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Årsmelding 2018  

Regionalt Næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad 

 

1. Bakgrunn og vilkår 
Regionalt Næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad er et resultat av 

Aust-Agder fylkeskommunes vedtak om å overføre statlige regionalutviklingsmidler til 

mindre samarbeidsregioner i fylket. Arendal, Grimstad og Froland er en av fylkets fire 

regioner. I Arendal, Grimstad og Froland overfører i tillegg den enkelte kommune midler 

til fondet basert på kommunenes folketall. Ordningen har eksistert siden 2007. 
 

Næringsfondet er et virkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og bosetting i 

kommunene, og kan nyttes til etablering av nye bedrifter, etablerte bedrifter som satser 

på nye produkter og markeder og til fellestiltak. 

Det er statlige gitte vedtekter som regulerer bruken av midlene. Innenfor rammen av 

disse vedtektene kan fylkeskommunen og de samarbeidende kommunene bestemme 

retningen for bruken av midlene. Fylkeskommunen gir hvert år et tildelingsbrev med 

føringer for bruken av årets tilskudd av regionalutviklingsmidlene. 
 

Fondet hadde i 2018 til disposisjon kr. 1.250.000,- av regionale utviklingsmidler bevilget 

gjennom Aust-Agder fylkeskommune. I tillegg kom den kommunale andelen på kr. 

833.000,-, til sammen kr. 2.083.000,-.  
  

Støtteformål  

Næringsfondet skal benyttes til å fremme etablering av ny virksomhet og til 
videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre 
sysselsettingsmuligheter for kvinner, skal prioriteres. 
 

Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, ordinært driftstilskudd til bedrifter eller til 
ordinære kommunale oppgaver. 

 

Støtteformer 

Støtte gis som tilskudd. Midlene kan ikke benyttes til garantier eller til kommunal 
aksjetegning i private bedrifter. 

  

Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts 
kapitalbehov. 
 

Ingen enkeltprosjekter kan innvilges mer enn kr. 200.000 fra næringsfondet. 
 

   Søknadsbehandling 

Søknadene behandles i et eget styre med representanter fra de tre kommunene. 

Representanter fra NAV, Innovasjon Norge, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Aust-

Agder Fylkeskommune og Etablerersenteret IKS deltar i styrets møter som observatører.  

På den måten sikres samordning med andre offentlige virkemidler. Bare representantene 

fra de tre kommunene har stemmerett. Avgjørelse treffes ved flertallsvedtak. 

 

Søknad sendes til den kommunen der søker har forretningsadresse. Saksansvarlig i den 

enkelte kommune har ansvar for at saksbehandlingen gjennomføres. De tre kommunene 
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har avtale med samme eksterne saksbehandler. Innstillingen legges til behandling i felles 

styremøte. Avslag kan påklages til et eget klageutvalg bestående av de tre kommunenes 

ordførere. 

 

2. Forvaltning av fondet 
I henhold til vedtektene forvaltes fondet av rådmennene i de tre kommunene.  

Forvaltningen er delegert til følgende representanter fra kommunene: 

Kåre Andersen        Arendal kommune 

Ole Tom Tjuslia         Froland kommune  

Bodil Slettebø        Grimstad kommune 

Hugo Loftesnes Pettersen, Innovasjon Norge, Wenche Fresvik, Aust-Agder 
Fylkeskommune, Kjellaug Øvreås, Fylkesmannens landbruksavdeling, Kirsten M. Jomås 
Bendiksen, NAV og inge Juul-Petersen møter i styret som observatører. 

            

Det er avholdt fire ordinære styremøter i 2018. Froland kommune fører regnskap og har 

sekretariat. 

 

3. Økonomi 2018. 

 Resultatregnskap 

Tilskudd fra Aust-Agder Fylkeskommune 1 250 000,00 

Tilskudd fra Arendal kommune    516 667,00 

Tilskudd fra Grimstad kommune    250 000,00 

Tilskudd fra Froland kommune     66 667,00 

Tilbakeført fondet, ubrukte tilsagn 

Momskompensasjon  

Renteinntekter      26 653,00 

  

Sum inntekter 2.531.487,00 

  

Utgifter:  

Sum innvilgede tilskudd  2.432.260,00 

Diverse utgifter       83.320,00      

Sum utgifter 2.515.580,00 

Årets resultat                                                    

 

   15.907,00    
  

BALANSEREGNSKAP  

Eiendeler:  

Bankkonto i Sparebanken Sør  1.939.661,50 

  

  Eiendeler, bankinnskudd i Sparebanken Sør  1.939.661,50  

Gjeld og egenkapital: 

  Tilsagn, ikke utbetalt     1.960.630,-  

  Egenkapital, fondsavsetning    -20 968,50   

 

  Sum gjeld og egenkapital              1.939.661,50 

421 500,00 
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Innvilgede søknader 2018 

Styret har behandlet 39 søknader og innvilget tilskudd i 22 av dem. Disse er: 

