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1. INNLEDNING 

 

Etter invitasjon fra Aust-Agder fylkeskommune ble det i november 2008 startet opp et 

regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner. Fondet betegnes 

offisielt med «Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand kommuner». 

 

Kommunedirektørene i de tre involverte kommuner har delegert til sine 

næringsmedarbeidere å delta i styret for regionalt næringsfond. I 2020 har styret i fondet 

bestått av følgende saksbehandlere:  

- Birkenes kommune: Bjørn Stormoen  

- Iveland kommune: Egil Mølland 

- Lillesand kommune: Gunnar Sannæss 

 

I henhold til vedtektene skal observatører fra følgende offentlige instanser inviteres til 

møtene:  

- Innovasjon Norge Agder: Hugo L. Pettersen 

- NAV: Gunni Mersland 

- Agder fylkeskommune: Berit Egeli/Benny Andre Johansen 

 

Klageinstans er ordførerne i de tre involverte kommuner. Ordførerne har ikke behandlet 

klagesaker i 2020. Det koordinerende og regnskapsmessige ansvaret er besluttet lagt til 

Iveland kommune inntil videre. Iveland kommune har utfordret samarbeidskommunene på å 

overta koordinatoransvaret, men dette har ikke vært ønskelig for verken Lillesand eller 

Birkenes hittil. Den kommunen som til enhver tid innehar ansvaret for koordinering og 

regnskap tilgodeses med kr 60 000,- fra regionalt næringsfond pr år. 

 

 

Utviklingen i antall søknader fra 2008-2020 
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2. ARBEIDET I FONDET I 2020 

 

2.1 Møter 

Det er gjennomført fire møter i regionalt næringsfond i 2020:  

- 25. februar, 2. juni, 20. oktober og 8. desember.   

Behovet for antall møter reguleres etter søknadsmengde og justeres fortløpende. 

 

2.2 Bevilgninger 

Til sammen er 25 saker fremmet for regionalt næringsfond gjennom 2020. De 16 søkerne 

som har fått innvilget tilskudd fremkommer i nedenstående tabell. Det ble besluttet å 

avslå 9 søknader. Årsaken til et stigende antall avslåtte søknader i 2020 er fondets 

reduserte økonomiske ramme.   

 
BEDRIFT K FORMÅL TILSKUDD* 

Tjamsland ysteri B Videreutvikling av ysteri 60 000 

Heidi Løland-Andersen L Tekstforfatter 100 000 

Live Lillesand v/Anne 

Giljebrekke 

L Produksjon av film, markedsføring 100 000 

Anne Grethe Aase L Produksjon av klær tilpasset mennesker 

med spesielle behov 

140 000 

Birkenes næringsforum B Prosjekt «Lokalmat i Birkenes» 80 000 

Birkenes næringsforum B Prosjekt «Næringsaktører i Birkenes – 

styrking av digital kommunikasjon» 

100 000 

Anne Day Fotografi L Foto og profil rettet mot næringslivet 60 000 

Pål Osjord L Bokprosjekt 35 000 

Ingeborg Neuenkirchen 

Rosenberg 

L Grafisk design og billedkunst 50 000 

BTG solenergi B Gatelys mv. basert på solceller 150 000 

Løland gård B Effektivisering av honningproduksjon 15 000 

Hegrafoss B Etablering av reiselivsbedrift, Herefoss 139 000 

KOAB Service AS B Kompetanseheving  125 000 

Jord og anlegg B Prosjekt for videreutvikling av 

jordprodukter 

50 000 

Destinasjonsutvikling Lillesand L Koordinerende reiselivsprosjekt 75 000 

Blindleia opplevelser L Utvikling av Blindleia som destinasjon 

utenom sommersesongen 

150 000 

    

SUM   1 429 000 

* Det er bevilget inntil det beløpet som står som tilskudd. Dette er et maksbeløp som kun utbetales i sin helhet 

etter gitte regler for dokumentasjon.  

 

(Kommunene benevnes med:  B: Birkenes             L: Lillesand           I: Iveland) 
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Utvikling i bevilgning 2008-2020 

 

        

 
 

 

3. NØKKELTALL OG INFORMASJON OM FONDETS VIRKSOMHET  

 

3.1 Administrasjon, annonsering og møtekostnader 

Møtekostnader, revisjonskostnader, administrasjon og annonsering i 2020 beløper seg til om 

lag kr 77 526. Kommunene har selv ansvaret for å annonsere digitalt, enten via egen 

hjemmeside eller i egne sosiale medier. Styret har gått bort fra tradisjonell annonsering for å 

frigjøre mer midler til direkte bedriftsstøtte.   

  

3.2 Kvinnelige søkere 

Av 16 innvilgede saker involverer seks av disse kvinnelige gründere. 

