2015/71-26

Rita Hansen

12.06.21

REFERAT MØTE I SETESDAL NÆRINGSFORUM 2. JUNI 2021
Møtestad:
Møtetidspunkt:
Desse møtte:

Teams-møte
2. juni 2021 2021 kl 1100 - 1300
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
Gunn Marith Homme og Magnus Berg, Valle kommune
Trine Tharaldsen og Sigrid Bjørgum, Bykle kommune
Connie Barthold,Ev jemoen Næringspark
Inge Eftevand, Evje og Hornnes kommune
Roy Bakke, Setesdal IPR
Rita Hansen, Setesdal IPR

Sak

Merknad

Ansvar
/frist

1 – Informasjon Innovasjon Norge v/Anne Britt
3 nye søkbare potter:
1 – Omstilling av reiselivs-, event- og serveringsnæringene. 850 mill. Absolutt frist
30. september. Forløpende søknadsbehandling.
Samarbeidsprosjekt/nettverksprosjekt mulig. Ingen særskilte krav til
innovasjonsgrad.
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-avreiselivsaktiviteter/850-millioner-kroner-til-restart-av-event--serverings--ogreiselivsnaringene/
2 – Støtte for store, publikumsåpne arrangement. 30. september absolutt frist.
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/reiseliv/finansiering-avreiselivsaktiviteter/stotteordning-for-store-publikumsapne-arrangementer-2021/
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3 – Ekstraordinært innovasjonstilskudd – alle typer næringer. Relativt høy
forventning til innovasjonsgrad.
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansieringfor-innovasjon-og-utvikling/ekstraordinart-innovasjonstilskudd-2021/
Generell, toppstyrt nasjonal forventning fra Innovasjon Norge: Omstilling. Grønn
omstilling. Digital utvikling.
Minner som alltid om tildelingsoversikten på nettsida:
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/hvem-har-fatt-finansiering-fra-oss2/ Her
kan alle enkelt sortere på fylke, kommune osv.
2 – Informasjon fylkeskommunen v/Torleiv
Bedriftsintern opplæring (BIO-midler). Alle søknader behandlet. 83 søknader,
innvilga 58 søknader. 5 søknader frå region Setesdal, 4 fra Bykle, 1 fra Valle.
Ingen fra Bygland, Evje og Hornnes eller Åseral.
13,8 millionen går ut i første om gang, noe midler igjen så det blir en ny,
søknadsrunde til høsten – da med mindre midler i potten.
Andre tema i utvalg klima, næring og miljø
- tilskuddsordning blå næringer (både innland og kyst)
- følge opp matstrategi Agder med forstudie
- regional virkemiddelgjennnomgang i Agder – høring, frist september
3 – Informasjon strategisk næringsplan v/Trine
Trine informerte om oppstarten av arbeidet med strategisk næringsplan i Bykle
kommune.
Meget interessant for alle i forumet å få innblikk i prosessen og arbeidet som er
satt i gang. I en runde rundt skjermen orienterte deltakerne om ev. planer i egen
kommune. Enige om å ha orientering igjen på senere møte.

Se vedlegg

4 – Informasjon SIPR v/Rita
Rita orienterte kort om strategiprosessen i Setesdal IPR og om de politiske og
administrative strukturene i rådet. Orienterte også om ønske om å se prosessen i
sammenheng med kommende Regional plan Setesdal v/Agder fylkeskommune.
Torleiv sjekker ut status og gir tilbakemelding.

Se vedlegg

Oppfølging av strategien blir tema på senere møter.
5 – Struktur mv - næringsforum
Status arbeidet med vedtekter, intern veileder osv:
Øyvin oppdaterer vedtekter med de to innspillene som fremkom i forrige møte, og
som vi da konkluderte med å ta inn i vedtektene, og sender deretter ut til alle.

Øyvind
oppdaterer
og sender
ut

Status arbeidet med mandat for å formalisere Setesdal næringsforum som
faglig nettverk.
Forslaget fra arbeidsgruppa (Trine, Knut Olav og Rita) ble gjennomgått. Innspill på
å føye til «/styre» innledningsvis. Dette som tilpasning til organiseringen av næring
i Evje og Hornnes kommune, hvor Connie sin linje er styret i Evjemoen
næringspark. Rita oppdaterer dokumentet og sender ut.

Se vedlegg

Mandat skal til sist vedtas av kommunedirektørene, og er satt opp som egen sak
til neste kommunedirektørmøte. Rita oppdaterer forum etter møtet.
Status arbeidet med vurdering av ev støtteordning nydyrking
Rita tar kontakt med Inge og Ingunn.
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Videre prosess:
• Vedtekter regionalt næringsfond + ev. landbruk/nydyrking => politisk behandling
• Formalisert mandat mv for Setesdal næringsforum => administrativ behandling i
KU (kommunedirektørutvalget) 14. juni 2021
6 – Arrangementsstøtte – vårens søknadsrunde v/Rita
To søknadsrunder:
• Våren - frist i går, 1. juni
• Høsten – frist annonseres senere
Budsjettpost 200 000,- (totalt for året) + rest frå tidligere år. 7 søknader innen
fristen, totalt søknadsbeløp 855 000,-. Synspunkter på enkelte av søknadene gitt i
møte.
https://setesdalregionrad.custompublish.com/arrangementsstoette.484464.no.html
7 – Neste møte
Neste møte blir etter ferien.

Rita
inviterer

Med helsing
Setesdal interkommunalt politisk råd

Rita Hansen
dagleg leiar
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