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Regionalt næringsfond 
For Arendal, Froland og Grimstad 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 
 
Det ble avholdt styremøte 
 
Tirsdag 22. november 2022 kl. 12.00-15.00 i Froland kommunehus, kommunestyresalen, 2. etg. 
 
Frammøte 
Tilstede       Forfall 
Ole Andreas Sandberg, styremedlem, Arendal 
Bodil Slettebø, styremedlem, Grimstad 
Torleiv O. Momrak, Agder fylkeskommune, observatør,  
(møtte for) Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune, 

observatør 
Kirsten Jomås Bendiksen, NAV, observatør 
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør 
Inge Juul-Petersen, Arendal kommune, observatør 
Tor Arne Johnsen, saksbehandler, teams 
 
 
Økonomisk oversikt før møte 16.09.22  Bevilget Disponert Rest 
Tilskudd Agder fylkeskommune   1.200.000 1.115.000      85.000 
Kommunale tilskudd       800.000    400.000    320.000 
Inndratte midler Grimstad, ordinære     150.000        0     144.000 
Inndratte midler Arendal, ordinære     215.000        0     207.400 
Inndratte midler Arendal, covid 19     485.158     150.000    335.158 
Indirekte kostnader, 4%           94.600                                        
Sum      2.000.000  1.759.600 1.091.558 

 

Behandlede saker: 

Sak 59/22: Godkjenning av innkalling. 

  Forslag til vedtak: 

  Innkallingen godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 60/22: Godkjenning av saksliste. 

  Forslag til vedtak: 

  Sakslisten godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 61/22: Godkjenning av protokoll fra møte 16.09.22. 

  Forslag til vedtak: 
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  Protokollen fra møte 16.09.22 godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Protokollen fra møte 16.09.22ble godkjent. 

 

Sak 62/22: Ev. referatsaker. 

  Forslag til vedtak: 

  Referatsakene tas til orientering. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Sak 63/22: Utsatt sak: 

  Sak 52/22: Arendal næringsforening, Welcome hub. 

  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Arendal Næringsforening AS med kroner 100 000 til 
prosjektet «Bli lokal med oss».  

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 31.12.23 

Behandling: 

Wenche Fresvik foreslo: 

Saken utsettes for avklaring med Relocation Agder. 

Votering: 

Wenche Fresviks forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Saken utsettes for avklaring med Relocation Agder.  

  Ny behandling 22.11.22: 

Forslag til vedtak: 

  Det fremmes ikke forslag til vedtak: 

  Ny behandling: 

  Ole Andreas Sandberg foreslo: 

  Kr. 200 000, dekkes over inndratte midler 

Torleiv O. Momrak foreslo i tillegg: Krav til samordning i tjenestene med andre 

onboarding-aktører. 

Votering: 

Ole Andreas Sandbergs forslag og Torleiv O. Momraks tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt:   
1. Styret vedtar å støtte Arendal Næringsforening AS med kroner 200 000 til 

prosjektet «Bli lokal med oss».  
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 

mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 
3. Beløpet dekkes over inndratte midler.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23 
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5. Det settes krav til at søker bidrar til å samordne tjenestene med andre 

onboarding-aktører i regionen. 

 

Sak 64/22: Arendal akupunkturklinikk. 

  Forslag til vedtak:  
Søknad om støtte til investeringer til opprettelse av behandlingsted for akupunktur 
avslås.  
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Søknad om støtte til investeringer til opprettelse av behandlingsted for akupunktur 
ble avslått.  

 
Sak 65/22: Klage, Kikka skomakeri. 
  Opprinnelig sak fra møte 27.06.22: 
  Sak 41/22: Kikka skomakeri. 

  Forslag til vedtak:  
1. Styret vedtar å støtte Kikka Skomakeri Janice Anita Lid ENK med kroner 100 000 

til prosjektet «Kikka Skomakeri».   
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 31.12.23 

Omforent forslag: 

Søknaden avslås pga. konkurransevridning. 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Søknaden ble avslått pga. konkurransevridning. 

Ny behandling, førsteinstans: 

Forslag til vedtak: 

Klagen tas til følge. 

Omforent tilleggsforslag: 

Klagen tas til følge med et tilskudd på kr. 100 000,-. 

Votering: 

Forslag til vedtak og omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt:  
1. Styret vedtar å støtte Kikka Skomakeri Janice Anita Lid ENK med kroner 100 000 

til prosjektet «Kikka Skomakeri».   
2. 50 % av tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. Restbeløpet utbetales 

mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet rapport. 
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale med kr. 85.000 og inndratte midler kr. 

15.000.   

4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23 

 

Sak 66/22: Visit Telemark, reisemålsanalyse for Nidelva som naturbasert reisemål. Ny søknad. 

  Forslag til vedtak: 

  Det fremmes ikke forslag i saken. 

  Behandling: 
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Ole Tom Tjuslia foreslo:  

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 150 000 og at Arendal kommune og 

Grimstad kommune går inn som prosjektdeltakere i tillegg til Froland, og at tilskuddet 

dekkes over kommunale midler med kr. 150.000. 

Votering: 

Ole Tom Tjuslias forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

1. Søknaden fra Visit Telemark imøtekommes med et tilskudd på kr. 150.000,-. 

2. Det forutsettes at kommunene Arendal og Grimstad inngår som likeverdige 

aktører som de øvrige kommunene langs Nidelva. 

3. 50% utbetales når søker bekrefter at prosjektet er fullfinansiert. De resterende 

50% utbetales mot kort rapport og regnskap attestert av regnskapsfører. 

4. Beløpet dekkes med kr. 150.000 over kommunale midler. 

5. Frist for gjennomføring settes til 30.06.24.  

 

Sak 67/22: Innomedic as. 

