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Regionalt næringsfond for  

Arendal, Froland og Grimstad 

 

Til: 

Styrets medlemmer 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

 

Det ble avholdt styremøte 

 

Fredag 23. april 2021 kl. 12.30-14.00 i Teams. 

 

Frammøte:   

Tilstede      Forfall 

Styrets medlemmer: 

Kåre Andersen, Arendal 

Bodil Slettebø, Grimstad 

Ole Tom Tjuslia, Froland 

Observatører: 

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune 

Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV 

Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge  

Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS 

Saksbehandler: 

Tor Arne Johnsen 

 

 

Økonomisk ramme etter møte 05.03.21 Bevilget Disponert rest 

Fylkeskommunale midler   1.200.000 0  1.137.864 

Kommunale midler 2021      800.00 240.000    518.576  

Rest ekstra koronamidler Froland  250.000 250.000            250  

Rest ekstra koronamidler Grimstad  271.000 200.000      71.000 

Inndratte koronamidler 2020 Grimstad    100.000                0 

Inndratte midler, forslag   589.000              0     589.000 

Felleskostnader, 4%      103.560                   

Sum      3.110.000 893.560 2.316.690 

 
Saksliste: 
Sak 22/21: Godkjenning av innkalling. 
  Forslag til vedtak: 
  Innkallingen godkjennes. 
  Votering: 
  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.  
  Dermed er følgende vedtatt: 
  Innkallingen ble godkjent. 
 
Sak 23/21: Godkjenning av saksliste. 
  Forslag til vedtak: 
  Sakslisten godkjennes. 
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  Behandling: 
  Early stage og Wood & food føyes til utsendt saksliste.  
  Votering: 
  Utsendt saksliste med tillegg av Early stage og Wood&food godkjennes. 
  Dermed er følgende vedtatt: 
  Utsendt saksliste med tillegg av Early stage og Wood&food ble godkjent. 
  
Sak 24/21: Godkjenning av protokoll fra møte 05.03.21 
  Forslag til vedtak: 
  Protokollen fra møte 05.03.21 godkjennes. 
  Votering: 
  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 
  Dermed er følgende vedtatt: 
  Protokollen fra møte 05.03.21 godkjennes. 
 
Sak 25/21: Ev. referatsaker, herunder kort status for kompensasjonsordningene. 
  Forslag til vedtak: 
  Referatsakene tas til orientering. 
  ok 
Sak 26/21: Inndragning av midler. 
  Forslag til vedtak: 
  Følgende resttilsagn inndras for omfordeling: 
  2015: Energium   rest kr.   50.000 
  2016: GCE Node  rest kr.   50.000 
  2017: Teknobad  rest kr. 100.000 
  2018: Usus   rest kr. 189.000 
  2018: GCE Node services rest kr. 100.000 
  2018: Hjemme hos Wenche rest kr. 100.000 
  Sum    rest kr. 589.000 
  Behandling: 

Kåre Andersen opplyste at kr. 100.000 til Teknobad ble utbetalt 6. april 2021, og må 
tas ut av listen. 
Votering: 
Forslag til vedtak korrigert for utbetaling til teknobad ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 

  Følgende resttilsagn inndras for omfordeling: 
  2015: Energium   rest kr.   50.000 
  2016: GCE Node  rest kr.   50.000 
  2018: Usus   rest kr. 189.000 
  2018: GCE Node services rest kr. 100.000 
  2018: Hjemme hos Wenche rest kr. 100.000 
  Sum    rest kr. 489.000 
 
Sak 27/21: Utsatt sak: Sak 09/21: Torvgata 7 drift as.  
  Forslag til vedtak: 

Søknad om støtte til Impact Hub til oppgaven som praktisk koordinator for fellestiltak 
for flere bedrifter i EU prosjektet CraftGo! avslås.  
Behandling: 
Kåre Andersen foreslo kr. 150.000,-.  
Ole Tom Tjuslia foreslo at saken utsettes. Begrunnelsen er at en bør avklare om 
Impact Hub kan betales av interreg-midler, ev. fylkeskommunalt tilskudd. 
Votering: 
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Ole Tom Tjuslias forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Saken utsettes. 

  Ny behandling: 
Forslag fra Kåre Andersen: 

  Det bevilges kr. 150.000 i tilskudd.  
  Votering: 
  Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
  Dermed er følgende vedtatt: 

1. Styret vedtar å støtte Impact Hub med kroner 150 000  
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 

mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.   

