % 70 %

Storebrand Stat 100 % 5,0 AAA 1,36 % 30 %

Sum vektet 65,00 % 7,0 AA- 2,37 % 100 %

BBGAggH 63,00 % 7,0 A+ 1,90 % 100 %
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DnB 
 
Cultiva har i dag plassert ca NOK 1.060 millioner i DnB, og plasseringene er spredt på 
bankinnskudd/pengemarkedsfond, norske og globale obligasjoner, aksjeindeksfond og 
eiendomsfond. DnB er ved siden av KLP vår største produktleverandør per i dag.  
 
Tabell 4: DnB-tilbud 

 
 
Forslaget fra DnB innebærer en kortere rentedurasjon, en bedre kredittkvalitet og en 
netto NOK-yield på 2,12%. Dog må det bemerkes at fondet DnB Global Treasury like 
gjerne kunne vært klassifisert som et pengemarkedsfond, og ettersom vi i utgangspunktet 
holder pengemarkedsplasseringer utenfor vårt durasjonsbegrep for obligasjonsporteføljen, 
så må dette hensyntas.  
 
 
Gabler 
 
Cultiva benytter i dag ikke Gabler. Derimot har Sørlandets Kompetansefond («SKF») en 
forvaltningsavtale med dem. Gabler benytter en innkjøpsplattform hvor alle kundene 
samles (Performa). På denne måten blir Gabler en meget stor innkjøper av fondstjenester 
og kan derfor tilby kundene rabatter på forvaltningshonoraret i forhold til hva fondene 
egentlig opererer med. I tabellen under er alle kostnader inkludert.  
 
Tabell 5: Gabler-tilbud 

 
 
 
Porteføljen gir den beste netto NOK-yield, men har samtidig noe svakere kredittkvalitet 
enn øvrige tilbud. Netto NOK-yield er fratrukket forvaltningshonorarer. I forhold til de 
øvrige leverandører er årlige forvaltningshonorarer betydelig høyere enn de øvrige 
leverandører, men som hovedkonklusjon kan man allerede trekke at Gablers portefølje 
fortsatt er konkurransedyktig etter at honorarer er fratrukket. 
 
Gablers forretningside er å kunne tilby norske investorer tilgang til de beste internasjonale 
fondene ved å «slå sammen» kundenes midler gjennom bruk av innkjøpsfelleskapet 
Performa.  
 

Andel stat Rentedurasjon Rating Netto yield Andel
i NOK

DnB High Grade 57 % 6,8 AA- 2,35 % 80 %

DnB Global Treasury 100 % 0,3 AAA 1,21 % 20 %

Sum vektet 65,60 % 5,5 AA 2,12 % 100 %

BBGAggH 63,00 % 7,0 A+ 1,90 % 100 %

Andel stat Rentedurasjon Rating Netto yield Andel
i NOK 

Bluebay 60 % 6,2 A- 3,20 % 30 %

Pimco 58 % 6,4 AA 1,43 % 30 %

AQR 75 % 7,6 A+ 2,72 % 40 %

Sum vektet 65,40 % 6,8 A+ 2,48 % 100 %

BBGAggH 63,00 % 7,0 A+ 1,90 % 100 %
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Kan disse fondene gjennom sin historiske avkastning sett i forhold til rentedurasjon og 
kredittkvalitet, faktisk kan opprettholde en honorarstruktur som ligger høyere enn 
konkurrentene (dvs indeks)? Thore Johnsen i Investeringsrådet mente i styreseminar i 
april 2019 at dette ikke var tilfelle basert på historikk og tilhørende analyse. Imidlertid 
utelukket han ikke at Bluebay faktisk hadde bedre resultater (i forhold til risiko og 
durasjon) enn konkurrentene. AQR Global Strategy fondet er relativt nytt og var dermed 
ikke en del av analysen. Investeringsrådet var også av den oppfatning at AQR-miljøet var 
svært dyktige og ville foretrukket dette fondet blant Gablers forslag. 
 
