
Møteinnkalling 
 

 

Til  

Næringsmedarbeidere i Østre Agder 

 

Innkalling til møte i Østre Agder Næringsforum 2020. 

Sted Tid  

Hillestadtunet, Dølemo   Onsdag, 5. febr  
Kl 09:00 – 13:00 

Saksliste 

Kommunenes halvtime - omvisning og info på Hillestadtunet 

Sak 01  Referat fra møte 27.11.19  
Forslag til vedtak:  Referat godkjennes 

 
Sak 02 Næringsattraktive kommuner.  

Undersøkelsen om næringsvennlighet i kommunene er nå ferdigstilt, levert og presentert i de fleste 
kommuner. Tilbakemeldingene i de ulike kommunene varierer og utfordringene er noe ulike, men 
også noe sammenfallende. Hvordan følger kommunene opp svarene, hvilke tiltak iverksettes? 
Hvordan forholder vi oss til felles utfordringer og eventuelle tiltak vi kan iverksette samlet? 

 
Forslag til vedtak: (forslag til vedtak legges fram med grunnlag i drøftingen) 

 
 

Sak 03 Felles formannskapssamling for Østre Agder kommunene- oppfølging 
Felles formannskapssamling for de åtte Østre Agder kommunene ble gjennomført på UiA, 15.jan 
2020. Ordfører Robert Cornels Nordli ledet samlingen og 71 personer fra kommunene deltok på 
samlingen, som hadde tema Vertskapsrollen.  Det er blitt gitt mye positiv tilbakemelding på 
samlingen i etterkant. Workshopen på slutten av dagen, samt erfaringer fra omvisningene ga 
diverse innspill som bør tas med i den videre utviklingsarbeidet i regionen.   

Styret i Østre Agder diskuterte samlingen på sitt møte 17.01 og gjorde følgende vedtak: 

Vedtak: Styret i Østre Agder mener det er viktig å følge opp formannskapssamlingen 
15.januar 2020.  

«Styret ber om at det utarbeides et notat med bakgrunn i problemstillinger som framkom 
under samlingen og drøftingen rundt bordene. Dette må egne seg til drøfting i 
formannskapene. Intensjonen bak dette skal være å skape diskusjon om forutsetningene 
som må på plass for å skape en positiv nærings- og samfunnsutvikling i hele regionen. Det 
skal legges vekt på positiv vinkling av regionens muligheter. Notatet skal ha et regionalt 
perspektiv på etableringen av arbeidsplasser ut fra et perspektiv på Østre Agder som et 
felles bo og arbeidsmarked. Intensjonen bak drøftingen i formannskapene er å skape et 
trykk for i fellesskap å jobbe med muligheter og utfordringer i samfunnsutviklingen. 

Styreleder Robert C. Nordli, sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm og utviklingsleder Siri Asdal 
utarbeider et utkast til notat som sendes på høring til styrets medlemmer med en kort 
svarfrist. Så oversendes det til formannskapene så raskt som mulig, for at inntrykkene fra 
samlingen fortsatt skal være ferske.» 

 
Forslag til vedtak: Næringsforum tar informasjon til etterretning.  

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2019/11/Referat-naeringsforum-271119-Froland.docx.pdf
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Sak 04 – Næringsforum fellesmøte med rådmannsutvalget 

Styret i Østre Agder samarbeidet har vedtatt at et av møtene i næringsforum skal være fellesmøte 
med rådmannsutvalget. For 2020 er dette fellesmøte berammet til 15.april.  
I tillegg til utfordringen som ligger i å følge opp innspillene fra formannskapssamlingen har 
næringssamarbeidet utviklet en prosjektbank Østre Agder som er ønskelig å se nærmere på.  
Prosjektbanken beskriver prosjekter, tiltak og satsinger som har betydning for to eller flere 
kommuner og som disse kommunene har interesse av å jobbe sammen om.   

Forslag til vedtak: 
Med bakgrunn i diskusjonen og ønskede satsinger utarbeider leder for næringsforum og utviklingsleder en 
oversikt over satsinger som presenteres på vegne av et samlet næringsforum på fellesmøte med 
rådmannsutvalget.  
 

