Møtereferat

Referat fra møte i Østre Agder næringsforum 03.03.21

Referent Sted
Siri Asdal Møtet ble gjennomført på Teams

Tid
Onsdag 3.mars 2021
kl. 09.00-12.00

Til stede på Teams
Bodil Slettebø, Grimstad kommune
Mats Winther Maltby, Arendal kommune
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune
Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune
Yngve Ramse Trædal, Åmli kommune
Fra kl 10.00 deltok Linn Juul-Petersen, Brit Maria Marcussen, Arendal kommune
Forfall:
Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune, måtte fratre møtet etter å ha ønsket velkommen og overlatt
møteledelsen til Siri Asdal
Kåre Andersen, Arendal kommune
Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune
Chantal van der Linden, Vegårshei kommune
Torleiv Momrak, Agder fylkeskommune

Fra sekretariatet møtte: Siri Asdal
Siri Asdal ledet møtet

Innkalling og saksliste ble godkjent

Saksliste
Sak 06/21

Referat fra næringsforum 15.01.21

Vedtak: Referatet godkjennes
Sak 07 /21
Arealguiden – videreføring av avtale? Felix Laathe informerte om nyheter og muligheter
for guiden.
Greater Stavanger er oppløst og driftsansvaret for Arealguiden er overført Felix Laathe.
Versjon 5 vektlegger det markedsføringsmessige potensialet til løsningen ved å ta i bruk den siste
teknologien som er tilgjengelig.
1) Verdi som markedsføringsverktøy (snarere enn «oppslagsverk»)
2) Brukervennlighet, både for sluttbruker og redaktør
3) Grensesnitt for tilbydere
4) Oppdatert teknologi (ytelse, forenkling)
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Deler av funksjonaliteten krever at det legges inn innhold og prioritering fra den enkelte. Dette
gjelder feks tema, som dere kan se eksempel på hvordan virker når det lagt til et næringsområde
(hvor det er lagt inn eksempeldata) slik som:
http://arealguiden.no/regioner/stavangerregionen/kommuner/time/kalberg
Eller når det er satt sammen til en egen landingsside som kan brukes i markedsføring slik som
dette: http://arealguiden.no/regions/stavanger-region/landingssider/mulighetsrom-for-datasenter
Omkringliggende regioner som Grenland, Lister og Stavanger har signalisert at de ønsker å
videreføre abonnementsavtalen, Kristiansand er usikker. Løsningen forutsetter en årlig avgift på kr
21560,- eks mva. Forumet diskuterte hvilke løsninger som er best egnet i forhold til å jobbe med
aktuelle aktører som ønsker areal for etablering.
Vedtak: Beslutning om videre abonnement utsettes til avklaringer er gjort med InvestInAgder. Saken
behandles deretter fortløpende.

Sak 08/21

Notat fra reiselivsmøte til Agder fylkeskommune – innspill ang REISELIV

Notat om saken var ettersendt deltakerne.
Vedtak: Næringsforum ber utviklingsleder sende innspillet angående reiselivsnæringens utfordringer til
Agder fylkeskommune både i forhold til bekymring på generelt grunnlag og som innspill til regionplanenes
handlingsprogram.
Sak 09/21

Henvendelse fra Grimstad turistkontor om deltakelse I PILOT – digital billettsalg

Grimstad turistkontor ønsker å gjennomføre et pilotprosjekt hvor de skal håndterer digitalt
billettsalg for ikke-kommersielle aktører. De søker om medvirkning og midler til et pilotprosjekt
innen reiselivsmessig infrastruktur i Østre Agder-samarbeidet. Målet er å gjøre det enkelt å kjøpe
billetter til småskala, lette opplevelser med små eller ingen fortjenestemarginer, som gjennomføres
av ikke-kommersielle aktører.
Problemstillingen peker på at dette er mindre aktiviteter som ikke utelukkende kan knyttes til en
bedrift, men bør/kan ivaretas av fellesskapet. Ofte tilbys slike aktiviteter gjennom frivillige
organisasjoner eller offentlige virksomheter (kommuner, museer, bibliotek etc) som hverken har
distribusjonsapparat eller kanaler til å håndtere distribusjon og salg. Aktivitetene er ikke alltid
«lønnsomme» isolert sett, men koblet til øvrig reiseliv er dette tilbud som er med på å heve et
områdets kvaliteter og bidra til et godt omdømme. Piloten faller inn under prosjektet
Reiselivsmessig infrastruktur punkt – digital infrastruktur. Piloten har et finansieringsramme på
70 000,- hvorav det søkes samarbeidet om et bidrag på kr 35 000,-. Piloten vil ha overføringsverdi
til de andre kommunene. (se også egen vurdering av søknaden)
Vedtak: Næringsforum utsetter behandling av saken til etter gjennomført møte om felles bookingløsning i
regi av USUS.
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Sak 10/21

Avslutning av avtalen mellom NAV og etablerersentrene om kjøp av etablerertjenester i
Agder. Kåre Andersen orienterer

Utfordringen er situasjonen som oppstår når Nav Agder avslutter samarbeidet om
Etablerersenteret IKS. Hvordan kan kommunene bidra til sikring av oppfølging av etablerere. Kåre
har informert Kommunedirektørgruppa om situasjonen 10.02.
Vedtak: Saken utsettes.

