
 

Besøksadresse: Telefon: Org.nr.: 
Tordenskjolds gate 65, 4614 
KRISTIANSAND S 

38 05 00 00 921 707 134 

Postadresse: E-post: Nettsted: 
Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal  postmottak@agderfk.no www.agderfk.no 

 

 

 
 
SETESDAL REGIONRÅD 
Postboks 4 
4747 VALLE 
 
 
Rita Hansen 
 

 
   
 

Dato: 29.04.2021 

Vår ref: 21/08118-13 

Deres ref:    
Saksbeh.:  Torleiv Olavson Momrak 

 

  

 

Rammebevilgning til regionalt næringsfond for Setesdal i 2021  
 
I Agder fylkeskommunes årsbudsjett for 2021 er det avsatt 5 millioner kroner til satsing på 
regionale næringsfond i regionen. 
 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø vedtok i møte 25.03.2021 følgende fordeling til de  
regionale næringsfondene i Agder for 2021: 
 
• Regionalt næringsfond for Setesdal  700 000 kroner 
• Regionalt næringsfond for Østregionen  1 000 000 kroner 
• Regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad  1 200 000 kroner 
• Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand  600 000 kroner 
• Regionalt næringsfond for Lindesnesregionen  600 000 kroner 
• Regionalt næringsfond for Listerregionen  900 000 kroner 
 
Vedtaket innebærer at regionalt næringsfond for Setesdal tilføres 700 000 kroner for 2021. 
Fondet skal samfinansieres med deltakende kommuner. 
 
Fylkeskommunens føringer og vektlegging av mål for bevilgningene 
Regionplan Agder 2030 og VINN Agder 2015-2030 gjelder som overordnede regionale 
føringer. Det forutsettes et godt samarbeid med Innovasjon Norge og fylkeskommunen, 
blant annet i saker hvor man bør få vurdert om Innovasjon Norges rammer kan benyttes. 
 
Forvaltning av midlene skal bidra til resultater i forhold til etter eller flere av følgende mål: 

• Flere vekstkraftige små og mellomstore bedrifter 

• Økt sysselsetting med fokus på nye potensialer for bærekraftig verdiskaping 

• Mer variert næringsstruktur, preget av godt samarbeid med akademia og offentlig 
sektor 

• Økt verdiskaping basert på bærekraftig bruk av menneskelige ressurser og 
naturressurser 

• Omstilling av Sørlandet til lavutslippssamfunnet 

• Internasjonalt samarbeid og internasjonalisering 

• Likestilling, inkludering og mangfold 
 
EØS og offentlig støtte 
Det minnes om at EØS-avtalens regler om offentlig støtte skal følges og informeres om i 
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tilsagnsbrev. Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av et 
prosjekts kapitalbehov, og det skal ikke gis støtte til gjeldssanering og/eller driftstilskudd. 
 
Kunngjøring  
Næringsfondet skal annonsere på nettsider og/eller egnet avis minst to ganger, jfr. EØS-
krav om offentliggjøring. Ved markedsføring eller profilering av næringsfondet skal det 
fremgå at fondet er finansiert i samarbeid med Agder fylkeskommune. 
 
Forvaltning og rapportering 
Rapport som viser bruken av midlene skal utarbeides og sendes Agder fylkeskommune 
innen 15. februar 2022. Rapporteringen skal gjøres gjennom nettsiden 
regionalforvaltning.no. Det er ønskelig at næringsfondet fortløpende oppdaterer tilsagn i 
regionalforvaltning etter hvert som sakene innvilges. 
 
Utbetaling 
Anmodning om utbetaling av rammetilskuddet sendes gjennom å fylle ut og returnere 
vedlagte akseptbrev til Agder fylkeskommune v/Virkemidler og entreprenørskap, Postboks 
788 Stoa, 4809 Arendal. Signert akseptbrev kan også returneres per epost til 
postmottak@agderfk.no. 
 
Fylkeskommunen og revisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes 
etter forutsetningene. 
 
Vi ser frem til et godt samarbeid og ønsker lykke til med forvaltning av midlene i 2021. 
 
 
Med hilsen 
Wenche Fresvik 
Avdelingssjef 
Virkemidler og entreprenørskap 

    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 