 
Sak 05 Prosjektbanken – interkommunale prosjekter-  

Prosjektbanken er en sammenstilling av prosjekter, tiltak og satsinger i Østre Agder med direkte 
betydning for næringsutviklingen I Østre Agder og samfunnsutviklingsprosjekter som en antar har 
indirekte betydning for næringsutviklingen i Østre Agder. 

  
Gjennomgang av oversikten v/Torleiv og Siri  

 
Forslag til vedtak: 
 
 
Sak 06 Invitere rektoratet ved UIA til «studietur» i østregionen 

På felles formannskapssamling 15.01 ønsket nyvalgt ordfører i Grimstad, Beate Skretting, 
velkommen til samlingen og til kommunen. Skretting roste det gode samarbeidet mellom Grimstad 
kommune og UiA og inviterte det nye rektoratet til en studietur i Østregionen. Nyvalgt rektor på 
UiA, Sunniva Whittaker, bekreftet positivt på invitasjonen.   
Hvordan følger vi opp dette? Hvilke problemstillinger ønsker Østre Agder kommunene å poengtere 
og hvilke bedrifter eller personer ønsker vi at rektoratet skal møte?  

 
 

Forslag til vedtak:  
Det etableres en arbeidsgruppe bestående av………………………………………., som tar ansvar for  utarbeidelse av 
et program for rektoratets studietur. 

 
 

Sak 07 Regionplan Agder 2030 – handlingsprogram 
Handlingsprogrammet til Regionplan Agder vil ha stor betydning for utviklingen i Østre Agder. 
Fylkeskommunen starter prosessen med å lage et handlingsprogram nå.  

Det er viktig at Østre Agder som den nest største regionen i det nye Agder kommer i dialog og gis 
mulighet for medvirkning til utarbeiding av program.  

Østre Agder er representert med Sigrid Hellerdal Garthe (Risør) og John Salve Sigridnes (Åmli).  

Fylkesutvalget skal ha en sak om handlingsprogrammet i sitt møte 28/1. Etter dette møtet sendes 
det ut en åpen invitasjon til kommuner, regionråd, stat osv. om å komme med innspill til hvilke mål 
og satsinger som bør prioriteres i den neste fireårsperioden. Rådmannsutvalget (KS) har spilt inn at 
regionrådene bør ha en rolle i høringsfasen, så i stedet for en stor konferanse er det aktuelt å ha 
flere mindre (arbeids)møter ute i regionene.  Forslag til handlingsprogram vil bli lagt frem for 
politisk behandling i fylkesutvalget 2. juni og i fylkestinget 16.-17. juni 2020 

I saken til fylkesutvalget heter det at rådmannsutvalgene i hver region oppnevnte deltakerne i høst. 
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Forslag til vedtak: 
 

Sak 08 EPI senter Oslo, en mulighet for Østre Agder samarbeidet? 
EPI senter Oslo er et innovasjonshus på 8000 kvadratmeter i Pilestredet 33, opprettet for etablerte 
selskaper som ønsker å utvikle sine digitale ferdigheter, og raskt voksende digitale selskaper som 
har kommet seg ut av inkubatorfasen. Behovet for digital innovasjon og åpenhet for å prøve nye 
ting er stort og medlemskap gir tilgang til samarbeid, innovasjons- og vekstlaboratorier, 
kunnskapsformidling, arrangementer og smarte arbeidsplasser. Arendal kommune og 
fylkeskommunen har inngått en avtale med EPI senter og inviterer Østre Agder samarbeidet til å 
benytte mulighetene. Arendal kommune inviterte alle kommunen til et besøk på senteret 9.januar i 
år for å gi flere anledningen til å bli bedre kjent med innovasjonsmiljøet, men det var få som hadde 
anledning til å delta denne dagen.  
 
Spørsmålet blir hvordan Østre Agder samarbeide kan nyttiggjøre seg mulighetene som ligger i dette 
innovasjonsmiljøet. Fellessamling(er) kan legges til, og evt fasiliteres av Epicenter Oslo. Ønsker 
næringsforum å legge en studietur/eller et av møtene i næringsforum til Oslo?  

