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Møteinnkalling 

 

 

Til: Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene 

 

Innkalling til møte i Næringsforum 040522 

Sted Tid  

Grimstad/UiA 11:30-14:00 

 

Rommet heter Uglandstua (A2 150 på campus Grimstad). Følg «gata» opp helt til enden av studentkantina, 
så ligger «stua» inn siste dør på venstre side før utgangsdøren bak campus. Maria møter dere der. Vi starter 
med lunsj kl 11.30 

 

Saksliste 

Sak 20/22 Referat fra næringsforum 010422 
 

Forslag til vedtak: Referat godkjennes 
 
 

Sak 21/22 Samskapingsprosess med UiA 

Etter en vellykket prosess med fjorårets masterstudenter ønsker både Østre Agder 
regionen og UiA å gjenta samarbeidet med kommende studentkull som en del av 
faget Innovasjon og samskaping i offentlig sektor. Aktuelle problemstillinger 
diskuteres for å enes om mulige resultater av en samskapingsprosess. Viktige 
momenter er felles eierskap av utfordringene, utviklingen av en løsning i felleskap,  
iverksettelse av løsninger og evaluering. 

Forslag til vedtak: utformes i møtet 
 

Sak 22/22 Reorganisering av Etablerersenter Vest-Agder 

 Agder fylkeskommune presenterte 31.mars 22 skisse for reorganisering av 
etablerertjenesten i fylket. På infomøtet fremkom det en del spørsmål. Det er 
ønskelig med utfyllende info, blant annet med en regionsspesifikk tilnærming med 
tanke på hvordan den nye etablerertjenesten kan fungere i regionen? Forholdet 
etablertjenesten og næringshagene - supplerende tjenester eller fordyrende 
mellomledd?  

Innledning ved Linn Therese Bjugan, Virkemidler og entreprenørskap Agder 
fylkeskommune. 

 Forslag til vedtak: utformes i møtet 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-HI-Flodevigen-010422.pdf
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Sak 23/22  Kontaktmøte med kommunedirektørgruppa 8. juni 
 

Kontaktmøte med kommunedirektørgruppa gir næringsforum anledning til å sette 
kurs og diskutere viktig problemstillinger i forhold til videre arbeid. Den største 
saken i vår region fremover er Morrowetableringen og nærings- og 
samfunnsutfordringer knyttet til dette. Menon Economics As leverer 
Ringvirkningsanalysen 15.mai. Næringsforum ønsket opprinnelig en presentasjon 
av analysen på maimøte, men da vi flyttet møtet ble ikke dette mulig. Bør vi satse 
på en presentasjon med påfølgende diskusjon med dette utgangspunkt på 
kontaktmøte?  

  
Sak 24/22 Informasjon fra kommunene- aktuelle saker 

 Gjennomgang av aktuelle saker fra kommunene.  

 

Sak 25/22  Orienteringssaker 

 Distriktsvennlig barnehagelæringutdanning UiA/Østre Agder.  

 Status for solcelle/beite prosjekt 

 Workshop om regionale planer for mobilitet, senterstruktur og handel 

 Veien videre padleled  

 

Neste møte blir kontaktmøte mellom næringsforum og kommunedirektørgruppe er 8.juni i Arendal.  

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal  

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

https://www.uia.no/studier/distriktsvennlig-barnehagelaererutdanning

