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Referent Sted Tid  

Bård Vestøl Birkedal Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 09.05 kl. 10.00 – 

12.00 

 

Til stede 

Bodil Slettebø, Grimstad kommune 
Kåre Andersen, Arendal kommune 

Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune 
Kamilla Solheim, Risør kommune 

Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune 
Liv Strand, Vegårshei kommune 

Ole Tom Tjuslia, Froland kommune 
Tarje Retterholt, Åmli kommune 

Torleiv Momrak, Aust- Agder fylkskommune 
Bård Vestøl Birkedal, Østre Agder regionråd 

 

Sak 1: Godkjenning av referat 

Referat fra møte 04.april 2018 ble godkjent.  

Sak 2: Interkommunalt samarbeid om bredbåndsutbyging 

Se eget referat.  

Sak 3: Orienteringer fra byregionprogrammet 

Det gjennomføres trendsamlinger i forbindelse med næringsforesighten 14. og 16. juni i henholdsvis 

Kristiansand og Arendal. For samlingen i Arendal er næringsnettverket bedt om bidra til å rekruttere 

deltagere, og til å delta på samlingen. Ole Tom Tjuslia, Anne Torunn Hvideberg, Kåre Andersen og Bård 

Vestøl Birkedal bidrar også som gruppesekretærer under samlingen.  

Arendal orienterte om at de skal ha et eget møte med Business region Kristisand om hvordan man 

fremover ønsker å samarbeide om prosjekter der kommunene i Østre Agder er involvert.  

Siste samlingen i byregionprogrammet skjer i Kristiansand 30-30 mai. Påmeldingsfrist 11.05.  

Det gjennomføres en spørreundersøkelse mot besøkende til Gjestehavnen i regionen i juli. Denne skal være 

med på å danne grunnlaget for en tiltaksliste og handlingsplan rettet mot å øke verdiskapningen fra 

gjestehavnene i hele regionen.  

Sak 4: Etableringsstrategi   

Bård oppsummerte arbeidet så langt. Se egen presentasjon på dropbox. Dagens tema var diskusjon om 

hvordan vi jobber videre, og en prinsippdiskusjon om hvilket ambisjonsnivå vi skal legge for strategien.   

Foreløpig versjon av nettsiden investinarendal.no ble presentert.  

Det ble enighet i forumet om at nettsiden må ferdigstilles og at dette vil være et nyttig verktøy og 

oppslagsverk. I hovedsak er det imidlertid den enkelte kommune som må profilere sin kommune og drive 

aktivt med salg på vegne av sin kommune.  
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Det skal derfor ikke på nåværende tidspunkt legges til rette for en mer omfattende salgsarbeid på vegne av 

regionen, men en del av strategien bør være at vi kan mobilisere ved behov, og bruke fellesarbeidet som et 

utgangspunkt for konkrete tiltak der muligheter oppstår.  

For å få klart en nettside snarest mulig sender sekretariatet ut en link til sidene som den enkelte 

kommenterer. Innspillene blir behandlet og lagt frem på fellesmøte med næring og plan 12.juni og 

diskuteres videre på neste møte i næringsforum, 13. juni.  

Frister:  

- Utsendelse av link til nettsiden: 18.mai 

- Tilbakemelding fra næringsforum: 1.juni 

Eventuelt 

Det arrangeres en felles samling for nærings- og planmedarbeidere i kommunen og fylkeskommunen i regi 

av Østre Agder og ATP- Arendalsregionen 12.juni. Programmet ble presentert. Det ble poengtert at ATP bør 

komme inn med en kort orientering før WS-delen og at det bør bli gitt en kort orientering om 

kystsoneplanleggingen i regionen.   


