
 

Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Møtereferat 

 

 

Næringsforum  

Referent Sted Tid  
Siri Asdal Gjerstad, Lyngrillen 15. desember 

2022  
 
Kl 11.30 – 15:00 

 

Deltakere 

 
Tilstede: Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, 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: Bodil Slettebø Grimstad kommune, Kåre Andersen Arendal kommune, Kamilla Solheim Risør 
kommune og Vegårshei kommune. 
 
Ole Andreas Sandberg ledet møtet   

 

 
Cato og Tore Solstad fra Eurospar Brokelandsheia møtte næringsforum på Lyngrillen. På en inspirerende 
måte informerte de om hvordan de hadde endret innstilling til ny konkurrerende virksomhet. Fra å være 
skeptiske og negative til konkurrerende virksomhet mobiliserte de både ledelse og ansatte til å tenke nytt, 
planla og iverksatte tiltak i bedriften. Bedriften fremstår nå som en svært vellykket bedrift med økt 
kundemasse, positive ansatte, fornøyde kunder og økt omsetting.  

Agenda:  

Sak 48/22 Referat fra møte 081122 

Vedtak: referat godkjennes 

Sak 49/22 Avsluttet samskapingsprosjekt på UiA masterstudenter – neste års tema- mulighet?  

Hvordan sikre gode problemstillinger til nytte både for regionen og for studentene? Orientering 
etter debriefing med UiA, videre samarbeid? Tanker omkring involvering vs nytte fra de 
gjennomførte prosjektene, muligheter for masteroppgaver samt mulige problemstillinger. UiA 
ønsker mer spissing for neste års problemstilling.  v/Ole Andreas og Siri  

Vedtak:  

Østre Agder næringsforum er positive til et videre samarbeid med UIA. Næringsforum 
ønsker å benytte studieturen til Skellefteå for å se på neste års mulige problemstillinger. Det 
innkalles til et arbeidsmøte med næringssjefene direkte etter studieturen.  

 

Sak 50/22 FORNY Agder 

FORNY Agder hadde første møte med samarbeidspartnerne 3.11.22. Etter innspill fra deltakerne 
har forskerteamet kommet frem til at det er hensiktsmessig å organisere et møte hvert halvår. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-081122-Froland.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-FORNYAGDER-1.-workshop.pdf
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Neste halvår vil forskerne Arne Isaksen og Jan Ole Rypestøl jobbe med vinkling og datainnsamling, 
som er den arbeidspakken med størst fokus på utvikling av batteriindustri. I den sammenheng 
ønsker prosjektledelsen å legge et seminar til Arendalsregionen og forespør Østre Agder om å 
fasilitere møtet. Det er ønskelig med et halvdagsmøte gjerne i siste halvdel av juni ca 25-30 pers. 
policy brief 

Vedtak: 

Østre Agder næringsforum er positive til å fasilitere en workshop med prosjekt FornyAgder i 
slutten av juni. Så snart dato er satt innkalles samarbeidspartnerne. Workshopen 
gjennomføres i Arendal, Newton i Eureka kompetanse.  

 

Sak 51/22 Xplore som er en læringsarena/messe 

UiA er en viktig samarbeidspartner for utvikling og rekruttering til regionen vår. Fakultetet for 
Teknologi og Realfag på UiA Campus Grimstad ønsker å starte Xplore som er en 
læringsarena/messe. Grimstad trenger en konferanse for screenagers, innspillet er forankret i 
Regionplan Agder. Xplore blir foreslått som endags konferanse 13. juni, for ungdom mellom 13-19 
år fra skolene i regionen.  Konferansen skal være studentdrevet, det skal være en 
utforskningskonferanse og det skal være gratis å delta.  Orientering ved Matthieu Amisegger 

Vedtak:  

Østre Agder næringsforum er positive til konferansen Xplore og tar informasjonen til 
orientering. 

 

Sak 52/22  Kontaktmøte representantskapet til Østre Agder-samarbeidet IPR 20. januar 2023 

Næringsforum har kontaktmøte med representantskapet en gang i året og neste møte er 20.januar. 
Tradisjonen har vært å ta opp saker av felles interesse, diskutere muligheter, prioriteringer etc. Hvordan 
ønsker vi å bruke neste års kontaktmøte? Gjerstad har tanker om innspill for felles tilnærming til 
næringsareal og boligbehov. Det er også behov for en gjennomgang av saker og prosjekt ØAN er 
involvert i. Det må også gjøres en oppdatering ift arbeidet med Kommunikasjonsstrategi.(Petter og 
Mats) 

Vedtak:  

Næringsforum tar opp igjen saken i neste teamsmøte mandag 9.januar. 

 

Sak 53/22 Informasjon fra kommunene 

Vedtak: informasjon tatt til orientering 

 

Sak 54/22 Infosaker: 

Ta plass- kvinnekonferansen 12. januar 2023 på Tvedestrand Vgs. Konferansen er gratis, program er 
klart, ledige plasser. Info v/ Siri   Ta plass! (pameldingssystem.no) 

Rektorat og administrativ ledelse ved UiA var på besøk i Østre Agderregionen mandag 28.11. 
Hvordan ønsker vi å følge opp besøket? Fremtidig besøk fra UiA avventes til nytt rektorat er på 
plass.    

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/FORNY-policy-brief.pdf
https://agderfk.pameldingssystem.no/ta-plass#/home
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Vedtak:  

Informasjonen om konferansen i Tvedestrand sendes kommunene som distribuerer til egne 
nettsider og FB sider.  Avventer til nytt rektorat er på plass  

 

Sak 55/22  Møteplan for næringsforum 2023 

Vedtak: møteplanen godkjennes og innkallinger sendes ut 

 

Sak 56/22 Eventuelt 

Etter ønske fra kommunedirektør Harald Danielsen har Arendal kommune invitert de andre 
kommunene i Østre Agder til å delta på studietur til Skellefteå fra 31.jan til 3.febr 23. Det er 
invitert  en representant fra hver kommune. Samtlige kommuner deltar og Arendal 
kommune uttrykker at det er veldig positivt, da Morrow-etableringen vil ha konsekvenser 
langt ut over Arendals grenser.  

I tillegg til nyttig info vil turen også gi gruppen mulighet til å skape gode relasjoner, noe vi 
er avhengig av for å lykkes i årene som kommer. 

 

 Neste møte i næringsforum er kontaktmøte med Representantskapet 20.januar 2023.  

 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum,  

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


