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Møtereferat 

 

 

Næringsforum  

Referent Sted Tid  
Siri Asdal Froland, Frolands Verk  Tirsdag 08. 

november 2022  
 
Kl 09.00 – 13:00 

 

Deltakere 

 
Tilstede: Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, Bodil Slettebø og Matthieu Aemisegger 
Grimstad kommune, Rune Hagestrand Gjerstad kommune, Anne Brandsdal Åmli kommune, Torleiv 
Momrak Agder fylkeskommune, Ole Andreas Sandberg Arendal kommune, Ole Tom Tjuslia Froland 
kommune. 
 
Forfall: Kåre Andersen Arendal kommune, Kamilla Solheim Risør og Vegårshei kommune. 
 
På deler av møtet deltok: Sigurd Ahlmann Jensen Froland kommune og Johan Sannes Mendo Group as. 
 
Ole Andreas Sandberg ledet møtet   

 

 

Saksliste  

Sak 41/22 Referat fra næringsforum 240822  

Vedtak: Referatet godkjennes 

Sak 42/22 Infosaker:   

- Planleggingsarbeidet for en Kvinnekonferanse i Østre Agder pågår. Det er satt sammen en 
arbeidsgruppe bestående av to personer fra Agder fylkeskommune, en fra NAV, en fra Pågang 
næringshage, en fra UIAs studentbarnehage og utviklingsleder ØA. Konferansen har 
utgangspunkt i Regionplan Agders handlingsprogram og har allerede vært gjennomført i 
Listerregionen og Setesdalsregionen. Konferansen i Østre Agder har fått navnet Ta plass- og er 
datofestet til 12. januar 2023 på Tvedestrand Vgs. Agderkvinner snakker om muligheter-
hvordan kan vi ta plass i fremtidens arbeidsmarked? Rammene for kvelden er klar og 
påmelding er åpen. Detaljert program er under utarbeiding og vil bli sendt ut så snart det er 
klart. Det oppfordres til at samtlige kommuner informerer om konferansen i sine kanaler.  
 

- Status rundt Morrow. Informasjon  v/Ole Andreas 
 
- Studentene fra UiA som har brukt inneværende semester på samskapingsprosjektet med ØA 

samarbeidet. Problemstillingen de har utfordret er: forarbeid for en felles 
kommunikasjonsstrategi for Østre Agder. Studentene skal legge frem sine besvarelser onsdag 
30.nov 22 og har forespurt næringsforum og mulig lokasjon. Studenten ønsker tilhørere på 
fremføringen i tillegg til sensorer. Tilsvarende opplegg ble presentert i fjor, da i Risør gamle 
rådhus. Arendal kommune har lokaler disponible og eksamen kan foregå i Eurekabygget, 
auditoriet. UiA har ikke fastsatt tidspunkt, utover at det må være etter kl 1300. Næringsforum 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Ta-plass-12.-januar-2023_2.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Ta-plass-12.-januar-2023_2.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Status-Morrow-OA-Sandberg.pptx
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ønsker at flest mulig kan få mulighet til å overvære opplegget og ønsker derfor å legge 
arrangementet i etterkant av kommunedirektørenes møte samme dag. Det foreslå derfor å 
tilby UiA Eureka auditoriet onsdag 30.11 kl 13.30. I tillegg til næringssjefene inviteres også 
kommunedirektører, ordfører og andre som var intervjuobjekt for studentene til seansen. 
Eksamen vil ta ca to timer, i etterkant vil det bli servert pizza og drikke. 

Vedtak: informasjonen tas til orientering 

Sak 43/22 Mendo Analytics - rapportering- og analyseverktøy for fakta og kunnskapsbasert 
utvikling.  Ca kl 10.00 v/ Johan Sannes, Mendo Group AS 

Sannes presenterte analyseverktøyet med eksempler på oversikt over transaksjoner i et 
område. Gode muligheter for oversikt over aggregerte data for omsetning, samt mulighet 
for daglig omsetning sett i forhold til annen aktivitet som festivaler, arrangement etc. 
Muligheter for enkeltvise oversikter eller sammenligne kommunetall. Mulig verktøyet 
egner seg best for handelsstand/sentrumsforeninger.  

