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Møtereferat 

 

 

Næringsforum  

Referent Sted Tid  
Siri Asdal Arendal, møterom biblioteket 24. august 2022  

 
Kl 08.30 – 14:00 

 

Deltakere 

 
Tilstede: Bård Vestøl Birkedal Risør kommune, Kåre Andersen Arendal kommune, Chantal van der Linden 
Vegårshei kommune, Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, Matthieu Aemisegger og Bodil 
Slettebø Grimstad kommune, Ole Tom Tjuslia Froland kommune, Yngve Ramse Trædal Åmli kommune. 
 
Forfall: Torleiv Momrak Agder fylkeskommune, Ole Andreas Sandberg Gjerstad kommune 
Tilstede på deler av møtet: Mats Winther Maltby, Britt Maria Marcussen Arendal kommune 
 
Bård Vestøl Birkedal ledet møtet   

 

 
Første del av møte var felles med kommunedirektørutvalget.  

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

Kommunedirektørutvalgets 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. 

Gunnar Ogwyn Lindaas som leder Område for Analyse og plan i Agder fylkeskommune ga en innføring i 
metodikken som benyttes i arbeidet og redegjorde for hvordan de ser for seg å utvide arbeidet til å omfatte 
hele samarbeidsregionen. Den avsatte tiden i møtet satte begrensninger for hvor grundig representanten 
for fylkeskommunen fikk anledning til å gå inn i den foreliggende presentasjonen, derfor oppfordres 
kommunedirektørene til å gjøre denne tilgjengelig for medarbeidere som vil ha nytte av prosjektarbeidet. 
Det bør også være aktuelt å drøfte hvorledes egen kommune skal nyttiggjøre seg materialet som 
framkommer gjennom prosjektet. Hver kommune kan påvirke innretning og avgrensing av arbeidet helt fra 
starten. 

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg tar imot tilbudet om samarbeid med Agder 
fylkeskommune med sikte på å utarbeide et regionalt arealregnskap for kommunene i Østre Agder-
samarbeidet. Kommunedirektørene vedtar at det etableres en prosjektgruppe der hver kommune 
har en representant. Følgende representanter oppnevnes: 

Arendal kommune Geir Skjæveland 
Froland kommune Fredrik Høyer-Berntsen 
Gjerstad kommune Gøran Brovig Olsen 

Grimstad kommune Maria Lauvdal 
Risør kommune Berit Weiby Gregersen 
Tvedestrand kommune Hans Magnus Sætra 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Regionalt-arealregnskap-Gunnar.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Regionalt-arealregnskap-Gunnar.pdf
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Vegårshei kommune Agnar Tore Vaaje 
Åmli kommune foreløpig - Christina Ødegård 

Med bakgrunn i det omfattende planleggingsarbeidet som pågår i samarbeidskommunen så er det ønskelig 
at materiale som er klart blir gjort tilgjengelig for samarbeidskommunene så snart det foreligger. 
Arbeidsgruppen skal så snart de har drøftet og avklart den faglige avgrensningen av prosjektet gi en felles 
orientering for representantskapet og for kommunedirektørutvalget. 

Kommunedirektørutvalgets 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, 

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg anbefaler representantskapet å vedta utkastet til 
høringsuttalelse.   

Kommunedirektørutvalgets Sak 39/22 Status for samarbeidet om kommunikasjonsstrategi for oppfølging 
av etableringen av Morrow Batteries  

Næringsmedarbeider Mats Maltby og næringssjef Kåre Andersen i Arendal kommune redegjorde for 
pågående arbeid gjennom en presentasjon av status og en vurdering av attraktivitet og kommunikasjon. De 
delte også ut en brosjyre som forelå til Arendalsuka, og viste en animert film om transportløsninger knyttet 
til etableringen av Morrow Batteries og tilhørende virksomheter.  

Vedtak: Østre Agder kommunedirektørutvalg tar saken til orientering. 

Kommunedirektørutvalgets Sak 43/22 Organisering av prosjekt grønne innkjøp  

Roy Akselsen som er prosjektleder for tilsvarende prosjekt for Setesdalskommunene, Iveland, Birkenes og 
Vennesla presenterte deres prosjektet. 

Innkjøpssjef Camilla Holm Nilsen og miljøvernrådgiver Ragnhild Hammer i Arendal kommune gjorde rede 
for innretningen på prosjektet som Østre Agder-samarbeidet er tildelt støtte til fra Miljødirektoratet.  

Vedtak: Kommunedirektørutvalget bekrefter at en vil akseptere tilskuddet på de vilkår som 
framkommer av Miljødirektoratets brev av 6.mai.  