 
 

b. Sammenligning av porteføljeforslagene 
 
Det er alltid en sammenheng mellom avkastning og risiko. Tabellen nedenfor viser denne 
sammenhengen mellom de fond som har oppgitt faktisk netto NOK-yield:  
 
 
Figur 1: Sammenligning Løpende netto NOK-avkastning og risiko 

 
 
Alternativene viser at det er en tydelig sammenheng mellom avkastning og risiko. 
Sammenhengen tyder på at det er lite forskjell på fondene – man får hva man betaler for.  
 
Dersom vi også forsøker å sammenligne de opprinnelige tilbudene mellom netto NOK-yield 
og rentedurasjon, får vi følgende sammenheng:  
 
Figur 2: Sammenligning løpende netto NOK-avkastning og rentedurasjon 
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Her vil det beste være å være høyest mulig oppover og lengst mulig til venstre. Vi ser at 
DnB er bedre enn KLP, mens Gabler er bedre enn Storebrand. Årsaken til at henholdvis 
KLP og Storebrand kommer dårligst ut i denne sammenligningen, er at deres porteføljer 
har lavesre risiko enn konkurrentene - noe som ikke er en dimensjon i figur 2.  
  
 

c. Oppsummering og konklusjon 
 
Norske obligasjoner (50%) 
Etter administrasjonens vurdering fremstår de fleste av de mottatte forslag som gode, og 
det er vanskelig å skille mellom leverandørene. Norske statsobligasjonsfond (KLP 
Statsobligasjon og Storebrand Stat) er svært like med omtrent samme forventet 
avkastning, risiko og honorarstruktur. KLP Statsobligasjon har lavest rentedurasjon (4,7 
vs 5,0) og tilnærmet samme løpende avkastning som Storebrand Stat. Ettersom Cultiva 
allerede benytter KLP som leverandør, faller det naturlig å anbefale KLP Statsobligasjon.  
 
 
Investeringsrådet var i strategimøte 8. april 2019 opptatt av at en rentedurasjon lik 
indeks på ca 7 år var i lengste laget, og ønsket å komme ned mot 5 år. Det er derfor 
naturlig å beholde store deler av eksisterende investering i DnB Obligasjon III. Fondet har 
en durasjon på 2,3 år og bidrar på denne måte positivt til å få ned 
gjennomsnittsdurasjonen i porteføljen. Fondet anbefales også av Gabler som det beste 
alternativet i det norske obligasjonsmarkedet.  
 
Globale Obligasjoner (50%) 
Som vist tidligere har vi påvist liten forskjell mellom fondene. Noen fond har høyere 
løpende netto-yield, men dette forklares gjerne ved enten høyere durasjon eller svakere 
kredittkvalitet enn øvrige.  
 
Administrasjonen anbefaler derfor DnB Global High Grade. Fondet viser resultater og 
avkastningsforventninger som er konkurransedyktige i forhold til øvrige fond. Cultiva har 
god erfaring med DnB som produktleverandør, og ettersom administrasjonen anbefaler å 
selge våre 4 eksisterende globale DnB-fond, så vil også transaksjonskostnadene være 
lavere enn ved eksternt bytte.   
 

1,50%

1,70%

1,90%

2,10%

2,30%

2,50%

2,70%

4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

Rentedurasjon vs årlig netto løpende avkastning

Storebrand
DnB

KLP

Gabler
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Samtidig ønsker administrasjonen en større mulighet for å «benchmarke» 
obligasjonsporteføljen i DnB. Således finner administrasjon at Gabler-fondet AQR Global 
Aggregate Strategy passer godt inn i porteføljen ved at statsandelen i fondet er 75%, og 
at netto avkastning virker lovende. Investeringsteamet er svært sterkt, og omtrent 50% 
av de ansatte har doktorgrader med stor innsikt i bruk av empirisk analyse.   
 
 
Administrasjonen anbefaler således følgende portefølje:  
 
Tabell 6: Anbefalt obligasjonsportefølje 

 
 
 
 

3. Realrenteobligasjoner og Eiendomsporteføljen 
 
Realrenteobligasjoner: 
Som beskyttelse mot inflasjon anbefaler administrasjonen å selge ut realrenteobligasjonen 
i Trønderenergi og heller øke stiftelsens obligasjonsportefølje. Årsaken til dette er:  
 

• En investering på NOK 150 mill i et enkeltpapir tilsvarer ca 8% av stiftelsens totale 
portefølje. Dette anses for å være en for stor konsentrasjon i et enkeltpapir. 