 
Vedtak: informasjonen tas til orientering 

 

Sak 44/22 Kommunikasjonsstrategi for Østre Agder vs UiAs samskapingsprosjekt  

På forrige næringsforum ble det orientert om arbeidet med kommunikasjonsstrategi (sak 
34/22) Vedtaket som ble gjort kobler kommunene fra arbeidet ved at de kun skal holdes 
løpende orientert. Hva er konsekvensene for kommunene i forhold til dette vedtaket og 
hva blir den enkeltes kommunes rolle i videre arbeid?  

Det andre usikkerhetsmoment som kommer opp er vår gode relasjon til UiA og studentene. 

Årets samskapingsprosjektet med UiA er felles kommunikasjonsstrategi for Østre Agder og 
er basert på kommunevis deltagelse som viktige input til studentene. Det er knyttet 
usikkerhet til hvordan næringsforums vedtak påvirker studentenes oppfatning og 
motivasjon for å jobbe med dette prosjektet og fremtidige prosjekter. Det handler om 
troverdighet som samarbeidspartner. Ole Andreas innledet til drøfting.  

Arbeidet med kommunikasjonsstrategi er tatt videre i en større sammenheng(Agder) og 
arbeidet pågår. Petter Toldnæs og Mats Maltby har ansvar for å følge opp arbeidet og vil 
informere både næringsforum og Østre Agdersamarbeidet om det pågående arbeidet.   

Vedtak:  

1. Østre Agder næringsforum opprettholder det gode samarbeidet med Universitetet i Agder 
2. Østre Agder kommunene har behov for å iverksette tiltak og det er ønskelig å utarbeide 

en punktliste som kan gjennomføres enkeltvis eller samlet. Leder av næringsforum kaller 
næringssjefene inn til et arbeidsmøte.  

 

Sak 45/22 Program for UiAs rektorat og administrativ ledelse besøk i regionen. Info v/Siri 

Arbeidsgruppa har jobbet frem en skisse til program som er oversendt UIA til uttale. 
Skissen ble tatt godt imot og det må formes detaljer og forespørre innlederne, møterom 
etc.   

Vedtak: Utviklingsleder holder fortløpende kontakt med UiA og næringssjefene i de aktuelle 

kommunene.  
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Lunsj serveres ca 11.30 

Sigurd Jensen fra Froland kommune informerte om utviklingsplan for Frolands verk kultursenter.  

 

Sak 46/22 Informasjon fra kommunene - utgikk 
 

Sak 47/22 Eventuelt  

Bodil Slettebø minnet om høringsnotat for forskrift om energitilskuddsordningen for næringslivet. 
Kommunene er formell høringspart, og høringsinstansene bes selv vurdere om saken også skal 
sendes til tilsluttende virksomheter eller samarbeidende organisasjonen. Næringsforum ønsket et 
felles innspill fra Østre Agder i tillegg til at de kommuner som ønsker det avgir eget høringssvar. 
Utviklingsleder sender inn samlet svar og fristen for å sende inn innspill er fredag 11. november kl. 
16:00.  

Vedtak: Østre Agder næringsforum sender følgende innspill til høringen: 

Energitilskuddordningen avgrenses til foretak med minst 3 pst. strømintensitet i første halvår 2022. 
Prosentsatsen er for høy og medfører at mange bedrifter faller utenfor ordningen. Støttesatsen på 
25 prosent etter pris 70 øre synes for lav, da dette avhjelper bedriftene for dårlig i en svært 
utfordrende økonomisk situasjon. For støttetrinn 2, forskrift om midlertidig ordning for 
energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter, godtas kun kostnader 
påløpt etter 9. desember 2022 som investeringskostnader. For dem som var tidlig ute og allerede 
har gjennomført enøktiltak i 2022 synes dette som en uheldig forskjellsbehandling. 
Man bør derfor godta energitiltak som er gjennomført f.o.m. 1.1.2022. Avgitt høringssvar. 

 

Neste møte i næringsforum er 15.des i Gjerstad, på Lyngrillen Brokelandsheia. 

 

 

 

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/Horingsnotat-for-forskrift-om-energitilskuddsordningen-for-naeringslivet-.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Horingsbrev-Utkast-til-forskrift-om-midlertidig-ordning-for-energitilskudd-til-naeringsliv.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Avgitt-horingssvar.pdf