Kommunedirektørutvalget godkjenner at det lyses ut et engasjement med to års varighet med 
oppstart 1.jan 2023.  

Kommunedirektørutvalget anmoder sekretariatet om å utarbeide et budsjett for prosjektet basert 
på tildeling av kr.750.000 i 2023 og kr.750.000 i 2024. Finansiering av prosjektkostnader ut over 
tildelingen i 2023 må dekkes opp over den avtalte økningen i sekretariatets midler til felles prosjekt 
og ved bruk av resterende fondsmidler.  

Finansiering av restbeløp for 2024 drøftes i kommunedirektørenes budsjettseminar for 2024 og HP 
2025- 2027.  

Kommunedirektørutvalget forutsetter at det settes opp en sak til representantskapsmøtet 
2.september 2022 som sikrer prosjektet politisk forankring og aksept for bruk av midler fra 
sekretariatsfondet til delfinansiering av prosjektet i 2023. Kommunedirektørene melder inn 
kontaktperson for prosjektet til sekretariatet i Østre Agder. Blant disse representantene velges det 
et arbeidsutvalg. 

Når disse sakene var ferdigbehandlet fortsatte Østre Agder næringsforum sitt møte med behandling av 
egne saker. 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Utkast-horingsuttalelse-strategi-fra-kommunedirektorutvalget.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Informasjonsstrategi-Batterifabrikk-Kare.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-attraktivitet.pdf
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Saksliste næringsforum 

Innkalling og saksliste – godkjent 

 

Sak 29/22 Referat fra næringsforum 080622 
 

Vedtak: Referatet godkjennes 
 
Sak 30/22  Welcome Hub Agder  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/     

Vedtak: Østre Agder næringsforum tar saken til orientering 
 
 
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.  

Vedtak: Ole Andreas Liljedahl Sandberg tiltrer som ny leder av Østre Agder næringsforum fra 1. 

september 2022.  

 

 

Orienteringssaker:  

 Oppstart av prosjekt Forny Agder. Ref sak 29/21 

Østre Agder samarbeidet er partner i utviklingsprosjektet «Fornybar kraft som konkurransefortrinn: 

Betydningen av økonomiske, industrielle og politiske rammebetingelser for omstilling til en grønn 

vekstregion». Næringsforum har takket ja på forespørsel fra UiA/NORCE om deltakelse med 

forpliktelse om 48 timers aktivitet pr år i tre år. Deltakelsen blir ivaretatt av utviklingsleder Siri 

Asdal. Arbeidet rapporteres fortløpende til næringsforum.   

 
Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker. Arbeidspakke 1 skal sikre god prosjektledelse, dialog og 
samarbeid med de regionale samarbeidspartnerne i regionen ved å organisere workshops og bidrag 
fra prosjektet inn i regionale og lokale prosesser, samlinger og seminarer. Arbeidspakke 2-4 er 
relatert til de tre forutsetningene som er viktige for grønn vekst og næringsutvikling. Arbeidspakke 
5 vil sette sammen funnene fra prosjektet i et politisk veikart som kan brukes av aktører i regionen. 
Oppstartsmøte/workshop er torsdag den 3. november.  
 
 

 Kvinnespranget i Østre Agder- 

Region Østre Agder og Setesdal er invitert til å delta i prosjektgruppe for å gjennomføre 

Kvinnekonferanse i egen region. Aktiviteten har forankring i Regionplan Agder og er et godt tiltak 

for å fremme likestilling og bidra til å hindre utenforskap. Tilsvarende konferanse er gjennomført i 

Listerregionen to ganger. Agder fylkeskommune dekker utgifter til konferansen.     

Fra Regionplan Agder 2030 – handlingsprogram: 

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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«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 «. Det settes sammen en arbeidsgruppe for videre planlegging, 

hvor utviklingsleder deltar fra Østre Agder.  

 

 Oppstart Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning (DBLU) i regi av Universitetet i Agder 

Studiet som skal gjennomføres over fire år hadde oppstart i uke 34. Det er inngått avtale om å 

gjennomføre samlingene på Tvedestrand Vgs. Det starter 10 studenter fra vår region. Tilsvarende 

klasser er også satt opp i Lister og Setesdal. I regi av UiA er det ansatt en koordinator for hver 

region. Presentasjon. 

 

 Nytt fra Kommunene – info tatt til orientering.   

 
 

Sak 32/22 Eventuelt 
 Ingen saker.  
 
  

Neste møte er tirsdag 27. september, i Tvedestrand næringspark i lokalene til Pågang næringshage.   

 

 

 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/presentasjon-barnehageutdanning.pdf

