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Regionalt næringsfond for 

Arendal, Froland og Grimstad 

 

Til: 

 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 

 

Det ble avholdt styremøte 

 

Onsdag 4. november 2020 kl. 14.00-16.00 i Teams. 

 

Frammøte: 

 Kåre Andersen, Arendal 

 Bodil Slettebø, Grimstad 

 Torleiv Momrak, observatør, Agder fylkeskommune (stedfortreder for Wenche Fresvik),  

 Kirsten Jomås Bendiksen, Observatør, NAV,  

 Hugo Loftesnes Pettersen, Observatør, Innovasjon Norge,  

 Inge Juul-Petersen, Observatør, Etablerersenteret IKS,  

 Tor Arne Johnsen, saksbehandler 

 

Økonomisk ramme før møte 04.11.20:  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  653.328,50 180.004,5 

Ekstra koronamidler Arendal   3.369.000  1.842.750 1.526.250 

Ekstra koronamidler Froland      746.000  274.000    472.000 

Ekstra koronamidler Grimstad   1.851.000  880.000    971.000 

Diverse kostnader               5.000     0 

Felleskostnader, 4 %             83.333     0_______                         

Sum      8.634.737,50  3.614.816 3.149.254,50 

 

Saksliste: 

Sak 118/20: Godkjenning av innkalling. 

  Forslag til vedtak: 

  Innkallingen godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Innkallingen ble godkjent. 

 

Sak 119/20: Godkjenning av saksliste. 

  Forslag til vedtak: 

  Sakslisten godkjennes med tillegg av klagesak fra Save the Ocean. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

  Dermed er følgende vedtatt: 
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  Sakslisten godkjennes med tillegg av klagesak fra Save the Ocean ble vedtatt. 

 

Sak 120/20: Godkjenning av protokoll fra møte 15.10.20. 

  Forslag til vedtak: 

  Protokollen fra møte 15.10.20 godkjennes. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Protokollen fra møte 15.10.20 ble vedtatt. 

 

Sak 121/20: Ev. referatsaker. 

  Forslag til vedtak: 

  Referatsakene tas til etterretning. 

  Votering: 

  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

  Dermed er følgende vedtatt: 

  Referatsakene ble tatt til etterretning. 

 

Sak 122/20: Søknad fra AS3 Employment Norge as. 

  Forslag til vedtak:  
Søknad om støtte til opprettelse av rusreduserende aktiviteter for mennesker i aktiv 
rus, med mål om produksjon og salg avslås.  
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Søknad om støtte til opprettelse av rusreduserende aktiviteter for mennesker i aktiv 
rus, med mål om produksjon og salg ble avslått.  
 

Sak 123/20: Søknad fra Ingemann Ellingsen as, Pigetorvet og Torvgata, Arendal, på vegne av flere. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Ingemann Ellingsen AS med kroner 200 000 til kr til 
utvikling av Torvgata/Pigetorvet.  

2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 
rapport.  

3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Arendal kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21 
Behandling: 
Kåre Andersen foreslo: 
Styret ser positivt på tiltak for å utvikle Pigetorvet og Torvgata. Da dette er offentlige 

rom, må tiltakene først avklares med den nedsatte sentrumsgruppa som har ansvar 

for utvikling av byrommene i sentrum. Saken utsettes til dette er avklart. 

Votering: 
Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Styret ser positivt på tiltak for å utvikle Pigetorvet og Torvgata. Da dette er offentlige 

rom, må tiltakene først avklares med den nedsatte sentrumsgruppa som har ansvar 

for utvikling av byrommene i sentrum. Saken utsettes til dette er avklart.  

 
Sak 124/20: Søknad fra Møbeltapetserverkstedet. 
  Forslag til vedtak:  
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Søknad om støtte til oppstart av håndverksbedrift med møbeltapetsering avslås.  
Behandling: 
Kåre Andersen foreslo 100.000 
Votering: 
Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Søknaden fra møbeltapetsererverkstedet imøtekommes med et tilskudd på kr. 

100.000. 
2. Beløpet dekkes over covid 19-rammen for Arendal kommune. 
3. Beløpet utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap og kortfattet rapport. 
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21. 

 
Sak 125/20: Søknad fra Stable as. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Stable AS med kroner 200 000 til prosjektet «Bedrifts 
videreutvikling - Nytt markedssegment».  

2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 
rapport.  

3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Arendal kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte Stable AS med kroner 200 000 til prosjektet «Bedrifts 

videreutvikling - Nytt markedssegment».  
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 

rapport.  
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Arendal kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21 
 

Sak 126/20: Søknad fra Urdal services as. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Urdal Services AS med kroner 200 000 til videreutvikling av 
nytt og eksisterende markedsområde   

2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 
rapport.  

3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Arendal kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21. 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte Urdal Services AS med kroner 200 000 til videreutvikling av 

nytt og eksisterende markedsområde   
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 

rapport.  
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Arendal kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21. 
 

Sak 127/20: Søknad fra DJ Invest. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til uttesting av Oselias kokebok avslås.  
Behandling: 
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Kåre Andersen foreslo kr. 100.000 til konseptutvikling. 
Votering: 
Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Søknaden fra DJ invest imøtekommes med et tilskudd på kr. 100.000 til 

konseptutvikling. 
2. Beløpet dekkes over covid 19-rammen for Arendal kommune. 
3. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap og kortfattet rapport. 
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21. 

