Referat fra møte i Østre Agder næringsnettverk 30.08.2017
Sted:
Tid:

Bokhotellet Lyngørporten
13:00-15:30.

Til stede:

Kåre Andersen, Ole Andreas Liljedahl Sandberg, Tarjei Retterholt, Anne Torunn
Hvideberg, Kamilla Solheim, Bodil Slettebø, Sigurd Jensen (på vegne av Ole Tom
Tjuslia), Bård Vestøl Birkedal (referent).

Forfall:

Liv Strand, Ole Tom Tjuslia

Sak 1: Godkjenning av referat
Vedtak. Referat fra møte 16.06.2017 godkjennes.
Sak 2: Felles næringsforesight
Vedtak: Næringsnettverket i Østre Agder imøteser henvendelsen og er positive til mer samarbeid.
Nettverket er imidlertid ikke klar til å ta stilling til saken før det blir gitt avklaring på følgende
spørsmål:
-

-

-

Fylkeskommunene i Aust og Vest Agder har ganske nylig vært gjennom et lignende arbeid
knyttet til VINN Agder og arbeidet med smart spesialisering. Kan dere si noe mer om hvordan
og i hvilken grad næringsforesight-prosjektet er tenk å bygge på det arbeidet?
Vinn Agder er en regionplan for hele Agder. Når dere nå ønsker å lage en «ny» analyse for
hele Agder – hvordan ser dere for dere bruken av næringsforesight i samspill med VINN
Agder? Har dere hatt en dialog med fylkeskommunene om dette? Er de, eller burde de, vært
involvert som part i arbeidet?
Klyngene på Agder og næringslivet generelt var også tett involvert i utviklingen av VINN
Agder, og nettverket er bekymret for at vi nå «tretter ut» næringslivet med flere analyser
fremfor å fokusere på handling. Kan dere si noe mer utdypende om hvordan dere tenker
involvering av klyngene i den videre prosessen? Har klyngene eierskap til analysen? Har de
gitt uttrykk for at det er behov for denne analysen?

I etterkant av møte har Kristiansand kommune gitt tilfredstillende tilbakemelding på spørsmålene
over. Via e-post korrespondanse vedtok næringsnettverket å støtte prosjektet og anbefale en
deltagelse fra Østre Agder.
Sak 3: Næringsarealstrategi - analyser
Bård orienterte om arbeidet så langt og veien videre. Kåre orienterer om arbeidet i Arendal
kommune.
Til møte var det forelagt et notat som viste kategorisering og klassifisering av næringsareal i det
videre kartleggingsarbeidet. Målsetningen med arbeidet er få en oversikt over kapasitet på
næringsareal i regionen, både nåværende og fremtidig. Arealene skal videre kunne
krysskategoriseres etter følgende punkter:
-

ABC
Eierskap
Type aktivitet i dag / fremtiden
Hva som skal til for å kunne ta arealet i bruk
Når man kan forvente å ta arealet i bruk
Avstand til sentrale infrastruktur, så som e-18, havn, flyplass eller andre steder av særlig
interesse.

