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Regionalt næringsfond for 

Arendal, Froland og Grimstad 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

 

Det avholdt møte  

 

Torsdag 3. september kl. 14.15-15.00 i Teams. 

 

Tilstede: 

Kåre Andersen, Arendal 

Bodil Slettebø, Grimstad 

Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune 

Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge 

Inge Juul-Petersen, Etablerersenteret IKS 

Tor Arne Johnsen, saksbehandler 

Forfall: 

Kirsten M. Jomås Beniksen, NAV 

Kjellaug Øvreås, Fylkesmannen i Agder 

 

Økonomisk ramme før møte 03.09.20:  Bevilget  Disponert Rest 

Fylkeskommunale midler   1.250.000  1.250.000 0  

Kommunale midler fra 2019   585.404,50  585.404,50 0 

Kommunale midler 2020   833.333  628.328,50 205.004,5 

Ekstra koronamidler Arendal   3.369.000  100.000 3.269.000 

Ekstra koronamidler Froland      746.000  120.000    626.000 

Ekstra koronamidler Grimstad   1.851.000    1.851.000 

Diverse kostnader               5.000  0 

Felleskostnader, 4 %             83.333  0_______                         

Sum      8.634.737,50  2.683.733 5.049.004,5 

 

Saksliste: 

Sak 81/20: Godkjenning av innkalling. 

  Forslag til vedtak: 

  Innkallingen godkjennes. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 82/20: Godkjenning av saksliste. 

  Forslag til vedtak: 

  Sakslisten godkjennes. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent.  

Dermed er følgende vedtatt: 

Sakslisten ble godkjent. 
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Sak 83/20: Godkjenning av protokoll fra møte 20.08.20. 

  Forslag til vedtak: 

  Protokollen fra møte 20.08.20 godkjennes. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Protokollen fra møte 20.08.20 ble godkjent. 

 

Sak 84/20: Ev. referatsaker. 

  Forslag til vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning.  

Behandling: 

Ole Tom Tjuslia og Hugo Loftesnes Pettersen orienterte om stats for søknad til IN fra 

Skarsbru næringspark as. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Referatsaken tas til etterretning. 

 

Sak 85/20: Utlysning av ekstra koronamidler.  

  Forslag til tekst: 

Stortinget bevilget før sommeren til sammen kr. 600 millioner til kommunale 

næringsfond over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett som en 

engangsbevilgning. Av disse har kommunene i Agder fått kr. 34,8 millioner. Det er 

fylkeskommunene som har fått i oppdrag å fordele midlene. Midlene kan nyttes til 

nyetablering av bedrift, videreutvikling av bedrift og til fellestiltak for flere bedrifter 

og næringsmiljøer. Arendal kommune har fått kr. 3.369.000, Froland kommune har 

fått kr. 746.000,- og Grimstad kommune har fått kr. 1.851.000,-. Midlene skal nyttes 

innen den enkelte kommune. Arendal, Froland og Grimstad kommuner har valgt at 

midlene forvaltes av regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad. Det må 

søkes gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Før søknad fremmes, 

bes det om at det tas kontakt med næringssjefen i den aktuelle kommune, for 

Arendal kontaktes Kåre Andersen, for Froland Ole Tom Tjuslia og for Grimstad Bodil 

Slettebø. 

Ev. bevilgning gis som tilsagn med nærmere angitt varighet i vedtaket, og bevilgede 

midler kan utbetales ved avslutning av omsøkt prosjekt ved innsendelse av godkjent 

regnskap og rapport. Det gis vanligvis støtte som kan dekke inntil 50% av godkjent 

kostnadsoverslag. De resterende kan dekkes av egenkapital, lån og/eller egeninnsats. 

Unntaksvis kan innvilget støtte dekke inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag, det 

gjelder i all hovedsak fellestiltak. Midlene kan forvaltes til og med 2025. 