Forslag til vedtak: 
 
 
Sak 09 Offentlige innkjøp 

Det opprinnelige samfunnsmålet for offentlige anskaffelser er å bidra til effektiv offentlig 
tjenesteproduksjon ved å oppnå best mulig innkjøp til lavest mulig pris. I tillegg skal 
samfunnshensyn til miljø/klima, lønns-, arbeids- og skatteforhold, lærlinger, menneskerettigheter 
og produksjonsforhold, universell utforming, inkludering og muligheter for små/mellomstore 
bedrifter også ofte tas hensyn til.      
 
Hvordan jobber Østre Agder videre med offentlige anskaffelser. Hva er de største utfordringene i 
vår region? Hvordan sikrer vi at lokale leverandører får reelle muligheter og hva kan gjøres for å 
styrke lokalt næringsliv? Hvordan jobbes det med lokalmatleverandører? Orientering ved Anne 
Torunn og Kåre.  

 
Forslag til vedtak: 
 

 

Sak 10 Møte med UiA om fleksible utdanninger, muligheter og behov for regionen 
Østre Agder regionråd var sammen med øvrige regionråd invitert til UiA, 14.januar, for 
drøftingsmøte ang DIKU sin utlysning av fleksible utdanningstilbud innen høyere utdanning. 
Utlysning for fleksible utdanningstilbud har frist 1. mars 2020. Det er satt av om lag 90 millioner til 
utvikling av fleksible utdanningstilbud utenfor campus. Ordningen omfatter universitets- og 
høyskoleutdanninger på alle nivå, både grunnutdanninger og fleksible videreutdanninger. Diku 
skriver i sin utlysning at det grønne skifte, teknologi og helse skal vektlegges, men samtidig er 
ordningen åpen for søknader fra alle fagområder. 

Mer om de 5 ulike satsingene: https://diku.no/aktuelt/store-midler-lyses-ut-i-dikus-
kvalitetsprogrammer 

UiA er avhengig av god dialog med regionene og har behov for oversikt over kompetansebehov i 
regionene.  Fylkeskommunen skal koordinere kartlegging av regionens behov for høyere utdanning, 
inklusiv etter- og videreutdanning, opp mot UiA. Listerregionen rapporterer om konkret behov for 
flere sykepleiere i sin region. Det ble også diskutert om det er aktuelt med emner for å oppdatere 
kunnskap knytte til helseteknologi i regionen. Vi vet med sikkerhet at mye kommunikasjon i 
fremtiden kommer til å skje mellom pasienter og fagfolk blant annet via nettbrett. Men, 
har regionen tilstrekkelig kompetanse for å imøtekomme nye arbeidsformer? Østre Agder meldte 
interesse for kurset «Ledelse i digital tid» eller et lignende kurs, samt spesialpedagogikk. Det ble 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdiku.no%2fprogrammer%2ffleksible-utdanningstilbud-utlysning-2019&c=E,1,ihYUbRf-JGnHeKytYO2vonjoHRskJ2Ba1ZUV9MHyk6tq283iqIqWDG-hLFtNRYaVT5mAfZzpWuUxS6qbNIubAq7v4b3zAm7u8bVCF4S-HLEWacGJOD1O-uvA4KA,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdiku.no%2faktuelt%2fstore-midler-lyses-ut-i-dikus-kvalitetsprogrammer&c=E,1,zkLUzUQXcYrOtN4ASBuxaM5pVsydkySblg3uPEWlBjTW0mSOio9jLsH1FNsaAqnQvJqnF9jzzIkgAlnOMbn2gwjXA1jlfQIUoTvjh2fI&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdiku.no%2faktuelt%2fstore-midler-lyses-ut-i-dikus-kvalitetsprogrammer&c=E,1,zkLUzUQXcYrOtN4ASBuxaM5pVsydkySblg3uPEWlBjTW0mSOio9jLsH1FNsaAqnQvJqnF9jzzIkgAlnOMbn2gwjXA1jlfQIUoTvjh2fI&typo=1
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også løftet et spørsmål om vernepleie, samt om vi har behov for kompetanse for å hjelpe unge 
menn som ikke fullfører sin skolegang. 
 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. Utviklingsleder følger opp saken med UiA og orienterer næringsforum ved 
behov 
 
 

Lunsj serveres i løpet av møtet.  

 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø 

Siri Asdal– utviklingsleder Østre Agder regionråd 


