Møteinnkalling

Til
Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene
Innkalling til møte i Næringsforum
Sted Tid
Digitalt/Teams 21.april 2021
Kl 09:00-12:00
Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste
Sak 14/21

Referat fra næringsforum 03.03.21

Forslag til vedtak: Referat godkjennes
Sak 15/21

Morrow Batteries as og Eyde Energipark. (utsatt fra forrige møte) 09:05-09:30

Morrow batteries as og Eyde Energipark. Kåre Andersen orienterer om batterifabrikken - info og
statusrapport – hvordan jobbes det videre i Arendal kommune i forhold til samfunnsutviklingen,
planer for boligbygging, tomter, reguleringsplaner etc. Deretter utfordres de omkringliggende
kommunene til innspill på hvordan de ønsker å bli koblet på i forhold til informasjon og planlegging
med tanke på området som en bo- og arbeidsregion.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering
Sak 16/21

En mulighet for et samskapingsprosjekt mellom Østre-Agder Næringsforum & UiA

09:30-10:00

Professor James Karlsen og PhD-stipendiat Clare Hildebrandt fra Handelshøyskolen ved UiA
innleder om hva samskaping er og forteller om tidligere erfaringer med samskapingsprosjekter.
Deretter åpnes det for spørsmål og diskusjon om hvordan Østre-Agder Næringsforum kan
samarbeide med masterstudenter ved UiA i en samskapingsprosess høsten 2021.
Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved UiA tilbyr hver høst emnet
‘Innovasjon og samskaping i offentlig sektor. Emnet gir innføring i samskaping som metode og
baserer seg på samarbeid mellom regionale aktører som kommuner og UiA ved studenter.
Samarbeidet og samskapingsprosessen skal være basert på en reell utfordring som kommunene
står overfor.
Bodil, Bård og Siri hadde et formøte med UiA før påske. I det møte så vi at dette kan være et svært
spennende prosjekt for Østre Agder å bli med på, og at tema det er naturlig å jobbe med er
ringvirkninger av Morrow-etableringen.

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Forslag til vedtak: ………

Sak 17/21

Lokasjons prosjekt: «digitalisering av industrilokasjon arkiv og data» 10:00-10:30

På møte i næringsforum 0303 ble det vedtatt at videreføring av avtale med Arealguiden skulle
avventes til det var gjort en henvendelse til Innovasjon Norge og prosjektet InvestInAgder/Norway.
Orientering om nasjonalt lokasjonsprosjekt v/Ivar-Jo Baunbæk Theien, og påfølgende avgjørelse på
om vi skal videreføre avtale med Arealguiden.

Forslag til vedtak: ………

Sak 18/21

Kompetansepilot Agder 10:30-10:50

Agder fylkeskommune har fått innvilget tilskudd på 4,4 mill fra KMD fordelt på tre år for å
gjennomføre prosjektet Kompetansepilot Agder. Prosjektets sluttprodukt er en bærekraftig modell
for Agder som skal mobilisere til kompetanseutvikling hos målgruppen. Styringsdokumentet ble
vedtatt av prosjektstyret i april og arbeidet går nå inn i en ny fase. Siv Hemsett fra Agder
fylkeskommune orienterer.
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering

Sak 19/21

Infosaker




Orientering fra Agder fylkeskommune om status i forhold til virkemiddelgjennomgangen,
blant annet prosess og innstilling i forhold til etablererveiledning. Torleiv Momrak
orienterer.
Orientering fra møte fra møte i Partnerskapet Blå Vekst Agder, 13.april. Siri orienterer
Orientering om nye bevillinger og videre utvikling i prosjekt Sjøørret Sørlandet. Bodil
orienterer

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering
Sak 20/21

Fellesmøte med Kommunedirektørutvalget 2. juni

Hvilke saker og utfordringsområder ønsker vi å diskutere?
Forslag til vedtak:
Sak 21/21

Eventuelt

Forespørsel om deltakelse på felles medieovervåkning. Yngve orienter

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal
Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling
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