
Møteinnkalling 
 

 

Til  

Næringsmedarbeidere i Østre Agder 

 

Innkalling til møte i Østre Agder Næringsforum 19.september 2019. 

Sted Tid  

Gjerstad - Lyngrillen 2,etg Torsdag 19.september 

kl.09.00 – 12.00 

Saksliste:  

Bedriftspresentasjon fra Den lille dyrehage. Den lille dyrehage på Brokelandsheia har hatt en rekordsommer 

og Ole Andreas har avtalt omvisning og informasjon om bedriften. Vi starter møtet der kl 09.00.  

 

Sak 18.  Referat fra møte 19.05.2019  

Endring av vedtak i sak 19/12 Offentlige innkjøp 

Opprinnelig forslag 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.  

 

Nytt forslag til vedtak fremmet av Kåre Andersen: 

Nytt forslag til vedtak:  

Næringsforum tar orienteringen til etterretning. Næringssjefene vil bidra til god informasjon til lokale 

tilbydere om fremtidige kommunale anbud, bl.a. gjennom egne opplæringssamlinger.  

Forslag til vedtak:  

Referat fra møtet 19.05.19 godkjennes med endring av vedtak i sak 12. 

   

Sak 19. Offentlige innkjøp 

 Status i kommunene 

 

Forslag til vedtak: 

 Næringsforum tar saken til orientering 

 

Sak 20. Næringsattraktive kommuner.   

Styret vedtok finansieringsforslaget for oppdraget i møte 14.juni. Avtalen med NORCE er signert og 

arbeidet igangsatt. Det har vært avholdt oppstartsmøte med NORCE og oppdragsgiver. 

Undersøkelsen ses i sammenheng for alle de åtte kommunene, men Arendal kommune 

administrerer sin del på egenhånd. For tiden jobbes det med epostinnhenting fra samtlige 

kommuner. Gjennomføring av undersøkelsen er i perioden 24.sept til 10 okt. Mulighet for info i 

kommunene/næringsforeningen før dette om det er ønskelig. Presentasjon i næringsforum 27.11 

og overlevering av rapport 9. desember.  

Grimstad kommune har bedt om presentasjon av undersøkelsen i kommunestyremøte 10. 

desember. Arendal og Risør ønsker presentasjon i bystyrene 12.desember. 

Forslag til vedtak:  

Hvert medlem i næringsforum forsøker sammen med sin ordfører å oppnå redaksjonell omtale av 

undersøkelsen i lokalaviser. Næringsforum tar saken til orientering.  

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/05/Referat-190529.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/09/Referat-190529.pdf


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

Sak 21. Fellessamling om nærings- og samfunnsutvikling.  

Det foreligger referat fra workshop med rådmannsutvalget, styret og næringsforum 28.08. Bra 

oppmøte og bra innspill. Positive tilbakemeldinger. Styreleder Per Kristian Lunden og ordfører 

Reidar Saga kommer tilbake til saken etter valget.  

 

Forslag til vedtak:  

Næringsforum ber om at styret oppnevner to representanter til å delta i arbeidsgruppe som 

utarbeider forslag til program, samt foreslår dato og sted for samlingen. 

 

Sak 22. Verktøy for innhenting av bedriftsinformasjon – fellesinnkjøp 

Proff forvaltning er et av flere verktøy for bedriftsinformasjon, kredittsjekk og bransjestatistikker 

som kommunene kan nyttiggjøre seg i næringsarbeidet. 6 kommuner har signalisert at de ønsker 

lisens på dette. Proff har en rabattert pris for kommuner og pris for nødvendige lisenser for 18 mnd 

beløper seg til ca kr 10 000,- eks mva.  

 

Forslag til vedtak:  

Sekretariatet i Østre Agder inngår avtale om lisenser og påtar seg kostnadene for de samarbeidene 

kommuner for en gitt periode. Nytteverdien evalueres ved avtalens utløp.  

 

Sak 23, - «Ny giv i ØST»   

- en «ny» inngang for økt gjennomføringskraft for samarbeid om næringsarbeidet  

Østre Agder»?    

 Orienteringssak v/Torleiv og Baard. (Vedlegg) 

 

Forslag til vedtak:  

 

Sak 24. Møteplan for næringsforum 2020  

Drøfting i forhold til behov og ønsker for møtefrekvens samt møtedatoer. Forslag på møtedatoer i 

næringsforum 2020. (Vedlegg)  

 

Forslag til vedtak:  

Næringsforum vedtar møteplan 2020 

 

Sak 25.  Nettsidene – Invest in Arendal/Grimstad 

Hvordan jobber vi videre med dette nettstedet?  

 

Forslag til vedtak:  

 

Sak 26.  Eventuelt 

 Innspill etter workshopen fra Tvedestrand industriforening v/Geir Søraker, ang 

virkemiddelapparatets kompleksitet og muligheten for forpliktende samarbeid mellom 

fylkeskommune og kommune(r) ref, eksempel Trøndelag.  Torleiv orienterer.  

 Økonomisk bidrag til TEDx fra Østre Agdersamarbeidet. Siri orienterer. 

 

Møtet i november er i Froland, dato fastsettes i møtet.  

Lunsj serveres i løpet av møtet.  

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø 

Siri Asdal– utviklingsleder Østre Agder regionråd 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/09/Møtereferat-workshop.pdf
https://www.investinarendal.no/

