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Møteinnkalling 

 

 

Til: Næringssjefer/næringsmedarbeidere i samarbeidskommunene 

 
Innkalling til kommunedirektørutvalg og næringsforum  

Sted: Tid:  

Fellesmøte med kommunedirektørene - Møterom Cafe, Arendal bibliotek 
Påfølgende næringsforum – møterom Østre Agder  

  

24. august 2022 
08.30-14.00 

 

Østre Agder næringsforum inviteres til kommunedirektørutvalgets møte for å delta under behandlingen av 
sakene 37/38/39 og 43/22  

Sak 37/22 Tilbud fra Agder fylkeskommune om å iverksette et pilotprosjekt med ØstreAgder-
samarbeidet, som FoU-pilot, for å utvikle kommunale samarbeidsformer for areal- og naturforvaltning.  

Sak 38/22 Forslag overfor representantskapet til høringsuttalelse fra Østre Agder-samarbeidet IPR til 
Agder fylkeskommunes vedrørende forslag til Strategi for kraftforedlende industri på Agder,  

Sak 39/22 Kommunikasjonsstrategi i forbindelse med etableringen av Morrow Batteries og  

Sak 43/22 Prosjekt grønne innkjøp (fra kl.12.00) 

Se innkalling og vedlegg her: Innkalling   Vedlegg 

Når disse sakene er ferdigbehandlet fortsetter Østre Agder næringsforum sitt møte med behandling av 
egne saker. 

 

Saksliste næringsforum 

Sak 29/22 Referat fra næringsforum 080622 
 

Forslag til vedtak: Referat godkjennes 
 
Sak 30/22  Welcome Hub Agder  (ca kl 13.00) v/Megan Strand 

Welcome Hub Agder er et tjenestekonsept utviklet i samarbeid med Arendal kommune, 
Arendal Næringsforening og Impact Hub Agder for å støtte lokalt næringsliv i å beholde 
internasjonale talenter. Tjenestepakken fokuserer på familieenheten utenfor 
arbeidsplassen med mål om langsiktig bosetting. Welcome Hub støtter familien i å navigere 
i det norske systemet, etablere sosiale nettverk, veilede ektefelle/partnerne i jobbsøking, 
og være et informasjons- og tilknytningspunkt.  https://www.welcomehub.no/about-us/     

Forslag til vedtak: utformes i møtet 
 
 
Sak 31/22 Ny leder av Østre Agder næringsforum  

Bård Vestøl Birkedal slutter i stillingen som Fagleder bærekraft og næring i Risør kommune 
og starter i ny jobb i september. Østre Agder næringsforum trenger da en ny person som 
leder av forumet.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Moteinnkalling-220824-kommunedirektorutvalg.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/vedlegg-kommunedirektorutvalg-220824.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-0806-kontaktmote-kommdir-Arendal.pdf
https://www.welcomehub.no/about-us/
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Forslag til vedtak: …………………..tiltrer som ny leder av Østre Agder næringsforum 

 

 

Orienteringssaker:  

 Oppstart av RFF prosjekt Forny Agder 

Fornybar kraft som konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle 
rammebetingelser for omstilling til en grønn vekstregion,  
 

 Kvinnespranget i Østre Agder-  

Fra Regionplan Agder 2030 – handlingsprogram: 

«2.4 Kvinnespranget - et konsept for en erfaringsbasert, lokalt forankret inspirasjonssamling for 

å fremme likestilling. Agder fylkeskommune tilbyr å arrangere Kvinnespranget en gang i året i 

Lister, Setesdal og Østre Agder. Konseptet skal ha en lokal forankring og egenart i regionene der 

det arrangeres. Agder fylkeskommune i samarbeid med Interkommunale politiske råd i Lister, 

Setesdal og Østre Agder, og organisasjoner som har fokus på likestilling mellom kjønnene og 

mange kvinnelige medlemmer « 

 

 Oppstart Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning (DBLU) – Tvedestrand 

 

 Nytt fra Kommunene  

 
 

Sak 32/22 Eventuelt 
 
  

Neste møte i næringsforum er planlagt i Gjerstad 27.september.  

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal  
Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 


