
Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Møtereferat 

 

 

 

 

 

Næringsforum 

 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal Digitalt - Teams 21.april 21 
Kl: 09-12 

 

Til stede 

Bodil Slettebø Grimstad kommune, Inge Juul-Petersen Arendal kommune, Kåre Andersen Arendal 
kommune, Brit Maria Marcussen Arendal kommune, Ole Tom Tjuslia Froland kommune, Anne Torunn 
Hvideberg Tvedestrand kommune, Bård Vestøl Birkedal Risør kommune, Yngve Ramse Trædal Åmli 
kommune, Ole Andreas Sandberg Gjerstad kommune, Chantal van der Linden Vegårshei kommune, Ole 
Jørgen Etholm, Siri Asdal Østre Agder samarbeidet, Torleiv Momrak Agder fylkeskommune 
 
Innledere: James Karlsen og PhD-stipendiat Clare Hildebrandt fra Handelshøyskolen ved UiA, Ivar-Jo 
Baunbæk Theien fra Innovasjon Norge, Siv Hemsett fra Agder fylkeskommune,  
 
Møteleder: Bård Vestøl Birkedal  
 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Saksliste    

Sak 14/21 Referat fra næringsforum 03.03.21 
 
Vedtak: Referatet godkjennes 
 
Sak 15/21  Morrow Batteries as og Eyde Energipark. (utsatt fra forrige møte)  

Morrow batteries as og Eyde Energipark. Kåre Andersen orienterer om batterifabrikken - info og 
statusrapport – hvordan jobbes det videre i Arendal kommune i forhold til samfunnsutviklingen, 
planer for boligbygging, tomter, reguleringsplaner etc. Deretter utfordres de omkringliggende 
kommunene til innspill på hvordan de ønsker å bli koblet på i forhold til informasjon og planlegging 
med tanke på området som en bo- og arbeidsregion. Mye arbeid er godt i gang, både planlegging, 
prosjektering, men også bygging. Allerede nå merkes effekter på boligmarkedet. Det jobbes på flere 
nivå, både lokalt og regionalt, bla jobbes det for å få veistrekninger med i ny nasjonal ATP. For mer 
info se ppt, samt http://www.eydeenergipark.no/ 
 
Informasjonen gir et godt grunnlag for videre samarbeid også med omkringliggende kommuner ang 
samskapingsprosjekt med UiA. Se neste sak.  
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/03/Referat-naeringsforum-03.03.21-Teams-1.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/04/Presentasjon-Batterifabrikk-19.4.2021.pdf
http://www.eydeenergipark.no/
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 

Sak 16/21   En mulighet for et samskapingsprosjekt mellom Østre-Agder Næringsforum & UiA   
 v/ Professor James Karlsen og PhD-stipendiat Clare Hildebrandt fra Handelshøyskolen UiA 

Orienterte om begrepet samskaping erfaringer fra tidligere samskapingsprosjekter, bla annet med 
strategisk næringsplan i Grimstad, Agder fylkeskommunes levekårsatsing, og videre prosjekt 
Venneslabrua. UiA har allerede samarbeidsavtaler både med næringsforeninger, kommuner og 
også med Morrow.   

Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved UiA tilbyr hver høst emnet 
Innovasjon og samskaping i offentlig sektor. Emnet gir innføring i samskaping som metode og 
baserer seg på samarbeid mellom regionale aktører som kommuner og UiA ved studenter. 
Samarbeidet og samskapingsprosessen skal være basert på en reell utfordring som kommunene 
står overfor. Studentene skal utplasseres og delta aktivt i strategiske prosesser. Kommunene må 
sette av tid til veiledning og vil i retur motta nye teorier og strategisk satsinger. 

Det vil være mange overspillseffekter til andre kommuner i forbindelse med Morrow-etableringen. 
Innovasjonssenteret i Grimstad planlegger bygging høst 21, deretter bygges pilotfabrikk i Arendal, 
også fjerde kvartal 21 og så kommer gigafabrikken i Arendal, planlagt byggestart første byggetrinn i 
2022-24. 

