
 

Felles formannskapssamling for de åtte østre Agder 

kommunene med tema: «Vertskapsrollen». Hvor godt kjent 

er vi med regionenes næringsliv og hvilke forutsetninger må 

ligge til grunn for at Østre Agder kan rigges som et godt 

vertskap for næringslivet til og i regionen? 

 

Program 

11.30 - 12.00 Lunsj og mingling (tapas i gata) 

12:00 – 14:00 

 Velkommen til felles formannskapssamling. Robert Cornels Nordli, ordfører i Arendal og 

styreleder i Østre Agder regionråd 

 Hvordan jobber Grimstad kommune med UiA? Beate Skretting, ordfører i Grimstad 

 Hva er Universitetet i Agder, hvordan samhandle for å innovere og utvikle regionen vår?  

Sunniva Whittaker, rektor ved Universitetet i Agder 

 Regionplan Agder 2030 - hvordan nå hovedmålet i regionplanen? Ann Camilla Schulze-Krogh 

avd.leder, Bærekraftig utvikling, Agder fylkeskommune 

Hvordan ser ulike bransjer på mulighetene for å utvikle et robust og bærekraftig næringsliv? Hvilke 

forutsetninger er avgjørende? 

 GCE NODE - hvordan være godt vertskap for en verdensledende og konkurranseutsatt 

næring? Anne Lene Dale, administrerende direktør  

 Biozin Åmli -  Industriell storsatsing i Østre-Agder- Fra sørlandsskog til avansert bioolje og 

grønn energi. Thomas Skadal, administrerende direktør i Biozin Holding AS 

 Blått kompetansesenter i Sør - hvordan utnytte de fortrinnene som finnes i landsdelen når 

det gjelder marin verdiskapning? Jan Atle Knudsen, forskningssjef Havforskningsinstituttet 

Flødevigen 

Pause 20 min - kaffe og frukt 

14:20 – 15:30 

 Foamrox as, Innovasjon i byggenæringen, hva må til? Kjell Håkon Helgesen, daglig leder og 

grunder  

 USUS - næringsklyngen for reiseliv, kultur og opplevelser på Sørlandet. Lokale opplevelser i 

verdensklasse? Synnøve Elisabeth Aabrekk, daglig leder USUS AS 

 Rikets tilstand, med blikk for Østre Agder!  

Gunnar O. Lindaas, avdelingsleder analyse Agder fylkeskommune  

 Næringsattraktive kommuner. Resultater fra næringsundersøkelse – hva nå Østre Agder?  

Jan Ole Rypestøl, seniorforsker, Norwegian Research Centre AS NORCE 

 

 

Når:  Onsdag 15.januar 2020  

Hvor:  Universitetet i Agder  

               Campus Grimstad 

Møteleder: Robert Cornels Nordli 



Pause 30 min – lefseruller og kaffe/te 

16:00 – 17:30 

 Hvilke tanker gjør vi oss? Refleksjoner sett fra næringsforeningene.  Morten Haakstad og 

Hanne Guldbrandsen, ledere i næringsforeningene Arendal og Grimstad 

Hva må til for å utvikle det nye Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig 

region? Refleksjon og meningsutveksling.  

 Veien videre – hva er suksesskriteriene for en god og bærekraftig utvikling? Arne Thomassen, 

Fylkesordfører Agder fylkeskommune 

 

17:30 – 18:30  

Omvisning på Mechatronics Innovation Lab(MIL) eller I4Helse  

 

 

 

 

          

Om I4Helse 

I4Helse er et senter for innovasjon og tjeneste- 

utvikling innenfor helse og omsorg ved UiA. 

Senteret er gitt navnet i4Helse hvor de fire i-ene 

står for Ide-Involvering-Innovasjon–Implementering 

og illustrerer i tillegg kvadruppel helix tenkningen. 

I4Helse vil være en katalysator for å utløse 

innovasjonskraften innenfor e-Helse og 

velferdsteknologi. Behovet for nye løsninger som 

skaper en enklere arbeidshverdag for ansatte, 

bedre løsninger for brukerne og robuste tjenester 

innenfor offentlige budsjettrammer er enormt. 

I4Helse AS vil, sammen med brukerne, offentlig 

sektor forsknings- og utdanningsmiljøene, 

virkemidlene og næringslivet initiere og legge til 

rette for bærekraftig verdiskaping, lokalt, regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt. 

Inger Holen, administrerende direktør  

 

Om Mechatronics Innovation Lab 

Mechatronics Innovation Lab AS (MIL) er et nasjonalt 

senter for innovasjon, pilotering og teknologi- 

kvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende 

fagområder. MIL er en del av den nasjonale 

infrastrukturen for endring av prosesser, produkter, 

tjenester, organisering og forretningsmodeller . 

Formålet til MIL er å styrke bedriftenes konkurranse-

evne og markedsposisjon ved å tilby en rekke 

innovasjonstjenester som i dag ikke finnes.  

Vi assisterer med å redusere tid fra idè til marked og 

effektivisere eksisterende produksjonsprosess. 

Videre vil våre kunder kunne redusere risiko og 

kostnader knyttet til innovasjon. 

Senteret retter seg mot alle næringer og industrier 

hvor mekatronikk er relevant.Med våre teknologier, 

ressurser og partnere bidrar vi til at bedrifter og 

gründere overkommer innovasjons-barrierer som 

tilgang til kompetanse, testfasiliteter og teknologi. 

Bernt Inge Øhrn, daglig leder   

 


