
Agder fylkeskommune – Bygland 6. oktober 2020 –
Torleiv O. Momrak, avd. for Virkemidler og entreprenørskap (næring)  

Info. fra fylkeskommunen: 

• Stor omveltninger siste året: Ett Agder – fylkessammenslåing (fylkeskommunen har 

flyttet til by’n. (Kristiansand) .. Mye igjen i Arendal hvor også fylkesmannen skal være)

….en  l  a  n g  prosess. (Jobbet med siden begynnelsen av 2000)

• Bråstopp 12. mars da koronaen «tok oss»(hjemmekontor og «gjemmekontor» - ikke 

greit når vi skal bygge en ny org.)    

• Ikke kommet skikkelig i gang med å bygge en ny organisasjon! 



Aktuelle saker  - satsinger: 

• Alle sitt ansvar: «Regionplan Agder 2030 – gi et innhold med næringsbriller på –

Handlingsprogram 

• Virkemiddelgjennomgang: Sak til jul. Bedre samordning, mer treffsikkerhet? (Arbeidet 

dere i gang med i Setesdal er viktig her..) 

• Næringsklynger 

• Entreprenørskap

• «Nye» næringer: BLÅ og Grønn vekst: Eks. TRE PÅ AGDER. 

• Kompetanse og nettverk 

• Synliggjøring og næringslivets attraktivitet

• Næringsfond 

- Tett samarbeid og dialog med Innovasjon Norge Agder 



Fylkeskommunen som regional koordinator – samfunnsutvikler 

på Agder - en undervurdert rolle? 

• Fylkeskommunen har er spesielt ansvar for å koordinere utviklingen på Agder  

• Fylkeskommunen har en pådriver, rådgiver og samordnerrolle (samarbeid): IKKE  

overkommune – MEN: Vi blir ikke bedre enn det dere (partene) vil den skal bli 

(Også opp til oss, selvsagt..) 

• Agder preges av et godt og tillitsfullt samarbeid lokalt og regionalt: 

MEN: VI ER IKKE FERDIG MED Å «SKRU SAMMEN» AGDER!  

• VI MÅ UT: Være med på møter som her i dag. Takk! 



Regionalt Næringsfond Østre Agder (RNØ)
Tvedestrand, Åmli, Gjerstad, Risør og Vegårshei 



I tillegg til de nevnte kommuner møter 

• Innovasjon Norge Agder 

• Agder fylkeskommune 

• NAV (fra lokalt kontor) 

• fylkesmannens landbruksavdeling  (litt mindre nå pga. endringer i 

virkemidler - RT)

- Observatørstatus og talerett (ikke stemmerett) 

RNØ-møtene ledes på omgang og arrangeres på omgang..  (neste  møte er på 

TEAMS til torsdag..)



Regional næringsfond for Østregionene (RNØ) ble opprettet i 1991 på grunnlag av 

statlige midler/fylkeskommunale tildelinger til næringsfond til kommunene. 

Møter 5-6 ganger pr år 

I tillegg til formell møteplass – mange uformelle samtaler og diskusjoner –

Viktig fagarena for næringssjefene/-rådgiverne i kommunene og regionale aktører

Svært viktig lyttepost og dialogarena for oss på regionalt nivå: Hva som rører seg.. 

(Vi får av og til litt «kjeft» også…)  



Vedtekter:  
Bakgrunn – og vilkår (statlige/fylkeskommunale og kommunale midler) 

- «virkemiddel for å styrke næringslivet og bosetting»…  i de angjeldende kommunene 

Støtteformål

- Fremme etablering av ny virksomhet, støtte og videreutvikle eksisterende (kvinnerettet, bidra 

å løse klima og miljøutfordringer)

Støtteform: Kun tilskudd, og kommunale akskjer i næringsselskap/-bygg

Støttevilkår – rammer: Ikke overstige 50% av kapitalbehov – maks 200 000 kr. 

Så har vedtektene bestemmelser om: Kommunal egenandeler, bevilgende myndighet, Styret 

(ankeorgan), «Det regionale næringsteam»,(som vedtar), saksbehandling (ingen tidsfrist/ 

løpende, kommunen innstiller). Egen årsmelding som behandles av styret

(Sist endret i juni 2020)  



Utarbeidet intern veileder 
«…et arbeidsredskap for medlemmene i teamet, til hjelp og oversikt ved 

behandlingen av saker. Dokumentet er ment å være levende, slik at det kan 

ajourføres etter hvert som medlemmene blir enige om rammer og prinsipper som 

saksbehandlingen skal følge.» 

Har føringer for: 

Konkurransevridning (skjønn: næringssjefen vurderer, men regional betydning bør vurderes) 

Egeninnsats: (Maks 50 %) spesielt kvinnelig grundere beskjedne på kap. behov.  - rause på 

egeninnsats) 

Skjønnsmessig vurdering mht. størrelse på støttebeløp, moms, nyetablere, forskudd og vurdering av 

ulike bransjer: Bygdenæringer (ved, brøyting mm) detaljhandel, nettbutikk 