• Beløpet tilsvarer også 20% av den totale utstedelsen på NOK 750 millioner i 
Trønderenergi. 

• Obligasjonen er en kredittobligasjon med uoffisiell rating BBB+. 
• Ettersom denne investeringen er ført som anleggsobligasjon (ført til kostpris), vil et 

salg sannsynligvis realisere en merverdi i forhold til bokført verdi. 
 
 
Eiendomsporteføljen: 
Administrasjonen er kommet til at den aktivaklassen som samvarierer best med KPI er 
norske ubelånte eiendomsfond. Inntektene (leienivå) er KPI-justert årlig og generelt vil 
restverdier delvis være en funksjon av fremtidig forventet inflasjonsjustert leienivå. Dette 
er også den aktivaklassen som sammen med realrenteobligasjoner gir en mest stabil 
avkastning. Per i dag har Cultiva investert NOK 80 millioner i Scandinavian Property Fund 
(DnB).  

Dagens kapitalforvaltningsstrategi har blant annet følgende kriterier for ubelånte 
eiendomsfond:  

• Fondet må ha en størrelse på minimum NOK 4 mrd. 

• Fondet må bestå av minimum 10 eiendommer. 

• Minimum 60% av kontantstrøm må komme fra norske eiendomsinvesteringer. 

• Leietakersoliditet må være minimum BBB- (investment grade) som gjennomsnitt. 

• Fondet må ha en oversiktlig og akseptabel avgiftsstruktur. 

Andel stat Rentedurasjon Avg Rating Netto yield Andel Område
i NOK

KLP Statsobligasjon 100 % 4,6 AAA 1,34 % 30 % Norge

DnB Global High Grade 57 % 6,8 AA- 2,38 % 30 % Global

DnB Obligasjon III 0 % 2,3 A- 2,55 % 20 % Norge

AQR Global Aggregate Strategy 75 % 7,5 A+ 2,72 % 20 % Global

Sum vektet 62,10 % 5,4 AA 2,17 % 100 %
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Basert på disse kriteriene er det kun tre aktuelle eiendomsfond tlgjengelig i markedet. Vi 
har sammenlignet disse i tabellen under.  

Tabell 7: Sammenligning eiendomsfond 

 Leietid Kontor eller 
Handel 

Avkastning siste 
3 år 

Uavhengige Eiendommer Totalt 
fond 

Aberdeen Eiendomsfond 
1 Norge 

5,6 80% 7,8% Ja 30 NOK 9,2 
mrd 

Storebrand Eiendomsfond 
Norge KS 

9,8 61% 9,0% Nei 18 NOK 12,3 
mrd 

Scandinavian Property 
Fund (DnB) 

6,6 83% 7,0% Nei 12 NOK 8,5 
mrd 

 

Administrasjonen vurderte disse fondene i 2017 (sak 03/17), og tallene var noenlunde de 
samme også på dette tidspunktet. Selv om administrasjonen anbefalte Scandinavian 
Property Fund (DnB) på dette tidspunktet, ble det også bemerket at «samtidig er det 
viktig å påpeke at alle 3 fondene er gode alternativer og valget blir egentlig en funksjon 
av hva man velger å vektlegge mest».  

I sin rapport har Gabler rangert fondene etter samme rekkefølge som de fremkommer i 
tabellen over. Dog har Gabler avtale om distribusjon av Aberdeen-fondet, så dette bør 
man ikke legge for stor vekt på. 

Det som imidlertid er viktig for Cultiva er å få diversifisert eiendomsinvesteringene slik at 
man blir mindre sårbar dersom et av fondene gjør dårlige valg.  

Cultiva har i sin nåværende allokeringsstrategi en ramme på 8% til investering i ubelånte 
eiendomsfond, mens vi per i dag bare har benyttet ca 5%. Administrasjonen foreslår 
derfor å investere NOK 85 mill i Storebrand Eiendomsfond Norge KS.  

