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Møteinnkalling 

 

 

Til: Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene 
 

Sted: Tid:  

Frolands Verk Tirsdag 8.nov 2022 
09.00-13.00 

 

Møtelokale på Frolands Verk, «Fjøset» (den hvitkalka bygningen rett på innsiden av hovedbygningen)  
På høyre side langs Fv43) 

 

Velkommen til Anne Brandsdal og Rune Hagestrand, nye næringssjefer i Åmli og Gjerstad 

 

Agenda:  

Sak 41/22 Referat fra møte 270922 

Forslag til vedtak: referat godkjennes 

Sak 42/22 Infosaker:   

 Ta plass- kvinnekonferansen 12. januar 2023 på Tvedestrand Vgs. Agderkvinner 
snakker om muligheter-hvordan kan vi ta plass i fremtidens arbeidsmarked?  
Info v/ Siri  

 Status rundt Morrow. Info v/Ole Andreas 

 Eksamenssted for masterstudenter onsdag 30.11, henvendelse fra UiA 

 Seriøsitetskonferansen 10. nov 2022 i regi av Fair Play Agder 

Forslag til vedtak: informasjonen tas til orientering 

Sak 43/22 Mendo Analytics - rapportering- og analyseverktøy for fakta og kunnskapsbasert 
utvikling.  Ca kl 10.00 v/ Johan Sannes, Mendo Group AS 

Hvem/hva er Mendo Analytics? Demo av systemet med eksempler på data. Spørsmål.  
   

 Forslag til vedtak: utformes i møte 

 

Sak 44/22 Kommunikasjonsstrategi for Østre Agder vs UiAs samskapingsprosjekt  

På forrige næringsforum ble det orientert om arbeidet med kommunikasjonsstrategi (sak 
34/22) Vedtaket som ble gjort kobler kommunene fra arbeidet ved at de kun skal holdes 
løpende orientert. Hva er konsekvensene for kommunene i forhold til dette vedtaket og 
hva blir den enkeltes kommunes rolle i videre arbeid?  

Det andre usikkerhetsmoment som kommer opp er vår gode relasjon til UiA og studentene. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-270922-Tvedestrand.pdf
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Årets samskapingsprosjektet med UiA er felles kommunikasjonsstrategi for Østre Agder og 
er basert på kommunevis deltagelse som viktige input til studentene. Det er knyttet 
usikkerhet til hvordan næringsforums vedtak påvirker studentenes oppfatning og 
motivasjon for å jobbe med dette prosjektet og fremtidige prosjekter. Det handler om 
troverdighet som samarbeidspartner. Ole Andreas innleder til drøfting  

Forslag til vedtak: utformes i møte 

 

Sak 45/22 Program for UiAs rektorat og administrativ ledelse besøk i regionen. Info v/Siri 

Arbeidsgruppa har jobbet frem en skisse til program som er oversendt UIA til uttale. 
Skissen ble tatt godt imot og det må formes detaljer og forespørre innlederne, møterom 
etc.   

Forslag til vedtak: utformes i møte 

 

Sak 46/22 Informasjon fra kommunene 

Forslag til vedtak: utformes i møte 

 

Lunsj serveres ca 11.30 

 

Sigurd Jensen fra Froland kommune informerer om utviklingsplan for Frolands verk kultursenter 

 

 

Sak 47/22 Eventuelt 

 

Neste møte i næringsforum er 14 des.  

 
 

For leder av Østre Agder næringsforum,  

Ole Andreas Liljedahl Sandberg 
Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 

 

 

 

 


