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Møteinnkalling 

 

 

Til: Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene 
 

Sted: Tid:  

Gjerstad, Lyngrillen Torsdag 15.des 2022 
11.30-15.00 

 

Vi starter på Lyngrillen kl 11.30. 

Cato og Tore Solstad hos Eurospar Brokelandsheia møter oss og informerer om sin virksomhet  

Juletallerken serveres kl 12.00 

Agenda:  

Sak 48/22 Referat fra møte 081122 

Forslag til vedtak: referat godkjennes 

 

Sak 49/22 Avsluttet årets samskapingsprosjekt med UiA masterstudenter – neste års mulighet?  

Hvordan sikre gode problemstillinger til nytte både for regionen og for studentene? Orientering 
etter debriefing med UiA, videre samarbeid? Tanker omkring involvering vs nytte fra de 
gjennomførte prosjektene, muligheter for masteroppgaver samt mulige problemstillinger v/Ole 
Andreas og Siri  

Forslag til vedtak: utformes i møte 

 

Sak 50/22 FORNY Agder - fornybar kraft som konkurransefortrinn 

FORNY Agder hadde første møte med samarbeidspartnerne 3.11.22. Etter innspill fra deltakerne 
har forskerteamet kommet frem til at det er hensiktsmessig å organisere et møte hvert halvår. 
Neste halvår vil forskerne Arne Isaksen og Jan Ole Rypestøl jobbe med vinkling og datainnsamling, 
som er den arbeidspakken med størst fokus på utvikling av batteriindustri. I den sammenheng 
ønsker prosjektledelsen å legge et seminar til Arendalsregionen og forespør Østre Agder om å 
fasilitere møtet. Det er ønskelig med et halvdagsmøte gjerne i siste halvdel av juni ca 25-30 pers. 
policy brief 

Forslag til vedtak: utformes i møte 

Sak 51/22 Xplore som er en læringsarena/messe 

UiA er en viktig samarbeidspartner for utvikling og rekruttering til regionen vår. Fakultetet for 
Teknologi og Realfag på UiA Campus Grimstad ønsker å starte Xplore som er en 
læringsarena/messe. Hvordan kan Østre Agder involveres/bidra? Orientering ved Matthieu  

Forslag til vedtak: utformes i møte 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-081122-Froland.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-FORNYAGDER-1.-workshop.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/FORNY-policy-brief.pdf
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Sak 52/22  Kontaktmøte representantskapet til Østre Agder-samarbeidet IPR 20. januar 2023 

Næringsforum har kontaktmøte med representantskapet en gang i året og neste møte er 20.januar. 
Tradisjonen har vært å ta opp saker av felles interesse, diskutere muligheter, prioriteringer etc. Hvordan 
ønsker vi å bruke neste års kontaktmøte? Innspill fra næringssjefene.  

Forslag til vedtak: utformes i møte 

 

Sak 53/22 Informasjon fra kommunene 

Forslag til vedtak: informasjon tas til orientering 

Sak 54/22 Infosaker: 

Ta plass- kvinnekonferansen 12. januar 2023 på Tvedestrand Vgs. Konferansen er gratis, program er 
klart, ledige plasser. Info v/ Siri  Ta plass! (pameldingssystem.no) 

Rektorat og administrativ ledelse ved UiA var på besøk i Østre Agderregionen mandag 31.11. 
Hvordan ønsker vi å følge opp besøket?   

Forslag til vedtak: informasjon tas til orientering 

 

Sak 55/22  Møteplan for næringsforum 2023 

Forslag til vedtak: møteplanen godkjennes 

 

Sak 56/22 Eventuelt 

 

Neste møte i næringsforum er kontaktmøte med Representantskapet 20.januar 2023.  

 

 
 

For leder av Østre Agder næringsforum,  

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

https://agderfk.pameldingssystem.no/ta-plass#/home

