
 

 
 

 

 

 

Til 

Næringsmedarbeidere i Østre Agder 

            Arendal 23.august 2017 

 Innkalling til møte i næringsnettverket i Østre Agder  
Møtet avholdes onsdag 30. august kl.13.00- 16.00. Sted: Lyngørporten hotell  

 

SAKSLISTE 

 
Sak 1: Referat fra møte 160617.  
Forslag til vedtak: Referat godkjennes 

 
Del 1: Referansegruppe for byregionprogrammet. 

 
Sak 2: Felles næringsforesight for Agder 
Kristiansand kommune inviterer til deltagelse i en felles næringsforesight for Agder.  

- Vedlegg: 
o Saksfremstilling 
o Invitasjon fra Kristiansand kommune 
o Beskrivelse av anbudet fra Kristiansand kommune 

 
Forslag til vedtak: 

Østre Agder næringsnettverk anbefaler at kommunesamarbeidet Østre Agder blir med som partner i 

et næringsforesight- prosjekt for Agder.  

 
Sak 3: Næringsarealstrategi 
På møte 16.06.2017 vedtok næringsnettverket at det skal utarbeides en del analyser som grunnlag 

for felles næringsarealstrateg. Herunder kartlegging av nåværende og fremtidig næringsareal i alle 

kommuner. Det er behov for en gjennomgang av målsetninger og hvordan arealene kategoriseres 

for å sikre felles eierskap til analysen, og sikre at alle eventuelle kartleggingsbehov er dekt.  

Se vedlagt notat.   

Etter denne gjennomgangen er ønskelig å få møter med den enkelte kommune for gjennomgang av 

areal. Prosjektleder vil da møte med forhåndsutfylt oversikt for den enkelte kommune for 

kvalitetssikring. Det vil da være naturlig at man i et slikt møte inviterer med plan eller teknisk. I 

https://www.dropbox.com/s/2tymr46gxf4i7db/Referat%20mote%20i%20ostre%20Agder%20Naeringsnettverk%20160617.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jk51dh5oje0vbuh/Sak%20-%20felles%20n%C3%A6ringsforesight%20Agder.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/v8hbch26cwcx39a/Invitasjon%20til%20regionr%C3%A5dene%20i%20Agder%20om%20deltakelse%20i%20et%20N%C3%A6ringsforesight-prosjekt%20for%20Agder.msg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9civhfz80tyx64f/kap%202%20-%20anbudsinvitasjon%20n%C3%A6ringsforesight%20-%20forel%C3%B8pig%20utkast.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pct8o029x4a9unk/Notat%20analyser%20n%C3%A6ringsarealstrategi.docx?dl=0


 

 
 

 

etterkant av møte kan vi også ha en dialog med videre avklaringsbehov dersom andre må trekkes 

inn, eller dersom er behov for å undersøke enkelte aspekter nærmere.  

Det bes om at alle kommune tar ansvar for å finne et passende tidspunkt for gjennomgang og kalle 

inn til møte.  

Sak 4: Orienteringer fra BYR- programmet 

- Rådmannsgruppen behandling av tillittsprosjektet.  
- Videre arbeid med kraftkrevende industri og samarbeid med Invest in Agder 

 
Del 2: Erfaringsutveksling (15 min) 

o Kort runde rundt bordet.  
 
Del 3: «Dagens tema»: (30 min) 

Sak 5: Erfaringer fra SEKT-samlingen.  
- Hvordan skal deltagerne i næringsnettverket jobbe videre med det som har vært diskutert?  

 

Del 4: Andre saker 

 
Sak 6: Felles arbeid med nærings- og samfunnsutvikling i Østre Agder 

- Saksgrunnlaget som det er lagt frem for styret 25.08  
o Sak 
o Notat som følger saken  

- Bård orienterer om styrets behandling.  
 
Sak 7: Møteplan høst 2017 
Foreløpig kun et møte frem som er avklart. Forslag til møtekalender:  

Tidspunkt  Sted 
25.10 Under BYR-samling i Haugesund (25-26 okt) 
22.11, 09.00 -12.00 Åmli 
13.12, 09.00 – 12.00 Grimstad 

 
Sak 8: Eventuelt 

- Status næringsarealbanken og annonser på finn.no 
 
 

Med vennlig hilsen 

Bård Vestøl Birkedal – Østre Agder 

https://www.dropbox.com/s/cgmleuo479fn110/vedlegg%20sak%2045-2%20Sak%20felles%20naeringssatsning.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cgmleuo479fn110/vedlegg%20sak%2045-2%20Sak%20felles%20naeringssatsning.pdf?dl=0