Hovedårsak er nettopp diversifikasjon av eiendomsporteføljen, samt at dette fondet har 
lengst gjenværende leietid i porteføljen (9,8 år). Ved et eventuelt fall i verdier på 
næringseiendom vil sikre leietakere og dertil lange KPI-justerte leieinntekter tjene som en 
buffer mot eventuelle fall i markedsverdier. I tillegg har dette fondet en større andel 
logistikkbygg enn de øvrige fondene. I tillegg til at enkelte varegrupper innenfor 
handelssegmentet blir mer og mer internettbasert (og større behov for logistikkbygg), vil 
dette også bidra til økt diversifisering.  
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8ato: 31. august 2020 
Saksnummer: 32/20 
Til: Styret 
Møtedato: 8. september 2020 
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr 

 
 
Digitalt kulturhus 
 
Stein Erik Bakken er engasjert som prosjektleder for prosjektet «Digitalt kulturhus».  
 
Styret godkjente i epost-møte 20. august 2020 mandatet for prosjektet, og disponerte totalt 
kr 1 500 000 av de avsatte midlene til de tre delprosjektene: 
 

1) Konseptutvikling v/Konseptkontoret 
2) Digitale kulturproduksjoner v/Kilden og SKMU 
3) Brukeropplevelser, Wingboot  

 
Prosjektleder Stein Erik Bakken vil i styremøtet presenterer status på prosjektet.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Styret tar informasjonen til orientering.  
 

 
 
 
Kirsti Mathiesen Hjemdahl 
Daglig leder 
 
 
Trykte vedlegg:  Ingen 
Utrykte vedlegg: Ingen 
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8ato: 31. august 2020 
Saksnummer: 33/20 
Til: Styret 
Møtedato: 8. september 2020 
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr 

 
 
Overordnet strategiprosess 
 

1) Oppsummering av gårsdagens innspill og strategidiskusjoner i styret.  
2) Plan for videre arbeid med strategiutvikling 

 
 
Forslag til vedtak: 
 

Utformes i møtet.  
 

 
 
 
Kirsti Mathiesen Hjemdahl 
Daglig leder 
 
 
Trykte vedlegg:  Ingen 
Utrykte vedlegg: Ingen 
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8ato: 31. august 2020 
Saksnummer: 34/20 
Til: Styret 
Møtedato: 8. september 2020 
Saksbehandler: Kirsti Mathiesen Hjemdahl og Ingebjørg Borgemyr 

 
 
Skippergaten 24 B 
 
Videre arbeid med hvordan vi skal utnytte mulighetene som ligger i den vedtatte 
formålstjenlige investeringen i bygget «Skippergaten 24 B» bør ses i sammenheng med de 
strategiske valg styret gjør mht. overordnet strategi.  
 
Administrasjonen orienterer muntlig om status.  
 
Forslag til vedtak: 
 

Utformes i møtet.  
 

 
 
 
Kirsti Mathiesen Hjemdahl 
Daglig leder 
 
 
Trykte vedlegg:  Ingen 
Utrykte vedlegg: Ingen 
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Dato: 31. august 2020 
Saksnummer: 35/20 
Til: Styret 
Møtedato: 8. september 2020 
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr 

 
 
Statusrapport kommunikasjonsplan 

 
Det er vedtatt 5 aktiviteter som skal fokuseres på i 2019/2020: 
 

1) Strategisk kommunikasjonsarbeid 
2) Være aktive og tydelige for å synliggjøre vårt formål 
3) Tilstedeværelse i sosiale medier 
4) Delta i samfunnsdebatten, være til stede på møteplasser og i andre 

nettverksfora 
5) Møte mennesker, prosjekter og samarbeidspartnere på en åpen, engasjert 

og inkluderende måte.  
 
Det arbeides med å konkretisere tiltak som skal gjennomføres under de 5 
prioriterte aktivitetene. En detaljert gjennomgang av de planlagte tiltakene med 
status, kommentar og frister er vedlagt (kan leses).  
 
Det skal rapporteres status på tiltakene i hvert styremøte.  
 
Kort oppsummering: 
 

- Nettsiden overført til ny versjon av publiseringsverktøy med større 
muligheter for bruk av video, bilder etc.  

