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REFERAT MØTE I SETESDAL NÆRINGSFORUM 9. APRIL 2021
Møtestad:
Møtetidspunkt:
Desse møtte:

Teams-møte
9. april 2021 kl 1030 - 1200
Anne Britt Bjørdal, Innovasjon Norge
Torleiv Momrak, Agder fylkeskommune
Ingrunn Kile, Åseral kommune
Knut Olav Forgard og Inge Olav Fjalestad, Bygland kommune
Gunn Marith Homme og Magnus Berg, Valle kommune
Trine Tharaldsen og Sigrid Bjørgum, Bykle kommune
Connie Barthold, Evjemoen Næringspark
Inge Eftevand, Evje og Hornnes kommune
Atle Tjelflaat, EVA-senteret
Rita Hansen, Setesdal IPR

Sak

Merknad

Ansvar
/frist

Presentasjonsrunde rundt skjermen
1 – Kompetansepilotprosjektet v/Siv Hemsett, prosjektleder Agder
fylkeskommune
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. Behov for
kobling mot private virksomheter ifm kartlegging.

Se vedlagte
presentasjon

Siv orienterte om status i prosjektet, bedriftspanelet som er i
støpeskjeen og samlingen som planlegges i september.
Det ble også en gjennomgang og demo av nettløsninga Power BI.
Denne kobles til mål i Regionplan Agder 2030 og bærekraftmål «God
Utdanning», og viser:
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• Sysselsettingsandel og andel i yrkesaktiv alder
• Utdanningsnivå
• Andel ansatte etter hovednæringer / detaljert næringsoversikt
• Antall bedrifter gruppert etter antall ansatte
Prosjektets infoside: https://agderfk.no/vare-tjenester/kompetanse-ogarbeidsliv/kompetansepilot-agder/
(Nederst på siden er det link til statistikkløsningen Power BI.)
2 – Informasjon Innovasjon Norge v/Anne Britt
Landbrukskassa er tom. Stor pågang.
Distriktsoppdraget/distriktsramme: noe midler igjen.
Kompensasjonsordninger – omsetningssvikt, ekstrakostnader ifm
smittervern, faste uungåelige kostnader.
Matnasjonen Norge.
Vær obs på markedet for motorsyklister og veteranbilentusiaster.
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
Bedriftsintern opplæring (BIO-midler).
Regional virkemiddelgjennnomgang i Agder - Rapport fra
Samfunnsøkonomisk analyse. Sak til politisk behandling i
fylkeskommunen. Blir sannsynligvis sendt på høring.
https://sru.agderfk.no//api/utvalg/200044/moter/469409/behandlinger/7/0
Mat og reiselivsnæringa: sak til politisk behandling i fylkeskommunen i
mai 2021.
3 – Informasjon EVA-senteret v/Atle Tjelflaat
Atle Tjelflaat, Etablerersenter Vest-Agder IKS (det vil si EVA-senteret),
orienterer om tjenestene deres – som nå også grundere mv i våre
kommuner kan benytte seg av.
Se https://eva.origin.no/booking og Kurs – EVA (evasenter.no) .
Bistår også ved valg av selskapsform osv.
Kontaktinfo Atle: tlf 901 13 017, e-post: atle@evasenter.no
www.evasenter.no.
4 – Informasjon v/Roy Bakke, Setesdal IPR
Roy Bakke, som fra og med 1. januar arbeide med reiseliv i Setesdal
IPR ved årsskiftet, orienterer om reislivssatsinga vår og Visit Setesdal.
4 – Struktur mv - næringsforum
Vedtekter, intern veileder osv:
Det kom inn to innspill til mindre endringer.
a) Nødvendige offentlige godkjenninger og løyver må være på
plass før det gis tilsagn om tilskudd til tiltak innen bygg og
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anlegg. 25 % av tilskuddet holdes tilbake inntil offentlige
ferdigattester ligg føre.
b) Som hovedregel er vi restriktive når det kommer til å innvilge
tilskudd til kjøp av omsettelig løsøre
Endringsforslagene ble drøftet og vi konkluderte med å innarbeide dem i
vedtektene.
Trine, Knut Olav og Rita godt i gang med mandat mv for å formalisere
Setesdal næringsforum som faglig nettverk. Blir sak til neste møte.
Rita
sender ut

Minigruppe som kan vurdere ev støtteordning for nydyrking og
retningslinjer. Rita tar kontakt med Inge og Ingunn.
Videre prosess når arbeidsgruppene ferdig:
• Vedtekter regionalt næringsfond + ev. landbruk/nydyrking => politisk
behandling
• Formalisert mandat mv for Setesdal næringsforum => administrativ
behandling i KU (kommunedirektørutvalget)
6 – Neste møte
Neste møte blir 2. juni kl 1100 - 1300

Rita
inviterer

Med helsing
Setesdal interkommunalt politisk råd

Rita Hansen
dagleg leiar

Postboks 4 4747 Valle
Kommunehuset 4747 Valle

T 37 93 75 00
E post@setesdal.no

Bank: 2890 67 12905
Org. nr. 981 543 556

www.setesdal.no

side 3 av 3

