Møteinnkalling

Til
Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene og rep fra Agder fylkeskommune

Innkalling til møte i næringsforum
Sted Tid
Arendal, Eurekabygget - møterom: Newton, 4 etg 8. des 2021
Kl 09:00-13:00
Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksliste
Saksliste
Sak 35/21

Referat fra næringsforum 220921

Forslag til vedtak: Referat godkjennes
Sak 36/21

Morrow Batteries skal ha sitt innovasjonssenter i Sørlandets teknologipark, Campus
Grimstad. Mandag 15.november la næringsminister Jan Christian Vestre ned grunnsteinen
til det nye bygget. Gigafabrikken kommer i Sam Eyde Energipark i Austre Moland Arendal.
Ambisjonsnivået for batterisatsingen er at Norge skal være et ledende land innenfor hele
verdikjeden av batteriproduksjon og Morrow Batteries tenker region og utvikling. UiA
følger opp og satser på utdanning og forskning innen batteriteknologi. Fra 1.januar 2022
starter førsteamanuensis Johannes Landesfeind som faglig sjef for Batteri Agder-prosjektet
ved Universitet i Agder. UiA har allerede god kompetanse innen mekatronikk og det er god
mulighet til å drive videre forskning på relevant batteriforskning. UiA planlegger et
bachelorstudium i batteriteknologi sammen med UiS.
Statusoppdatering fra Morrow Batteries v/Stephen Sayfritz

Forslag til vedtak: utformes i møte
Sak 37/21

Vertskapskommunen Arendal
- «Ringvirkninger av batterifabrikken: “The Battery Coast og Eyde Material Park”
v/næringssjef i Arendal, Kåre Andersen
- Arbeidet med «onboarding» i Arendal kommune. v/rådgiver Britt Maria Marcussen

Forslag til vedtak: utformes i møte
Sak 38/21

Samskapingsprosjekt Østre Agder næringsforum og Masterstudenter v/UiA. Hvordan vi
følger opp studentenes arbeid, og hvordan kan vi rent faktisk agere på det Morrow
presenterer? v/Bård Birkedal

Forslag til vedtak: Utformes i møtet

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Pause 10 min
Sak 39/21

Prosjekt Fremtidens Havvind (kl. 10:45-11.30)
Fremtidens havvind – en stor mulighet for leverandørindustrien på Agder med hensyn til
overgangen til fornybar energi. Potensiale er stort, Agder har kompetansen – hva må til?
Første fase i samhandlingsprosjektet «Fremtidens Havvind» er avsluttet. Arbeidet så langt
har fokusert på å kartlegge mulighetsrommet for havvind innenfor blant annet marked,
hvilke aktører som er involvert, hva bedrifter i Agder kan levere inn mot næringskjeden
samt den generelle forståelsen av havvind. Videre er det jobbet med å posisjonere Agder i
nasjonale fora knyttet til havvind. Orientering v/ Rune Klausen, prosjektleder

Forslag til vedtak: utformes i møtet
Lunsj: 11:30-12:00
Sak 40/21

Orienteringer fra Agder fylkeskommune v/Wenche Fresvik, avdelingsleder virkemidler og
entreprenørskap (Kl. 12:00-12:30)
-

Saken om regional virkemiddelgjennomgang i Agder ble behandlet i Hovedutvalg for
næring og miljø 18.11.21, sak 48/21 og skal videre til fylkestinget 13.12.21. Saken
omfatter også Etablerertjenesten på Agder.
- Henvendelse fra Østre Agder IPR/representantskapet sak 67/21 (vedlegg) til Agder
fylkeskommune ang ønske om samarbeid om gjennomføring av
industrialiseringsstrategi for Østre Agder kommunene.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet

Sak 41/21

Solkraftverk i Østre Agder - en mulighet? (Kl. 12:30 – 12:45
Prosjektet Seval Skog på Gjøvik innebærer etablering av kombinasjonsdrift av solkraftverk
og landbruksvirksomhet på samme landareal. Det planlagte solkraftverket vil være det
største solkraftverket i Norge med en installert effekt på ca. 100 MW og med en
årsproduksjon av elektrisitet på ca 130 GWh om det realiseres.
Kombinasjonsdrift av solkraftverk og landbruksvirksomhet på samme landareal kan øke
naturmangfoldet og være gode beiteområder. Hvordan er mulighetene i Østre Agder?
Orientering v/Kåre Andersen

Forslag til vedtak: Utformes i møtet

Sak 42/21

Forslag på møteplan for Østre Agder næringsforum 2022

Forslag til vedtak: Møteplan godkjennes

Sak 43/21

Nyheter fra kommunene

Forslag til vedtak: Informasjon tas til orientering

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Sak 44/21



Infosaker:

Info om kompetansepilot Agder-status.
Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning – nytt tilbud?
Info v/Siri Asdal

Forslag til vedtak: Informasjon tas til orientering

Sak 45/21

Eventuelt

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