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Møtereferat 

 

 

Næringsforum  

Referent Sted Tid  
Siri Asdal Pågang næringshage, Infraparken Tvedestrand Tirsdag 27. 

september 2022  
 
Kl 09.00 – 13:00 

 

Deltakere 

 
Tilstede: Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, Matthieu Aemisegger og Petter Toldnæs 
Grimstad kommune, Yngve Ramse Trædal Åmli kommune, Torleiv Momrak Agder fylkeskommune, Ole 
Andreas Sandberg Arendal kommune, Kamilla Solheim Risør kommune, Sigurd Ahlmann Jensen Froland 
kommune 
 
Forfall: Kåre Andersen, Bodil Slettebø, Gjerstad og Vegårshei kommuner 
Tilstede på deler av møtet på Teams: Linn Juul-Petersen Arendal kommune 
 
Ole Andreas Sandberg ledet møtet   

 

 
Møtet startet med en orientering av Camilla Grantham, daglig leder i Pågang næringshage.  

Det finnes tre næringshager i Agder, en i Lister, en i Lindesnes og Pågang næringshage i Østre Agder. 
Pågang næringshage AS er et regionalt utviklingsselskap lokalisert midt i nedslagsfeltet i Infraparken like 
ved E18 ved avkjøringen til Tvedestrand.  

Gjennom ulike tjenester, bidrar de til næringsutvikling i kommunene Åmli, Gjerstad, Tvedestrand, Risør 
og Vegårshei, samt næringslivet i Setesdal gjennom samarbeid med Setesdal Vekst. Gjennom sertifisert 
analyse får bedriften hjelp til å definere behov. Det kan være kompetanseheving, endringsprosesser, 
finansiering, markedsføring, produktutvikling, forretningsprosesser og mye mer.  Det oppfordres til å 
lede bedriftene inn i næringshagene, som kompletterer næringsarbeidet i kommunene. De samarbeider 
også med Katapultsentrene. I tillegg tilbys tjenester som prosjektledere, kursavviklere, nettverksbyggere 
og koblingsaktører. 

Saksliste  

Sak 33/22 Referat fra næringsforum 240822  

Vedtak: Referat godkjennes 

Sak 34/22 Kommunikasjonsstrategi for ØstreAgder/Agder.  

Menons ringvirkningsanalyse peker spesielt på rekruttering og bosetting som to store utfordringer i 
forbindelse med Morrow og underleverandørers etablering i regionen. På bakgrunn av dette 
vedtok Østre Agder kommunedirektørutvalg i sak 35/22 følgende: «Kommunedirektørene ber 
næringsmedarbeiderne arbeide fram et grunnlag for kommunikasjonsstrategi med sikte på 
rekruttering og bosetning i Østre Agder.»   

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Samarbeid-og-Satsning-Ostre-Agder-og-Setesdal-PNH.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-2408-Arendal.pdf
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Utfordringene gjelder ikke bare Østre Agder og etter ulike møter, studieturer mm innser man at 
dette arbeidet bør ses på helhetlig og i en større sammenheng med flere aktører. For at fokuset 
skal kunne holdes og en viss tidsplan opprettholdes, samt unngå flere parallelle løp tar Mats Maltby 
(Arendal kommune) og Petter Toldnæs (Grimstad kommune) ansvar for arbeidet. De inkluderer 
aktuelle parter, blant annet UiA.   Det presiseres at Østre Agder må informeres underveis. Mats 
Maltby informerer kommunedirektørene i deres møte 240822. Her deltok også næringsforum.  

Østre Agdersamarbeidet deltar for andre år i et samskapingsprosjekt med UiA. Forrige års arbeid 
ble svært vellykket og både UiA og regionen har gode opplevelser med samarbeidet. UiA jobber for 
at alle studier skal ha et samarbeid med regionens næringsliv og med offentlig sektor.  
I år har masterstudentene ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon under ledelse av professor 
James Karlsen valgt ut nettopp arbeidet med kommunikasjonsstrategi for sitt arbeid.  
 
Petter Toldnæs presenterte arbeidet så langt. Det påpekes at det er viktig å snakke med en stemme 
for å få frem et mest mulig tydelig budskap. Hele Agder står overfor de samme utfordringene og 
kommunikasjon bør derfor se samlet #vårtagder. Synergier kan oppnås ved å opptre synkronisert. 
Det må defineres hvordan man kommuniser med utland, innland etc. Agder fylkeskommune og 
NAV har tatt en rolle og UiA deltar aktivt i forhold til studentrekruttering. 
 
Henvendelsen fra Østre Agder kommer som en oppfølging av Industrialiseringsstrategien. 
Representantskapet ønsker derfor å følge opp saken via næringsforum.  Arbeidet med 
kommunikasjonsstrategi pågår med kommunikasjonsmedarbeidere fra UIA, Arendal(Mats Maltby) 
og Grimstad kommuner(Petter Toldnæs)  og Agder fylkeskommune, NAV m.fl . 
 
Vedtak:  
Petter Toldnæs og Mats Maltby holder næringsforum løpende orientert og inkluderer medarbeidere 
i andre kommuner om nødvendig. Petter Toldnæs holder også kontakt med UiA i forhold til det 
pågående arbeid med samskapingsprosjektet og masterstudentene.    

 

Sak 35/22 Østre Agdersamarbeidet – partner i TedX Arendal 2022.  

