Møtereferat

Møte Østre Agder næringsforum

Referent Sted
Ole Jørgen Etholm Eureka kompetanse - Arendal

Tid
31.08.2018
kl. 11.00 – 14.00

Til stede
Bodil Slettebø, Grimstad kommune
Kåre Andersen, Arendal kommune
Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune
Liv Strand, Vegårshei kommune
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune
Tarje Retterholt, Åmli kommune
Yngve Ramse Trædal, Åmli kommune
Torleiv Momrak, Aust- Agder fylkeskommune
Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune
Ole Jørgen Etholm, Østre Agder
Forfall Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune
Anne Torunn Hvideberg ledet møtet
Sak 1. Referat fra møte 13.06.2018
Vedtak:
Referatet godkjennes
Sak 2. Etableringsstrategi for Østre Agder
Vedtak:
For å kunne få oppdatert nettsidene før samlingen 5.september må korreksjoner og tilleggsopplysninger
meldes Bård Vestøl Birkedal eller Anne Torunn Hvideberg innen mandag 3.september kl.12.
Det skal drøftes alternative navn på domenet der alternativ til Invest in Arendal tas opp, med bakgrunn i at
dette ikke oppleves å favne om hele regionen. Et alternativ er www.regionarendal-grimstad.no
Sak 3. Samling Næring og plan neste uke
Næringssjef Bård Vestøl Birkedal orienterte om at programmet blir som planlagt med unntak av at Gunnar
Lindås erstatter Arild Syvertsen. Bård Vestøl Birkedal og Anne Torunn Hvideberg påtok seg ansvar for å
utforme den endelige agendaen for møtet.
Vedtak:
Programmet for samlingen godkjennes, men en ønsker i tillegg at Kåre Andersen redegjør for pågående
kartleggingsarbeid i regi av Havforskningsinstituttet og NIVA vedrørende marine næringsareal.
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Sak 4. Status Næringsforesight fra Business Region Kristiansand
Bård Vestøl Birkedal informert om at foreløpig utkast til sluttrapporten for Næringsforesight for Business
Region Kristiansand foreligger. Endelig versjon kommer uke 37.
Vedtak:
Alle må sette seg inn i den foreliggende rapport. Konklusjonene fra denne må spilles inn til våre
representanter i arbeidsgrupper for Regionplan Agder 2030.
Sak. 5. Næringsvennlige regioner
Vedtak:
Næringsforum ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å gå i gang med en forstudie basert på metodikken i
næringsvennlige regioner.
Når ny utviklingsleder er ansatt og har tiltrådt stillingen så ønsker forumet å gå i gang med en
evalueringsprosess av hva som er oppnådd, og hvilke utfordringer samarbeidet innenfor rammen av Østre
Agder står overfor på arbeidsfeltet nærings- og samfunnsutvikling.
Sak 6. Status ny stilling
Ole Jørgen Etholm orienterte om at det var 15 søkere til stillingen som utviklingsleder i Østre Agder. Fem
kandidater er invitert til intervju. Intervjurunden vil foregå i midten av september. Ettersom alle er i faste
jobber så må vi forvente at stillingen først kan tiltres ved årsskiftet.
Vedtak:
Saken tas til orientering
Sak 7. Eventuelt

Regionplan Agder
Arbeidet med skriftlige innspill til Regionplanen Agder 2030 er i en intensiv fase. Fra vår region har Østre
Agder utpekt en representant til hver arbeidsgruppe, og i tillegg er Arendal som fylkeshovedstad med.
Østre Agder har utpekt følgende personer til arbeidsgruppene
John Salve Sigridnes

- Åmli kommune

Næringsutvikling

Arne Haugland

- Grimstad kommune

Kompetanse og utdanning

Bård Vestøl Birkedal

- Risør kommune

Attraktive bysamfunn

Tonje Berger Ausland

- Gjerstad kommune

Infrastruktur

Sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm sitter i koordineringsgruppa som skal samordne innspillene fra
arbeidsgruppene.
Næringssjef Kåre Andersen sitter i gruppa for næringsutvikling for Arendal kommune.
Vedtak:
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Østre Agder næringsforum inviterer representantene i arbeidsgruppen for infrastruktur, næringsutvikling
og byutvikling til sitt møte 26.september i Tvedestrand. Det er viktig at representanten har tett dialog med
kommunene i den pågående prosess.

Sluttrapport BYR-programmet
Bård Vestøl Birkedal orienterte om at prosessen med avlevering av sluttrapport til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet er komme så langt at regnskapet nå er oversendt revisor for å innhente
nødvendig revisjonsberetning. Fristen til departementet er 30.september 2018.
Vedtak:
Sluttrapporten for BYR-programmet i Østre Agder legges fram for styret i Østre Agder i styremøtet
19.oktober i Froland.

Aktuell informasjon fra sekretariatet i Østre Agder
Sekretariatsleder informerte om pågående NAV-prosess. Som en konsekvens av vedtakene knyttet til
behandlingen av Stortingsmelding om NAV skjer det endringer i statlig og regionalt NAV. Dette sammen
med etableringen av nytt felles NAV Agder fra årsskiftet gir behov for å endre organiseringen av NAV i
kommunene. Omfattende omlegginger er iverksatt i Vest-Agder ved at funksjoner er tillagt større kontor.
NAV-ledelsen i Agder har varslet rådmenn og styret om at forutsetning for desentralisering av funksjoner til
kommunalt nivå er at kontoret som mottar nye oppgaver har faglig bredde til å kunne påta seg nye
oppgaver. Rådmennene har anmodet kommunale NAV-leder om å drøfte hensiktsmessige organisatoriske
grep innenfor rammen av Østre Agder. Grimstad har en egen dialog overfor Lillesand og Birkenes. Styret er
informert om prosessen og har gitt føringer på at konklusjoner på denne skal behandles i styret før
forslagene går videre til kommunestyrer/bystyrer.
Rådmannsutvalget har vedtatt å etablere Østre Agder tekniske forum. Dette skal blant annet ivareta en
koordinerende rolle overfor IKT Agder ved drift og utvikling av tekniske systemer for denne del av
kommunal virksomhet.

Næringslivsundersøkelse Arendal kommune
Kåre Andersen orienterte om resultatene fra næringslivsundersøkelsen som er gjennomført i kommunen.
Undersøkelsen dokumenterer at tilliten mellom næringsliv og kommunen er dårligere enn en kan ønske.
Politisk ledelse oppfattes ikke å være så næringslivsvennlige som en bør kunne forvente. Noen enkeltsaker
som opprettholdelse av søndagsstengte butikker og parkeringsordninger kan ha bidratt til dette.

Ref.

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder
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