- Aktiviteter knyttet til egenregiprosjektet «Digitalt kulturhus» 
o Bli kjent, bygge tillit, informasjonsutveksling og kobling mellom 

miljøer.  
- Noe aktivitet på Facebook til tross for ferieavvikling både hos oss og 

samarbeidspartnerne 
o Vi bruker aktivt våre FB sider til å vise aktivitet i de prosjektene vi 

har finansiert.  
o Prosjekter som fikk korona-midler kommenterer, lenker til og nevner 

Cultiva i oppdateringer, og fører oss opp som «medarrangør» 
 Glacier 
 Idunn Semb  
 Talent Norge 
 VIVID @post rock festival 
 ONE Film Productions 
 EIK – Entreprenørskap i kunst 

- Redaksjonell omtale (ikke komplett liste…) 

71

mailto:post@cultiva.no
http://www.cultiva.no/


2 

o Årets festivalutgave blir helt annerledes enn tidligere år, FVN
18.08.20

o For en gjeng, leserinnlegg FVN Sara Mercedes 22.07.20
o Slik kommer de inn i verdens beste fond, FVN 25.06.20
o Styreleder i Cultiva får 50 000 i kompensasjon, FVN 18.06.20
o Cultiva har hentet inn mye av det tapte, FVN 16.06.20

- Strategisk kommunikasjonsarbeid
o Arbeid med strategiutvikling kommunikasjon henger tett sammen

med arbeid med overordnet strategi.

Forslag til vedtak: 

Styret tar informasjonen til orientering. 

Kirsti Mathiesen Hjemdahl 
Daglig leder 

Vedlegg: 1) Statusrapport kommunikasjonsplan (kan leses)
2) Kommunikasjonsplan 2020 – budsjettmessige konsekvenser pr. august -20.
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Vedlegg: Statusrapport kommunikasjonsplan pr. august 2020 
 
 

1) Strategisk kommunikasjonsarbeid  

Aktivitet Status Kommentar Frist 
Iverksette prosess med å utvikle 
kommunikasjonsstrategi: 

- Fase 1: Analyse 
- Fase 2: Strategiutvikling 
- Fase 3: Iverksette tiltak 

 
 
I prosess 
På vent 
På vent 

 
 
 

 
 
Feb-20 
Des-20 
2021 

Inkludere kommunikasjonsperspektivet i arbeidet 
med ny overordnet strategi 

På vent 
 

 Des-21 

Inkludere kommunikasjonsaktiviteter i 
kapitalforvaltningsstrategien 

I prosess 
 

Kronikk FVN Løpende 

Prioritere ressurser til 
kommunikasjonsaktiviteter:  

- Dedikert stillingsressurs 
- Kompetanseheving ansatte 

 
 
Fullført 
I prosess 

 
 
 
IBO «Stories» 
kurs nov-19 
IBO «Enkel 
videoredigering» 
kurs jan-20 
IBO «Hvordan bli 
god på nett» kurs 
april -20 
IBO «Bli god på 
nett 2.0» Jun-20 

 
 
Okt-19 
Løpende 

Invitere til kommunikasjonssamarbeid med 
relevante aktører i Kristiansand 

I prosess Tema i møter Feb-20 

Lage plan for krisekommunikasjon På vent  Feb-20 
Markering av utvidelsen til «nye Kristiansand» På vent Ikke konkretisert  
Statusrapport til hvert styremøte: 

- 2. desember 2019 
- 3. februar 2020 
- 26./27. mars 2020 (strategisamling) 
- 15. juni 2020 
- 8. september 2020 
- 19. oktober 2020 
- 7. desember 2020 

 
Fullført 
Fullført 
 
Fullført 
Fullført 
På vent 
På vent 

 
 
 
Avlyst 

 
Nov-19 
Jan-20 
 
Mai-20 
Aug-20 
Okt-20 
Nov-20 

Revidere kommunikasjonsplanen (minimum) 
årlig 

På vent  Des-20 

 
  

73



 
 

4 

2) Synliggjøre formål og aktiviteter 

Aktivitet Status Kommentar Frist 
Begrunne, dokumentere og kommunisere 
prosjekter 

