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Møteinnkalling 

 

 

Til: Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene 
 

Sted: Tid:  

Kontaktmøte holdes i bystyresalen, Arendal Rådhus 
Fra kl 12.00 næringsforum i  Møterom 252 – Barbu, Arendal Rådhus  

Fredag 20. jan 2023 
Kl: 09.30 14.00 

 

NB! Fra kl.08.30-09.30 har Representantskapet digitalt møte med KS Agder knyttet til forberedelse av 
mellomoppgjøret i 2023. Kontaktmøte med næringsforum starter derfor kl 09.30. 

Representantskapets årlige møte med Østre Agder næringsforum.  

Følgende punkt skal drøftes: 

  Pågående saker i regi av Østre Agder næringsforum – gjennomgang.  

  Innspill fra Gjerstad kommune til et prosjekt som skal sikre felles samfunnsutviklingsinnsats i 
tilknytning til de store industrietableringene Morrow og Biozin.  
Jfr sak 02/23 i representantskapets møte. 

 

Lunsj kl 11.30 

 

Ordinært næringsforum fra 12.00 – 14.00 

Agenda:  

Sak 01/23 Referat fra møte 151223 

Forslag til vedtak: referat godkjennes 

Sak 02/23  Etablerersenteret Agder IKS: Status - planer - forventinger  
- Status i forhold til Etablerersenteret Agder og pågående prosesser. 
- Skissere litt om opplegget for kurs og gründerveiledning slik vi ser det for oss pr. i dag. 
- Avklaring av hvilke forventninger dere har til Etablerersenteret Agder og hvordan vi i fellesskap   
kan mobilisere til, bidra til å etablere og bidra til positiv verdiskaping flere gode gründerbedrifter i 
deres kommuner. v/Atle Tjelfaat og Terje Johnsen    ca 1 time 

  
Forslag til vedtak: informasjon tas til orientering 

Sak 03/23 Oppfølging ang MENDO Analytics 

 Som avtalt har vi mottatt oppdatert info fra Mendo analytics, ref til  Telia crowd insight. 

Telia bevegelsesdata gir ytterligere info om blant annet :  
Kommunens puls, Aktiviteter, Per time,  Event, samt viser top 10 events (hvilke grid som har dag 
med høyest aktivitet en mnd) eller på et grid eller merke flere for å se hvilke dager og grid som 
hadde høyest aktivitet. 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-151222-Gjerstad.pdf
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Forslag til vedtak: utformes i møtet 

 

Sak 04/23 Informasjon fra kommunene 

Forslag til vedtak: informasjon tas til orientering 

 

Sak 05/23 Eventuelt 

 

Neste møte i næringsforum er 9.febr i Tvedestrand. Kort møte etter Skellefteåturen, for å definere mulige 
problemstilling til nytt samskapingsprosjekt med UiA.  Deretter ordinært næringsforum 15.mars i Åmli. 

 

 
 

For leder av Østre Agder næringsforum,  

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