 
Sak 128/20: Søknad fra musikkterapi ENK. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til innkjøp av instrumenter til privat musikkterapi praksis avslås. 
Behandling: 
Kåre Andersen foreslo at søknaden imøtekommes med kr. 40.000,- forutsatt at 
foretaket er registrert i Arendal. 
Votering: 
Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Søknaden fra musikkterapi ENK imøtekommes med et tilskudd på kr. 40.000. 
2. Beløpet dekkes over covid 19-rammen for Arendal kommune. 
3. Tilskuddet utbetales mot godkjent regnskap og kortfattet rapport. 
4. Frist fr gjennomføring settes til 31.12.21. 
5. Det forutsettes at foretaket er registrert i Arendal.  

 
Sak 129/20: Søknad fra Smag & behag. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til forprosjektet «Arrangementslokale, scene og mattilbud i 
Bankgården, Arendal.» avslås.  
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Søknad om støtte til forprosjektet «Arrangementslokale, scene og mattilbud i 
Bankgården, Arendal.» ble avslått.  

 
Sak 130/20: Søknad fra Stablecare as. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte StableCare AS med kroner 99 000 til prosjektet «WEB og 
media til markedsføring StableCare AS».   

2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 
rapport.  

3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Arendal kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21. 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte StableCare AS med kroner 99 000 til prosjektet «WEB og 

media til markedsføring StableCare AS».   
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 

rapport.  
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Arendal kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21. 
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Sak 131/20: Søknad fra Moltolox studios. 
  Forslag til vedtak:  

Søknad om støtte til etablering av en digital salgs- og distribusjonsplattform avslås. 
Votering: 

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

Søknad om støtte til etablering av en digital salgs- og distribusjonsplattform ble 
avslått. 

   
Sak 132/20: Søknad fra Aktiv trening. 
  Forslag til vedtak: 

Søknad om støtte til engangsbevilgning for å opprettholde arbeidsplasser under og 
etter Covid-19 avslås.  
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Søknad om støtte til engangsbevilgning for å opprettholde arbeidsplasser under og 
etter Covid-19 ble avslått.  
 

Sak 133/20: Søknad fra Odd Arild Svaland ENK. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Odd Arild Svaland ENK med kroner 200 000 til forprosjekt 
foredlingsanlegg av kjøttprodukter fra egne lam. 

2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 
rapport, samt opprettelse av eget foretaksnummer for satsningen.  

3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Grimstad kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21 
Votering: 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
1. Styret vedtar å støtte Odd Arild Svaland ENK med kroner 200 000 til forprosjekt 

foredlingsanlegg av kjøttprodukter fra egne lam. 
2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 

rapport, samt opprettelse av eget foretaksnummer for satsningen.  
3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Grimstad kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21 
 

Sak 134/20: Søknad fra Tyholmen kolonial. 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret vedtar å støtte Tyholmen Kolonial AS med kroner 200 000 til kr til utvikling 
av byrommet Teaterplassen.  

2. Midlene utbetales etterskuddsvis mot godkjent regnskap, timelister og kortfattet 
rapport.  

3. Beløpet dekkes over Covid 19 rammen for Arendal kommune.  
4. Frist for gjennomføring settes til 31.12.21 
Behandling: 
Kåre Andersen foreslo: 

Styret ser positivt på tiltak for å utvikle Teaterplassen. Da dette er offentlige rom må 

tiltakene først avklares med den nedsatte sentrumsgruppa som har ansvar for 

utvikling av byrommene i sentrum. Saken utsettes til dette er avklart. 
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Votering: 
Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Styret ser positivt på tiltak for å utvikle Teaterplassen. Da dette er offentlige rom, må 

tiltakene først avklares med den nedsatte sentrumsgruppa som har ansvar for 

utvikling av byrommene i sentrum. Saken utsettes til dette er avklart. 

 
Sak 135/20: Klage fra Save the ocean 
  Behandling: 

Kåre Andersen redegjorde. Han foreslo at førsteinstans innstilling opprettholdes og 
sendes til endelig behandling til klageutvalget. 
Votering: 
Kåre Andersens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Dermed er følgende vedtatt: 
Klagen tas ikke til følge, og sendes til endelig behandling i klageutvalget. 

   
Sak 136/20: Eventuelt. 
  Neste møter: 
  Onsdag 25. november 20. kl. 12.00-13.30 i Teams 
  Onsdag 9. desember 20 kl. 13.00-15.00 på Eikely 
 
Økonomisk ramme etter møte 04.11.20: 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  653.328,50     180.004,5 

Ekstra koronamidler Arendal   3.369.000  2.581.750     787.250 

Ekstra koronamidler Froland      746.000  274.000     472.000 

Ekstra koronamidler Grimstad   1.851.000  1.080.000     771.000 

Diverse kostnader               5.000     0 

Felleskostnader, 4 %             83.333     0_______                         

Sum      8.634.737,50  6.512.816 2.210.254,50 

 
   
Saltrød, den 4. november 2020 
 
 
Ole Tom Tjuslia 
Sekretær/styremedlem 
 
   


