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Møteinnkalling 

 

 

 

Til 
Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene 

 
Innkalling til møte i Næringsforum 

Sted Tid  

Arendal, Eurekabygget Langbrygga, fellesarealet 4, etg Ons 18.aug.  
Kl 12.00-13.30 

 

 

Felles lunsj for Østre Agder næringsforum og Partnerskapet Blå Vekst Agder kl 11.30 i Eurekabygget, 4 etg. 

Møte i næringsforum 12.00 – 13.30  

Invitasjon fra Arendal kommune til felles opplegg og arrangement ble sendt ut 08.07.   

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Saksliste    

Sak 22/21 Referat fra næringsforum 21.04 og 2.juni (samarbeidsmøte med kommunedirektørgruppa) 
 
Forslag til vedtak: Referat godkjennes 
 
 
Sak 23/21  Innspill til regional virkemiddelgjennomgang og prosjektevalueringen av Invest in Agder 
 
Agder fylkeskommune har sendt ut rapporten om regional virkemiddelgjennomgang og 
prosjektevalueringen av Invest in Agder på høring, med ønske om innspill. Frist for innspill er satt til 1.okt.  
 

Kontaktpersoner er Linn Therese Andersen Bjugan (Linn.Therese.Andersen.Bjugan@agderfk.no   Tlf: 47 67 
1000) og Nina Kyllingstad (nina.kyllingstad@agderfk.no Tlf: 474 46 437) 

Agder fylkeskommune ønsker med høringen å få innspill på:  
- rapporten om regional virkemiddelgjennomgang – hvordan kan dagens virkemidler utnyttes best 

mulig?  
-  prosjektevalueringen av Invest in Agder – hva kan gjøres for å bidra til økt vertskapsattraktivitet i 

Agder?  
Knyttet til de to rapportene, ønsker fylkeskommunen innspill på følgende spørsmål:  
1. Hvilke overordnede tanker har deres organisasjon til konklusjonene i rapporten til Samfunnsøkonomisk 
analyse?  
2. Hvordan ønsker deres organisasjon å arbeide videre med funnene fra den regionale 
virkemiddelgjennomgangen?  

3. Hva vil være viktige forutsetninger for at vi skal lykkes med et felles etablerersenter for hele Agder?  

4. På bakgrunn av sluttrapporten fra Invest in Agder-prosjektet – hva vil det være viktig at Agder 
fylkeskommune retter oppmerksomheten mot i arbeidet med vertskapsattraktivitet i regionen?  
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Spesielt til kommunene:  
5. Vil det fra kommunens side være ønskelig med et eierskap i et felles interkommunalt etablerersenter for 
hele regionen?  

6. Vil det fra kommunes side være interesser for å kjøpe førstelinje-tjenester fra et felles regionalt 
etablerersenter?  

7. På hvilken måte kan Agder fylkeskommune bistå kommunene med økt vertskapsattraktivitet?  
 
Ønsker Østre Agder samarbeidet å levere inn et samlet innspill i forbindelse med høringen? 
 
Forslag til vedtak: utformes i møtet 
 
 
Sak 24/21 Oppfølging av prosess etter samarbeidsmøte med kommunedirektørgruppa. 

Gjennomgang i kommunene.  

Forslag til vedtak: utformes i møtet 
 
 
Sak25/21 «Koronamidler» Kompensasjonsmidler – til lokale virksomheter  

Hvordan har kommunene håndtert dette så langt, og hvilke erfaringer har dere gjort? Kan vi dele noe  
suksesskriterier før neste tildelingsrunde? 
 
Forslag til vedtak: utformes i møtet 
 

 

Sak26/21 Eventuelt 

 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal 

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 


