Møteinnkalling
Til
Næringssjefene i Region Østre Agder
Innkalling til møte i Østre Agder Næringsforum
Sted Tid
Teamsmøte Fredag 15.jan 2021
Kl 08:30 – 10:15
På grunn av nasjonale myndigheters anbefaling om ekstra innskjerping i møtevirksomhet de to første ukene
i januar ble temamøte om reiseliv utsatt. Det er behov for å diskutere andre saker og det innkalles til et
Teamsmøte. Temamøte om Reiseliv er utsatt til torsdag 18.februar
Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste
Sak 01/21

Referat fra teamsmøte 07.10.20

Forslag til vedtak: Referat godkjennes

Sak 02/21

Morrow batteries as valgte Arendal og Eyde Energipark som lokasjon for etablering av
giga batterifabrikk.

Blant 19 alternative lokasjoner på Sørlandet ble det 23.des. 2020 klart at valget for etablering ble Arendal.
Planen er å investere inntil 25 milliarder kroner i batterifabrikken, med mål om en total kapasitet på 32
gigawattimer (Gwh). Prosjektet er eid av Bjørn Rune Gjelsten (40 prosent), Agder Energi (39 prosent),
Morrows ledelse og ansatte (17 prosent) og Bellona (4 prosent).
Det første byggetrinnet er planlagt å starte i 2023, og gigafabrikken er ventet å ha ca 2.000 ansatte.
Fabrikken skal i hovedsak produsere battericeller til elbiler.
Hvordan jobber vi best mulig for å imøtekomme behov og videreutvikle regionen i forhold til videre
utvikling? Kåre Andersen innleder.
Forslag til vedtak: ……………………………………………….
Sak 02/21

Partnerskapet Blå vekst – veien videre?

Arendal v/næringssjef har hatt ledervervet i partnerskapet Blå vekst i to år. Leder, nestleder og sekretær er
nå på valg. Hvilke verv ønsker vi påta oss i Østre del av fylket for å ivareta våre interesser. Forutsetningene
for utvikling er ulike i vestre og østre del av fylket. Hva er viktig og hva bør vi fokusere på for å videreutvikle
interessene i østregionen? Kåre Andersen innleder
Forslag til vedtak: ……………………………………………….

Sak 03/21

Valg av ny leder for Østre Agder næringsforum

Bodil Slettebø har vært leder av næringsforum i 2019 og 2020. Leder velges for ett år av gangen.
Forslag til vedtak: …………… velges som leder av næringsforum for 2021
Sak 04/21

Fellesmøte med representantskapet (styret)

Forslag til saker vi ønsker å drøfte med representantskapet 12.februar
-

-

Oppfølging av resultater for gjennomført «øvelse» i formannskapene- hva er prioriterte saker og
hvordan ta dette videre? Noe bør følges opp i kommunene og noe hører hjemme på et annet
«nivå» eller krever felles innsats fra hele regionen.
Oppdraget med Reiselivsmessig infrastruktur – et samarbeidsprosjekt. Veien videre?
Transport/samferdsel og reiseliv,- Agder fylkeskommune inkluderer ikke reiselivsutfordringer i
samferdselsjobbingen- hvordan får vi en bedre dialog?

-

Hvordan jobber vi best mulig sammen i regionen?

-

Andre saker?

Forslag til vedtak: ……………………………………………….

Sak 04/21

Infosaker:
Distriktsvennlig sykepleie - et tilbud til regionen

Sak 05/21

Eventuelt

For leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø
Siri Asdal– utviklingsleder Østre Agder regionråd

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

