
Møteinnkalling 
 

 

Til  

Næringsmedarbeidere i Østre Agder 

 

Innkalling til møte i Østre Agder Næringsforum 29.mai 2019. 

Sted Tid  

Grimstad rådhus Onsdag 29.mai 
kl.09.00 – 13.00 

Saksliste 

Sak 11.  Referat fra møte 20.3.2019  

Forslag til vedtak:  
Referat godkjennes 

 

Sak 12. Offentlige innkjøp 
Valg av lokale leverandører til kommunal tjenesteproduksjon. Strategi i konkurranseinvitasjoner, 
samt muligheter og begrensninger som ligger i lokale leveranser ved offentlige innkjøp v/Jan Audun 
Juveng, Aust Agder fylkeskommune / OFA 
 
 

Forslag til vedtak: 
Næringsforum tar saken til orientering 
 
Sak 13. Næringsattraktive kommuner.   

Tilbud fra NORCE er innhentet og vedlegges saken.  

Sekretariatet vurderer det som ønskelig at alle kommunene i Østre Agder blir del av samme 

undersøkelse. For å bidra til å gjøre dette mulig vil det bli foreslått overfor styret å stille til rådighet 

kr.300.000 fra Østre Agder regionråds fondsmidler. Restbeløpet foreslås fordelt etter folketall jfr 

vedlagt regneark. 

 
Forslag til vedtak: 
Sekretariatet i Østre Agder påtar seg finansieringen av kr.300.000 av kostnadene knyttet til gjennomføring 
av Næringsattraktive kommuner. Resten dekkes etter innbyggertall. 

 
Undersøkelsene ansees som to ulike oppdrag med Arendal kommune som oppdragsgiver for å gjennomføre 
en oppfølging av tidligere gjennomført undersøkelse i denne kommunen. Grimstad kommune blir 
oppdragsgiver for en ny undersøkelse for kommunene Grimstad, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, 
Vegårshei og Åmli. Avtale om iverksetting av undersøkelsen avventer styrebehandlingen i Østre Agder 
regionråd 14.juni 2019. 
 
 
Sak 14. Karriere.no 

Karriere.no tilbyr en stillingskarusell som viser ledige stillinger i regionen. Der ligger i dag 33 
stillinger fra vår region i www.karriere.no Bør karriere.no koples til etableringsstrategi for 
nettstedet   https://www.investinarendal.no/ som et bidrag til å løfte siden ytterligere? Anne 
Torunn presenterer kort. 
 

Forslag til vedtak: 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Referat-190320-revidert-naeringsforum.pdf
NORCE%20tilbud%20næringsattraktivitet%20i%20Arendal%20og%20Østre%20Agder%202019.pdf
vedlegg%20sak%2013-19%20modell%20utgiftsfordeling.xlsx
http://www.karriere.no/
https://www.investinarendal.no/


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

 
 
 
Sak 15. Årlig fellessamling om nærings- og samfunnsutvikling.  

Styreleder Per Kristian Lunden og ordfører i Åmli Reidar Saga deltar i en drøfting av hva politisk 
ledelse ønsker å få ut av en samling av næringsliv og politisk ledelse i regionen.  
Hva er forventet av Østre Agder næringsforum? Næringsforum må drøfte om det skal settes ned en 
gruppe som tar ansvar for samlingen i 2019? 

 
Forslag til vedtak: 
Østre Agder næringsforum nedsetter følgende gruppe til å forberede samlingen: 
 
 
Sak 17. Eventuelt 

Proff forvalt er et verktøy for å innhente bedriftsinformasjon, kredittsjekk og bransjestatistikker. Vi 
har et tilbud på en felles løsning for alle kommunene, er det interessant? Er det noe Østre Agder 
kan ta på vegne av alle? Torunn presenterer muligheten. 

 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
Neste møte 18/9 – foreslås lagt til Gjerstad. Møte 27/11 i Froland. 
 

Lunsj serveres i løpet av møtet.  

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø 

Siri Asdal– utviklingsleder Østre Agder regionråd 


