Møtereferat

Møte i Østre Agder næringsforum

Referent Sted
Siri Asdal Froland kommune, Eikely

Tid
Onsdag 27. nov
2019
kl. 09.00-13.00

Til stede
Bodil Slettebø, Grimstad kommune
Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune
Yngve Trædal Ramse, Åmli kommune
Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune
Torleiv Momrak, Aust- Agder fylkeskommune
Liv Strand, Vegårshei kommune
Kåre Andersen, Arendal kommune
Maria Tønnesen, trainee Grimstad kommune

Forfall: Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune
Fra sekretariatet møtte: Siri Asdal
Leder Bodil Slettebø ledet møtet

Møtet startet med nyttig informasjon og fin omvisning i Frolandia
Til dagsorden og innkalling: Sak 19 - Offentlige innkjøp fra møte 19.09 utsettes til møte 5.febr.2020
Sakliste:
Sak 27 Referat fra møte 19.09.2019
Vedtak:
Referatet godkjennes
Sak 28. Næringsattraktive kommuner.
Kartleggingen av næringsattraktivitet i kommunene i Østre Agder er nå gjennomført.
NORCE v/ Jan Ole Rypestøl presenterte funn fra undersøkelsen.
Vedtak:
Næringsforum tar orienteringen til etterretning og avventer endelig levering fra NORCE 6.desember.
Sak 29. Årlig fellessamling om nærings- og samfunnsutvikling med formannskapene
Arbeidsgruppa har jobbet videre med program for dagen. Skisse til program ble forelagt styret
1.nov. Styret gav sin tilslutning til forslaget og ba gruppa ferdigstille program for behandling i
styremøte 13.desember. Programmet må være klart for utsendelse til styret 7.des.
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Målgruppe for samlingen er formannskapene i Østre Agder kommunene samt, næringsforum og
lederne av næringsforeningene.
Vedtak:
Næringsforum slutter seg til utkastet så langt og ber arbeidsgruppa ferdigstille programmet for
fremlegging til styret.

Sak 30. Forespørsel om deltakelse i bedriftsnettverk/Netthandel
Østre Agder samarbeidet har mottatt invitasjon fra Business Region Kristiansand(KRS/BIZ) om å
delta i et forprosjekt ang netthandel på Agder. Mange ledende netthandelsselskaper og
nettbutikker holder til på Agder. Agder har også en rekke vellykkede næringsklynger og nettverk.
Gjennom målrettet samarbeid er tanken at vi sammen kan legge til rette for sterkere vekst og
utvikling i netthandel på Sørlandet i årene fremover. Planen er å søke om et forprosjekt for i 2020,
jobbe med et bedriftsnettverk etter det, som forhåpentligvis kan utvikles til en klynge.
Det har allerede vært gjennomført et avklaringsmøte med utvalgte bedrifter og det arbeides nå
med en forprosjektsøknad, og en invitasjon til et større introduksjonsmøte i januar.
KRS/BIZ ønsker tilbakemelding på tanker om initiativet, forslag til forbedringer, og om Østre Agder
kan være støttende til en søknad om finansiering inn mot fylket, Innovasjon Norge eller andre
finansieringskilder.
Vedtak:
Næringsforum ser positivt på henvendelsen fra Business Region Kristiansand(KRS/BIZ) og ber
utviklingsleder følge opp prosjektet i forprosjektfasen og koble på kommunene ved behov.

Sak 31. TEDx Arendal 2020
Et svært vellykket TEDx ble gjennomført i Arendal 1.nov, og arrangementet har fått mye god
tilbakemelding. TEDxArendal har flere målsettinger, hvor den viktigste er å dele Agder og Norge
sine ideer med verden, og ta verden sine ideer til Agder. Bidra til at folk er opplyste, gjennom at
TedTalks skal ha base i forskning og personlige historier. Et av målene er at befolkningen skal bli
motivert til personlig utvikling og til å skape vekst og nye arbeidsplasser på Agder. Østre Agder
samarbeidet var i år med som partner i arrangementet og bidro dermed økonomisk. Hva kan vi
lære og hva kan vi ta med oss videre i arbeidet med næringsutviklingen i regionen med bakgrunn i
TEDx? Arendal kommune har satt ekstra ressurser på arrangementet og planen er å gjennomføre
arrangement i uke 44, fredag 30. oktober 2020. Videre deltakelse fra Østre Agder vil bli diskutert
ifm henvendelse fra arrangør. Orientering v/Kåre Andersen.
Vedtak:
Næringsforum tar informasjonen til orientering.
Sak 32. Prosjektbanken – interkommunale prosjekter
Gjennomgang av prosjektbanken. v/Bodil
Vedtak:
Torleiv Momrak og utviklingsleder videreutvikler og systematiserer oversikten i forhold til hensikt og
behov for gjennomgang av enkeltprosjekter. Oversikten presenteres på neste møte blant annet som
grunnlag for fellesmøte med rådmannsutvalget 15.april.
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Sak 33 Ledig lokalt
Arendal kommune har sammen med Agderposten, representanter fra gårdeiere og coworking-miljø
utviklet en lavterskel løsning for å synliggjøre ledige næringslokaler i regionen. Løsningen har fått
navnet Lediglokalt: lediglokalt.agderposten.no Kan det være aktuelt å ta i bruk løsningen for hele
regionen? Kåre Andersen orienterte om saken.
Vedtak:
Næringsforum anser tiltaket som positivt og interessant og ber utviklingsleder kontakte Geir
Hammersmark, Arendal kommune, for ytterligere info og deretter formidle muligheten til
kommunene.
Sak 34. Møteplan for næringsforum 2020
Møteplan er satt opp med tre møter i halvåret hvorav ett med rådmannsutvalget i første halvår og
ett med styret i andre halvår. (se vedlegg)
Vedtak:
Næringsforum vedtar møteplan 2020.
Sak 35. Valg av leder for næringsnettverket 2020
Bodil Slettebø har vært hatt vervet som leder av næringsnettverket for 2019. Leder velges for et
år av gangen. Slettebø ble foreslått som leder for et år til.
Vedtak:
Bodil Slettebø ble valgt som leder av næringsforum for 2020.
Sak 36. Eventuelt
Det ble fremmet forslag om å invitere det nye rektoratet ved UiA til en «bli kjent tur» i Østre Agder.
Det er vesentlig for Østre Agder å komme i en god dialog med UiA, samtidig som det er viktig at UiA
blir kjent med kommunene i Østre Agder og med de utfordringer og muligheter som finnes i
regionen.
Vedtak:
Næringsforum ber utviklingsleder om å jobbe videre med saken med mål om å gjennomføre dette
primo 2020.

Lunsj ble servert i etterkant av møtet, sammen med representanter fra næringsfondet.

For leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø
Siri Asdal– utviklingsleder Østre Agder regionråd

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

Møtereferat

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

