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REFERAT MØTE I NÆRINGSFORUM 061020
Møtestad:
Møtetidspunkt:
Desse møtte:

Revsnes hotell, Byglandsfjord
06. oktober 2020 kl 1130 - 1400
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
Sigrid Bjørgum, Bykle kommune
Maya Twedt Berli, Tre på Agder
Rita Hansen, Setesdal IPR

Sak

Merknad

Ansvar
/frist

1 –Kort presentasjonsrunde
2 – Info regionrådet, v/Rita Hansen
Orientering endringer i regionrådet, pågående strategiprosess
Setesdal interkommunalt råd – endring hjemlet i ny kommunelov
Bemanning
Visit Setesdal
God og lærerik prosess for regionen med å samle seg om, og levere
tomtealternativ, til Morrow vdr Batterifabrikk.
3 – Tre på Agder
Tre på Agder – ny klyngesatsing for trebasert næring. Orientering v/
prosjektleder Maya Twedt Berli. Kort om bakgrunn, status og målene
fremover. Hvordan kan vi spille på lag med kommunene?
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https://www.trepaagder.no/om-oss/
Se vedlagte presentasjon. Ta gjerne kontakt!
4 – Prosjekt Agder Angus
Prosjekt Agder Angus. Utvikling av «høyfjells» produsert kjøtt til
forbrukere/serveringssteder for Meny. Muligheter for Setesdal?
Orientering v/Ingunn Kile, Åseral kommune (pilotkommune)
Se vedlagte presentasjon. Ta gjerne kontakt!
5 – Informasjon IN v/Anne Britt Bjørdal
Koordinering statlige koronamidler til kommunene: ta kontakt med IN
når søknaden kommer. Husk også tildelingsoversikten på nettsida:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/hvem-har-fatt-finansiering-fraoss2/ Her kan alle enkelt sortere på fylke, kommune osv.
Høyt aktivitetsnivå og stort trøkk i organisasjonen.
IN har bevilget vesentlig mer hittil i år enn i normalår – ref krisepakker.
Fortsatt midler i systemet; både koronamidler og i de ordinære
ordningene. Unntaket er landbruk, her er midlene brukt opp.
Ikke alle krisepakker treffer like godt i virksomhetene i regionen.
Vær spesielt oppmerksomme på kommende pakke for reiselivet.
Minner om at IN tilbyr et mye bredere spekter enn «bare» penger og
finansiering.
Ambisjoner er viktig. Push bedriftene til å se litt fremover og tenkte
strategisk og langsiktig – ikke bare drift fra dag til dag. Styringssignaler
fra øverste hold i IN => tenk internasjonalisering og eksport!
6 – Informasjon fylkeskommunen v/Torleiv Momrak
Se vedlagte presentasjon.
7 - Re-start av prosessen med å se på hvordan andre regioner
organiserer næringsforum v/Torleiv og Rita
Torleiv orienterte om arbeidet i næringsgruppa som forvalter regionalt
næringsfond øst i Agder. To fra vårt næringsforum var, sammen med
Torleiv, observatører på møte der i fjor.
Fått veileder, vedtekter osv, samt søkt opp tilsvarende for andre
regioner. Mye å lære av andre.
Behov for å opprette arbeidsgruppe som kan jobbe med dette mellom
møtene i næringsforum.
Øyvin og Rita deltar i arbeidsgruppa. Torleiv og Anne Britt kan brukes
som sparringspartnere i prosessen. Flere må gjerne melde seg på - gi i
så fall beskjed til Rita.
I etterkant av møtet har Torbjørg meldt sin interesse, og blir med i
arbeidsgruppa.

Rita
inviterer

8 – Neste møte
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Neste møte mandag 23. november kl 1200 – 1400 m/frivillig felles lunsj i
forkant av møtet.

Rita
inviterer

Med helsing
Setesdal interkommunalt politisk råd

Rita Hansen
dagleg leiar
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