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 Referat fra møte i Østre Agder næringsforum 15.01.21  

 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal Møtet ble gjennomført på Teams  Fredag 15.januar 
2021 
kl. 08.30-10.15 

 

Til stede på Teams 

Bodil Slettebø, Grimstad kommune 
Kåre Andersen, Arendal kommune 

Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune 
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune 

Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune 
Yngve Ramse Trædal, Åmli kommune 

Chantal van der Linden, Vegårshei kommune 
Torleiv Momrak, Agder fylkeskommune 

Forfall: 
Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune 

 
Fra sekretariatet møtte: Siri Asdal 

Leder Bodil Slettebø ledet møtet 
 

GODT NYTT ÅR! 
På grunn av nasjonale myndigheters anbefaling om ekstra innskjerping i møtevirksomhet de to første ukene 

i januar ble temamøte om reiseliv utsatt til torsdag 18.februar. Behov for å diskutere andre saker gjorde at 

det ble innkalt til ordinært næringsforum/Teamsmøte på samme tidspunkt.  

 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

 

Saksliste   

Sak 01/21  Referat fra næringsforum/teamsmøte 07.10.20  

Vedtak:  Referatet 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 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/10/Referat-naeringsforum-7.10.20-Teams.pdf
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utvikling? Kåre Andersen informerte om at han som prosjektkoordinator kommer til å ha en sentral rolle i 
videre arbeid. Næringsavd i Arendal kommune vil bli styrket med ytterligere to pers. Det jobbes for endelig 
avtale med Morrow med plan om vedtak i april. Avtalen sikrer Morrow batteries konfidensialitet og 
eksklusivitet og vil ha begrensninger for inngående samarbeid med andre kommuner underlagt visse 
forutsetninger.  
 
Det er interessant med samarbeid, men foreløpig uklar på hvilke nivå det kan foregå. Både 
fylkeskommunen og kommunene er positive til samarbeid. Det vil være ulike muligheter i ulike deler av 
regionen og det er ønskelig å legge til rette for ytterlige utvikling og vekst for underleverandører som 
sammen vil kunne danne grunnlaget for en «batterikyst». Det pågår samtaler i forhold til diverse 
infrastruktur.  
Det kan være aktuelt å samarbeide om følgende i Østre Agder: 
- levering/tilføring av kraft 
- underleverandører, komplementære næringer 
- rekruttering, «onboarding» 
- bosetting 

Vedtak: Næringsforum tar informasjonen til orientering ønsker å bli holdt løpende oppdatert om videre 
utvikling i forhold til nytte og interesse for videre utvikling og konkret samarbeid. 
 
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 innledet.  
 
Iflg. partnerskapsavtalen skal det velges ny leder, nestleder og sekretær i partnerskapet innen utgangen av 
februar. Leder stiller ikke til gjenvalg. Bodil Slettebø fra Grimstad har sagt seg villig til å stille som nestleder, 
forutsatt at en annen tar ledervervet, Siri Asdal fra Østre Agder regionråd kan stille som sekretær.  
 
Det har vært tradisjon for at leder representerer partnerskapet i styringsgruppen for Blått 
Kompetansesenter Sør(BKS). Ny leder bør også gå inn i den rollen og det er kommunisert til BKS. 
Styringsgruppen i BKS skal ha sitt neste møte 17.2.2021, og ny leder i partnerskapet bør være på plass til 
det. 
 
Vedtak: Kandidaturene for vervene nestleder og sekretær til Partnerskapet Blå vekst fremmes på møte 
2.februar 2021 

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. 
Næringsforum og utviklingsleder takket Bodil for godt gjennomført arbeid og konstruktivt samarbeid.  

Vedtak: Bård Vestøl Birkedal ble valgt som leder av næringsforum for 2021 

Sak 04/21 Fellesmøte med representantskapet (styret) 
Representantskapet avgjør om de vurderer det som hensiktsmessig å gjennomføre fellesmøte med 
næringsforum på Teams 12.februar, eller om de ønsker å avvente til man kan samles fysisk.  
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Oppfølging av resultater for gjennomført «øvelse» i formannskapene- tas videre av representantskapet og 
sekretariatsleder. Innspillene er sammenstilt og det er ønskelig å ta saken videre på en felles 
formannskapssamling når situasjonen igjen tillater å møtes fysisk. Alternativt vil det bli lagt frem for 
kommunedirektørutvalget og representantskapet som underlag/innspill til RPA handlingsprogram. 