I prosess  
 

Løpende 

Pressemeldinger: 
- Lage utsendelseslister 
- Plan for utsendelser 

 
Fullført 
Fullført 

  
Des-19 
Feb-20 

Kronikker vedr. formål og aktiviteter: 
- Idebank 
- Publiseringsplan 

 
I prosess 
Fullført 

 
2 kronikker FVN 

 
Løpende 
Feb-20 

Aktivitet Status Kommentar Frist 
Kampanjer 

- Ekstraordinær koronasatsing 
- Opplevelsene står i kø 

 
Fullført 
Fullført 

 
Annonsering FB 
Spredning SoMe 

 
Apr-20 
Apr-20 

Egne arrangementer: 
- Cultivaseminar? 
- Vaktbua 

 
- 20 års jubileum 
- Offentliggjøring av ny strategi 

 
På vent 
I prosess 
 
På vent 
På vent 
 

 
Ikke konkretisert 
Korona-
restriksjoner 

 
 
 

Andre møter/arrangementer: 
- Møte bystyret 
- Møte kulturstyret 
- Møte formannskapet 
- Møte kompetansesentrene 

 
På vent 
På vent 
På vent 
Fullført 

 
Ingen fysiske 
møter pga. 
korona 

 
 
 
 
Nov-19 

Kommunikasjon resultater kapitalforvaltning I prosess Kronikk + 
redaksjonell 
omtale FVN 

 

 
3) Tilstedeværelse i sosiale medier 

Aktivitet Status Kommentar Frist 
Nettsider:  

- Oppgradering Umbraco 
- Oppdatering innhold 
- Publisere nyheter 
- Publisere postjournaler 

 
Fullført  
I prosess 
I prosess 
Avvik 

 
Overført 01.09.20 
Venter på ny 
versjon Umbaco 
Trenger nytt 
system 

 
Des-19 
Løpende 
Løpende 
Løpende 

Facebook:  
- Oppdatere og publisere sider 
- Publisere saker 

 
Fullført 
I prosess 

 
 
957 følgere (+17) 
Nye innlegg: 
August: 3 
Juli: 2 
Juni: 11 

 
 
Løpende 
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Mai: 14 
April: 16 
Mars: 3 

LinkedIn:  
- Oppdatere sider 
- Publisere saker 

 
I prosess 
I prosess 
 

 
Påbegynt 
152 følgere (+60) 
Innlegg:  
August: 0 
Juli: 0  
Juni: 0 
Mai: 0 
April: 6 
Mars: 0 

 
Des-19 
Løpende 

Instagram: 
- Opprette profil 
- Publisere saker 

 
Fullført 
I prosess 

 
 
425 følgere (+74) 
Nye innlegg: 0 

 

Lage publiseringsplan nettsider og sos.medier Fullført  Feb-20 
Overvåke aktivitet (medieovervåkning) På vent Nedprioritert 

foreløpig (jun-20) 
 

Besvare henvendelser I prosess Overvåker Løpende 
 

4) Aktørrollen 

Aktivitet Status Kommentar Frist 
Kronikker samfunnsengasjement: 

- Idebank 
- Publiseringsplan 

 
I prosess 
Fullført 

 
 

 
Løpende 
Feb-20 

Foredrag: 
- Konferanse kultur og helse 
- Utstillingsåpning Hatch 
- Stiftelsen arkivet som kulturaktør 
- Topplederforum 

 
Fullført 
Fullført 
Fullført 
I prosess 

 
IBO 
KMH 
KMH 
KMH 

 
Sep-19 
Okt-19 
Nov-19 
Nov-19 

Aktivitet Status Kommentar Frist 
Deltakelse seminarer og konferanser: 

- Nettverk nordiske kulturstiftelser 
- Platform Nord 
- Nordic Digital Travel Conference 
- Kulturrådets Årskonferanse 
- Norsk Publikumsutviklings årskonferanse 
- Nordisk stiftelseskonferanse 
- Kjønn, strukturer og kulturarv (Talent 

Norge) 
- Kristiansand kommunes kulturpris 
- Agdermøtet (tidl. Agderkonferansen) 
- Innspillsmøter til ny kommuneplan: 

samunnsplanlegging og reiseliv 

 
Fullført 
Fullført 
Fullført 
Fullført 
Fullført 
Fullført 
Fullført 
 
Fullført 
Fullført 
Fullført 
 

 
KMH+IBO 
KMH+IBO 
KMH+IBO 
KMH 
KMH 
KMH 
KMH 
 
IBO 
KMH 
KMH og IBO 
 

 
Sep-19 
Okt-19 
Okt-19 
Jun-20 
Nov-19 
Nov-19 
Nov-19 
 
Nov-19 
Jan-20 
Des-19 
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- Nettverkssamling for en bærekraftig 
opplevelsesindustri 

