
Regionalt næringsfond for  

Arendal, Froland og Grimstad 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Det ble avholdt styremøte 

 

Fredag 8. januar 2021 kl. 11.30-11.53. 

 

Tilstede: 

Kåre Andersen, Arendal 

Bodil Slettebø, Grimstad 

Ole Tom Tjuslia, Froland 

 

Saksliste: 

Sak 01/21: Godkjenning av innkalling. 

  Forslag til vedtak: 

  Innkallingen godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 02/21: Godkjenning av saksliste. 

  Forslag til vedtak: 

  Sakslisten godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 03/21: Begrenset tilbudsrunde innen ekstern saksbehandling for styret fra 01.02.21 og fire 

år fram. 

  Forslag til vedtak: 

  Det ble ikke fremmet forslag til vedtak. 

  Behandling: 

  Styret hadde sendt ut forespørsel til tre selskaper: 

  Horntvedt bedriftsrådgiving 

  Sørlandet rekruttering 

  Johnsen consulting as 

  Med frist for innsendelse 21.12.20. 

Alle tre leverte tilbud. I tilbudsutsendelsen ble det lagt opp til en vekting der pris 

skulle telle inntil 40 poeng og kvalitet, kompetanse og erfaring skulle telle inntil 60 

poeng. 

Omforent forslag: 

Styret vedtar å gå videre med Johnsen consulting as på bakgrunn av høyest score. I 

og med at Froland kommune er vertskommune, er det Froland kommune på vegne 

av de tre kommunene som inngår kontrakten. Det faktureres til hver av kommunene 



for behandling av søknader fra søkere med forretningsadresse i den respektive 

kommune i henhold til godkjent timepris og øvrige vilkår som lå til grunn for de 

innkomne tilbud. 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Styret går videre med Johnsen consulting as. I og med at Froland kommune er 

vertskommune, er det Froland kommune på vegne av de tre kommunene som inngår 

kontrakten. Det faktureres til hver av kommunene for behandling av søknader fra 

søkere med forretningsadresse i den respektive kommune i henhold til godkjent 

timepris og øvrige vilkår som lå til grunn for de innkomne tilbud.  

 

Saltrød, den 8. januar 2021 

 

 

Ole Tom Tjuslia 

Styremedlem/sekretær 

 

 