 

I fellesmøte ønsker næringsforum å drøfte følgende saker:  

- Etableringen av Morrow batteries i Eyde industripark. Hvordan står vi samlet og bistår hverandre 

for å utvikle Agder til «norges batterikyst»?  

- Transport/samferdsel og reiseliv, - Agder fylkeskommune inkluderer ikke reiselivsutfordringer i 

samferdselsjobbingen- hvordan får vi en bedre dialog? 

- Oppdraget fra styret ang: Reiselivsmessig infrastruktur – et samarbeidsprosjekt. Veien videre?    

- Hvordan jobber vi best mulig sammen i regionen? 

 

Vedtak: Siri utformer et notat/sak som kan brukes som underlag for diskusjon omkring Transport/ 
samferdsel og reiseliv i et regionalt perspektiv. 

 

Sak 04/21 Infosaker: 

Distriktsvennlig sykepleie - et tilbud til regionen, Siri orienterte: 
Universitetet i Agder vedtok i styremøte i oktober å tilby distriktsvennlig bachelor i sykepleie i Agder. Antall 
studieplasser blir fordelt til regionene og Østre Agder får tildelt 12 av totalt 40 plasser.  

Målgruppen er i hovedsak studenter som på grunn av jobbtilknytning og familiesituasjon ikke har mulighet 

til å studere på campusene i Kristiansand eller Grimstad og heller ikke på normert tid. Behovet for 

sykepleiere i distriktene er stort. Siri informerte Helse- og omsorgslederforum om muligheten 8.januar og 

helse og omsorgslederne i kommunene ønsker tilbudet velkommen. Skal informere representantskapet 

22.01. I Østre Agder gjelder tilbudet til studenter med bostedsadresse Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør og 

Tvedestrand. https://www.uia.no/studier/sykepleie3 Det er viktig å kunngjøre muligheten i kommunene 

med mål om å fylle de 12 plassene. Det jobbes med å ferdigstille en avtale mellom UiA og regionrådene, 

samt en avtale med Agder fylkeskommune om bruk av lokaler (VgS). 

Prosjekt ombygning av fossilt drevne anleggsmaskiner til elektrisk drift og utvikling av ladeinfrastruktur, 

Siri orienterte: 

Froland kommune har sammen med en privat initiativtaker lansert ideen om å utvikle teknologi og 

produksjonskapasitet for å bygge om fossilt drevne anleggsmaskiner til el-maskiner, samt utvikling av 

ladestruktur for mellomstore og mindre entreprenører. Prosjektet vil bidra i det grønne skiftet ved lavere 

utslipp, samtidig som det forlenger maskinenes levetid med 10-15 år. Forskningsmiljøet ved Sintef er 

positive og vist stor interesse for ideen. Pågang næringshage og Østre Agder samarbeidet har også deltatt i 

møtene. Prosjektet ønsker å invitere inn de øvrige små og mellomstore entreprenørene i de åtte Østre 

Agder-kommunene. I første omgang planlegges det et forprosjekt for å kartlegge potensialet, for en evt 

pilot i regionen. Prosjektet er også interessant i Interreg sammenheng. 

 
Prosjektet er i tråd med regjeringens satsing på anleggsbransjen og er derfor også av nasjonal interesse.   
Regjeringen lanserte 8.januar Klimaplan for 2021-30   

https://www.uia.no/studier/sykepleie3
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20202021/id2827405/
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I tillegg ble handlingsplanen: Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie lansert.  
 
 
Mulighetsstudie for Nidelva, Ole Tom orienterte:  

Mulighetsstudien for Nidelva er ferdigstilt. Studien viser et stort potensiale for utvikling av vassdraget rettet 

mot naturbaserte opplevelser. Mulighetsstudien ble gjennomført med prosjektleder fra Åmli, mens 

videreføringen, et forprosjekt på 18 mnd, er plassert i Froland kommune og det planlegges oppstart mars 

d.å.  Ole Tom koordinerer arbeidet med søknader om finansiering til forprosjektet. Kommunene Fyresdal, 

Nissedal, Åmli og Froland har bekreftet økonomisk deltakelse i forprosjektet og det jobbes med søknad til 

fylkeskommunene. I tillegg vil kommunene Arendal og Grimstad inviteres inn i prosjektet.  

Vedtak: næringsforum tar informasjonen til orientering og ber om å bli holdt oppdatert om videre utvikling.  

 

Sak 05/21 Eventuelt 

- Ingen saker 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø 

Siri Asdal– utviklingsleder Østre Agder regionråd 

 

 

 
 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-handlingsplan-anleggsplasser-i-transportsektoren-skal-bli-fossilfrie/id2827986/