Behandling: 

Forslag fra Kåre Andersen: 

Teksten legges ut i regionalforvaltning.no, med tillegg at unntaksvis kan inntil 15% 

forhåndsutbetales mot dokumentasjon fra søker om framdrift. Den siste setningen 

strykes. Ole Tom Tjuslia lager et utkast til annonse. 

Votering: 

Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Stortinget bevilget før sommeren til sammen kr. 600 millioner til kommunale 

næringsfond over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett som en 

engangsbevilgning. Av disse har kommunene i Agder fått kr. 34,8 millioner. Det er 

fylkeskommunene som har fått i oppdrag å fordele midlene. Midlene kan nyttes til 

nyetablering av bedrift, videreutvikling av bedrift og til fellestiltak for flere bedrifter 

og næringsmiljøer. Arendal kommune har fått kr. 3.369.000, Froland kommune har 

fått kr. 746.000,- og Grimstad kommune har fått kr. 1.851.000,-. Midlene skal nyttes 

innen den enkelte kommune. Arendal, Froland og Grimstad kommuner har valgt at 

midlene forvaltes av regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad. Det må 

søkes gjennom søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Før søknad fremmes, 

bes det om at det tas kontakt med næringssjefen i den aktuelle kommune, for 

Arendal kontaktes Kåre Andersen, for Froland Ole Tom Tjuslia og for Grimstad Bodil 

Slettebø. 

Ev. bevilgning gis som tilsagn med nærmere angitt varighet i vedtaket, og bevilgede 

midler kan som hovedregel utbetales ved avslutning av omsøkt prosjekt ved 

innsendelse av godkjent regnskap og rapport. Dersom en søker kan dokumentere 

framdrift i tråd med søknaden, kan inntil 15% av bevilget beløp forhåndsutbetales. 

Det gis vanligvis støtte som kan dekke inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. De 

resterende kan dekkes av egenkapital, lån og/eller egeninnsats. Unntaksvis kan 

innvilget støtte dekke inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag, det gjelder i all 

hovedsak fellestiltak.  

 

Ole Tom Tjuslia utarbeider et forslag til annonse i Agderposten, Arendals tidende, 

Grimstad adressetidende og Frolendingen. 

 

Sak 86/20: Klagesak, Wood & Food. 

  Forslag til vedtak: 

  Klagen tas ikke til følge. 

  Kåre Andersen foreslo: 

  Klagen tas til følge. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

1. Klagen tas til følge. 

2. Det imøtekommes med et tilskudd på kr. 42.750,-.  

3. Beløpet dekkes over ekstra koronamidler Arendal. 

4. Beløpet kan utbetales mot godkjent regnskap og rapport. 

5. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21. 

 

Sak 87/20: Eventuelt. 

  Møteplan for høsten 2020. 

Neste møte torsdag 17.09 kl. 14.00-15.00. Ole Tom Tjuslia sender e-post til alle med 

angitte datoer hver annen torsdag, der ønsket klokkeslett tilbakemeldes. Det må 

enten være kl. 11.00 eller kl. 13.30/14.00 hver 14. dag. Klokkeslett fastsettes etter at 

den enkelte har gjennomgått de aktuelle torsdager. 

 

 

 

 

 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Økonomisk ramme før møte 03.09.20:  Bevilget  Disponert Rest 

Fylkeskommunale midler   1.250.000  1.250.000 0  

Kommunale midler fra 2019   585.404,50  585.404,50 0 

Kommunale midler 2020   833.333  628.328,50 205.004,5 

Ekstra koronamidler Arendal   3.369.000  142.750 3.226.250 

Ekstra koronamidler Froland      746.000  120.000    626.000 

Ekstra koronamidler Grimstad   1.851.000    1.851.000 

Diverse kostnader               5.000  0 

Felleskostnader, 4 %             83.333  0_______                         

Sum      8.634.737,50  2.683.733 5.006.754,5 

 

Saltrød, den 3. september 2020 

 

 

Ole Tom Tjuslia 

Styremedlem/sekretær 

 

 

 


