
 

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Møtereferat 

 

 

Næringsforum  

Referent Sted Tid  
Siri Asdal Arendal rådhus bystyresalen 

Møterom 252 Barbu (Arendal Rådhus) 
09.30-12.00 
12.00-14.00 

 

Deltakere 
 
Tilstede: Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, Bodil Slettebø Grimstad kommune, Rune 
Hagestrand Gjerstad kommune, Anne Brandsdal Åmli kommune, Torleiv Momrak Agder fylkeskommune, 
Ole Andreas Sandberg Arendal kommune, Ole Tom Tjuslia Froland kommune, Einar Brønlund Risør 
kommune 
 
Forfall: Vegårshei kommune. 
 
Ole Andreas Sandberg ledet møtet   

 

 
Fra kl.08.30-09.30 hadde Representantskapet digitalt møte med KS Agder knyttet til forberedelse av 
mellomoppgjøret i 2023. Kontaktmøte med næringsforum startet kl 09.30. 

Representantskapets årlige møte med Østre Agder næringsforum.  

Følgende punkt ble presentert: 

  Pågående saker i regi av Østre Agder næringsforum – presentasjon.  

  Innspill fra Gjerstad kommune til et prosjekt som skal sikre felles samfunnsutviklingsinnsats i 
tilknytning til de store industrietableringene Morrow og Biozin. Green Deal Agder   
 
fra sak 02/23 i representantskapets møte:  
Under overskriften Green Deal Agder presenterte de rammene for strategiplan for framtidig 
næringsutvikling i vår region. De ser for seg et samhandlingsprosjekt der målet er at alle skal tjene 
på å gå sammen. De mener det er nødvendig å stå sammen for at Østre Agder skal klare å håndtere 
en stor og rask befolkningsvekst. Satsingen må bygge på en ambisjon om å bidra til felles 
markedsføring av regionen – boligutvikling – styrket infrastruktur.  

For å skissere rammer for en slik felles satsing foreslår de at det etablere et hurtigarbeidende 
adhoc-utvalg sammensatt på tvers av administrasjon og politisk ledelse. Kommunene må være 
forberedt på å avsette tilstrekkelige ressurser til gjennomføringen av satsningen.  

Vedtak: 
Representantskapet ønsker iverksatt et felles prosjekt med sikte på at de åtte kommunene 
skal bidra til å løse utfordringer og ivareta muligheter knyttet til store næringsetableringer i 
regionen. 

Til å utarbeide et prosjektforslag nedsettes det et hurtigvirkende adhoc-utvalg etter 
forutgående behandling i kommunedirektørutvalget 8.februar og i representantskapet 
17.februar.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Kontaktmote-Naering-Rep.skap-200123-uten-tekst.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/green-deal-agder-ver1901.pdf
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Sekretær for adhoc-utvalget skal være utviklingsleder Siri Asdal. Arbeidsgruppen inviterer 
representantskapet til å følge prosessen via regelmessige teamsmøter og presentasjoner i 
representantskapsmøter. Adhoc-utvalget skal legge fram sitt forslag senest 20.april 2023.   

Før eventuell iverksetting av et felles samfunnsutviklingsprosjekt skal prosjektet forankres i 
bystyrer/kommunestyrer i de samarbeidende kommuner.  

Representantskapet er forberedt på å avholde et ekstra møte 28.april ved Arendal havn – 
Eydehavn relatert til oppfølging av et eventuelt fellesprosjekt. 

 

Det ble også vist til Agder fylkeskommunes Kommunikasjonsstrategi #vårtagder 

 

Lunsj kl 11.30 

Ordinært næringsforum fra 12.00 – 14.00 

Agenda:  

Sak 01/23 Referat fra møte 151223 

Vedtak: referatet godkjennes 

Sak 02/23  Etablerersenteret Agder IKS: Status - planer - forventinger  
Gjennomgang av status i forhold til Etablerersenteret Agder og pågående prosesser. 
Skisse for opplegg for kurs og gründerveiledning pr. i dag. Avklaring av forventninger til 
Etablerersenteret Agder og hvordan det i fellesskap kan mobiliseres og bidra til positiv verdiskaping 
flere gode gründerbedrifter i Østre agderkommunene. v/Atle Tjeldflaat og Terje Johnsen     

PresentasjonTerje 
Presentasjon Atle 

Vedtak: informasjonen tas til orientering 
 
 

Sak 03/23 Oppfølging ang MENDO Analytics 

Som avtalt har næringsforum 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. 

Næringsforum mener oppdateringen vil gi ytterligere nyttige detaljer for handel og aktivitet i 
områder, men anser opplysningene til å ha mer verdi for sentrumsforeningene.   

Vedtak: Næringsforum anser nytteverdien for løsningen å ha mer verdi for Sentrumsforeningene, 

kontaktinfo formidles.  

 

Sak 04/23 Informasjon fra kommunene  

Info om Distriktsvennlig Vernepleie. Tilbudet åpnes for søkning 1.februar. Samtlige kommuner fikk 
utlevert materiell for distribusjon i egen kommune.   

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Vart-Agder-kommunikasjonsstrategi-vedtatt-lederteamet-i-Afk-141122_-1.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-151222-Gjerstad.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/2023-01-20-Na-starter-vi-Ostre-Agder-Naeringsforum.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-EA-Arendal-20.01.2023.pptx
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Vedtak: informasjonen tas til orientering 
 

Sak 05/23 Eventuelt – innspill fra Gjerstad kommune Green Deal Agder 

Næringsforum var enige om at det er hensiktsmessig å se samlet på de definerte utfordringene som 
skisseres i presentasjonen fra Gjerstad. Bestillingen må tydeliggjøres og prosess for videre 
fremgangsmåte må skisseres. I første omgang ønsker næringsforum å inkludere samtlige 
kommuner i utformingen av prosjektunderlaget. Næringssjefer fra samtlige kommuner deltar på 
studieturen til Skellefteå og det forventes at en del spørsmål vil bli svart ut her, fra Skellefteås side. 
Anne Torunn, Rune og Siri starter på en skisse. Det bør også defineres en tidsplan, spesielt med 
tanke på bidragsyternes budsjettprosesser. Næringsforum bør også ta stilling til sammensetning og 
leder av ad-hoc utvalget før kommunedirektørutvalgets møte 8.februar. 

Utgangspunktet for Green Deal prosjektet er blant annet Menons rapport om RINGVIRKNINGER OG 
SAMFUNNSEFFEKTER AV MORROWS ETABLERING I ARENDALSREGIONEN 

  

 

Neste møte i næringsforum er 9. febr i Tvedestrand. Kort møte etter Skellefteåturen, for å definere mulige 
problemstilling til nytt samskapingsprosjekt med UiA, samt et arbeidsmøte for Green Deal prosjektet.  

Deretter ordinært næringsforum 15.mars i Åmli. 

 
 

For leder av Østre Agder næringsforum,  

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

 

 

 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/MENON-Rapport.-Samfunnsanalyse-Morrows-etablering_endelig-versjon.pdf

