Referat fra møte i Østre Agder næringsnettverk 13.11.2017
Sted:
Tid:

Grimstad kommune, Campus Grimstad
12:00-14:30.

Til stede:

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

Forfall:

Bodil Slettebø og Torleiv Momrak.

Sak 1: Presentasjon forskningsmobilisering Agder
Prosjektleder Bjarne Sverkelis presentasjon sendes ut til næringsnettverket.
Sak 2: Godkjenning av referat
Vedtak. Referat fra møte 18.10.2017 godkjennes med justeringer av navn. Ny versjon legges på
nettsider og i arkiv.
Sak 3: Orienteringer fra BYR
Prosjektleder Bård Birkedal orienterte om den nasjonale samlingen i Haugesund. På prosjektsiden ble
det orienterte om at Vegårshei nå har fått en annonse på finn.no, og at de andre kommunene
oppfordres til å ta kontakt dersom de har noe klart. Det ble også orientert om opprettelsen av et
felles gjestehavnforum for Østre Agder, lansering av ny versjon av arealguiden.no (ny versjon på
plass, men det må rettes opp i feil) og status for analyser av næringsareal (i løpet av 14 dager
kommer utkast til kontroll i alle kommunen).
Sak 4: Avvikling av konsesjonskraftfondet
Næringsnettverket oppsummerte prosessene og diskuterte mulige forbedringer for lignende
prosesser.
Sak 5: Forslag til opplegg under felles formannskapsmøte 9.januar
Bård ga en kort status. Fordi planleggingsmøte med styreleder ikke har blitt gjennomført, blir det lagt
opp til en mer detaljert gjennomgang på neste møte i næringsnettverket.
Sak 6: Runde rundt bordet
Næringsmedarbeiderne i kommunene orientert om pågående prosesser og prosjekter i egen
kommune.
Eventuelt
- Samarbeidsmøte Lister-regionen
o Vedtak: Næringsnettverket ønsker å få til et felles møte med næringsrådgivere i Lister
og i Østre Agder.
-

Brussel-tur
o Ordførere og rådmenn var veldig fornøyd med innholdet i sin tur til Brussel og
næringsnettverket har blitt oppfordret til å undersøke mulighetene for å få til en
tilsvarende tur.
o Vedtak: Næringsnettverket er positive til å få til en studietur og ønsker å bli forelagt
et konkret forslag til eventuelt opplegg og kostnadsrammer.

Risør, 14.11.2017
Bård Vestøl Birkedal
Referent

