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Møte i Østre Agder næringsforum 

 

Referent Sted Tid  

Ole Jørgen Etholm Vegårshei kommunehus 20.mars 2019 
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 

Torleiv Momrak, Aust- Agder fylkeskommune 
Liv Strand, Vegårshei kommune 

 
Forfall Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune 

 
Fra sekretariatet møtte Ole Jørgen Etholm 

 
Leder Bodil Slettebø ledet møtet 

Den nye utviklingslederen i Østre Agder Siri Asdal  deltok i møtet 
 

Sakliste: 

 

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

 

Vedtak:  

Referat godkjennes og notatet etter møtet med rådmannsutvalget tas til orientering. 

 

Sak 2. Presentasjon/informasjon fra Vegårshei om pågående prosjekt.  
Daglig leder ved VSA (Vegårshei ski-  og aktivitetssenter) redegjorde for den omfattende utbyggingen som 
er foretatt, herunder ferdigstilling av de nyeste anleggene som omfatter rulleskiløype og innkjøp av brukt 
skiskytteranlegg fra Østersund. Forumet ble også orientert om masterplanen for snø som virksomheten har 
utarbeidet i samarbeid med Norges skiforbund. 
 
En er i ferd med å sluttføre arbeidet på nytt lagerbygg med treningssenter. I bygget kan man også i 
framtiden få plass til inntil 40 nye sengeplasser. De har også etablert en utleieordning for utstyr(alpin). 
Gjensidigestiftelsen har vært en sentral støttespiller i arbeidet med å utvikle aktivitetstilbud. 
 
VSA er et regionalt anlegg for ski i regionen. I dag er det imidlertid bare Arendal som bidrar økonomisk til 
den årlige driften. Et slikt forpliktende samarbeid mellom to eller flere kommuner på både investering og 
drift av et anlegg, gir grunnlag for høyere bidrag fra tippemidlene. Ole Tom Tjuslia og Ole Jørgen Etholm 
skal følge opp saken etter et tidligere møte mellom Arendal, Grimstad og Froland. 
 
Vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/01/Referat-181219.pdf
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Næringsforum tar saken til orientering. 
 
 
Sak 3. Orientering om status ved Biozin-prosjektet på Jordøya?  
Tarjei Retterholt orienterte leverandørmøtet og kveldsmøtet med innbyggere og interessert. Det var 67 
leverandører som meldte interesse for oppdrag. Det oppleves som god deltakelse. På kvelden var det et 
godt besøkt møte der virksomheten ble møtt med stor interesse og en positiv holdning fra møtedeltakerne. 
 
Anlegget legger grunnlag for industriell virksomhet innenfor fire retninger – biozin, varmeoverskudd (70Mw 
der 10Mw skal brukes av sagbruket), ren CO2 og 35 tusen tonn rent biokull. 
 
Prime forhandler med Arendal havn for å benytte Eydehavn havn til utskiping og mottak for virksomheten. 
Svært viktig at den nye veiforbindelsen til havna kommer på plass. 
 
Kommunene må arbeide overfor skogeierne for å oppnå interesse for det gevinstpotensialet som ligger i 
den nye virksomheten. 
 
Det er god dialog med Agder energi for å få på plass el-nett med tilstrekkelig kapasitet. En del av denne 
løsningen vil kunne bidra til bedre driftssikkerheten i el-nettet i Vegårshei kommune. 
 
Vedtak: 
Næringsforum tar saken til orientering. 
 
Sak 4. Høring om omstillingsloven.  
Grimstad kommune ved Bodil Slettebø redegjorde for at kommunene hadde fått oversendt et forslag om 
opphevelse av omstillingsloven. Torleiv Momrak redegjorde for hvilke erfaringer fylkeskommunen har 
høstet med denne loven. Han ga sterkt uttrykk for at loven er overflødig og kun skaper byråkratiske 
hindringer for næringsvirksomheter som er i en nødvendig omstillingssituasjon. 
 
Vedtak: 
Den enkelte kommune vurderer om de ønsker å uttale seg til forslaget om å fjerne Omstillingsloven. 
 
Sak 5. Årlig fellessamling om nærings- og samfunnsutvikling.  
Sekretariatsleder hadde ingen nye signaler fra styret til hva de ønsker å få ut av en samling med regionens 
næringsliv. 
 
Næringsforum ber styret gi klare retningslinjer for hva de ønsker å oppnå gjennom samlingen med 
næringslivet. 
 
Vi må vurdere hvilke arenaer det offentlige allerede møter næringslivet. Hvordan bruker vi disse. 
 
Til neste møte ønsker næringsforum at det forberede et notat vedrørende behov og ønsker. Utviklingsleder 
deltar i utarbeidelsen av dette. 
 
Vedtak: 
Østre Agder næringsforum utsetter saken. 
 
Sak 6. Etableringsstrategi – hvem holder i det og hvordan følges det opp videre nå? 
Siri Asdal som begynner som utviklingsleder 15.april deltok i møtet og ble ønsket velkommen av 
medlemmene.  
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Det er enighet om at hun skal arbeide for å vitalisere arbeidet med næringsstrategien. Dette blir et tema 
når hun møter næringsmedarbeiderne ute i den enkelte kommune når hun er på plass. For å få en god start 
på dette arbeidet starter hun med å møte Bård Vestøl Birkedal som var sentral når arealstrategi og 
databasen for næringsareal ble etablert. 
 