Det ble diskutert om vi skulle gjøre enkelte justeringer på kategoriseringene av type areal. Det ble
konkludert med at infrastruktur/lager/ logistikk kom med som et eget punkt i stedet for terminaler.
Videre ble det diskutert om vi i denne runden skal ta med tilgangen på strøm og fiber i kartleggingen.
Vi ble enig om at vi i denne omgangen ikke gjør det mer komplisert enn nødvendig og ikke tar med
disse faktorene.
Vedtak: Bård går nå videre med å fylle ut informasjon for alle areal i alle kommunene. Dette skal
kvalitetssikres og Bård kaller derfor inn til et møte med alle kommuner der det bes om at både
næring og plan deltar. I etterkant av møte kan det legges opp til en dialog rundt eventuelle
avklaringsbehov dersom andre må trekkes inn, eller dersom er behov for å undersøke enkelte
aspekter nærmere.
Sak 4: Orienteringer fra BYR
- Rådmannsgruppen behandling av tillittsprosjektet.
o Rådmannsgruppen behandlet saken 17.08.17. Rådmennene ønsker ikke iverksetting
av egne prosjekter i hver kommune. Rådmennene ber imidlertid om at erfaringene
fra prosjektet utnyttes i størst mulig grad. Rådmennene påpeker også at det er
naturlig å drøfte med politisk ledelse hvordan tillitsskapende arbeid mellom offentlig
sektor og næringsliv best kan ivaretas, for eksempel under planlagt samling av
folkevalgte etter evalueringsprosessen. Rådmennene understreket behovet for å
spre kunnskapen som framkom gjennom prosjektet til folkevalgte.
- Videre arbeid med kraftkrevende industri og samarbeid med Invest in Agder
o Invest in Agder orienterer styret i Østre Agder 22. september. I etterkant av dette
møter Bård og Kåre, Gunnar Kulia og Sveinung Hovstad for å diskutere videre
samarbeid med Invest in Agder. Bård og Kåre orienterer resten av nettverket på
neste møte i næringsnettverket 27. sep. Videre har Invest in Agder uttrykk ønske om
å møte næringsnettverket ved en passende anledning.
Del 2: Erfaringsutveksling
Noen hovedpunkter fra de ulike kommunen:
Gjerstad:
-

Brokelandsheiadagene
Bra aktivitet på tomter

Arendal:
-

TedX begynner å bli utsolgt.
Vedtatt næringsplan. Gode tilbakemelinger på prosesser
Oppretter en stilling til som næringsrådgiver. Publiseres 8. september.
Jobber med å samkjøre og skape synergier mellom det som nå er syv ulike coworks-miljøer i
Arendal.
Redusert antall tomme lokaler i sentrum.

Grimstad:
-

Salg av de første næringsarealene på Omre.
Forprosjekt på Hamsun-museum.
Strategisk næringsplan
Studentinkubator
Intensjonsavtala med i4helse.

Åmli
-

Tour des fjords

Biozin: Sannsynligvis beslutning 11. september om hvor den første fabrikken skal lokaliseres.
Telemarksvegen: prøver å få til et godt samarbeid – prøver å lage noen bedriftsnettverk.
Elbilladestasjon i sentrum.

Froland
- Har begynt å bygge fengselet som skal være ferdig i 2020
- Bygger rundkjøring på vei inn til området.
- Ser på areal innenfor støysonen til flyplassen.
- Mulighet for reetablering av slakteriet
Risør
-

Risør by AS begynner å fungere veldig bra nå. Har nesten ikke tomme lokaler og det er stor
optimisme.
Høy kvalitet på festivalene i sommer og kommune er i ferd med å rigge seg mot neste
sommer.
Samlokalisering rundt helsetjenestene på Tjenna.
Stort møte med Risør teknologipark. Har fått navnendring og jobber nå mot vegvesenet.
Masterstudie i entreprenørskap.

Tvedestrand:
-

Avklaringer i forhold til A67 Næringsareal
Mulighetsstudie på Tjenna.
Rullere næringspolitisk handlingsplanen.
Jobber med å få i gang aktivitet og samarbeid med Tvedestrand vekst.

Del 3: Dagens tema:
Sak 5: Erfaringer fra SEKT-samlingen.
- Hvordan skal deltagerne i næringsnettverket jobbe videre med det som har vært diskutert?
Under SEKT-samlingen i forkant av møte orienterte fylkeskommunen om at fylkestinget har vedtatt
at Aust Agders fondsmidler fra konsesjonskraftsinntektene skal tas i bruk før sammenslåing av Austog Vest Agder. Næringsnettverket i Østre Agder har også merket seg at fylkestinget målsettinger om
å styrke indre, østre, og vestre deler av et nytt Agder, og at det har kommet ønske om at det
utarbeides konkrete tiltak for å bedre levekår, utdanningsnivå og næringsutvikling i de nevnte
distriktene.
Næringsnettverket ønsker at kommunene i Østre Agder samler seg om en felles prioriteringsliste mot
fylkeskommunen for å sikre at disse midlene går til best mulig tiltak. Til neste møte i
næringsnettverket utfordres derfor kommunene til å vise frem gode tiltak som har en betydning for
hele regionen. På neste møte vil næringsnettverket diskutere de ulike innspillene, og lage en felles
prioriteringsliste.
Vedtak: Deltagerne i næringsnettverket sender i forkant av neste møte en kort beskrivelse av sine
forslag til prioriterte prosjekter. Det understrekes at prosjektene bør ha forankring i eksisterende
lokale eller regionale planer.
I forkant av møte utfordres også fylkeskommunen til å gi klarer rammer for hva som skal til for å
utløse disse prosjektmidlene.

