Møtereferat

Møte i Østre Agder næringsforum 07.10.20

Referent Sted
Siri Asdal Møtet ble endret til et Teamsmøte grunnet
smittesituasjonen i regionen.

Tid
Onsdag 7.oktober
2020
kl. 09.00-11.30

Til stede på Teams
Bodil Slettebø, Grimstad kommune
Kåre Andersen, Arendal kommune
Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune
Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune
Yngve Ramse Trædal, Åmli kommune
Liv Strand, Vegårshei kommune
Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune
Torleiv Momrak, Agder fylkeskommune
Under deler av møtet deltok:
Kari Hagelia Olstad, Åmli kommune
Linn Juul-Petersen, Arendal kommune

Fra sekretariatet møtte: Siri Asdal
Leder Bodil Slettebø ledet møtet

Godkjenning av innkalling og saksliste ble godkjent

Saksliste
Kommunenes halvtime «Om næringsutvikling/samfunnsutvikling i en mindre innlandskommune»
Vegårshei kommune har satt i gang et utviklingsprosjekt for å se nærmere på muligheter for en kommunal
eiendom midt i Myra sentrum. Hvilke potensial finnes og hvordan utvikle bygningsmasse og
omkringliggende arealer samtidig som særegne bygningselementer ivaretas på en god måte?
Presentasjon av prosjektet ved rådmann Ole Petter Skjævestad og Kjetel Vidar Kittelsen, daglig leder i
ERE Entreprenør AS. Utsettes på grunn av endring fra fysisk til digitalt møte
Sak 41/20

Mulighetsstudie for Nidelva

Områdene på og rundt Nidelva har en spennende natur som er lett å tilrettelegge og gjøre tilgjengelig for
turister. Nidelva er i europeisk sammenheng en unik padle- overnattings og opplevelsesregion. Med enkel
tilrettelegging kan vi tilby det lengste og mest attraktive padlestrekket i Nordvest-Europa og øke andelen
brukere på og langs elva betydelig. Dette kan gjøres i flere trinn. Fra det enkle, til et prosjekt med
ambisjoner om å gjøre Nidelva-området til en internasjonal destinasjon.
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Presentasjon av mulighetsstudien v/John Sigridnes, Jan Fasting og Vebjørn Teigen Hagerud
Presentasjonen utsettes på grunn av endring fra fysisk til digitalt møte
Sak 42/20
Referat fra møte.26.08.20
Vedtak: Referatet godkjennes
Sak 43/20

Reiselivsmessig infrastruktur i Østre Agder- et samarbeidsprosjekt – oppfølging.

Arbeid pågår i enkeltprosjektene. Hvordan forankre og involvere nødvendige aktører i utviklingen av Ro- og
Padleledprosjektet?
Kollektivtransport i skjærgården om sommeren.
Notat om utfordringene er sendt Neda Blakstad fylkespolitiker og medlem i hovedutvalg for samferdsel i
Agder fylkeskommune. Blakstad ønsker å fremme saken, men opplever at saker omkring reiseliv/turisme
ønskes holdt utenfor hovedutvalg for samferdsel. Utviklingsleder har vært i kontakt med styreleder som
avtalt og foreløpig følges saken foreløpig opp med representanten Blakstad.
Møte med representanter for gjestehavnene 22. september. Deltakerne på møtet ytret ønske om en ny
gjestehavnundersøkelse sommeren 2021.
Vedtak:





Næringsforum tar informasjonen til orientering.
Neste næringsforum 2.des, blir et temamøte med tema: Reiseliv/turisme.
Utfordringene knyttet til transport i skjærgården om sommeren tas videre i fellesmøtet med styret
11.des.
Utviklingsleder utformer et notat som vurdering for eventuell gjennomføring av ny undersøkelse i
gjestehavnene til sommeren.

Sak 44/20

Østre Agders deltakelse i kompetanseprosjektet: Mobilisering til kompetanseheving i
distriktene. (Kompetansepiloter)

Å stå utenfor arbeidslivet kan ha alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser. Det hindrer også
samfunnet i å få mobilisert innbyggernes ressurser.
Prosjektet handler om «å ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet», som er ett av
satsingsområdene i Kompetansestrategi Agder 2030. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med
aktørene i arbeidslivet. Agder fylkeskommune er i gang med involvering av prosjektpartnere, og det er stor
vilje til å samarbeide om målet både hos utdanningsinstitusjonene, næringsselskap og klynger, internt i
egen organisasjon og i kommuner og regionråd.
Prosjektene skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små
virksomheters i distriktenes behov og tilbudet av kompetansehevende tiltak. Målet er å identifisere og
mobilisere virksomheters behov, samt koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og
videreutdanningstilbud i distriktene.
Prosjektet er tre-årig og ledes av Agder fylkeskommune. Målgruppen er offentlige og private virksomheter,
med vekt på små bedrifter. Innsatsen skal rettes mot delregioner med overvekt av distriktskommuner på
SSBs sentralitetsnivå 5 og 6 og områder med særlige utfordringer, f.eks. små arbeidsmarkeder, lavt
utdanningsnivå og lang avstand til studiested.
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Østre Agder regionråd har akseptert deltakelse i prosjektet i form av 100 timers egeninnsats. Arendal
informerte om at de har gode erfaringer med tilsvarende arbeid og kan kontaktes og evt bidra. Videre ble
det påpekt at det er viktig at kontakten til bedriftene går via allerede etablerte kontaktpunkt.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering
Sak 45/20

Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i Østre Agder regionen? – en felles øvelse.

