
Møtereferat 
 
 

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

Møte i Østre Agder næringsforum 

 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal Grimstad kommune 29.mai 2019 
kl. 09.00-13.00 

 

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 og Siri Asdal 

 
Leder Bodil Slettebø ledet møtet 

Under behandling av sak 12 deltok Jan Audun Juveng Aust Agder fylkeskommune/OFA, Geir Jacobsen, 
kantineleder Sam Eyde Vgs og Camilla Holm Nilsen fra Arendal kommune  
Under behandling av sak 15 deltok Reidar Saga, ordfører Åmli kommune    

 
 
 

Sakliste: 

 

Sak 11.  Referat fra møte 20.03.19  

 
Vedtak:  
Referatet godkjennes  

 

Sak 12. Offentlige innkjøp 
Det er ønskelig å se nærmere på offentlig innkjøpsordning og muligheten for levering fra lokale 
matprodusenter. Jan Audun Juveng, Aust Agder fylkeskommune /OFA orienterte om ordningen.  
Det finnes gode muligheter for tilpasninger i anbudene, eksempelvis presiseringer som medfører at 
de som tildeles kontrakter skal arbeide for å benytte lokale leverandører der det ligger til rette for 
dette. Det finnes imidlertid også utfordringene som blant annet går på sikker kontinuerlig levering 
over tid, samt begrenset anbudslevering fra småskala produsenter.  Nåværende avtale om innkjøp 
av næringsmidler utgår i august. Det jobbes med ny avtale, men noe usikkert når den er klar. På 
grunn av høyt volum for innkjøp av matvarer vurderer Arendal kommune det som mulig at de ikke 
klarer å holde seg innenfor terskelverdien i perioden frem til evt ny avtale foreligger og velger 
derfor å inngå egen avtale. Det kan være aktuelt å tilby lokale produsenter et opplæringskurs ang 
anbudsutlysninger. 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/03/Referat-190320-revidert-naeringsforum.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/06/Offentlige-innkjop-sak.12.pdf
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Vedtak: 
Næringsforum tar orienteringen til etterretning. Camilla Holm Nilsen, Kåre Andersen og Anne Torunn 
Hvideberg jobber frem forslag til videre arbeid som presenteres i neste næringsforum.  
 
Sak 13. Næringsattraktive kommuner.   

Tilbud fra NORCE er innhentet og vedlagt 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. 

 
Vedtak: 
Sekretariatet i Østre Agder påtar seg finansieringen av kr.300.000 av kostnadene knyttet til gjennomføring 
av Næringsattraktive kommuner. Resten dekkes etter innbyggertall. Sekretariatet følger opp bestillingen 
ihht Lov om offentlige anskaffelser, samt utarbeider protokoll for gjennomføring.  

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. Sekretariatet v/Siri oppnevnes som kontaktperson for kommunene 
og følger opp arbeidet i samarbeid med Bodil og Bård.  
 
Avtale om iverksetting av undersøkelsen avventer styrebehandlingen i Østre Agder regionråd 14.juni 2019.  
 
 
Sak 14. Karriere.no 

Anne Torunn presenterte Karriere.no som tilbyr en stillingskarusell som viser ledige stillinger i 
regionen. Det 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? Sekretariatet gjenopptar arbeidet med nettstedet, kontakter lokal samarbeidspartner, 
samt leverandør i Stavanger. Informerer i neste næringsforum.    
 

Vedtak:  
Østre Agder næringsforum velger å takke nei til stillingskarusellen på etableringsnettsidene på nåværende 
tidspunkt. Sekretariatet gjenopptar arbeidet med nettstedet, kontakter lokal samarbeidspartner, samt 
leverandør for Arealguiden i Stavanger. Informerer i neste næringsforum.    

 
 
Sak 15. Årlig fellessamling om nærings- og samfunnsutvikling.  

Styreleder Per Kristian Lunden måtte melde forfall til møtet på kort varsel, ordfører i Åmli, Reidar 
Saga deltok 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 drøftet om det skal settes ned en 
gruppe som tar ansvar for samlingen i 2019? 
 
 

file:///C:/Users/C08083/Documents/Næringsforum%202019/NORCE%20tilbud%20næringsattraktivitet%20i%20Arendal%20og%20Østre%20Agder%202019.pdf
file:///C:/Users/C08083/Documents/Næringsforum%202019/vedlegg%20sak%2013-19%20modell%20utgiftsfordeling.xlsx
http://www.karriere.no/
https://www.investinarendal.no/
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Saga orienterte om ulike arrangement i andre områder der også hensikten var at politikere skulle 
bli bedre kjent med regionens næringsliv. Et av målene med en samling bør være å oppnå bedre 
kontakt mellom politikere og næringsliv, samt se på forutsetninger for næringsetableringer i 
regionen. Hvilke faktorer og hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at Østre Agder kan rigges 
som et godt vertskap for næringslivet til og i regionen. Rapport fra undersøkelsen om 
næringsattraktive kommuner forventes å foreligge i november og sammen med 
påvirkningsstrategien vil dette kunne danne grunnlag for en samling i januar med tema: 
Vertskapsrollen.   
 
Det foreslås å gjennomføre en halvdagssamling/workshop med styret og næringsforum i etterkant 
av neste styremøtet, for å planlegge en samling i januar.  

 
 
Vedtak:  
Næringsforum innkalles til fellesmøte/workshop i etterkant av styremøte 30.aug. Østre Agder næringsforum 
nedsetter følgende gruppe til å forberede samlingen: Bodil, Bård og Siri. Sekretariatet ved leder tar ansvar 
for forankring i styret og det avventes iverksetting til etter styrebehandling.  
 
Sak 16. Proff - Nyttig oppslagsverktøy for å innhente bedriftsinformasjon, kredittsjekk og bransjestatistikker 

Anne Torunn presenterte muligheten og viste til et tilbud for felles løsning for alle kommuner. 
Torleif informerte om etablering av ny avdeling for Statistikk og analyse i nye Agder 
fylkeskommune. Kontaktperson for avdelingen blir Gunnar Lindås.  
 
 

Vedtak: 
Sekretariatet v/ Siri avklarer behovet hos kommunene, innhenter tilbud fra konkurrerende tilbyder og 
sjekker muligheten for felles finansiering fra regionrådet til neste møte.   
 
Sak 17.  Eventuelt 

Runde rundt bordet. Informasjon fra kommunene tas til orientering. 

 
Neste møte (obs ny dato)19/9 blir i Gjerstad. Møte 27/11 i Froland. 

 

 

 

 

 

 
 
 


