
 

Referat fra møte i Østre Agder næringsforum13.12.2017 
Sted: Åmli kommune, Kommunestyresalen 
Tid:  12:00-15:00. 
 
Til stede:  Kåre Andersen, Ole Andreas Liljedahl Sandberg, Tarjei Retterholt, Anne Torunn 

Hvideberg, Kamilla Solheim, Ole Tom Tjuslia, Kamilla Solheim, Liv Strand, Bodil 
Slettebø, Torleiv Momrak og Bård Vestøl Birkedal (referent) 

  
Forfall: 
 
 
 
Sak 1: Referat fra møte 131117.  
Vedtak: Referat godkjennes 
 
Sak 2: Orienteringer fra BYR 
Næringsarealanalyser – presentasjon av oversikten og arbeidet med kvalitetssikring.   

- Det ble på forhånd sendt ut et  notat  som redegjør for videre kvalitetssikringsarbeid og 

behov for tilbakemeldinger fra kommunene.  

Vedtak: Kommunene gjennomgår arealene som de presenteres i den foreløpige oversikten, og 

gjør selv eventuelle endringer. Endringer loggføres og sendes til Bård. Frist for tilbakemeldingen 

er fredag 5.jan.  

Næringsarealguiden – gjennomgang av ny versjon og forbedringspunkter. 

- Ny versjon av næringsarealguiden er lansert. Ny versjon med nyvinninger og tekniske 

utfordringer ble presentert.  

Vedtak: Kommunene vil frem til den nye versjonen fungerer optimalt i mindre grad referere til 

arealguiden.no. Som en del av arbeidet med næringsarealstrategien vil man vurdere videre bruk 

av denne løsningen. Næringsforumet ber også om at det formidles til utvikler av løsningen at man 

er utålmodig i forhold til å få løst utfordringen vi ser. Næringsforumet ber videre om at det 

utarbeides statistikk for bruken av Østre Agders side konkret.  

Næringsforumet ber også om at søkeordene på finn.no – annonsene oppdateres så man i større 

grad kan sikre at personer som søker etter næringsareal i regionen ledes mot disse sidene.  

 

Sak 3: Program for felles formannskapsmøte 8.januar 
Bård presenterte styrets forslag til opplegg under samlingen.  
 
Vedtak: Østre Agder næringsforum reagerer på at presentasjonen av næringsarbeidet i Østre Agder 
kommer etter plenumsdiskusjonen. Næringsforumet mener temaet for diskusjonen gjerne kan være 
det samme, men man ønsker å få orienterte om nåværende og fremtidig arbeid for nærings- og 
samfunnsutvikling i regionen før diskusjonen begynner. Næringsforumet foreslår også at 

https://www.dropbox.com/s/zpxoalj2d0py6th/Referat%20mote%20i%20ostre%20Agder%20naeringsnettverk%20131117.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bo95xi5drujyqw8/Notat%20til%20kvalitetssikring%20av%20analyser.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yshmv02i048uzut/Utkast%20program%20folkevalgt%20samling%20-%20pkl%20v1.docx?dl=0


 

fylkesordfører fra Vest Agder utfordres til å fylle den åpne posten på programmet med et innlegg om 
hvor Agder generelt og Østre Agder spesielt går videre.  
 
Sak 4: Avvikling av bufferfondet for konsesjonskraftfondet 
Orientering om fylkestingets behandling.  
Vedtak: Næringsforumet tar saken til orientering.  
 
Sak 5: Runde rundt bordet 
Saken gikk ut på grunn av mangel på tid.  
 
Eventuelt 

- Mulig opplegg for felles besøk til Brussel.  
 
Vedtak: Næringsforumet ønsker å få til en tur, men ønsker at man på neste møte i forumet diskutere 
mer konkret rundt hva man ønsker å få ut av en slik tur før detaljene legges.  
 

- Møtekalender vår 2018 
 
Vedtak: Følgende møtekalender for våren 2018 ble vedtatt.   

Tid  Sted 

24.januar kl. 09.00 – 12.00 Tvedestrand 

28. februar kl. 09.00 – 12.00 Risør 

04. april kl. 12.00 – 15.00 Arendal 

09. mai kl. 09.00 – 12.00 Grimstad / Vegårshei 

13. juni kl. 09.00 – 12.00 Froland 

 
Det sendes egne møteinnkallinger.  
 

- Navneendring.  
Vedtak: Østre Agder næringsnettverk heter fra i dag Østre Agder næringsforum.  
 
 
Arendal, 14.11.2017 
Bård Vestøl Birkedal  
Referent 


