Referat fra møte i Østre Agder næringsnettverk 16.06.2017
Sted:
Tid:

Arendal kultur- og rådhus, Arendal kommune
13:00-15:30.

Til stede:

Ole Andreas Liljedahl Sandberg, Liv Strand, Tarjei Retterholt, Anne Torunn Hvideberg,
Kamilla Solheim, Ole Tom Tjuslia, Bodil Slettebø, Bård Vestøl Birkedal (referent).

Forfall:

Kåre Andersen, Torleiv Momrak
I tillegg deltok Preben Asbjørnrød som innledere under sak 2. Under sak 2 var også
Ole Jørgen Etholm til stede som observatør.

Sak 1: Godkjenning av referat
Vedtak. Referat fra møte 24.05.2017 godkjennes.
Sak 2: Videreutvikling av vår felles næringsarealguide (arealguiden.no/oestreagder)
Det ble gitt en innledning fra Preben Asbjørnrød som også deltok i diskusjonene. I tillegg hold Bård
Vestøl Birkedal en innledning om endringsforslag, samt en orientering om innhold i siste versjon av
arealguiden.
Vedtak: Følgende endringer/ tiltak ble vedtatt:
- Det opprettes en finn.no-annonse pr. kommune som betales og administreres av Østre
Agder-sekretariatet. Bård Birkedal utarbeider et forslag til mal og håndterer kontakten med
finn.no. Avtalen med finn.no tilsier at vi legger ut annonsene fortløpende, og den enkelte
kommune derfor kan publisere ut så snart man er klar.
- Kommunene må jobbe med å få synliggjort arealguiden i større grad på sine nettsider. Når
man går til arealguiden via en kommunal nettside bør man komme direkte til den respektive
kommunes side på arealguiden. Kommunene er selv ansvarlig for å følge opp dette punktet.
- Det legges til bilder for alle kontaktpersoner. Bård Birkedal tar ansvar for dette og etterspør
bilder ved behov.
- Arealguiden oversettes til engelsk med utgangspunkt i nåværende tekst. Bård Birkedal
ansvarlig.
- Kommunene oppfordres til å utarbeide RFI-er for alle arealene. Mal for dette legges på felles
drop-box område. Den enkelte kommune ansvarlig for å følge dette opp.
I tillegg til vedtatte endringer ble flere tema og forslag diskutert. Blant annet fremgikk det et behov
for å sikre større åpenhet om pris på arealene, og at det var ønske om å lese mest mulig informasjon
ut av arealguiden. For eksempel om bolig- og hyttefelt. Når det gjelder videreutvikling av arealguiden
og slufføring av versjon 5.0 kom det et konkret innspill om som tas med videre til Greater Stavanger:
- Muliggjøre klikkområder direkte på bildene til de enkelte arealene.
Sak 3: Næringsarealstrategi
Næringsnettverket har fått klarsignal for å planlegge en samling med formannskapene i alle
kommunene etter at evalueringsprosessene er ferdigstilt. Styret i Østre Agder tar stilling til
endringsforslag og endelig vedtak etter evalueringen tidligst 27.okt, alternativt 29.nov. Samlingen
kan derfor tidligst skje i desember 2017. Realistisk gjennomføring er januar/ februar 2018.

Vedtak: Næringsnettverket for Østre Agder har fått i oppdrag å planlegge en samling med
formannskapene. Som forberedelse til dette mener vi det er behov for å gjennomføre en del
kartlegginger og analyser, og sikre en videre bred forankring med blant annet møter med invest in
agder, og en felles samling mellom næring og plan. Bård Birkedal følger opp og leder dette arbeidet.
Sak 4: Skandinavisk vekstkultur
Forskningsprosjektet tillitt som driver for regional utvikling (Skandinavisk vekstkultur) er nå avsluttet.
Sammen med ni andre regioner i Norge, Sverige og Danmark har Østre Agder de siste 1,5 årene
deltatt i prosjektet som har vært ledet av Telemarksforskning. Prosjektet har hatt fokus på tillitt som
en forklaring på hva som skaper vekst i en region, eller på et sted. Gjennom prosjektet har vi fått
dokumentert at tillitt er viktig, og gjennom bruke av både kvalitative og kvantitative metoder har vi
fått et godt utgangspunkt for å forstå de utfordringene regionen har.
Det viktigste tillittsrelasjonene for vekst ser vi at skjer internt i den enkelte kommune, og i den
enkelte kommunes relasjoner til andre organisasjoner. For å få størst mulig utbytte av erfaringene
bør derfor kommunene selv ta et sterkt eierskap i et videre arbeid. Næringsnettverket mener et
eventuelt videre arbeid i kommunene er interessant, men ser at temaet fanger bredere enn næring,
og at det derfor er naturlig at saken forelegges rådmennene som eventuelt kan gi føringer for et
videre arbeid.
Vedtak: Næringsnettverket tar saken til orientering og ber om at en diskusjon rundt videre arbeid
løftes til rådmannsutvalget.

Sak 5: Møteplan høst 2017
De to første møtene for høsten 2017 ble avtalt:
Tirsdag 29.08, ifm med SEKT samling. Kl. 09-12.
Onsdag 27.09. Kl 09-12.- Vegårshei

Bård Vestøl Birkedal
Referent