- USUS Vinterkonferanse 
- Worskhop Realdania, SKF, AAUKF 
- Paneldebatt om kulturforskning, Bergen 

kommune 
- Agder fylkeskommunes kulturkonferanse 
- Europakonferanse 
- Talent Norges 5 års jubileum 

Fullført 
 
Fullført 
Fullført 
Fullført 
 
Fullført 
Fullført 
Fullført 

KMH og IBO 
 
IBO 
KMH, JET og IBO 
KMH 
 
KMH og IBO 
KLS 
KLS 

Jan-20 
 
Feb-20 
Feb-20 
Feb-20 
 
Feb-20 
Mai-20 
Mai-20 

Foreninger og nettverk: 
- Stiftelsesforeningen 
- Nordisk stiftelsesnettverk 
- EFC 
- Næringsforeningen Kristiansand 
- USUS 
- Connect 
- Kommunikasjonsforeningen 
- Nettverk for kultur og helse, UiA 
- Forskningsgruppa «Kunst og barn & unge» 
- Kulturrådets rådgivende utvalg for 

institusjonsfeltet 
- Kulturledere i Agder 
- Forskningsrådet 
- Referansegruppe utvikling av K14 
- Bærekraftsenter i Kristiansand 

 
 

 
KMH styremedlem 
Nettverk 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem 
Medlem, IBO 
Nettverk, IBO 
Nettverk, IBO 
KMH medlem 
 
Nettverk, KMH 
KMH styremedlem 
KMH medlem 
KMH jurymedl. 

 

 
5) Profil  

Aktivitet Status Kommentar Frist 
Besvare henvendelser fortløpende I prosess   Løpende 
Stille forberedt til møter, vær lyttende og 
nysgjerrig 

I prosess  Løpende 

Avtal møte hos andre for å bli kjent med aktører 
og miljøer 

I prosess Korona-
restriksjoner 

Løpende 
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8ato: 31. august 2020 
Saksnummer: 36/20 
Til: Styret 
Møtedato: 8. september 2020 
Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr 

 
 
Møter og henvendelser 
 
Styret får oversikt over alle mottatte henvendelser og gjennomførte møter fortløpende.  
Siden forrige styremøte 15. juni 2020 har vi hatt dialog med følgende prosjekter:  
 
 E-20035 Møtebyen Kristiansand Junior NM i badminton 
 E-20036 Dirty Girls AS   Posters for the people   
 E-20037 JAM_PUBLIC_Kristiansand Etablering av utstillingsarrangør/ 
       Kulturprodusentselskap i Kristiansand 
 E-20038 Egenregi   Digitalt kulturhus 
 E-20039 Melissa Lesamana og  Bokprosjekt om «Sørlandsnyhetene»  
   Eirik Langeland 

E-20040 Konseptkontoret AS  Søknad delprosjekt «Digitalt kulturhus» 
 E-20041 Kilden og SKMU  Søknad delprosjekt «Digitalt kulturhus»  
 E-20042 Wingboot AS   Søknad delprosjekt «Digitalt kulturhus» 

E-20043 Amodeivisuals AS  Støtte til dokumentarfilm 
E-20044 Kvadraturforeningen  «Kvadraturen – Norges mest bærekraftige 
     Bysentrum» og «Julebyen Kristiansand» 
E-20045 Aktiv mot kreft  Pusterom på Sørlandet Sykehus 
E-20046 Kristiansand kommune,  Europakonferanse 2021 
 Agder fylkeskommune,  
 Kilden m.fl. 
 

 
Alle som henvender seg til Cultiva om mulig prosjektsamarbeid får informasjon om stopp i 
tildelinger til nye prosjekter og ny strategiprosess, men vi tar likevel møter med dem som 
ønsker det. Prosjektene er ikke realitetsvurdert av administrasjonen.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Styret tar informasjonen til orientering.  
 

 
 
 
Kirsti Mathiesen Hjemdahl 
Daglig leder 
 
 
Trykte vedlegg:  Ingen 
Utrykte vedlegg: Ingen 
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