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22 

 
Sak 28/21: Søknad fra Green Norway. 
  Forslag til vedtak: 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Green Norway med kroner 200 000 til utvikling av 
fremtidens energiselskap  

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 
mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler   

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22 

Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte Green Norway med kroner 200 000 til utvikling av 

fremtidens energiselskap  
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 

mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler   

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22 

 
Sak 29/21: Søknad fra Al Ghazzi: Donuts. 

  Forslag til vedtak:  
Søknad om støtte til prosjektet «Videreforedling og salg av Donuts fra USA på Saltrød 
senter» avslås.  

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

Søknad om støtte til prosjektet «Videreforedling og salg av Donuts fra USA på Saltrød 
senter» ble avslått.  

 

Sak 30/21: Søknad fra Greenstat energy. 

  Forslag til vedtak:  
1. Styret vedtar å støtte Greenstat Energy med kroner 180 000 til prosjektet 

«Hydrogen til maritim sektor inn/ut fra Arendal Havn.» under forutsetning om at 
resultatene fra forstudien blir gjort offentlig tilgjengelige. 
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2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 
mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler    
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22 

Behandling: 

Kåre  Andersen foreslo følgende tillegg som pkt. 5: 

Vedtaket innebærer ingen binding for Arendal havn til videre samarbeid med Green 

stat energy, ev. etablering skjer på fritt grunnlag.  

Votering: 

Forslag til vedtak med Kåre Andersens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

1. Styret vedtar å støtte Greenstat Energy med kroner 180 000 til prosjektet 
«Hydrogen til maritim sektor inn/ut fra Arendal Havn.» under forutsetning om at 
resultatene fra forstudien blir gjort offentlig tilgjengelige. 

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 
mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler    
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22. 

5. Vedtaket innebærer ingen binding for Arendal havn til videre samarbeid med 

Green stat energy, ev. etablering skjer på fritt grunnlag.  

 

Sak 31/21: UIA. Søknad om tilskudd til kartlegging av kompetansebehov for havnæringene. 

  Forslag til vedtak:  
Søknad om kartlegging av kompetansebehov for havnæringene på Agder avslås.   
Behandling: 
Kåre Andersen foreslo: 
Det vedtas et tilskudd på kr. 100.000,-. 
Votering: 
Kåre Andersens forslag enstemmig vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte UiA med kroner 100 000 til prosjektet kartlegging av 

kompetansebehov for havnæringene.  
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 

mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler    
4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22. 

 
Sak 32/21: Søknad fra Heidi Osa Syvertsen til «Juniorterapi». 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til prosjektet «Juniorterapi - veiledning og terapi for barn, ungdom 
og foreldre» avslås. 

  Votering: 
  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  Dermed er følgende vedtatt: 

Søknad om støtte til prosjektet «Juniorterapi - veiledning og terapi for barn, ungdom 
og foreldre» ble avslått. 

 
Sak 33/21: Søknad fra Risiko management Agder as. 
  Forslag til vedtak:  
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Søknad om støtte til prosjektet «Læringsverksted innenfor energi og teknologi» 
avslås. 

  Votering: 
  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  Dermed er følgende vedtatt: 

Søknad om støtte til prosjektet «Læringsverksted innenfor energi og teknologi» ble 
avslått. 

 
Sak 34/21: Søknad fra Sjøsjukt forening. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Foreningen Sjøsjukt med kroner 50 000 til Festivalen 
«Passion for Ocean - En næringslivsarena for blå sektor».   

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 
mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler.   

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22. 

Behandling: 

Kåre Andersen foreslo at pkt. 2 endres til at tilskuddet utbetales etter vedtak. 

Votering: 

Forslag til vedtak med Kåre Andersens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

1. Styret vedtar å støtte Foreningen Sjøsjukt med kroner 50 000 til Festivalen 
«Passion for Ocean - En næringslivsarena for blå sektor».   

2. Tilskuddet utbetales når vedtaket er fattet. Godkjent regnskap, timelister og 
kortfattet rapport sendes inn etter at prosjektet er gjennomført. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.   

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22. 

 

Sak 35/21: Søknad fra Mohammad Al Shlian, rens, rehabilitering og fornying av møbler. 

  Forslag til vedtak:  
Søknad om støtte til oppstart av bedriften Glory Central Al Shlian avslås.  

  Votering: 
  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  Dermed er følgende vedtatt: 

Søknad om støtte til oppstart av bedriften Glory Central Al Shlian ble avslått.  
 
