Referat fra møte i Østre Agder næringsforum 04.04.2018
Sted:
Tid:

Kunnskapshavna Arendal, møterom Newton, fjerde etasje
12:00-15:00.

Til stede:

Kåre Andersen, Tarjei Retterholt, Anne Torunn Hvideberg, Kamilla Solheim, Kamilla
Solheim, Ole Andreas Liljedahl Sandberg, Ole Tom Tjuslia, Bodil Slettebø, Torleiv
Momrak (dro 13.30), Liv Strand (dro 14.00) og Bård Vestøl Birkedal (referent).
I tillegg deltok Geir Hammersmark fra Arendal kommune under sak 2.

Sak 1: Referat fra møte 280218
Vedtak: Referat godkjennes
Sak 2: Arendal kommunes kompetansearbeid
Geir Hammersmark presenterte Arendal kommunes strategiske arbeid med utvikling av Eureka
Kompetanse. Satsingen er nedfelt i Arendal kommunes næringspolitiske handlingsplan. Arendal
inviterer de øvrige kommuner med i arbeidet som strategiske partnere. Presentasjonen ligger på
felles dropbox-område.
I påfølgende diskusjon ble det understreket fra flere at man er positive til initiativet, men at det ikke
er mulig for næringsmedarbeiderne å forplikte kommunene om å delta i en felles satsing. Dette må
eventuelt behandles i en sak via rådmennene til styret.
Flere uttrykte behov for en regional satsning på kompetanseheving for offentlige anskaffelser, og for
kunnskap om omstilling i det lokale næringslivet.
De andre kommunene ønsker at Arendal kommune kommer tilbake til hvordan de konkret ønsker å
samarbeide med resten av Østre Agder på dette feltet.
Arendal kommune vil vurdere hvordan kommunen nå vil ta arbeidet med Eureka Kompetanse videre,
bl.a. i en intern workshop i mai.
Sak 3: Orientering om prosjekter i byregionprogrammet
Bård orienterte om:
- Samarbeid bredbåndssatsning
o I neste møte i næringsforum (09.mai) skal vi jobbe med kortsiktig og langsiktig
prioritering av prosjekter. Næringsforumets medlemmer vurderer «supplerende
deltagelse» fra egen kommune. Temaet diskuteres kl. 09.00 – 10.30.
- Samarbeid Gjestehavner
- Næringsforesight
- Interkommunalt samarbeid for e-18 utbygging
Sak 4: Etableringsstrategi.
På møte 28.02 ble et notat, utkast til nettside og fremdriftsplan diskutert. Det ble enighet om
hovedtrekkene i løsningen, men i diskusjonene ble det tatt opp hvem som er målgruppen, hvordan vi
profilerer oss og samspillet med andre regionale og lokale satsninger. I tillegg ble alle medlemmene i
forumet bedt om gi en del skriftlig innspill.

På dagens møte ble spørsmålene fra møte i februar adressert og de skriftlig innspillene ble
oppsummert. I tillegg ble et forslag til forankring med møter i plan- og næringsforum samt
dagssamling for styret i Østre Agder presentert. Presentasjonene ligger på dropbox.
Det ble enighet om at det oppdaterte rammeverket oppsummerer innspillene på en god måte og
svarer ut problemstillingene som ble tatt opp på forrige møte. Grunnlaget brukes derfor som et
utgangspunkt for en videre konkretisering og utarbeidelse av forslag til handlingsplan.
Næringsforumet etterspør mer trykk på styrets arbeid med statlig påvirkning. Forumet vil som en del
av arbeidet med etableringsstrategien jobbe videre med å utvikle den strategiske beredskapene for
eventuelle etableringer.
Vedtak: Forslag til konkret verktøy (nettside) og handlingsplan for bruk og videreutvikling skal legges
frem på neste møte i næringsforum 09.mai. Som et underlag til videreutviklingen skal alle
medlemmene i næringsforum innen 25.april levere konkrete skriftlig tilbakemelding til Bård på
følgende:
-

-

Gå gjennom teksten til arealene på arealguiden.no vurder eventuelle endringer for de
arealene som fremstår som våre prioriterte areal (se presentasjon). Viktig her at vi forsøker å
være tydelig på hva som gjør de ulike arealene unike. Dette skal fungere som et
utgangspunkt for en videre tydeliggjøring av de ulike arealenes komparative fortrinn.
Kommunene skal i tillegg fortsette et eget arbeid med RFI-er for regionens prioriterte areal.
Siste versjon av RFI-skjema fra Invest In Norway ligger på dropbox-mappen for forrige møte.

Eventuelt
Ingen saker

Arendal, 06.04.2018
Bård Vestøl Birkedal
Referent

