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Møteinnkalling 

 

 

 

Til 
Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene 

 
Innkalling til møte i Næringsforum 

Sted Tid  

Nye Tvedestrand Videregående skole, Vestervei 97, 4900 Tvedestrand.  
Møterom: Møkkalasset 

22.sept,2021  
Kl 09:00-12:30 

 
Ca kl 11.00 får vi en omvisning på skolen av rektor Turid Tveit. Filmklipp fra skolen - Tvedestrand 

videregående skole 
 
På møtet deltar også masterstudenter fra UiA.  
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Saksliste    

Sak 27/21 Referat fra næringsforum 180821 
 

Forslag til vedtak: Referat godkjennes 
 

Sak 28/21 Nytt fra kommunene, samt oppfølging fra forrige møte om oppfølging av Regional 
virkemiddelgjennomgang og prosjektevalueringen av Invest in Agder 

   
Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 
 
Sak 29/21 «Fornybar kraft som konkurransefortrinn: Betydningen av økonomiske, industrielle og 

politiske rammebetingelser for omstilling til en grønn vekstregion» Forespørsel fra 
NORCE/UIA om deltakelse i prosjekt: 

Østre Agder regionråd har fått henvendelse fra UiA/NORCE om deltakelse som partner i 
prosjektet.  Formålet med prosjektet er å søke svar på hvilke forhold og rammebetingelser 
som er sentrale for at Agder skal kunne utnytte tilgangen på fornybar kraft til å 
videreutvikle eksisterende næringsliv i en bærekraftig retning, samt etablere nye grønne 
næringer.  Dette inkluderer bl.a. produksjon av batterier og hydrogen.  

Forpliktelsen til partnerne er å være aktive samspillere under prosessen. Partneraktiviteten 
skal omfatte minimum på 48 timer pr. år, i tre år. Det er ingen økonomiske forpliktelser 
knyttet til samarbeidet utover de nevnte timene pr. år som ofte benyttes i forbindelse med 
workshops, prosjektmøter, diskusjonsfora m.m. Tilbakemeldingen fra Østre Agder er med i 
underlaget for søknaden til RFF om støtte. Det legges opp til en totalramme på 5. millioner 
over tre år.  

https://tvedestrand.vgs.no/skolen-var/om-skolen/filmklipp-fra-skolen/
https://tvedestrand.vgs.no/skolen-var/om-skolen/filmklipp-fra-skolen/
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/08/Motereferat-naeringsforum-180821-Arendal.pdf
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Forslag til vedtak: Østre Agder næringsforum ser positivt på å bli ønsket som partner i 
utviklingsprosjektet og takker ja til deltakelse med forpliktelse om 48 timers aktivitet pr år i tre år. 
Deltakelsen blir ivaretatt av utviklingsleder. Arbeidet rapporteres fortløpende til næringsforum.  

 
 
Sak 30/11 Maritimt reiseliv på agendaen – forespørsel fra USN og UiS om deltakelse i prosjekt.  

Østre Agders kystkommuner er invitert til å ta del i prosjektet «Bærekraftig Innovasjon i 
Maritimt Reiseliv langs Sørøst-kysten av Norge». Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og 
Universitetet i Stavanger (UiS) søker midler fra Forskningsrådets program 
«Forskningsbasert  innovasjon i regionene - Kapasitetsløft»  

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å løfte et tema som synes å ha fått for lite 
fokus i norsk reiselivsutvikling, med ønske om å bidra til økt verdiskaping, omstillingsevne 
og forskningskapasitet innenfor den maritime reiselivsnæringen langs Sørøst-kysten av 
Norge (Vestfold/Telemark, Agder og Rogaland).  

Prosjektet skal integreres i allerede pågående prosesser i kommuner og destinasjoner for å 
sikre langsiktig utvikling, og unngå prosesstrøtthet som også er kjennetegnende for 
reiselivsnæringen i mange distriktskommuner. Søknadens totale budsjett er på 43 
millioner. For å styrke søknaden ønskes det støtteerklæringer. USN/UiS inviterer 
kommuner langs kysten til å støtte søknaden, og så langt har flere kommuner sluttet seg til.  

De store destinasjonsselskapene og næringsklyngene, så som USUS, Visit Telemark, Visit 
Vestfold, Kragerø Næringsforening, m.fl. er allerede med.  

Forslag til vedtak: Østre Agder næringsforum ser positivt på henvendelsen fra USN og UiS og ønsker 
å signalisere dette. De fire kommunene (Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør) gir selv sin 
støtteerklæring med definert egen innsats. I tillegg gis det en samlet erklæring fra Østre Agder 
samarbeidet med støtte på to ukers arbeidsinnsats hvert år i prosjektperioden (6 år) Deltakelsen blir 
ivaretatt av utviklingsleder. 

 

Sak 31/21 Fair Play Agder 
Det offentlige Norge gjør innkjøp for 600 mrd. i året. Arbeidslivskriminalitet er en 
utfordringer hvor det unndras flere 10 talls mrd. pr. år i Norge. Fair Play Agder jobber med 
hovedformål å forebygge arbeidslivskriminalitet i Agder. Spesielt fokus har Fair Play Agder 
på seriøsitetsbestemmelser ved kontraktsinngåelser både i det offentlige og private 
næringsliv. Næringssjefene i kommunene er sentrale i dette arbeidet. Fair Play Agder 
informerer om fenomenet og hvordan den kan forebygge, å unngå useriøse aktører inn i de 
offentlige prosjekter. Info ved prosjektleder Leif Vagle 

Forslag til vedtak: utformes i møtet 
 

Sak 32/21 Næringsforum har fellesmøte med Representantskapet 2.desember.  
Det er behov for å planlegge saker som skal diskuteres og forberede møtet.  

Forslag til vedtak:  
Bård, Siri og ……. oppnevnes som programkomite for samarbeidsmøte med 
Representantskapet 2.desember.  Næringsforum holdes løpende orientert. 
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Sak 33/21 Status i Samskapingsprosjektet med mastertudentene ved Institutt for arbeidsliv og 

innovasjon ved UiA. 

Studentene jobber sammen med representanter fra offentlig sektor i en 
samskapingsprosess. Utfordringene er basert på en komplekse utfordringer som aktørene 
står overfor. Bakgrunnen for samskapingsprosessen er etableringen av Morrow Batteries 
fabrikk i Arendal og et innovasjonssenter i Grimstad. Dette vil resultere i ca. 2.000 nye 
arbeidsplasser. Byggingen vil starte mot slutten av 2021. I tillegg til de direkte 
sysselsettingsvirkningene kommer ringvirkninger av etableringen for både næringsutvikling 
og samfunnsutvikling. Etableringen er en mulighet for vekst og utvikling i hele regionen.  

 
Studentene har gjennomført møter med de samarbeidende kommunene i uke 37. Basert 
på intervjuene i fire kommuner- legger studentene frem utvalgte hypoteser til diskusjon.  
 
(maks 1.time) 
 
Rapport fra NHO publisert 02.02.2021 
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/artikler/hva-skaper-gode-
kommuner-for-naringslivet/ 
 
 

Sak 34/21 Eventuelt 

 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal 

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/artikler/hva-skaper-gode-kommuner-for-naringslivet/
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/artikler/hva-skaper-gode-kommuner-for-naringslivet/