  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Innomedic AS med kroner 150 000 til gjennomføring av 
prosjekt prosjektet «Digitale løsninger innen helse».  

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 31.12.23. 
Behandling: 
Ole Tom Tjuslia foreslo: 
Saken utsettes for nærmere vurdering på et høyere nivå. 
Votering: 
Ole Tom Tjuslias forslag om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Saken utsettes for nærmere vurdering på høyere nivå.  
 

Sak 68/22: Christian Tveråmo as. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til nyopprettet verksted for tunge kjøretøy avslås. 
  Votering: 
  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  Dermed er følgende vedtatt: 

Søknad om støtte til nyopprettet verksted for tunge kjøretøy ble avslått. 
 
Sak 69/22: Tall ships races Arendal 2023. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Tall Ships Races Arendal 2023 AS med kroner 200 000 til 
støtte gjennomføringen av medseilerprogrammet og historieformidlingen av 
arrangementet.  

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

3. Beløpet dekkes over Covid-19 midlene fra Arendal kommune 
Behandling: 
Omforent endringsforslag: 



Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad         Protokoll 22.11.22 Side 5 av 6 
 

Pkt. to, utbetalingstidspunkt endres til at bevilget beløp utbetales når prosjektet er 
avsluttet, mot rapport og regnskap attestert av regnskapsfører. Det kan unntaksvis 
utbetales forskudd mot dokumentasjon av at beløpet dekker allerede påløpte 
utgifter. 
Votering: 
Forslag til vedtak og omforent endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte Tall Ships Races Arendal 2023 AS med kroner 200 000 til 

støtte gjennomføringen av medseilerprogrammet og historieformidlingen av 
arrangementet.  

2. Bevilget beløp utbetales når prosjektet er avsluttet, mot rapport og regnskap 
attestert av regnskapsfører. Det kan unntaksvis utbetales forskudd mot 
dokumentasjon av at beløpet dekker allerede påløpte utgifter. 

3. Beløpet dekkes over Covid-19 midlene fra Arendal kommune. 
 

Sak 70/22: Erlend Gunstveit as. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til produksjon av "Album nr. 2" avslås.   
  Votering: 
  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  Dermed er følgende vedtatt: 

Søknad om støtte til produksjon av "Album nr. 2" ble avslått.   
 
Sak 71/22: Rutgerson Design ENK. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til prosjektet «å få flere nyetablerte bedrifter på nett» avslås.  
  Votering: 
  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  Dermed er følgende vedtatt: 

Søknad om støtte til prosjektet «å få flere nyetablerte bedrifter på nett» avslås.  
 
Sak 72/22: Visible as. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til prosjektet «Skattejakt med Hummer og Kanari» avslås. 
  Behandling: 
  Ole Andreas Sandberg foreslo: 

Søknaden imøtekommes med et tilskudd på kr. 135.158, som dekkes over inndratte 
covid 19-midler fra Arendal kommune. 
Votering: 
Ole Andreas Sandbergs forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Søknaden fra Visible imøtekommes med et tilskudd på kr. 135.158. 
2. Beløpet utbetales når prosjektet er gjennomført mot rapport og regnskap 

attestert av regnskapsfører. Det kan utbetales forskudd når det kan 
dokumenteres at dette dekker påløpte utgifter. 

3. Beløpet dekkes over inndratte midler fra Covid 19-rammen for Arendal 
kommune. 

 
Sak 73/22: Teodor Nilsen. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om etablering enkeltpersonforetak avslås.  
Votering: 



Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad         Protokoll 22.11.22 Side 6 av 6 
 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Søknad om etablering enkeltpersonforetak ble avslått.  

 
Sak 74/22: Årsmelding for 2021. 
  Forslag til vedtak: 

Forslag til årsmelding for 2021 godkjennes, og sendes Agder fylkesting, Arendal 
bystyre, Froland kommunestyre og Grimstad kommunestyre til orientering. 

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

Forslag til årsmelding for 2021 godkjennes, og sendes Agder fylkesting, Arendal 
bystyre, Froland kommunestyre og Grimstad kommunestyre til orientering. 

 
Sak 75/22: Møteplan for 2023. 
  Forslag til vedtak: 
  Møteplanen fastsettes i møtet. 
  Omforent forslag: 
  Tirsdag 31.01.23 kl. 12.00 i Arendal, søknadsfrist 20. januar 
  Tirsdag 28.03.23 kl. 12.00 i Froland, søknadsfrist 15. mars 
  Tirsdag 20.06.23 kl. 12.00 i Grimstad, søknadsfrist 5. juni 
  Votering: 
  Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 
  Dermed er følgende vedtatt: 
  Tirsdag 31.01.23 kl. 12.00 i Arendal, søknadsfrist 20. januar 
  Tirsdag 28.03.23 kl. 12.00 i Froland, søknadsfrist 15. mars 
  Tirsdag 20.06.23 kl. 12.00 i Grimstad, søknadsfrist 5. juni 
 
Sak 76/22: Eventuelt. 
  Saksbehandler innvilges julelunsj til en verdi av inntil kr. 500,-. 
 
Økonomisk oversikt etter møte 22.11.22 Bevilget Disponert Rest 
Tilskudd Agder fylkeskommune   1.200.000 1.200.000        0.000 
Kommunale tilskudd       800.000    550.000    170.000 
Inndratte midler Grimstad, ordinære     150.000       15.000    129.000 
Inndratte midler Arendal, ordinære     215.000     200.000        7.400 
Inndratte midler Arendal, covid 19     485.158     485.158          0.00 
Indirekte kostnader, 4%           94.600                                        
Sum      2.000.000  2.544.758   306.400 

 
 
, den 22. november 2022 
 
 
Ole Tom Tjuslia 
Styremedlem/sekretær 


