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Møtereferat 

 

 

 

 

 

Næringsforum 

 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal Arendal, Eurekabygget Langbrygga,  
fellesarealet 4, etg 

Onsdag 
18.august 2021 
kl. 12.00-13.30 

 

Til stede 

Bodil Slettebø Grimstad kommune, Kåre Andersen og Nina Hopstock Arendal kommune, Anne Torunn 
Hvideberg Tvedestrand kommune, Bård Vestøl Birkedal Risør kommune, Torleiv Momrak Agder 
fylkeskommune, Siri Asdal, Østre Agder IPR 
 
Tilstede på deler av møtet: 
Ole Tom Tjuslia Froland kommune,  
 
Forfall: 
Yngve Ramse Trædal Åmli kommune, Ole Andreas Sandberg Gjerstad kommune, Chantal van der Linden 
Vegårshei kommune,  
 
Møteleder: Bård Vestøl Birkedal  

 

Mange takk til Kåre og Nina som hadde lagt opp et spennende 2-dagers program i 

forbindelse med Arendalsuka og for god lunsj. 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

Saksliste   

Sak 22/21  Referat fra næringsforum 21.04 og 2.juni (samarbeidsmøte med kommunedirektørgruppa) 

 
Vedtak: Referatene 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. flere av kommunene har bedt om utsatt høringsfrist. Kommunene jobber 
på ulike måter og har ulike synspunkt på prosess og fremgangsmåte for gjennomgangen. 
Forutsetningene er ulike og konsekvenser rammer også ulikt. 
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Vedtak:  Næringsforum ønsker at den enkelte kommune vurderer aktuelle innspill til regional 
virkemiddelgjennomgang og prosjektevalueringen av Invest in Agder. Det vurderes derfor 
som ikke hensiktsmessig å levere et samlet innspill fra Østre Agder  

 

Sak 24/21 Oppfølging av prosess etter samarbeidsmøte med kommunedirektørgruppa. 
Gjennomgang i kommunene. 

 Vedtaket følges opp i kommunene av sekretariatet. Foreløpig er det gjennomført møter 
med næringssjef og ledelse i Gjerstad, Grimstad, Risør og Froland. Resterende møter vil bli 
foretatt fortløpende og resultater følges opp i næringsforum og i kommunedirektørgruppa.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
 
Sak25/21 «Koronamidler» Kompensasjonsmidler – til lokale virksomheter  

Midlene er hovedsakelig fordelt gjennom næringsfondene. Det ble utarbeidet en 
fordelingsnøkkel, samt tildelingskriterier. Det første tildelingsbrevet ga muligheter for noe 
mer fleksibilitet enn de resterende. Godt samarbeid om kriterier mellom kommunene ga 
god synergi og nytte. Mye tyder på at bedriftene opplevde samsvar i vurderingene fordi det 
var likhet i tildeling og kriterier. Vil gjerne dele tildelingskriteriene med hverandre.  
 

Vedtak: Erfaringsdelingene tas til orientering 
 

Sak26/21 Eventuelt 

Torleiv Momrak informerte om at det finnes ekstra tilskudd til bedriftsintern opplæring 
(BOAmidler) med søknadsfrist 1.sept.  

 

Neste møte er 22.september i Tvedestrand. Da er masterstudentene fra UiA tilstede som observatører.  

 

 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal 

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 

 


