
Møteinnkalling  

 

Til  

Næringssjefene i Region Østre Agder 

 

Innkalling til møte i Østre Agder Næringsforum 

Sted Tid  

Teamsmøte 
   

Onsdag 3.mars 2021 
Kl 09:00 – 12:00 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Saksliste    

Sak 06/21 Referat fra næringsforum 15.01.21 
 
Forslag til vedtak: Referat godkjennes 
 

 

Sak 07 /21 Arealguiden – videreføring av avtale?  (Næringsforum ble orientert om saken juni 20.) Felix Laathe 
informerer 

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)  

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, Kristiansand, Lister og Stavanger har alle signalisert at de 
ønsker å videreføre abonnementsavtalen. Løsningen forutsetter en årlig avgift på kr 21560,- eks 
mva.  

Forslag til vedtak: næringsforum ……… 

 

Sak 08/21 Notat fra reiselivsmøte til Agder fylkeskommune – innspill ang REISELIV 

 Se eget notat.(ettersendes) 

Forslag til vedtak: næringsforum vedtar å sende innspillet angående reiselivsnæringen til Agder 
fylkeskommune som innspill til regionplanenes handlingsprogram. 
 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/01/Referat-naeringsforum-150121-Teams.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/Avtale-vedrorende-Arealguiden-og-Arendalsregionen21.pdf
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2farealguiden.no%2fregioner%2fstavangerregionen%2fkommuner%2ftime%2fkalberg&c=E,1,x0sPMo8vxC_Kl6Vi16N1epwTQ5nnE7mAob_aI1zZryClRPUofm-EagFZfXkI7msvhAZj51wWNZ6gPike4iU7B01U6reeRsK8Whnz7U5C9fHNKWhmnqyWWXlKZQ,,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2farealguiden.no%2fregions%2fstavanger-region%2flandingssider%2fmulighetsrom-for-datasenter&c=E,1,c_YmsNet4FvexXkQWzh7IC_okAlP0D76KshygEW9S6-CavJsJa-3gYi6wGaC5xrY8n1GxymBcG7C48F4pgGeSXaEFm0G_k2G99olwrAUVF8MAr8,&typo=1


Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

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) 

Forslag til vedtak: næringsforum bistår Grimstad turistkontor med piloten som del av oppdraget fra styret 
om å jobbe med reiselivsmessig infrastruktur i Østre Agder. Resultater fra piloten skal kunne benyttes av 
samtlige Østre Agder kommuner og Grimstad turistkontor informerer om gjennomført prosjekt i 
næringsforum etter endt sesong. Beløpet kr 35 000,- tas fra disp fond kto: 1207008 næring og 
samfunnsutvikling. 
 

 

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.  

Forslag til vedtak: …………………………………………………….. 

 

Sak 11/21 TEDx 2021, ny partneravtale med Østre Agder samarbeidet? Kåre Andersen orienterer. 

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.  

Forslag til vedtak: …………………………………………………….. 

 

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? 

 

Forslag til vedtak: …………………………………………………….. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/Soknad-pilot-reiselivsmessig-infrastruktur-OA-1.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/02/Vurdering-soknad-digitalt-billettsalg.pdf


Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no 

 

Sak 13/21 Infosaker: 

Distriktsvennlig sykepleie - et tilbud til regionen. Siri orienterer 

Partnerskapet Blå Vekst Agder. Siri orienterer 

 

Sak 13/21 Eventuelt 

 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum Bård Vestøl Birkedal 

Siri Asdal– utviklingsleder næring-og samfunn 