 
Vedtak: Næringsforum er positive til å delta i et samskapingsprosjekt med UiA. På vegne av Østre Agder 

samarbeidet opprettes en arbeidsgruppe bestående av Bård, Bodil og Siri som går i 
videre dialog med UIA for avklaring av tilnærming og prosess videre. Siri innkaller til et møte i mai. 
Næringsforum oppdateres fortløpende. 

 
 
Sak 17/21 Lokasjonsprosjekt: «digitalisering av industrilokasjon arkiv og data»  

På møte i næringsforum 0303 ble det vedtatt at videreføring av avtale med Arealguiden skulle 
avventes til det var gjort en henvendelse til Innovasjon Norge og prosjektet InvestInAgder/Norway. 
Ivar-Jo Baunbæk Theien, IN, orienterte om nasjonalt lokasjonsprosjekt (Nasjonal tomtebank). 
Innovasjon Norge(IN) og Agder fylkeskommune samarbeider om å få på plass en fellesløsning. I 
første omgang har IN konsentrert seg om industrilokasjoner over 30 dekar, knyttet opp mot 
indikatorer som avstander, krafttilgang, reguleringer etc. Jobber for å få på plass en kartbasert 
modell med komplett oversikt også til mindre områder. Første fase i prosjektet estimeres ferdig i 
løpet av 2021.  

Næringsforum diskuterte nytteverdien av Arealguiden, spesielt i forhold til frekvens på 
henvendelser. Det er ønskelig å følge videre utvikling i arbeidet hos IN og AFK og knytte seg til dette 
når det blir mulig.     

Vedtak:  Næringsforum sier opp avtalen med Arealguiden og ber om at fylkeskommunene/Torleiv holder 
næringsforum løpende orientert om videre utvikling.  

 
 
Sak 18/21  Kompetansepilot Agder  
  

Agder fylkeskommune har fått innvilget tilskudd på 4,4 mill fra KMD fordelt på tre år for å 
gjennomføre prosjektet Kompetansepilot Agder. Prosjektets sluttprodukt er en bærekraftig modell 
for Agder som skal mobilisere til kompetanseutvikling hos målgruppen. Styringsdokumentet ble 
vedtatt av prosjektstyret i april og arbeidet går nå inn i en ny fase. Siv Hemsett fra Agder 
fylkeskommune orienterte. Arbeidet går nå inn i kartleggingsfasen og i den forbindelse ønsker Siv 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/04/Introduksjon-industrilokasjoner-2021.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/04/Presentasjon-Ostre-Agder-IPR-21.-april-2021.pdf
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innspill fra kommunen på 2-3 bedrifter som kan kontaktes i det videre arbeidet. Det er ønskelig å 
opprette et bedriftspanel for å komme tettere på «virkeligheten». Det sendes epost til aktuelle 
kommuner.  

 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
Sak 19/21  Infosaker 

 Orientering fra Agder fylkeskommune om status i forhold til virkemiddelgjennomgangen, 
blant annet prosess og innstilling i forhold til etablererveiledning. Torleiv Momrak 
orienterte om flere saker: 
- Virkemiddelgjennomgangen- Med bakgrunn i rapporten Regional 

virkemiddelgjennomgang ble det igangsatt en konsekvensutredning av forslagene via 
Samfunnsøkonomisk analyse. Ressursgruppa får en statusoppdatering på dette 22.04 
og vil deretter legge frem forslag til videre prosess. Intensjonen er å fremme sak i 
Hovedutvalg for næring, klima og miljø 20 mai, og deretter Fylkestinget 15-16 juni.  
 