Sak 6: Felles arbeid med nærings- og samfunnsutvikling i Østre Agder
Styret i Østre Agder behandlet 25.08.2017 «veien videre for felles næringsutviklingsarbeid i Østre
Agder» med følgende vedtak:
1. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å inngå et forpliktende samarbeid om næringsog samfunnsutviklingsarbeid. Dette innebærer å ansette en person i sekretariatet som får sitt
ansvar innenfor samfunns- og næringsutvikling.
2. Styret anbefaler kommunene i Østre Agder å vedta forslaget til mandat for samarbeid om
nærings- og samfunnsutvikling.
3. Styret anbefaler at satsningen finansieres gjennom en økning av medlemskontingenten i
Østre Agder med kr.6 pr. innbygger i 2018 og videre med kr.12 pr. innbygger i 2019.
Rådmennene har bedt om at saken behandles videre i by- og kommunestyrene sammen med Østre
Agders behandling av evalueringen av Østre Agder. Evalueringen skal opp til styret i Østre Agder
22.09.
Som det fremgår av saken som ble lagt frem for styret vil rammevilkårene for å kunne påvirke
regionalt politisk nivå endres når Agder blir ett fylke fra 2020. Østre Agder møter et styrket
fylkeskommunalt nivå med økte ressurser og kompetanse, men og et nivå som trolig i mindre grad
representere detaljert lokal kunnskap overfor de utfordringer og behov regionen Østre Agder møter.
Under SEKT-samlingen orienterte fylkeskommunen om at fylkestinget har vedtatt at Aust Agders
fondsmidler fra konsesjonskraftsinntektene skal tas i bruk før sammenslåing av Aust- og Vest Agder.
Næringsnettverket i Østre Agder har også merket seg at fylkestinget målsettinger om å styrke indre,
østre, og vestre deler av et nytt Agder, og at det har kommet ønske om at det utarbeides konkrete
tiltak for å bedre levekår, utdanningsnivå og næringsutvikling i de nevnte distriktene.
Vedtak:
Nettverket peker på at ved opprettelsen av en stilling med kommunal egeninnsats følger en detaljert
prioriteringsliste for prosjekter som bør følges opp med finansiering fra fylkeskommunen.
Næringsnettverket vil, jf. Sak 5, fremme et forslag til prioriterte prosjekter.
Sak 7: Møteplan høst 2017
Tidspunkt
18.10, 09.00 – 12.00
13.11, 13.00 -16.00
13.12, 12.00 – 15.00

Sted
Arendal
I forkant av åpningsarrangementet under
grunderuka. Hvor det blir avklares nærmere.
Åmli

Sak 8: Eventuelt
- Status næringsarealbanken og annonser på finn.no
o Kommunene oppfordres til å komme i gang med utarbeidelse av finn.no-annonser.
Bård vil være behjelpelig.
- Tour des fjords
o Bodil orienterer om saken. Det haster å få et vedtak, men det er rådmennene som nå
tar ballen videre.
- Samarbeid havn – nytt møte etter initiativ fra Rune Hvass.
o Bård orienterte om at det er kommet et nytt initiativ fra hvanesjefen i Arendal, Rune
Hvass, om å ta opp en samarbeidsarena for havnene i Østre Agder.
o Nettverket ønsker at det utarbeides et konkret forslag til hva som skal diskuteres og
hva man ønsker at skal komme ut av en slik møtearena. Bård tar dialog videre med

Rune Hvass rundt dette, og kommer tilbake med en konkret henvendelse til
relevante aktører.

Arendal, 31.08.2017
Bård Vestøl Birkedal
Referent

