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Møte Østre Agder næringsforum 

 

Referent Sted Tid  

Ole Jørgen Etholm Møterom i RisørBY, 
Torvet1, Risør 

31.10.2018  
kl. 08.30-12.00 

 

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 
Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune 

Ole Jørgen Etholm, Østre Agder 
Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune 

 
Forfall Torleiv Momrak, Aust- Agder fylkeskommune 

 
Anne Torunn Hvideberg ledet møtet 

Under behandlingen av sak 2 møtte John Salve Sigridnes 
Kommunalsjef Geir Skjæveland fra Arendal var observatør i møtet 

 

Før møtet startet ga daglig leder for Risør by Unni Olimb Norman en orientering om arbeidet i 
virksomheten. 

 

Saksliste 

Sak 1.  Referat fra møte 26.09.2018 

 

Vedtak:  

Referat godkjennes 

 

Sak 2. Regionplan Agder 2030  

Østre Agders medlem i skrivegruppe Verdiskaping og bærekraft John Salve Sigridnes orienterte om status i 
gruppens arbeid. Hver kommune ga innspill til den pågående prosess. Eksempler på hva en ønsket ivaretatt 
var 

http://risorby.no/
https://www.dropbox.com/s/3bsl1vyan80dh0a/Referat%2026%20Sept18.pdf?dl=0
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- Grønn vekst og utvikling. Biozin-prosjektet har potensial til å kunne bidra til vekst i andre 
industrinæringer med avansert industriell kompetanse. 

- Blått kompetansesenter for vekst i marine næringer (ivaretas av Kåre Andersen – Arendal) 
- Velferdsteknologiske løsninger - herunder I4Helse skal være en fellessatsing for landsdelen. 
- Reiseliv med fokus på destinasjonsutvikling som vekstfaktor langs kyst og i innland. 
- Sentral rolle for UiA med visjon for samskaping og med vekt på etablerte miljø som mekatronic mfl.  
- Bidra til at eksisterende virksomheter får forutsetninger for å kunne videreutvikles innenfor 

maritime næringer, forsikringssektoren, konsulent bransjen, klyngene. 
- Planen må ha fokus på framtidens arbeidsmarkeds behov. 
- Havner og annen infrastruktur og koblingene mellom disse 
- Vinkling på punktet om elektric Agder som legger til rette for satsing i regionen. 
- Kompetanseutvikling innenfor luftfart og næringsliv basert på bruk av droner ved flyplasser i 

landsdelen. 

 
Ole Jørgen Etholm informerer kort om de hovedprioriteringer som er gitt fra Styret i Østre Agder og som er 
relevante for arbeidsfeltet til Østre Agder næringsforum. 
 

Sak 3.  Etableringsstrategi for Østre Agder 

Domenenavn er vedtatt av styret. En oppjustering av siden er gjennomført.  Det var enighet om behov for å 
få profesjonell bistand til å videreutvikle nettstedet. 

Vedtak: 

En arbeidsgruppe med Ole Andreas, Anne Torunn og Bård påtar seg et ansvar for å følge opp sidene. De 
skal utarbeide et bestillingsdokument som kan benyttes som grunnlag for å kunne bestille bistand eksternt 
for heve standarden med sikte på at sidene skal formidle et tydelig. Fra sekretariatsleder ble det gitt tilsagn 
til at gruppen kan hente inn ekstern bistand med inntil 20 timer. 

  

Sak 4.  En næringsvennlig kommune, hvordan kan dette benyttes i hele regionen  

Punktet utgikk da Torleiv Momrak ikke hadde anledning til å delta i møtet. Saken kommer opp på neste 
møte. 

 
Sak 5. Hvordan jobber vi best med nærings- og samfunnsutvikling fremover?   

Leder la opp til de deltakende kommuner kunne formulere sine forventinger til samarbeid på feltet. 
Sekretariatet oppsummerer disse i et eget notat til bruk i den videre prosess. Dette følger referatet. 

Vedtak:  

Østre Agder næringsforum har ønske om tett kontakt med rådmannsutvalget framover og ber om 
synspunkt derfra i møtet 7.november på følgende utgangspunkt: 

MÅL Vekst i folketall, arbeidsplasser og bedre levekår i hele Østre Agder  

Mandat for Østre Agders nærings- og samfunnsutviklingsarbeid ligger til grunn  

Østre Agder Næringsforum har sammen med rådmannsforum ansvaret for å iverksette tiltak basert på 
arbeidsmålene i mandatet  

Hvem møtes   
 Næringssjefer og rådmenn, andre fagpersoner ved behov  
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Frekvens  
 Møtes tre ganger i halvåret, en halv dag (dvs hver 6/7 uke)  
 Minst to av disse sammen med rådmannsutvalget (med tema)  
 Utviklingsleder innkaller og leder prosessen  

Innhold i møtene   
 Temamøter, der en har anledning å forberede og dykke ned i en sak/tema/problemstilling  
 Erfaringsutveksling, her fristilles rådmennene fra å delta  
 Evaluering av hvert møte  
 Samarbeid i Næringsforumet er en plattform for regionale prosjekter / prosjektsamarbeid   

To eller flere kommuner deltar.  
Prosjektene skal svare på hovedutfordringene over  

Sak 6.  Eventuelt 

 Status rekruttering  

Dette gikk i vasken. Sekretariatsleder orienterte om at stillingen som utviklingsleder blir lyst ut på nytt.  

 Orientering om interaktiv brosjyre  

De fleste har fått orientering om dette. Konklusjonen er at det ikke er et hensiktsmessig verktøy. 

 

Vedtak: 

Avvist som uaktuelt 

 

 Neste møte som var planlagt til Grimstad 21.november går ut. Møtet i Åmli som er planlagt til 

19.desember går som planlagt i Åmli – Tarjei fikk et skred av forslag til servering, ergo ordner han 

det enkelt. 

 

Ref. 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