Vedtak: 
Utviklingsleder prioriterer arbeidet med oppfølging av næringsstrategi og databasen for næringsareal når 
hun kommer på plass i april. 
 
Sak 7. Næringsattraktive kommuner.  
Det foreligger en enighet mellom kommunene om at de ønsker å ta del i undersøkelsen Næringsattraktive 
kommuner og at denne gjennomføres i løpet av høsten. Foreløpig anslag på kostnad for de syv som ikke har 
foretatt denne tidligere er kr.250 000 – 300 000 kroner samlet for kommunene. I tillegg kommer trolig 
kostnad for Arendal. Det startes en dialog med NORCE Norwegian Research Centre AS med sikte på å 
avklare kostnadsnivået for en slik undersøkelse som omfatter alle kommuner i Østre Agder. 
 
Kåre Andersen påtar seg å ta denne kontakten. Han får bistand av leder og sekretariatsleder under 
eventuelle samtaler med virksomheten. 
 
Det må avtales en kostnadsfordeling. Herunder hvilke finansiering Østre Agder kan bidra med. Sekretariatet 
er innstilt på at Østre Agder påtar seg 50% av kostnadene. Dette er mulig fordi utviklingsleder ikke er på 
plass før i midten av april og sluttoppgjøret for BYR-programmet gjorde det mulig å sette av midler til 
næringsutvikling på fond.  
 
Vedtak: 
Sekretariatet i Østre Agder påtar seg finansieringen av 50% av kostnadene knyttet til gjennomføring av 
Næringsattraktive kommuner.  
 
Saken settes opp på neste møte i forumet. Til den tid er det viktig å få avklart hvilke kostnader 
undersøkelsen vil medføre. I dette møtet besluttes utgiftsfordelingen mellom kommunene. 
 
Sak 8. Offentlige innkjøp.  
Kåre Andersen gjorde rede for sin kontakt med representanter fra OFA vedrørende forutsetninger for å 
åpne for leveranser fra lokale produsenter. Han hadde møtt stor velvilje fra OFA for å legge til rette for at 
lokale leverandører blir ivaretatt i konkurransegrunnlaget for felles anskaffelser. Det er mulig å legge inn 
forutsetninger i dette som medfører at de som tildeles kontrakter skal arbeide for å benytte lokale 
leverandører der det ligger til rette for dette. 
 
Det er aktuelt å ha offentlige innkjøp som ett tema i en samling med næringslivet. 
 
Vedtak: 
Representanter for OFA inviteres til møtet i Østre Agder næringsforum 29.mai for å drøfte muligheter og 
begrensninger som ligger i lokale leveranser ved offentlige innkjøp. 
 

 
Sak 9. Henvendelse fra NORCE «Vedrørende status for digital innovation HUB – Ocean technologis 
 
Vedtak: 
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Østre Agder næringsforum ser positivt på det arbeidet som gjøres for å etablere Digital innovation HUB – 
Ocean technologies. 
 
Sak 10. Eventuelt 
 Fastsetting av møtesteder for Østre Agder næringsforum  

Møtet 29/5 –  legges til Grimstad.  
Møtet 18/9 - legges til Gjerstad.  
Møtet 27/11- legges til Froland. 
 
Studiebesøket til Austin Texas 

Bodil Slettebø hadde laget et notat som ble delt ut i møtet som gjorde rede for studiebesøket 
 
Innovasjonstalen 2019 
Siri Asdal redegjorde for en henvendelse hun hadde fått vedrørende NHO`s arrangement 
innovasjonstalen 2019. 
 
Statlige arbeidsplasser 
Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune har innledet et samarbeid med selskapet Panor 
under sitt arbeid for å beholde sentrale funksjoner fra Statens vegvesen ved virksomheten i 
Arendal. 
 
Scale-up program i regi av GCE NODE 

Node har hatt en nasjonal pilot på et scale-up program for små og mellomstore bedrifter innenfor 
dette feltet, med støtte fra Innovasjon Norge.  Dette er nå tatt videre i Stavanger og Ålesund, hvor 
også Innovasjon Norge har gitt støtte. De ønsker å tilby å gjøre det samme for eksempel for 
bedrifter i Østre Agder regionen. Innovasjon Norge oppgir at de kan benytte distriktsmidler til dette 
i distriktskommuner, men må eventuelt sjekke om klynger som ikke er i programmet kan få støtte 
gjennom klyngeprogrammet (for eksempel om de kan støtte DIGIN til å ha et slikt program for sine 
bedrifter).  Det vil i så fall sannsynligvis være mer relevant for DIGIN å følge dette opp videre enn 
for kommunene i Østre Agder. 
 

Omstilling i Østre Agder 

Kommunene øst i Agder har gjort forsøk på å få til en omstillingssatsing (få støtte som 
omstillingskommuner). Det jobbes med en prosjektbank hvor man kan samarbeide om ulike 
prosjekter. Slike prosjekter kan muligens få støtte av Aust-Agder fylkeskommune, og kan omfatte 
noen eller alle ØA-kommunene.  

 
Ref. 
 

Ole Jørgen Etholm - Sekretariatsleder 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/arrangementer/innovasjonstalen-2019/

