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Møte i Østre Agder næringsforum 

 

Referent Sted Tid  

Ole Jørgen Etholm Åmli rådhus 19.12.2018  
kl. 09.00-12.00 

 

Til stede 

Bodil Slettebø, Grimstad kommune 
Kåre Andersen, Arendal kommune 

Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune 
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune 

Tarje Retterholt, Åmli kommune 
Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune 

Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune 
Torleiv Momrak, Aust- Agder fylkeskommune 

 
Forfall Liv Strand, Vegårshei kommune 

 
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm 

 
Anne Torunn Hvideberg ledet møtet 

Under behandlingen av sak 2 møtte Yngve Ramse Trædal, Åmli kommune 
 
 

Sakliste: 
 
Sak 1.  Referat fra møte 31.10.2018 
Vedtak:  

Referatet godkjennes 

Sak 2. Biozin satsingen på Åmli, vei og jernbane  
Tarjei Retterholt orienterte om utviklingen i prosjektet med sikte på etalering av Biozin as. Viktige 
milepæler i prosessen er nådd og prosjektet kommer stadig nærmere full realisering. 

Det ble orientert om at det vil bli avholdt et leverandørmøte i Åmli i siste del av februar 2019. Virksomheter 
med leveranser til oljerelatert industri er særlig relevant som leverandører. 
Næringssjefer/næringsrådgivere bistår Terje Retterholt og Yngve Ramse Trædal med kontaktlister sammen 
med næringsforeningene der slike er etablert. Åmli kommune ble oppfordret til å avholde et møte med 
NODE-nettverket og Eyde-nettverket ved Anne Grete Ellingsen og Helene Fladmark for å orientere om 
Biozin as i forhold til behov for underleveranser og felles behov for faglig arbeidskraft med kompetanse til å 
arbeide i prosessindustrien. 

Sak 3. Etableringsstrategi  
Ole Andreas rapporterer status fra arbeidsgruppen. Dessverre forelå notatet Framtidas region først 18.des 
2018 slik at deltakerne kun hadde fått skummet igjennom. Østre Agder næringsforum forholder seg til at 
styret har godkjent å benytte Arendal- og Grimstad-regionen i næringsarbeidet. Arbeidsgruppen jobber 
videre med å fornye teksten på nettsidene. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2018/11/Referat-181031-naeringsforum.pdf
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Sak 4. Virksomhetsplan og møteplan 2019 
Spørsmål om studiebesøk til en annen region ble drøftet uten at det ble trukket konklusjoner, men en var 
inne på å velge et tema for eksempel reiseliv. Dersom en velger dette kan Nord-Norge være aktuelt. En kan 
også vurdere å besøke Greater Stavanger på en studietur. Næringsforum kommer tilbake til dette på et 
senere møte. 
 
Vedtak: 

 Fellesmøte med Østre Agder rådmannsutvalg onsdag 9.januar kl.08.30-10.30 

 Ordinære møter vår 2019 – 20/3 (Vegårshei), 29/5 

 Ordinære møter høst 2019 – 18/9, 27/11. 

 
 
Sak 5. Innspill til samlingen med rådmennene 9.januar 2019 
Medlemmene oppfordres til å tenke igjennom før dette møtet hva en ønsker en dialog med rådmennene 
om slik at det kan legges til grunn for en dagsorden til møtet 9.januar. 

Vedtak: 

Næringsforum ønsker å drøfte følgende punkt på møtet 9.januar- 

 Østre Agders posisjonering i det nye Agder. Herunder forholdet til Businessregion Kristiansand- 
Harald oppfordres til å innlede om dette. 

 Offentlige innkjøp. Strategisk bruk av slike for å styrke lokale matprodusenter. Hvordan kan OFA 
bidra til å få det til og ikke gi føringer som virker hindrende for lokal deltakelse i 
anbudskonkurranser. (Kåre forbereder dette) 

 Felles gjennomføring av undersøkelsen næringsattraktiv kommune jfr punkt under eventuelt (Anne 
Torunn forbereder dette. 

 Muligheter for økt forskningsinnsats i næringsutviklingen. Bedre bruk av lokalt tilgjengelige 
forskningsressurser. (Ole Tom forbereder dette) 

Sak 6. Valg av leder for nettverket 2019  
Vedtak: 

Bodil Slettmark velges som leder i Østre Agder næringsforum for 2019. 

Sak 7.  Eventuelt 
 Status næringsattraktiv kommune, og muligheter for å kjøre undersøkelsen i alle kommunene. 

Torleiv og Bodil informerte kort om sin kontakt med Agderforskning. 

Vedtak: 

 

Det foreligger interesse fra de andre kommunene til å gjennomføre undersøkelsen Næringsvennlig 

kommune etter den mal Arendal kommune har etablert. Næringsforum ønsker å drøfte dette med 

rådmennene under samlingen 9.januar. 

  

 Kort runde om viktige saker  

Kåre redegjorde for en positiv utvikling vedrørende OSM`s satsning på pilotutdanning ved Arendal 

lufthavn Gullknapp med undervisningsfasiliteter knyttet til Fløyheia. 

 

 Status rekruttering  
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Sekretariatsleder opplyste at det var ti søkere til stillingen som utviklingsleder i Østre Agder. Fem 

innkalles til intervju. To intervju er gjennomført. Tre intervju skjer 4.januar. Etter dette vil det bli 

tatt en rakst beslutning om tildeling av stillingen. 

 

 Evaluering av møtet  

Saker må sendes ut god tid på forhånd slik at deltakerne kan forberede seg.  

Prioritere konkrete næringsutviklingssaker der felles innsats vil være nyttig. Mindre vekt på 
orienteringer og heller prioritere saker der en har grunnlag for å fatte beslutninger. 

 

Ref. 

 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 