Sak nr Søker Innvilget tilsagnssum Kommune 

Sak 1 Bøylestad & Moen as 150.000 Froland 

Sak 2 Norwegian shores 150.000 Arendal 

Sak 3 Per Jakob Haakstad 100.000 Arendal 

Sak 4 Yacht decking 150.000 Grimstad 

Sak 5 Start UIA 100.000 Felles 

Sak 6 BSJ Invest testlab  150.000 Grimstad 

Sak 7 GSE Node, fellespaviljong Oljemesse 100.000 Felles 

Sak 8 Flerkulturell verdiskaping 50.000 Felles 

Sak 9 Grimstad brusfabrikk 152.000 Grimstad 

Sak 10 Ctrl alt Complete as 71.260 Arendal 

Sak 11 Hove atelier 40.000 Arendal 

Sak 12 S. Boye as 50.000 Froland 

Sak  13 R&D høyttaler, L-sound 150.000 Arendal 

Sak 14 Econic change as 100.000 Arendal 

Sak 15 Torvgata 7 as 100.000 Arendal 

Sak 16 Hjemme hos Wenche 100.000 Arendal 

Sak 17 Stay prep 50.000 Grimstad 

Sak 18 Elevatum as 150.000 Grimstad 

Sak 19 Canvas Hove as 150.000 Arendal 

Sak 20 Monkey boy as 90.000 Arendal 

Sak 21 Rolf Erik Nilsen, forprosjekt Knubben 50.000 Arendal 

Sak 22 Bjørkeskogen aktivitetssenter ENK 40.000 Froland 

 

Fordelingen på de ulike hovedstøtteformål (prosent): 

     2018  2017 2016 2015 2014 2013  2012

       

Nyetableringer: ·  57  12 15 11 40 21 46

 Videreutvikling i bedriften: 33  8  4 9 20 11 28

 Annet:    10  3  5 7 24 15 26

 Herav kvinner:   14  7 11 6 16 9 17

     

Fordeling av midler etter kommune (%) 

    2018  2017 2016 2015  2014 2013 2012

 Arendal    49  58 54 30 22 51 44

 Froland    11  15 9 19 12 5 24

 Grimstad    29  18 37 40 32 26 32

 Felles    11  9 15 11 6 8 18   

 

5. Erfaringer med ordningen 

Som det framgår av oversikten over vedtak, er det en fordeling mellom støtte til nyetablerte 

bedrifter og etablerte bedrifter som søker støtte for videreutvikling av bedriften. I tillegg har 
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næringsfondet gitt støtte til fellestiltak. Dette gjelder tiltak som støtte til Start UiA, GCE 

Node, fellespaviljong på oljemesse og Flerkulturell verdiskaping.  

  

Støtte til nyetablerte bedrifter har gått opp i 2018, og utgjør hovedtyngden av innvilgede 

tilsagn. Videreutviklingstiltak i etablerte bedrifter holder et stabilt nivå, og er også en stor 

andel. Andelen tilsagn til kvinner holder også et stabilt nivå. Totalt antall innvilgede søknader 

er på om lag samme nivå som fjoråret. Men det må påpekes at det har vært en ytterligere 

reduksjon i støtten fra fylkeskommunen, fordi det i statsbudsjettet har vært skåret betydelig 

ned på rammen til regionale utviklingsmidler i Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

budsjett fra toppåret 2013. I 2014 ble det redusert i rammen for dette fondet fra 3.100.000 

til 2.100.000, mens det for 2015 ble skåret ytterligere ned til 1.680.000,-. Nivået fra 2015 ble 

videreført i 2016. i 2017 ble bevilgningen fra KMD-midlene ytterligere redusert til 1.500.000. I 

2018 fikk vi ikke tildelt midler fra KMD-rammen pga. innstramminger i retningslinjene. Vårt 

fond fikk i stedet bevilgning av fylkeskommunens egne regionalutviklingsmidler gjennom 

konsesjonskraftinntektene. Tilskuddet fra fylkeskommunen utgjorde 60% av fondets ramme, 

mens de tre kommunene betalte inn til sammen 40 %, fordelt etter folketall.  

 

 Aust-Agder Fylkeskommune har gjennom sin støtte til etableringen av Næringsfondet for de 

tre kommunene f.o.m. 2007 gitt mulighet til å etablere en tilskuddsordning som kan se det 

felles bo- og arbeidsområdet i sammenheng. Kommunene får tilgang til midler som kan 

anvendes på sentrale strøk. Ved å trekke inn samarbeidende aktører som Innovasjon Norge, 

Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkeskommunen, NAV og Etablerersenteret IKS i 

behandling av sakene bygges det opp et behandlingssystem hvor de offentlige tilskudds- og 

støtteordninger kan sees i sammenheng. Målet med midlene er å styrke regionen som helhet 

og ikke den enkelte kommune.  

 

 Ikke desto mindre viser effektene av tilsagn og veiledning gjennom fondsarbeidet at dette er 

en positiv ordning for regional næringsutvikling som det er ønskelig å utvikle videre i 

samarbeid med statlige og fylkeskommunale aktører. Styret vil også framheve at det ofte 

kommer søknader fra etablerere som har fått veiledning fra Etablerersenteret IKS, som de tre 

kommunene er medeiere i sammen med Tvedestrand kommune. Det er forbundet med 

usikkerhet om fondet vil fortsette i 2020, i og med at hovedfinansieringen er tilskudd fra 

Aust-Agder fylkeskommune. Vest-Agder har ikke hatt regionale næringsfond. Det gjenstår å 

se hva nye Agder fylkeskommune vil velge. 

 

  

  

 Vedlegg 

 Vedtekter for regionalt næringsfond 

 Regnskap for 2018 

 Revisorberetning for 2018 