Sak 36/21: Søknad fra Fast Tech Tools as. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Fasttechtools AS med kroner 100 000 til oppstart av 
virksomheten, under forutsetning om at eierforholdet om produktene er avklart 
med Isitech AS  

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 
mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler   

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22. 

Behandling: 

Omforent tilleggsforslag: 

Utbetaling kan først skje når Isitech frasier seg eierforholdet. 

Votering: 

Forslag til vedtak med omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
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Dermed er følgende vedtatt: 

1. Styret vedtar å støtte Fasttechtools AS med kroner 100 000 til oppstart av 
virksomheten, under forutsetning om at eierforholdet om produktene er avklart 
med Isitech AS  

2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 
mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. Utbetaling kan først skje 
når Isitech har frasagt seg eierforholdet. 

3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler   

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.22. 

 

Sak 37/21: Søknad fra Hilton Franco, Celia Margarita ENK, B&B for naturelskende besøkende. 

  Forslag til vedtak:  
Søknad om støtte til prosjektet «Liten sosialt ansvarlig B&B med mat fra lokale 
bønder og produsenter. Tilbud om lokale aktiviteter.» avslås.    

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

Søknad om støtte til prosjektet «Liten sosialt ansvarlig B&B med mat fra lokale 
bønder og produsenter. Tilbud om lokale aktiviteter.» ble avslått.    

 

Sak 38/21: Søknad fra Eivind Skaar Briseid, utvikling av rammeverk for privat formidling av 

bobilparkering. 

 Forslag til vedtak: 

 Søknaden om støtte til utvikling av rammeverk for privat formidling av bobilparkering 

avslås. 

 Votering: 

 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Dermed er følgende vedtatt: 

 Søknaden om støtte til utvikling av rammeverk for privat formidling av bobilparkering 

ble avslått. 

 

Sak 39/21: Årsmelding 2020. 

 Ettersendes som utkast. Den kan først behandles i neste møte, da regnskap og 

årsmelding skal behandles av revisor først. 

 Behandling: 

Utkast til årsmelding er dessverre ikke ferdig. Den behandles i et senere møte. 

 

Sak 40/21: Status Gauslå invest as, ombygging av fossilt drevne anleggsmaskiner til elektrisk 

drift. Prinsippavklaring. Styret har tidligere fått sakspapirene til møte 29.01.21. 

 Behandling: 

 Ole Tom Tjuslia orienterte i saken. 

Omforent forslag: 

 Det anbefales at det sendes en henvendelse med anmodning om likebehandling 

mellom andre fylker i behandling av Forregion-midler og at saken gjerne kan løftes 

opp på fylkesordfører-/ordførernivå. Dessuten kan det være en vei å gå å søke 

formelt, ev. risikere et avslag og fremme klage på ev. avslag. 

 Votering: 

 Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Dermed er følgende vedtatt: 
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 Styret i regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad anbefaler at det 

sendes en henvendelse med anmodning om likebehandling med andre fylker i 

behandling av Forregion-midler og at saken gjerne kan løftes opp på fylkesordfører-

/ordførernivå. Dessuten kan det være en vei å gå å søke formelt, ev. risikere et avslag 

og fremme klage på ev. avslag. 

 

Sak 41/21: Henvendelse fra Wood & food om overføring av tilsagn til nytt selskap med samme 

navn og virksomhet. 

 Omforent forslag: 

 Tilsagnet inndras. Søker må ev. søke på nytt. 

 Votering: 

 Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 Dermed er følgende vedtatt: 

 Tilsagnet inndras. Søker må ev. søke på nytt.  

 

Sak 42/21: Early stage 

Omforent vedtak: 

Saken behandles i ekstraordinært møte. 

 

Sak 43/21: Eventuelt. 

 Neste møte: mandag 10.05.21 kl. 10.00-12.00 

 

Økonomisk ramme etter møte 05.03.21 Bevilget Disponert rest 

Fylkeskommunale midler   1.200.000 780.000    360.264 

Kommunale midler 2021      800.00 240.000    520.176  

Rest ekstra koronamidler Froland  250.250 250.000            250  

Rest ekstra koronamidler Grimstad  271.000 200.000      71.000 

Inndratte koronamidler 2020 Grimstad    100.000                0 

Inndratte midler    489.000              0     489.000 

Felleskostnader, 4%         99.560                   

Sum      3.010.250 1.569.560 1.440.690 

  

 

, den 26. april 2021 

 

Ole Tom Tjuslia 

Styremedlem/sekretær 

 

 

 

 
 

 
 

 