 

3.3 Bevilgning til utstyr 

Det er i hovedsak bevilget til etablerings- og utviklingskostnader i 2020. Undersøkelser som 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til understreker viktigheten av 

markedsundersøkelser, planlegging og utviklingsarbeid. Fysiske investeringer er også 

nødvendig, men først når behovet i markedet er kjent og virksomheten har rigget seg med 

nødvendig kompetanse gjennom gode forberedelser. I flere år kunne ikke fondet benytte 

tildelte midler til investeringer, men står noe friere til det nå ettersom finansieringskilden er 

konsesjonskraftmidler og ikke midler fra KMD.  

 

3.4 Antall saker knyttet til etableringer vs. bedriftsutvikling – innvilgede saker 

Bedriftsutvikling/prosjekt: 12; Etableringer: 4. 

 

3.5 Økt sysselsetting, basert på mottatt informasjon, anslag og skjønn: 

Om lag 6 nye arbeidsplasser og et potensial på om lag 4 til ut fra signaler fra næringsliv.  
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3.6 Økt nyetableringer antall 

Det er gitt tilsagn om midler i forbindelse med 4 etableringer i virkeområdet i 2020. De 

øvrige er knyttet opp mot prosjekt og bedriftsutvikling.  

 

3.7 Eksempel på økt tilgang på relevant kompetanse og økt verdiskaping 

• KOAB service 

• Jord og anlegg 

 

3.8 Eksempel på økt samarbeid mellom gründere og mer robuste næringsmiljø 

• Prosjekt «Næringsaktører i Birkenes – styrking av digital kommunikasjon» og 

«Lokalmat i Birkenes» 
• Live Lillesand 

• Destinasjonsutvikling Lillesand 

• Blindleia opplevelser 

 

4. REGNSKAPSOVERSIKT FOR 2020 

 
Inn Kr 

Fra Agder fylkeskommune 600 000 

Renteinntekter 15 418 

SUM 615 418 

  

UT Kr 

Utbetalt tilskudd 760 000 

Annonsering, revisjonskostnader, div. møtekostnader 17 526 

Administrasjon av næringsfondet 60 000 

SUM 837 526 

  

Resultat -222 108 

  

Saldo på fond 31/12 2020 (inkl. renter for 2020) 2 188 765 
Sum bevilget, ikke utbetalt 1 051 500* 

Sum disponible midler pr 1/1 2021 1 137 265 
             

*I sum midler bundet opp til tilsagn inngår kr 170 000,- i innvilgede, ikke utbetalte midler for 2018. Dette er tilsagn som i 

realiteten er foreldet. Dersom noen av disse midlene skal utbetales må det treffes nytt vedtak. Det vil bli avklart i 2021 om 

disse midlene skal utbetales eller trekkes tilbake. I henhold til standard tilsagnsbrev er tilsagnet kun gjeldende for to år, 

deretter trekkes tilsagnet automatisk tilbake.   

 

Det har som ventet vært en økning i pågangen fra næringslivet i 2020. Det er i 2020 bevilget 

kr 829 000 mer til søknader enn bevilgningen mottatt fra Agder fylkeskommune. Dette er et 

bevisst valg som følge av Koronapandemien.  

 

KMD har redusert rammene for fylkeskommunen de senere årene, noe som videre har ledet 

til reduserte overføringer til regionale næringsfond. Fra 2018 tok departementet bort 

fylkeskommunens mulighet til å støtte regionale næringsfond med virkeområde som ikke er 

definert som distrikt, noe som rammer dette fondet. Fylkeskommunen har derfor i siden 

2018 prioritert konsesjonskraftmidler til Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og 

Lillesand kommuner med kr 600 000. Det er gitt signaler om tilsvarende beløp i 2021, mens 

det er uvisst hvilke økonomiske prioriteringer Agder fylkeskommune velger fra 2022. 

 

Styret anser det ikke som noe mål å akkumulere midler på fond dersom kvaliteten på 

søknadene er god, og samtidig tilfredsstiller vedtekter og retningslinjer. Terskelen for 

tilskudd er noe redusert i 2020 som følge av Koronapandemien. Styret i regionalt 
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næringsfond har ønsket å bidra til å holde næringslivet i gang i en krevende tid. Samtidig har 

det vært vektlagt at søknadene skal ha god kvalitet, slik at midlene benyttes fornuftig og med 

riktig grad av risiko.  

 

Agder kommunerevisjon IKS har ansvaret for revisjon av regionalt næringsfond for 

vestregionen. Revisjonen har gjennomgått 2020 regnskapet og etter noen mindre 

korrigeringer fra koordinator er det ikke funnet feil. Den endelige revisjonsrapporten for 

2020 ettersendes kommunene straks den foreligger.   

 

Alle søknadene er levert inn i www.regionalforvaltning.no for 2020. Erfaring viser at det 

imidlertid er svært viktig med god dialog mellom søker og saksbehandler i hver enkelt sak.   

 

Det er utarbeidet en egen rapport for regionalt næringsfond som ble sendt inn via 

www.regionalforvaltning.no den 30. januar 2021. Her er det også rapportert på bruken av 

ekstraordinære koronamidler. Oversikten over den konkrete bruken av disse midlene 

foreligger i hver kommune.  

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionalforvaltning.no/

