Notat

Kontaktmøte mellom Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum 15.april 2020.
Fra rådmannsutvalget møtte leder Harald Danielsen, nestleder Jarle Bjørn Hanken, Trond Aslaksen, Ole
Petter Skjævestad, Christina Ødegård, Torill Neste, Tone Marie Nybø Solheim.
Fra Østre Agder næringsforum møtte leder Bodil Slettebø, Liv Strand, Ole Tom Tjuslia, Kåre Andersen, Bård
Vestøl Birkedal, Anne Torunn Hvideberg, Yngve Ramse Trædal, Ole Andreas Sandberg.
Fra sekretariatet møte: Siri Asdal og Ole Jørgen Etholm.
Leder av rådmannsutvalget ønsket velkommen. Han ønsket næringsmedarbeidernes vurderinga av status
for næringslivet i regionen. Han ba også om synspunkt på om:


regionen har et apparat tilpasset en situasjon med stor ledighet, kanskje opp mot 8-15%.

Leder av næringsforum ønsket å drøfte tidspunkt for oppfølging av formannskapssamlingen ved UiA.
Fra drøftingen:
Det skjer veldig mange permitteringer innenfor reiselivsbransjen og i transportsektoren. Bankene opplever
meget stor pågang og opplever det som krevende at det er dem som må ta risikoen for lån som gis i
forbindelse med statlige tiltakspakker som de følger opp.
Det er usikkerhet knyttet til om store arrangementer som Arendalsuka skal kunne gjennomføres i 2020.
De store kommunene samhandler tett med sine næringsforeninger. Mindre kommuner har tett kontakt
med mange næringsdrivende. De næringsdrivende får oppfølging av NHO og andre
næringslivssammenslutninger i arbeidet for å kunne nyttiggjøre seg statlige ordninger som er etablert i
pandemi-situasjonen. Næringsmedarbeiderne opplever å ha god oversikt over hvem som sliter i egen
kommune, men det er bankene som har forutsetninger for å kunne foreta en kvalifisert vurdering.
Næringsforum gir rådmannsutvalget et entydig råd på at en ikke ønsker et stort felles prosjekt, men at en
ønsker en målrettet satsing for å møte utfordringene i reiselivet der det er utvalgets vurdering at en felles
innsats vil ha størst forutsetninger for å lykkes, framfor satsing i hver enkelt kommune. Forumet ber om at
Østre Agder tar et betydelig medansvar for finansieringen av dette. Da ser en for seg at en i tillegg vil kunne
oppnå regionale og kanskje også nasjonale midler. Ambisjonen er å hente inn midler til styrking av
reiselivets infrastruktur som
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Fokus bør være på produktutvikling og infrastruktur.
For å få tilgang på ressurser er det viktig å få fram «gryteklare» planer. I utviklingsarbeidet er det viktig å
bidra til at regionen får mer preg av å være en helårsdestinasjon. I et regionalt reiselivsprosjekt må
tidshorisonten være 2-3år. Dagens situasjon er så usikker at en må være forberedt på at det vil ta tid å se
resultater. Rådmennene stiller seg bak forslaget fra næringsforum om iverksetting av et slikt prosjekt
overfor styret. Herunder anbefale at det settes av egne midler fra fond for å komme i gang. Utviklingsleder
Siri Asdal gis rollen som prosjektleder. Med seg får hun en arbeidsgruppe med representanter fra ulike
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kommuner i regionen. Rådmennene ber om en foreløpig prosjektskisse fra sekretariatet, som kan danne
grunnlag for et vedtak i styret, allerede 24.april.


Hvordan håndtere åpningen for hyttefolket?

Rådmennenes innstilling er at en følger nasjonale retningslinjer. Hyttevannet settes nå på for hytter som
har kommunalt vann i Arendal. Svært viktig å stimulere til bruk av hyttene da de bidrar mye til
opprettholdelse av regionens næringsliv. Samtidig er alle forberedt på at en forverring av smittesituasjonen
kan medføre raske tilstramminger.
Østre Agder må søke å få til et tett samarbeid med USUS for å bidra til godt besøk i regionen. Hver
kommune må legge vekt på å synliggjøre attraksjonene i egen kommune. På sikt bør effekten av svak norsk
valuta kunne bidra til økt internasjonalt besøk til Norge, men en slik effekt kan ikke forventes i 2020. Vi må
ta sikte på å ta godt imot mange norske gjester i 2020.
Har vi et tilpasset apparat for å kunne bistå næringslivet når vi skal møte effekten av Covid-19 pandemien?
Hvordan kan vi forsterke regionens tiltaksapparat slik at vi kan møte den situasjonen vi står overfor?
De to næringsfondene i regionen må brukes aktiv. Østre Agders fondsmidler må brukes aktivt i den
situasjon vi står oppe i.
Næringsforum blir meget aktivt med ukentlige videomøter. Rådmennene ber om at en vurderer hvordan
Agder fylkeskommune og NAV aktivt involveres i denne dialogen.
Aktuelle innfallsvinkler i arbeidet med å håndtere utfordringene:





Hvilke grep kan være mest effektive for å bidra til at gode søknader kan oppnå nasjonale
støttemidler?
Etablering av en form for veiledningstjeneste en vei å gå?
Kan konsulentmiljøet i regionen være en aktuell medspiller?
Hvordan skal vi bruke det regionale virkemiddelapparatet for å oppnå gode resultater for
næringslivet i Østre Agder.

Næringshagene er gode hjelpemidler for de som har disse. De tilbyr nå 25 timers veiledning for
virksomheter som har omstillingsbehov. Kan det bli behov for å styrke etablerersenteret eller TENKSENTERET.




Hvordan informerer vi aktuelle virksomheterom hvor det ligger muligheter?
Er det et lokalt rådgivningsmiljø som kan påta seg en slik rolle nå, eller som har forutsetninger for
etablere en slik kompetanse?
Kan næringsmedarbeiderne få mer spissede oppgaver eller fordele oppgaver seg imellom slik at de
får anledning til å spisse sin kompetanse?

Rådmannsutvalget og næringsforum mener det er viktig å ansvarliggjøre styret overfor de store
utfordringene regionen i fellesskap står overfor når næringslivet møter konsekvensene av pandemien. Det
er aktuelt å forberede en pressemelding til styremøtet 24.april der en viser at en vil møte utfordringen
samlet.
Næringsforum anbefaler ikke at det gjennomføres en tilsvarende undersøkelse som den som ble iverksatt i
Nordfjord nå. Deres vurdering er at de har rimelig god oversikt over situasjonen i regionen. De viser også til
at NHO er i ferd med å gjennomføre en undersøkelse knyttet til samme tema. Vi bør først vurdere
resultatene som framkommer der.
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Oppfølging av formannskapssamlingen ved UiA
Det er full enighet mellom rådmannsutvalget og næringsforum om at en foreløpig velger å utsette den
planlagte prosessen for oppfølging av denne samlingen. Tidspunkt for iverksetting av den planlagte prosess
i formannskapene i kommunene, utsettes til de har anledning til å avholde ordinære. Det er mer tilpasset
behovene for å oppnå en god prosess. Da vil det også politikerne ha et klarere bilde av hvilke konsekvenser
pandemisituasjonen får for regionens næringsliv.
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