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REFERAT MØTE I NÆRINGSFORUM 25. JANUAR 2021
Møtestad:
Møtetidspunkt:
Desse møtte:

Teams-møte
25. januar 2021 kl 1030 - 1200
Anne Britt Bjørdal, Innovasjon Norge
Torleiv Momrak, Agder fylkeskommune
Øyvin Moltumyr og Ingrunn Kile, Åseral kommune
Knut Olav Forgard og Inge Olav Fjalestad, Bygland kommune
Torbjørg Trydal og Kristin Furuløkken, Valle kommune
Connie Barthold, Evjemoen Næringspark
Inge Eftevand, Evje og Hornnes kommune
Rita Hansen, Setesdal IPR

Sak

Merknad

Ansvar
/frist

1 – Info regionrådet, v/Rita
Bemanningssituasjonen:
Roy Bakke starta hos oss i 50% stilling nå i januar, arbeidsfelt er
reiseliv/Visit Setesdal.
Engasjement lyst ut med søknadsfrist 7. februar. Bruker
rekrutteringsfirma. Tips gjerne aktuelle kandidater!
UiA er «på». Godt samarbeid med de andre regionene. Desentralisert
sykepleiestudium starter opp til høsten, studiested Setesdal vgs avd
Hornnes. Egen «opptakskø» i Setesdal. Det jobbes også for
distriktsvennlige studieplasser innen vernepleie og
barnehagelærerutdanning.
Setesdal, Lister og Østre Agder er med i 3-årig prosjekt Mobilisering til
kompetanseheving i distrikts-Agder (kompetansepilot i dagligtale). Agder
fylkeskommune er prosjekteier og har prosjektledelse. Rigging i disse
dager. Legger infoblad med i referatet.
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Fått tilsagn fra fylkeskommunen om støtte til prosjekt for å utarbeide en
forretningsplan for utvikling av et el-sykkel-system. Private virksomheter
fra alle kommunene våre er med, og resultatet skal komme alle til gode.
Kommer info på nettsida etter hvert. Aktiv turisme vil bli tema i regional
mobilitetsplan Agder.
Budsjett 2021. Vridning mot våre strategiske satsingsområder.
Arrangementsstøtte: 200 000,Regionalt næringsfond Setesdal: 700 000,-, hvorav 200 000 er egne
midler og 500 000 fra fylkeskommunen. Budsjettert med samme beløp fra
fylkeskommunen som i 2020, pt uavklart nivå for 2021.
2 – Informasjon Innovasjon Norge v/Anne Britt
Høyt aktivitetsnivå, stor saksbehandlingsmende og pålagt hjemmekontor.
2020 var all-time-high. Hele 652 mill til Agder, hovedsaklig grunnet covid19.
Ingen ekstraordinære ordning pt, men kan komme. Vær obs på
kompensasjonsordninger, og push bedrifter til å følge med i timen.
Ordinære ordninger 2021: samme nivå som tidligere.
Fokus internasjonalisering, som også er styringssignal fra øverste hold i
IN.
Jobber med nasjonal reiselivsstrategi, som skal legges frem 1. mars.
Bærekraft blir hovedretning på alt. «EUs nye taksonomi», er et
klassifiseringssystem med kriterier for å bestemme hvorvidt en
aktivitet/prosjekt kan anses som bærekraftig. Bærekraft, miljø og klima blir
avgjørende fremover.
Landbruk samme nivå som i fjor. Ca 30 mill. Meldt inn mange saker. Gikk
tidlig tom i fjor, viktig å komme i gang med god planlegging.
Hotell-nettverket utvikler seg veldig positivt, og har god driv og
prosjektledelse. Adventure-nettverk med naturbaserte aktiviteter også på
trappene.
Minner om tildelingsoversikten på nettsida:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/hvem-har-fatt-finansiering-fraoss2/ Her kan alle enkelt sortere på fylke, kommune osv.
3 – Informasjon fylkeskommunen v/Torleiv
Bio-virkemiddel ikke fått ekstra fokus i 2021. 2,5 mill. Arbeider med
innretning på bruk av midlene.
Sak vdr fylkeskommunale tilskuddmidler behandles i hovedutvalg for
næring, klima og miljø om kort tid.
Ca 12,5 mill blir lyst ut i februar.
Virkemiddelgjennomgang. Prosessen fortsetter, blant annet blir det lyst ut
en anbudskonkurranse vdr konsekvensutredning.
Sekt-samlinger. Fylkeskommunen ønsker å sette i gang med slike
samlinger igjen. Ønsker imidlertid primært å ha fysiske samlinger, og
avventer situasjonen noe.
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4 – Arbeidsgruppas arbeid så langt
Ref sak 7 på forrige møte i næringsforum: Re-start av prosessen med å
se på hvordan andre regioner organiserer næringsforum, hvor vi satte ned
en arbeidsgruppe.
Ikke helt ferdigknadd i arbeidsgruppa, men godt i gang. Brukt KS
advokatene for å finne løsning som er gjennomførbar mht fullmakter.
Vi sender det vi har så langt, med frist for innspill fra næringsforum 12.
februar. Deretter møtes arbeidsgruppa igjen og jobber videre.





Utkast vedtekter regionalt næringsfond Setesdal
Utkast intern veileder
Utkast standard utbetalingsvilkår for tilskudd til prosjekter
Utkast bekreftelse på aksept av vilkår

Utkast
sendes ut

Rita

Innspill
ønskes

Frist 12/2
Alle

Mandat for regionalt næringsforum Setesdal har vi ikke starta på, kun fått
tak i en grei mal.
5 – Søknad fra Tre på Agder
Søknad til regionalt næringsfond fra Tre på Agder, klyngesatsing for
trebasert næring. Søknad sendt 7 aktører; næringsfond og Innovasjon
Norge.
Saka ble drøfta. Godt prosjekt, med stort potensiale. Men «spleiselag»
mellom næringsfond er neppe en hensiktsmessig finansieringsmodell.
Søknaden blir avslått.
6 – Runde rundt skjermen
Kommunevis oppdatering og orientering, spesielt om kommunenes bruk
av de kommunale covid-19 midlene.
7 – Neste møte
Neste møte blir etter møte i arbeidsgruppa, og dato avklares når Rita
tilbake på jobb.
Eventuelt
Del erfaringer og bruk hverandre.
Eget teams-område opprettes.
Bykle har hatt ansettelsesprosess næringsrådgiver. Inkluderes i forumet
når klart.

Rita
inviterer

Med helsing
Setesdal interkommunalt politisk råd

Rita Hansen
dagleg leiar
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