
Møteinnkalling 
 

 

Til  

Næringsmedarbeidere i Østre Agder 

 

Innkalling til møte i Østre Agder Næringsforum 20.mars 2019. 

Sted Tid  

Vegårshei kommunehus  Onsdag 20.mars 
kl.09.00 – 12.00 

Saksliste 

Sak 1.  Referat fra møte 19.12.2018 og kontaktmøte med rådmennene 09.01.2019. 

Notatet etter møtet med rådmennene 9.januar følger innkallingen som vedlegg. 

Forslag til vedtak:  

Referat godkjennes 

Sak 2. Presentasjon/informasjon fra Vegårshei om pågående prosjekt.  
Herunder status og planer for skisenteret 

 
Forslag til vedtak: 
Næringsforum tar saken til orientering. 
 
Sak 3. Orientering om status ved Biozin-prosjektet på Jordøya?  

Hvordan fungerte leverandørmøtet 14. mars? Tarjei Retterholt kommer med synspunkt 
 
Forslag til vedtak: 
Næringsforum tar saken til orientering. 
 
Sak 4. Høring om omstillingsloven.  

Kommunene har fått oversendt forslag om opphevelse av omstillingsloven. Er dette noe ØA 
Næringsforum bør mene noe om? Innledning ved leder Bodil Slettebø 

 
Forslag avventer drøfting i næringsforum. 
 
Sak 5. Årlig fellessamling om nærings- og samfunnsutvikling.  

Sekretariatsleder gjennomgår signalene fra styret og hvilke signal som i tillegge foreligger. 
Hva er forventet av Østre Agder næringsforum? Næringsforum må drøfte om det skal settes ned en 
liten gruppe som tar ansvar for samlingen i 2019? 

 
Forslag til vedtak: 
Østre Agder næringsforum nedsetter følgende gruppe til å forberede samlingen: 
 
Sak 6. Etableringsstrategi – hvem holder i det og hvordan følges det opp videre nå? 

Siri Asdal begynner i sin stilling som utviklingsleder 15.april. Det er naturlig at vi drøfter hvordan vi 
skal ta imot den nye medarbeideren. 

 
Forslag avventer drøfting i næringsforum. 
 
Sak 7. Næringsattraktive kommuner.  

Det er enighet om de kommuner som ønsker å ta den i dette gjennomfører det i løpet av høsten. 
Anslått kostnad er 250 000 – 300 000 kroner samlet for kommunene pluss kostnad for Arendal. Det 
må avtales en kostnadsfordeling. Herunder hvilke finansiering Østre Agder kan bidra med. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Referat-181219.pdf


Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

Sekretariatet foreslår at Østre Agder påtar seg 50% av kostnadene. Dette er mulig fordi 
utviklingsleder ikke er på plass før i midten av april. Resten deles med 15% likt og 35% etter 
folketall. 

 
Forslag til vedtak: 
Sekretariatet i Østre Agder påtar seg finansieringen av 50% av kostnadene knyttet til gjennomføring av 
Næringsattraktive kommuner. Resten dekkes 15% likt og 35% etter innbyggertall. 

 
Sak 8. Offentlige innkjøp.  

Hvordan følger vi dette opp videre? Kåre Andersen oppsummerer status for arbeidet med dette 
temaet. 

 
Forslag avventer drøfting i næringsforum. 
 

 
Sak 9. Henvendelse fra NORCE «Vedrørende status for digital innovation HUB – Ocean technologis 
Vedlagt følger et notat som har blitt lagt fram for rådmannsutvalget i Regionplan Agder 2020. 
Sekretariatsleder anser ikke at han har grunnlag for å vurdere dette initiativet. 
 
Sak 10. Eventuelt 

Neste møte 29/5 – foreslås lagt til Gjerstad.  
Videre at møtet 18/9 legges til Grimstad og at møtet 27/11 legges til Froland. 
Bodil Slettebø gir en kort orientering om studiebesøket til Austin Texas 

 

Møtet avsluttes med lunsj.  

 

For leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø 

Ole Jørgen Etholm – sekretariatsleder Østre Agder 


