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Møteinnkalling 

 

 

 

Til: Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene 

 

Innkalling til møte i Næringsforum 030322 

Sted Tid  

Vegårshei 09:00 -13:00 

 

Vi starter møte på kommunehuset kl 09.00. Kl 11.45 går vi til Skisenteret hvor vi spiser lunsj og får 
en presentasjon av Vegårshei Ski- og aktivitetssenter, delprosjekt 2, som gjelder utvikling av et nytt 
hoppsenter / slalåmbakke på andre side av heia. v/Bråten, Arnhild Ufsvatn  

 

Godkjenning av innkalling og saksliste  
 

Saksliste 

Sak 07/22 Referat fra næringsforum 210122 
 

Forslag til vedtak: Referat godkjennes 
 

Sak 08/22 Orienteringssaker: 

 Status fra Agder fylkeskommune i forhold til arbeidet med ringvirkningsanalyse og 
industrialiseringsstrategi. v/Torleiv Momrak 
 

 Politiske behandlinger av innspill til strømnettutvalget. v/ Torleiv Momrak  
 

 Fremdrift og utvikling i forhold til MORROW utviklingen? v/ Nina Hopstock 

 Oppstartsmøter ifm NIVAs oppdrag for Partnerskapet Blå Vekst Agder/AFK ang  
Arealdisponeringer i sjø- «Arealer i Agder». v/Siri Asdal 

 

 Mulighetsstudie for Solenergi og beite i Østre Agder – statusoppdatering v/Yngve 
Ramse Tredal 
 

 Samskaping og innovasjon i offentlig sektor. Muligheter og input til ny prosess med 
masterstudenter ved UIA høsten 2022. v/Bård V.Birkedal 

 

 Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning i Østre Agder høst 22. Status. v/Siri Asdal 
 

 Nidelvaprosjektet, fase 2 er i gang. Orientering v/OleTom Tjuslia 
 

 Nye næringsarealer for grønn industri og alternativ veitrase i Froland. Orientering 
v/Ole Tom Tjuslia. 
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 Info ang ny søknad om prosjektet Maritimt reiseliv. Forskningsrådet og USN. 
Bekreftet deltakelse fra Østre Agder kommuner.  v/Siri Asdal 
 

 Info ang innvilget støtte til prosjektet «FORNYAGDER» Fornybar kraft som 
konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelser 
for omstilling til en grønn vekstregion» (NORCE og UiA) v/Siri Asdal 
 

 Aktuell informasjon fra møte i representantskapsmøte 18.02.22. v/Siri Asdal  

 

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

Sak 09/22 Ny trase E-18. Status og fremdrift for ny E-18 utbygging.  
Den uavklarte situasjonen gjør det utfordrende å planlegge for videre utviklingen i 
regionen. v/Chantal van der Linden 

Forslag til vedtak: utformes i møte 

 

Sak 10/22 Kontaktmøte med Østre Agder representantskap  
Næringsforums årlige møte med representantskapet er, grunnet Covidpandemien, 
utsatt flere ganger. Møtet blir nå gjennomført 1.april 22 på HI Flødevigen. Det er 
stor aktivitet i regionen på mange felt og det er ønskelig at vi presenterer aktuelle 
problemstillinger og tema vi ønsker å få belyst i kontaktmøte. v/Bård V. Birkedal 

Forslag til vedtak: utformes i møte 
 

Sak 11/22 Digital kartløsning for næringsareal - publisert 

Kartløsningen er nå publisert og det er registrert 180 områder. 
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-
samarbeid/naringsareal-i-agder/ Visningsløsningen er tilrettelagt slik at den skal 
fungere på alle flater. Noe info mangler fra enkelte kommuner. Nyhetssak på 
løsningen blir i uke 9. Både NHO Agder og Næringsalliansen har uttrykt interesse 
for løsningen.  

Forslag til vedtak: Næringsforum oppfordrer samtlige kommuner til å oppdatere data for 
sine arealer og deretter legge løsningen til sine nettsider. Adresse til applikasjonen sendes 
kommunene i egen epost.  

 
 

Sak 12/22 Agder Symbiose- sirkulærøkonomiske løsninger i Agder. 

Agder symbiose, er et initiativ for å stimulere til utvikling av mer sirkulærøkonomiske 
løsninger i Agder.https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/klima-og-
energi/sirkularokonomi/ 

Agder fylkeskommune ønsker å gjennomføre ett informasjons- og inspirasjonsmøte 
i samarbeid med regionen 5.april på Tvedestrand Vgs. 

Agder fylkeskommune har satt av totalt 1 millioner kroner til tiltak som stimulerer til 
overgangen til sirkulærøkonomiske løsninger. Det kan være FoUI- forprosjekter, 
mulighetsstudier, utredninger og lignende. Her ligger det noen muligheter og 
incitament for å komme i gang med satsinger, gitt de rette 
samarbeidskonstellasjonene. v/Torleiv Momrak/Bård V. Birkedal 
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Forslag til vedtak: utformes i møte 
 

 

Sak 13/22 Eventuelt 

Neste møte er kontaktmøte med Representantskapet på HI Flødevigen 1.april 2022  

 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal  

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 

 

 

 