Oppgaven/øvelsen er gjennomført i Grimstad formannskap 24.09.20. God diskusjon blant deltakerne.
Hensiktsmessig at næringssjefene eier prosessen i egen kommune og styrer gjennomføringen av øvelsen.
Resultatene videreføres i samarbeid med styret. Styreleder oppfordrer næringssjefene til å sende ut epost
med påminnelse til formannskapsmedlemmene, med lenke til digital versjon, i forkant av møtet. Frist for
tilbakemelding er satt til 1.nov. Hvordan er situasjonen i kommunene?
Vedtak: Samtlige kommuner har en plan for gjennomføring. Resultatene følges opp i samarbeidsmøte med
styret 11.des.
Sak 46/20

Regionplan Agder 2030 – forslag til handlingsprogram 2020-2023- Hva nå Østre Agder?

Hvilke rolle ønsker Østre Agder å ta i forbindelse med gjennomføring av tiltak? Hvordan kan Østre Agder bli
en god partner for samhandling slik at vi får en god utvikling i regionen? Orientering ved Torleiv Momrak,
Agder fylkeskommune. Det er gitt signaler i flere hovedutvalg, samt i fylkesutvalget som kan tyde på at
handlingsprogrammet vil få en ny ekstra runde med muligheter for innspill.
Vedtak: Informasjon tas til orientering. Det avventes svar på Fylkestingets behandling 20.10, videre prosess
kommuniseres så snart dette er avklart.

Sak 47/20

Info og oppfølging av tidligere saker:

Oppfølging av sak 32/20 Strategier for å tilrettelegge for større næringsetableringer i de åtte
kommunene, forslag om workshop i des 2020.
Arbeidsgruppa hadde møte 16.09. Gruppa konkluderte med at workshopen utsettes til første halvdel av
2021 med grunnlag i at man ønsker avklaring om lokasjon for batterifabrikk først. En eventuell deltakelse i
siste runde vil kreve mye arbeid og erfaringer fra dette arbeidet vil være nyttig å ha med i arbeidet med en
workshop. Konklusjonen er avklart med styreleder Nordli og styret er informert i styremøte 25.09.20
Hvis Morrow batteries har kunngjort «shortlist» for lokalisering før møtet, tas videre arbeid opp i møtet.
Shortlist ble presentert 5.okt og Eyde energipark i Arendal er en av fire finalister. Arendal gratuleres med
finaleplass og det sluttes opp om å bidra i arbeidet frem mot finalen. Pt er det vanskelig å konkretisere hva
som er behov for bistand til.
Vedtak:



Arbeidsgruppa tar opp igjen arbeidet med workshop primo 2021.
Arendal kommune v/Kåre Andersen innkaller til møte med næringsforum i slutten av oktober da
avklaringer omkring behov for bistand er mer konkretisert.
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Oppfølging av sak 29/20 Universitetet i Agder – oppfølging av ekstraordinære studietilbud ifm Covid19
UiA melder om 14 nettbaserte videreutdanninger som ble lansert ekstraordinært i forbindelse med
Koronasituasjonen. Noen av kursene er ferdig og noen skal gå frem mot jul.
UiA melder om totalt 587 søkere, av disse var 222 fra AGDER. Totalt 466 fikk tilbud, hvorav 169 fra AGDER.
372 personer takket ja til plass, hvorav 135 fra AGDER. Til Østre Agder fordeler tallene seg slik:
Arendal
Grimstad
Åmli
Froland
Risør
Vegårshei
Tvedestrand
Gjerstad
Totalt(Østre agder)

14
11
2
2
1
1
0
0
31

Vedtak: Informasjon tas til orientering

Sak 48/20 Fellesmøter med kommunedirektørgruppa og representantskapet i 2021
Næringsforum har fellesmøte med kommunedirektørgruppa i første halvår og representantskapet i andre
halvår. Foreslåtte datoer er 2.juni og 10.desember 2021.
Vedtak: Møtedatoer for fellesmøtene godkjennes. Videre godkjennes at neste møte i næringsforum 2.des
blir et temamøte med tema: reiseliv/turisme og at fellesmøte med styret 11.des utvides for oppsummering
i etterkant. Utviklingsleder legger fram forslag til møteplan for næringsforum 2021 på neste møte.

49/20 Eventuelt
Informasjon fra Kåre Andersen om at Leif Vagle er ansatt som daglig leder i Fair Play Agder. Kåre ber Vagle
ta kontakt for å finne et tidspunkt for å presentere arbeidet for Østre Agder samarbeidet.
Leder av næringsforum opplyser om at det skal velges ny leder på neste møte.

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