TEDxArendal er en lokal variant av det amerikanske konferansekonseptet TED, organisert under 
TEDx lisens i Arendal. Konferansen har vært arrangert siden 2013 og løfter fram innovative ideer og 
kunnskap gjennom foredrag, workshops og seminarer. Foredragsholderne kombinerer faglig 
ekspertise med god formidlingsevne. Foredragene spres internasjonalt gjennom web-tv. I 2022 
arrangeres TedX fredag 4.november. Som partner mottar Østre agder samarbeidet 15 stk billetter 
til fordeling i kommunene. Info om uthenting av billetter er sendt kommunene og blir distribuert 
fortløpende. Info v/Linn Juul-Petersen, prosjektleder TedX Arendal 

Vedtak:  
Næringsforum tar informasjonen til etterretning.   

 

Sak 36/22 Åmli – og utviklingen for Biozin Holding as 

I juli ble det offentliggjort at EUs Innovasjonsfond tildeler Biozin prosjektet i Åmli støtte på 75 
millioner euro. Midlene vil bli fordelt til den planlagte fabrikken over planleggings- og byggefasen, 
samt de første driftsårene. Utviklingen vil ha stor betydning for Åmli, men også for det øvrige Agder 
og man antar 80-100 nye årsverk når prosjektet går over i drift. settes i drift.  
 
Statusoppdatering v/Yngve Ramse Trædal, Leder - Næring og utvikling Åmli kommune 
  
Vedtak:  
Næringsforum tar informasjonen til orientering.   

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-for-kom-gruppe-Toldnaes.pptx
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Biozin-Naeringsforum-27.-september.pdf
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Sak 37/22 Kulturnæring og kulturturisme 

15.09.22 arrangerte Agder fylkeskommune en samling om kultur/kulturnæring/kulturturisme mm 
for kommunene i  Østre Agder. Torleiv Momrak informerte fra samlingen.  Som resultat av 
samlingen jobber AFK med en kodeknekkersamling i forbindelse med Prosjekt Matregion Agder i 
Dyreparken Kristiansand 25 og 26 okt.  Prosjektet skal øke bevissthet, kunnskap og kompetanse om 
mat, matkultur og matressurser på Agder, slik at det skaper positivt, inkluderende engasjement, 
styrker tilhørighet og øker muligheten for lokal verdiskaping. 

Vedtak:  
Informasjonen tas til orientering og næringsforum oppfordres til å melde seg på samlingen.  

 
Sak 38/22 Mobilisering og rekruttering til distriktsvennlig Vernepleie i Østre Agder v23. 

Lister kompetanse har mottatt et tilskudd på 5,1 mill fra HKdir for et mobiliseringsprosjekt i Agder. 
Prosjektet ønsker å inkludere regionene Østre Agder og Setesdal i arbeidet. Det pågår et arbeid 
med å utarbeide forslag til prosjektbeskrivelse og avtale for et eventuelt samarbeid. Orientering 
v/Siri Asdal  

Vedtak:  
 Næringsforum ønsker å bli holdt løpende orientert om saken.  

 

Sak 39/22 Rektoratet og administrativ ledelse ved UiA ønsker å besøke region Østre Agder 

Østre Agder samarbeidet har mottatt en henvendelse fra UiA ledelsen om et ønsket besøk i 
regionen mandag 28. november 22. Det er ønskelig at næringsforum spiller inn forslag til opplegg 
og besøk som tas videre til kommunedirektører og ordførere.  
Næringsforum ønsker å fokusere på kompetanse til regionen. Hvordan kan UiA bidra for å få økt 
kompetansen i vår region? Hvordan øke forskningsarbeidet næringsliv/forskning.  

Vedtak:  
Anne Torunn, Matthieu, Ole Andreas og Siri jobber frem et forslag til program.  

 

Orienteringssaker: 

 

Emisjon Agder næringsselskap  

Agder fylkeskommune eier 52 prosent av Agder Næringsselskap AS. Agder Næringsselskap er et 

landsdels investeringsselskap. Formålet til selskapet er å tilby risikovillig kapital til nyetablerte og 

eksisterende bedrifter. For å videreutvikle selskapet til et investeringsselskap for hele Agder må 

selskapet nå tilføres ny kapital (50 millioner kroner). For å innhente denne kapitalen retter 

selskapet seg særlig mot eksisterende eiere, kommunene i gamle Vest-Agder og 

banker/finansinstitusjoner i Agder som i dag ikke er medeiere i selskapet.  

Orientering v/Ole Andreas 

 

Sak 40/22 Eventuelt 

 Agder fylkeskommune arranger Virkemiddelsamling 25-26 oktober. Samlingen er lagt til 
Scandic Grimstad – en del program på UiA Campus, Fagskolen.  Kommunene oppfordres til 
å melde seg på.  
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 Nyansettelser: 
Anne Brandsdal er tilsatt som ny næringssjef i Åmli kommune, hun starter i jobben 
1.nov. 
Rune Hagestrand er tilsatt som ny næringssjef i Gjerstad kommune og starter i jobben 
1.okt. 

 

 Neste møte i næringsforum er flyttet til 8.nov grunnet GCE Node og Innakva klyngen Norsk 
havbrukseminar «Innovasjoner for bærekraftig matproduksjon» i Flekkefjord 1. og 2. 
november og Agder fylkeskommunes forum for samfunnsutvikling #vårt agder i Mandal, 2 
nov. Næringsforum blir på Froland-Frolands Verk 
 

 Fellesmøter med næringsforum:   

20. januar fellesmøte med Østre Agder representantskap 

7. juni kontaktmøte med kommunedirektør utvalget 
 
 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Ole Andreas Liljedahl Sandberg 
Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 