Det ble uttrykt frustrasjon for hvordan prosessen har vært håndtert og det ble etterlyst 
medvirkning og forankring. Kommunene ønsker å være tettere på prosessen blant 
annet for å diskutere innretning på de regionale fondene, ansvar for 
førstelinjetjenesten og etablererveiledning.    
 

- Reiseliv- tilbakemelding på innspillet ang reiseliv fra Østre Agdersamarbeidet kan det 
meldes at fagområde reiseliv nå sorterer under næringsavdelingen og nyansatt Nina 
Kyllingstad har ansvar for området.  

 
Formuleringen om reiseliv i regionplanens handlingsprogram er formulert slik:    
 «6.1 Etablere et reiselivsprosjekt som skal identifisere hvilke forutsetninger som må 
være på plass for å sikre utvikling av bærekraftige opplevelsessatsinger. Det skal gjøres 
en gjennomgang av reiselivets infrastruktur, for deretter å definere roller og ansvar som 
skal sikre grunnlaget for utvikling av et levedyktig reiseliv med lokal egenart og 
identitet.».  
 

 

 Orientering fra møte i Partnerskapet Blå Vekst Agder.  Siri orienterte fra møtet 13 april. 
Samtlige 11 kommuner i partnerskapet har signert ny avtale. Pilotprosjektet ang 
kartlegging av marine næringsareal i Flekkefjord har avdekket mangel på ressurser og 
kompetanse som en utfordring. På tross av gode resultater i Flekkefjord, er prosessen 
kompleks. I forbindelse med kartlegging av areal i de andre kommunene var Partnerskapet 
enige om å kjøpe denne tjenesten etter modell fra Rogaland, men tilpasset Agders behov. 
Spørsmålet om dette arbeidet kan gjennomføres i regi av BKS vil bli avgjort i styremøte 
28.april.  
 

 Orientering om nye bevillinger og videre utvikling i prosjekt Sjøørret Sørlandet. Bodil 
orienterte. Miljødirektoratet og Agder fylkeskommune har bevilget hhv 1 mill og 225 000, 
til prosjektet i 2021. Tilskuddene gjør at prosjektet kan jobbe mer langsiktig og det jobbes 
for å få på plass en tre-årig prosjektstilling. 5 kommuner (Tvedestrand, Froland, Arendal, 
Grimstad og Lillesand) deltar i prosjektet og 11 skoler er involvert så langt. Det jobbes nå 
med en sak som skal fremmes politisk i samtlige kommuner i forhold til videre arbeid i tråd 
med intensjonsavtalen.  

Vedtak: Informasjonene tas til orientering 
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Sak 20/21 Fellesmøte med Kommunedirektørutvalget 2. juni 

Synspunkter på hva som er ønskelig å diskutere med kommunedirektørgruppa. 
 
Vedtak: Et tema som ønskes diskutert med kommunedirektørene er samskapingsprosessen med UiA,  

herunder hvordan vi kan tenke samlet regionalt for å oppnå best mulig synergier av nye 
etableringer. Det er også ønskelig at Bård og Siri tar kontakt med kommunedirektørutvalget for å 
høre hva de ønsker å diskutere 

 

Sak 21/21 Eventuelt 

Forespørsel om deltakelse på felles medieovervåkning. Yngve orienterte. 

Ønsker kommunene i Østre Agder-samarbeidet å inngå en felles avtale om medieovervåkning? 
Tjenesten er dyr å kjøpe enkeltvis fordi kostnaden baserer seg på antall ansatte, men kan være 
aktuelt som fellesprosjekt. Overvåkningen gir en oppdatering hver morgen på alle oppslag som er 
relevante inklusiv sosiale medier. Nyttig verktøy for å være oppdatert i forhold til hva som skjer i 
regionen, samt når man snakker med næringsaktører.  Fylkeskommunen signaliserte også 
interesse.  

Vedtak: Siri sjekker tilbudet i samråd med Yngve. Utarbeider forslag på kostnadsfordeling og  
informerer næringsforum fortløpende.  

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal 

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 

 