Sak 11/21

TEDx 2021, ny partneravtale med Østre Agder samarbeidet? Mats Winther Maltby
orienterte.

På grunn av pandemisituasjonen ble TEDxArendal 2020 utsatt til 5. november 2021. Østre Agder
samarbeidet hadde signalisert økonomisk deltakelse på kr 50 000,- ink mva for 2020. Det tas sikte
på å gjennomføre arrangementet i 2021 og arrangøren forespør nå om deltakelse fra Østre Agder
samarbeidet primært for 2021, men også for de to påfølgende år.
Næringsforum signaliserte at arrangementet er svært viktig for regionen og uttrykte ønske om
felles økonomisk deltakelse for flere år. Det er ønskelig å koble kommunenes næringsliv tettere på
arrangementet og jobbe for å utnytte synergiene på en god måte.
Vedtak: Næringsforum ber representantskapet om aksept for å benytte tildelte midler til TedX for 2020 i
2021. Samtidig bes det om signaler for finansiering for kommende to år.

Sak 12/21

Morrow batteries as og Eyde Energipark. Kåre Andersen orienterer

Batterifabrikken - info og statusrapport – hvordan jobbes det videre I forhold til samfunnsutviklingen, som
planer for boligbygging, tomter, reguleringsplaner etc. På hvilken måte er de omkringliggende kommunene
koblet på informasjon og planlegging med tanke på området som en bo- og arbeidsregion. Hva
ønsker/forventer Arendal kommune av øvrige kommuner i regionen?
Vedtak: Saken utsettes.

Sak 13/21

Infosaker:

Distriktsvennlig sykepleie - et tilbud til regionen. Siri informerte
Oppdaterte søkertall fra UiA, viser 9 søkere fra region Østre Agder. Vi håper på flere. Pt er det ingen
søkere fra Gjerstad og Vegårshei. Det oppfordres til at kommunen bruker tilsendt materiell på egne FB
og nettsider for å nå sine innbyggere. Søknadsfrist er 15.april.
Samtlige regioner på Agder samarbeider med UiA om distriktsvennlige utdanningstilbud. UiA er gang
med flere DIKU søknader for distriktsvennlige tilbud. De neste studiene som tilbys kan bli
Barnehagelærerutdanning og Vernepleie
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Partnerskapet Blå Vekst Agder. Siri informerte
Liv Øyulvstad, næringssjef i Kvinesdal er ny leder i nettverket, Siri Asdal er nestleder og sekretær. Leder
er også medlem av styringsgruppen i Blått kompetansesenter(BKS) Nestleder deltok i hennes fravær
som observatør på møte i BKS 17.02. Wenche Fresvik, fra AFK er ny leder i BKS. Morten Mattingsdal er
ansatt prosjektleder, og har det daglige ansvaret. Partnerskapet Blå Vekst Agder skal ha første møte
13.april.
Partnerskapsavtalen er justert, og signert av 9 av 11 kommuner. Partnerskapet leverer ikke eget innspill
til ny Nasjonal Havbruksstrategi, men stiller seg bak innspillet fra AFK.
Kompetansepilot Agder: Mobilisering til etterspørselsdrevet kompetanseutvikling i arbeidslivet i
distriktene. Siri informerte
Kompetansepiloter skal bidra til utvikling av gode modeller og metoder for bedre samsvar mellom små
virksomheters behov og tilbudet av kompetanseutviklende tiltak i Distrikts-Norge. Alle
fylkeskommunene, med unntak av Oslo, omfattes av ordningen.
Prosjektbegrunnelsen for Kompetansepilot Agder ble vedtatt av prosjektstyre i møte 17.2. Privat sektor
i 10 distriktskommuner i Agder er primærmålgruppen for prosjektet. Planlegging av konkrete tiltak er i
gang, i første omgang kartlegging av behov hos målgruppen. Næringsforum har tidligere ytret ønske om
å selv være kontaktperson mot næringsliv i egen kommune. Utviklingsleder formilder derfor
epostadressene til de kommuner prosjektet omfatter. (Åmli, Vegårshei, Gjerstad, Tvedestrand og Risør)
til prosjektleder i AFK- Siv Hemsett.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering

Sak 13/21

Eventuelt

Representantene fra Grimstad og Froland ber om at henvendelse til kommunene ang Økonomiske tiltak i
møte med pandemien - krisetiltak, nytt tilskudd på kap. 553, post 68 (ny) kommunal kompensasjonsordning
til lokale virksomheter diskuteres. Det synes hensiktsmessig at ordningen forvaltes så enhetlig som mulig i
de 8 kommunene.
Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også
fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller
delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale
virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av
smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og
serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle
kompensasjonsordninger. Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for
reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor
omsetningssvikt i 2021. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte
avhengig av den lokale situasjonen.
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Kommunene har ikke avklart hvordan ordningen skal forvaltes pt, men sannsynligvis kommer utlysning og
søknadsbehandling til å bli håndtert av de regionale næringsfondene. Sak om forvaltningen vil bli lagt frem
for politisk behandling i kommunene.
Vedtak: Saken tas til orientering

Neste møte i næringsforum er onsdag 21.april.

For leder av Østre Agder næringsforum Bård Vestøl Birkedal
Siri Asdal– utviklingsleder næring og samfunn, Østre Agder samarbeidet
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