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Referent Sted Tid  

Anne Torunn Hvideberg TENK-senteret Tvedestrand  Onsdag 26 September, 
kl.09.00 – 12.00 

 

Til stede 

Bodil Slettebø, Grimstad kommune 
Kåre Andersen, Arendal kommune 

Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune 
Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune 

Ole Tom Tjuslia, Froland kommune 
Yngve Ramse Trædal, Åmli kommune 

Torleiv Momrak, Aust- Agder fylkeskommune 
Gjester på deler av møtet  

John Salve Sigridnes, Åmli kommune / Regionplan Agder 2030 
Jan Ole Rypestøl, Agderforskning  

Forfall: 
Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune 

Liv Strand, Vegårshei kommune 
 

 

Sak 1:  Godkjenning av referat 

Referat fra møte 31. August 2018 ble godkjent.  

Sak 2.  Arendal en næringsvennlig kommune, presentasjon av undersøkelsen  

Arendal kommune har gjennomført en undersøkelse for å måle næringsattraktiviteten i Arendal kommune. 
Jan Ole Rypestøl fra Agderforskning presenterte bakgrunn, metodikk og resultater.  Inspirasjon er bl.a. 
hentet fra Företagsklimat.se som er et prosjekt fra Svenskt Näringsliv.  
 
Målet er å få mer kunnskap om hvordan næringslivet opplever Arendal kommune som samarbeidspartner 
og tilrettelegger for vekst og utvikling.  Undersøkelsen gjøres årlig og følges opp med konkrete tiltak.  
 
Hva kan øvrige kommuner i Østre Agder dra av erfaringer fra dette? Kan dette for eksempel kjøres for alle 
kommunene? I diskusjonen kom frem bl.a: 

- Tillitsprosjektet vi deltok i gjennom ByRegion-programmet viser de samme faktorene som må til for 
å få vekst & utvikling. Næringsvennlig region/kommune ligger også tett på de samme målene.  

- Metodikken gir et underlag / verktøy for å ta frem konkrete tiltak for en bedre forståelse hos både 
politikere og administrasjon og et tettere samarbeid med næringslivet. 

- Dette er interessant, det oppleves dog ikke at politikere forespør denne kompetansen.  
- Siden dette er nytt konsept, kan det videreutvikles som et FoU eller pilotprosjekt?  

 
Vedtak:  

- Bodil og Torleiv tar en dialog med Agderforskning og tar fem forslag til en/flere modeller for å ta 
dette prosjektet videre til de øvrige syv kommunene i Østre Agder.  Kostnadsskisse bør med. 
Presenteres på neste møte i ØAN 31 oktober.  

http://www.svensktnaringsliv.se/
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- Det forutsettes at Arendal kommune kan fortsette sitt prosjekt med tiltak og oppfølging av 
undersøkelsen årlig.  
 

Sak 3: Regionplan Agder 2030  

John Salve Sigridnes presenterte prosessen og materiell tatt frem så langt.  Det var enighet i gruppen om at 
foregående Foresightprosess er en god plattform og underlag – spesielt til de to første punktene: 
«Sentrale utfordringer og muligheter» og «Ønsket fremtidsbilde for Agder i 2030». Leveransefrist for disse 
er 8. oktober.  Frist for Konkrete mål og tiltak er 6 november.   
 
Videre fokuserte vi på hva som er vårt mål med denne prosessen. Hva ønsker vi å oppnå. Hva er viktig for 
Østre Agder at kommer inn i planen. Følgende tema/satsinger ble bla løftet frem:  

1. Blå vekst. Blått kompetansesenter. Legge til rette for næringsutvikling og utdanning koplet til dette.  
2. Grønn vekst. Kompetansenseter og utdanning..  
3. Kompetanse. UiA koples tettere på hele regionen. Testlaber og viktige satsinger styrkes.  Klynger og 

nettverk styrkes. EVU nasjonalt senter for realfag.   
4. Infrastruktur. Veier. Digital infrastruktur / bredbånd.  
5. Grunderskap og entreprenøriell fokus. Styrke miljø som har lykkes. Inkubator for hele regionen.   
6. Reiseliv. Destinasjonsselskap som fungerer. Nasjonalparken. Hamsun, Kultursatsinger med mer.  

 
Prosess videre: John Salve tar innspillene med mht å ta frem noen viktige satsinger og konkrete mål og 
tiltak. Med dette som utgangspunkt finjusteres innspillene til «Sentrale utfordringer og muligheter» og 
«Ønsket fremtidsbilde for Agder i 2030». Anne Torunn bidrar inn. Forslag sendes ut til forumet for innspill 
før neste deadline 8 oktober.  I neste møte her 31.10 arbeides det videre på konkrete mål og tiltak.  
 
Bård presenterte kort status i gruppen som jobber med «Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og 
distrikter».  Innspill: Næringsaspektet er viktig å få med. Smarte byer initiativ er på gang. Samspill som er 
viktig mht at byene skal lykkes som motor for vekst.  
 
Prosess videre her: Bård har ballen og spiller på denne gruppen i prosessen, samt med John Salve mht de 
viktige prioriteringene.  
 
 

Sak 4: Etableringsstrategi for Østre Agder  

Etableringsstrategi ble diskutert og ny nettside som promoterer viktige næringsareal i regionen.  

Domenenavnet www.investinarendal.no  er foreslått erstattet med  www.regionarendal-grimstad.no.  Åmli 
kommune kan ikke stille seg bak dette, noen alternativer ble diskutert men ingen fikk gjennomslag. 

Vedtak:   
Med fem mot en stemme (Åmli) ble det vedtatt at vi erstatter dagens www.investinarendal.no  blir med  
www.regionarendal-grimstad.no   

 

Nettsiden er nesten klar og nyttige innspill kom i møtet næring & plan den 5 september.  Anne Torunn 
presenterte innspille fra forrige møte.  

Bård og Kåre har et møte neste uke med Visible som har designet siden. Innspillene fra prosessen legges 
inn og Stig tar så ansvar for driften videre.  Informasjon til alle i Næringsforumet sendes ut i etterkant. Vi 

http://www.investinarendal.no/
http://www.regionarendal-grimstad.no/
http://www.investinarendal.no/
http://www.regionarendal-grimstad.no/
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bør eventuelt vurdere å få noen timer til det kommunikasjonsmessige (tekst og bilder) om ikke Visible tar 
dette.  

 

Sak 5: Eventuelt 

Neste møte er i Risør 31 Oktober  

Mht ansettelse er 4 av 5 intervjuer gjennomført. Ansettelse klart ila oktober.  

 


