
 

Referat fra møte i Østre Agder næringsforum 24.01.2018 
Sted: Tvedestrand kommune 

Tid:  09:00-12:00. 

 

Til stede:  Kåre Andersen, Tarjei Retterholt, Anne Torunn Hvideberg, Kamilla Solheim, Ole Tom 

Tjuslia, Kamilla Solheim, Liv Strand, Bodil Slettebø, Torleiv Momrak og Bård Vestøl 

Birkedal (referent) 

  

Forfall: Ole Andreas Liljedahl Sandberg 

 

 

Sak 1: Referat fra møte 13.12.17 
Vedtak: Referat godkjennes 

 

Sak 2: Videre oppfølging næringsarealstrategi og næringsforesight 
Bård orientert om oppstart av arbeidet og konstituering av styringsgruppe for næringsforesight. All 

informasjon og presentasjoner legges ut på en egen dropbox-mappe.  

 

Næringsforumet ønsker å spille inn følgende ressurspersoner til en referansegruppe for 

næringsforesight-arbeidet: 

  

- Espen Nystad, daglig leder Grimstad næringsforening 

- Morten Haakstad, daglig leder Arendal næringsforening 

- Iselin Kongsten, Sørlandsporten næringshage 

- Morten Lindvik, styreleder STN og Lindalgruppen 

- Zelia Johansen Moss, StartUIA 

 

Næringsforumet har tilstrekkelig mandat til å gå videre med å utarbeide en felles 

næringsarealstrategi etter de behovene næringsmedarbeidere ser, og med utgangspunkt i de målene 

som er skissert i saksfremstilling for rådmennene (juni 2017).  

 

For å synliggjøre målsetningen med arbeidet ble det foreslått at prosjektet skal hete næringsareal- og 

etableringsstrategi. Arbeidet må ta utgangspunkt i vårt felles mål om en arbeidsplassvekst som er 

over landsgjennomsnittet. Følgende hovedpunkter for det videre prosjektet ble nevnt: 

- Det ble foreslått at produktet som skal komme ut av prosessen skal være presentasjons- og 

salgsmateriale med utgangspunkt i en nettside på engelsk/norsk, som fungerer godt både til 

internt og eksternt bruk med gode oppslagsmuligheter og god formidling.  

- Opprettelsen av nettsiden og oppstart gjennomføres innenfor byregionprogrammet, men for 

å holde nettsiden i utvikling og levende skal det lages en prosjektskisse for videreføring og 

søkes om støtte til videre drift. Primært fra fylkeskommunen.  

- Vi må ha et verktøy for å tenke langsiktig strategisk utvikling, men som også gjør det raskt og 

enkelt å finne frem og formidle informasjon som gjør det mulig å gripe muligheter som 

kommer.  

- Vi må ha effektivt presentasjonsmateriell som viser både totaliteten og som fremhever noen 

områders særlige kvaliteter. 

- Statlige arbeidsplasser må være et sentralt mål med arbeidet. Et viktig grep er derfor å 

avklare aktuelle areal for etablering av ulike former for statlige arbeidsplasser, og ha dette 

klart når det kan bli aktuelt.  Herunder planlegge for at vi faktisk får nytte av de 

etableringene som kommer.  



 

- Det kan være lurt å legge inn sentrale infrastrukturtiltak i planen for å løfte dette opp – hva 

er det som er viktigst fra et næringsutviklingsperspektiv?  

- Selv om næringsmedarbeidere skal drive prosjektet fremover og være den primære bruker er 

det en stor fordel om man har et bredt eierskap til strategien i kommunene.  

- Vi må skille mellom tilrettelegging for de mindre lokale etableringene, og de store som 

kommer utenfra eller der store bedrifter lokalt ønsker å ekspandere.  

- Vi må ha grunnlag for forskjellige typer etableringer og dermed sikre at vi har forskjellig areal 

tilgjengelig.  

- Selv om vi skal fremheve noen areal, er det viktig at vi får frem at alle kommuner må ha 

tilgjengelig næringsareal. 

- Viktig at vi tidlig kobler oss på Invest in Agder.  

 

Vedtak: Til neste møte i næringsforumet skal det utarbeides et grunnlagsdokument som skisserer 

innholdet i nettsiden, hvordan dette ivaretar målsetningene for arbeidet, og som inneholder en 

konkret fremdriftsplan for arbeidet.  

 

Sak 3: Årsberetning for 2017 
Vedtak: Vedlagt forslag vedtas.  

 

Sak 4: Virksomhetsplan for 2018 

Vedlagt forslag vedtas, men følgende punkter ble løftet frem til agenda for møtene, og temaer som 

bør tas opp/ jobbes med:   

- Hva gjør oss til en næringsvennlig region? Herunder fokus på kommunikasjon og hvordan vi 

omtaler hverandre og hva som er suksessfaktorer for et godt vertskapsarbeid?  

- Utarbeide en oversikt over sterke og svake sider i vår kommune og prøve å løfte dette til et 

oversiktsbilde for hele regionen (Bruke SWOT på kommunenivå). Dette kan også ses i 

sammenheng med, eller forlengelse av en satsning på arealstrategi. 

- Diskutere konkrete utfordringer i arbeidet med tilrettelegging for næringslivet den enkelte 

møter.  

- Regional samskaping mellom næringsliv, kommune, og UiA.  

- Hvordan vi kan styrke regionens posisjon i det nye Agder.  

- Vurdere om vi skal ha fokus på kultur og få til et felles regionalt møte mellom 

kulturmedarbeidere og næringsmedarbeidere på linje med det vi har på plan og næring.  

- Arendal inviterer kommunene med på et fellesprosjekt på kompetanse. Presentasjon om 

dette 4.april.  

 

Sak 5: Rapportering til BYR 
Bård orientert om at det kommer en ny runde med rapportering til BYR snarlig.  

 

De fleste vil forsøke å få med seg neste samling i BYR – 30.-31. mai i Kristiansand.  

 

Sak 6: Brusseltur 

Ikke alle var enig om at dette var rett prioritering nå. Forumet utsetter den planlagte turen, og 

foreslår å dra sammen med styret i Østre Agder neste gang. Det ble også gitt ønske om å få 

Sørlandets europakontor og nordisk informasjonskontor til et møte i næringsforum i løpet av våren. 

 

I diskusjonen ble det også understreket at det var viktig med sosiale arenaer for 

næringsmedarbeidere, og gjerne fra hele Agder. Forumet ønsker derfor å utfordre fylkeskommunen 

til å arrangere en fellessamling for alle næringsmedarbeidere på hele Agder.  

 

Eventuelt 



 

 
Arendal, 30.01.2018 

Bård Vestøl Birkedal  

Referent 


