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Regionalt næringsfond  
For Arendal, Froland og Grimstad 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE 
 
Det ble avholdt styremøte 
 
Fredag 16. september 2022 kl. 09.00 i teams. 
 
Frammøte 
Tilstede        Forfall 
Ole Andreas Sandberg, Arendal kommune, styremedlem 
Bodil Slettebø, Grimstad kommune, styremedlem 
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune, styremedlem 
Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune, observatør 
Kirsten M. Jomås Bendiksen, NAV, observatør 
Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, observatør 
Inge Juul-Petersen, Arendal kommune, observatør 
Tor Arne Johnsen, saksbehandler,     forlot møtet kl. 10.00. 
 
Økonomisk oversikt før møte 16.09.22  Bevilget Disponert Rest 
Tilskudd Agder fylkeskommune   1.200.000    670.000    530 000 
Kommunale tilskudd       800.000    350.000    370.000 
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  1.114.600 1.586.558 

 

Behandlede saker 

Sak 47/22: Godkjenning av innkalling. 

  Forslag til vedtak: 

  Innkallingen godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 48/22: Godkjenning av saksliste. 

  Forslag til vedtak: 

  Sakslisten godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Sakslisten ble godkjent. 

 

Sak 49/22: Godkjenning av protokoll fra møte 27.06.22. 

  Forslag til vedtak: 

  Protokollen fra møte 27.06.22 godkjennes. 

  Votering: 
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  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Protokollen fra møte 27.06.22 ble godkjent. 

 

Sak 50/22: Ev. referatsaker. 

  Forslag til vedtak: 

  Referatsakene tas til orientering. 

  Behandling: 

Ole Tom Tjuslia orienterte om status for skianlegg i Froland. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Sak 51/22: Visit Telemark, reisemålsanalyse, Nidelva som naturbasert reiseliv. 

  Forslag til vedtak: 

  Det fremmes ikke forslag til vedtak. 

  Behandling: 

  Omforent forslag til vedtak: 

1. Søknaden fra Visit Telemark på vegne av kommunene Fyresdal, Nissedal, Åmli, 

Froland, Arendal, Grimstad og Agder fylkeskommune imøtekommes med et 

tilskudd på kr. 50.000 for Arendal og Grimstad kommuners deltakelse i 

reisemålsanalysen. 

2. Beløpet utbetales når Visit Telemark kan dokumentere at prosjektet er 

fullfinansiert. 

3. Beløpet dekkes over kommunale midler. 

Votering: 

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt:  

1. Søknaden fra Visit Telemark på vegne av kommunene Fyresdal, Nissedal, Åmli, 

Froland, Arendal, Grimstad og Agder fylkeskommune imøtekommes med et 

tilskudd på kr. 50.000 for Arendal og Grimstad kommuners deltakelse i 

reisemålsanalysen. 

2. Beløpet utbetales når Visit Telemark kan dokumentere at prosjektet er 

fullfinansiert. 

3. Beløpet dekkes over kommunale midler. 

 

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. 
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Votering: 

Wenche Fresviks forslag ble enstemmig vedtatt. 

Dermed er følgende vedtatt: 

Saken utsettes for avklaring med Relocation Agder.  

 

Sak 53/22: Aiveo, velferdsteknologi, søknad om støtte til prototyp. 

  Forslag til vedtak:  
1. Styret vedtar å støtte AIVEO AS med kroner 200 000 til prosjektet 

«Velferdsteknologi for demensomsorgen – fysisk prototype».    
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 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt:  

1. Styret vedtar å støtte AIVEO AS med kroner 200 000 til prosjektet 
«Velferdsteknologi for demensomsorgen – fysisk prototype».    

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 31.12.23. 

 

Sak 54/22: Nortrip, gårdsturisme, skalering av vertsnettverket. 

  Forslag til vedtak:  
1. Styret vedtar å støtte Sørlandet Nortrip AS med kroner 50 000 til prosjektet 

«Skalering av reiselivsnettverk».  
2. Tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. 
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale/kommunale midler.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23. 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 

1. Styret vedtar å støtte Sørlandet Nortrip AS med kroner 50 000 til prosjektet 
«Skalering av reiselivsnettverk».  

2. Tilskuddet kan utbetales når vedtaket er fattet. 
3. Beløpet dekkes over fylkeskommunale midler.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.23. 

 

Sak 55/22: Sørlandet fiskeguiding, sertifikater og båt. 

1. Styret vedtar å støtte Sørlandet Fiskeguiding AS med kroner 100 000 til 
videreutdanning og utvikling av bedrift.    

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. 

Votering:  

Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 
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1. Styret vedtar å støtte Sørlandet Fiskeguiding AS med kroner 100 000 til 
videreutdanning og utvikling av bedrift.    

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 31.12.23. 

 

Sak 56/22: Missminime, kulturarv 

  Forslag til vedtak: 

  Søknaden avslås. 

  Behandling: 

På bakgrunn av ny informasjon endrer saksbehandler forslag til vedtak og anbefaler 

et tilskudd på kr. 95.000,-. 

Votering: 

Endret forslag til vedtak fra saksbehandler ble enstemmig godkjent. 

Dermed er følgende vedtatt: 

1. Søknaden Missminime om et tilskudd på kr. 95.000,- ble imøtekommet. 

2. 50% av beløpet utbetales ved vedtakstidspunkt. De siste 50% utbetales ved 

prosjektslutt mot regnskap attestert av regnskapsfører og kort rapport. 

3. Beløpet dekkes over kommunale midler. 

4. Frist for gjennomføring settes til 30.06.23. 

 

Sak 57/22: Birte Runde kommunikasjon. 

  Forslag til vedtak: 

  Søknaden avslås. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Søknaden ble avslått. 

 

Sak 58/22: Eventuelt. 

Tidspunkt for neste møte og søknadsfrist. Onsdag 22.11.22 kl. 12-15 på Frolands verk 

kultursenter. Møteplan 2023 tas opp som egen sak. 

  Innspill til Agder fylkeskommune om regionale næringsfond for 2023 ved alle. 

  Orientering om Agder næringsselskap ved Wenche Fresvik 

Formelle avklaringer om tilskudd til Teaterplassen, Tyholmen og Pigetorvet besvart 

av Ole Tom Tjuslia og Bodil Slettebø.  

Tekst i vedtaksbrev, jf. krav om inndragning av tilskudd til Tromøy drenering. Det skal 

heretter tillegges følgende i vedtak og i akseptbrev basert på avklaring fra 

jussnettverket: 

Støtten ytes under forutsetning av at prosjektet har nødvendige tillatelser og 

godkjenninger, og for øvrig gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende lover  

og regler. Styret forbeholder seg retten til å kreve støtten tilbakebetalt dersom det 

viser seg at støtte er ytt i strid med dette vilkåret. 

Spørsmål om hjemmel/ordning for kompensasjonsmidler, notifisert eller 

bagatellmessig støtte, ble besvart av Bodil Slettebø. 
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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 

 

 

, den 16. september 2022 

 

Ole Tom Tjuslia 

Styremedlem/sekr. 

 


