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Næringsforum 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal Arendal, Eurekabygget, møterom Newton 
Endret til Teamsmøte pga smittesituasjon og 
stort snøfall 

8.des, 2021  
 
Kl 09:00-13:00 

 

 
 

Deltakere:  
 

 
Tilstede: Bård V. Birkedal Risør kommune, Bodil Slettebø Grimstad kommune, Kåre Andersen og Nina 
Hopstock Arendal kommune, Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, Ole Tom Tjuslia Froland 
kommune, Yngve Ramse Trædal Åmli kommune, Chantal van der Linden Vegårshei kommune,  
Torleiv Momrak Agder fylkeskommune, Siri Asdal, Østre Agder IPR 
 
På deler av møtet deltok: Ole Jørgen Etholm Østre Agder IPR, Inge Juul-Petersen, Brit Maria Marcussen 
Arendal kommune, Kirsten M Jomas NAV, Hugo Loftesnes Pettersen Innovasjon Norge 
 
Forfall: Ole Andreas Sandberg Gjerstad kommune,  
 
I tillegg deltok Karolina Sara Fraczkowska og Ester Berit Hovden, masterstudenter fra 
UiA/Handelshøyskolen, Institutt for arbeidsliv og innovasjon. 
 
Bård Vestøl Birkedal ledet møtet   
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Saksliste 
Sak 35/21 Referat fra næringsforum 220921 
 
Vedtak: Referatet godkjennes 

 
Sak 36/21 Statusoppdatering fra Morrow Batteries v/Stephen Sayfritz 

Morrow Batteries skal ha sitt innovasjonssenter i Sørlandets teknologipark, Campus 
Grimstad. Mandag 15.november la næringsminister Jan Christian Vestre ned grunnsteinen 
til det nye bygget. Gigafabrikken kommer i Sam Eyde Energipark i Austre Moland Arendal.  
Ambisjonsnivået for batterisatsingen er at Norge skal være et ledende land innenfor hele 
verdikjeden av batteriproduksjon og Morrow Batteries tenker region og utvikling. UiA 
følger opp og satser på utdanning og forskning innen batteriteknologi. Fra 1.januar 2022 
starter førsteamanuensis Johannes Landesfeind som faglig sjef for Batteri Agder-prosjektet 
ved Universitet i Agder. UiA har allerede god kompetanse innen mekatronikk og det er god 
mulighet til å drive videre forskning på relevant batteriforskning. UiA planlegger et 
bachelorstudium i batteriteknologi sammen med UiS.  

 
Stephen informerte videre om at nøkkelpersoner ansettes fortløpende. Pt er det ansatt 35 
personer som representerer 11 nasjoner. Frem til innovasjonssenteret i Grimstad står 
ferdig (jan 2023) leies det lokaler i MIL lokalene(UiA). Byggestart for pilotcellefabrikken i 
Eyde energipark er primo 2022, etterfulgt av en Gigafabrikk. Det antydes en tidobling av 
etterspørselen etter batterier innen 2030. Morrows strategi er å gjøre batterier billigere 
gjennom mer kostnadseffektive katodematerialer. Behovet for underleverandører er stort 
og det er dermed stort fokus på infrastruktur i forhold til den totale verdikjeden.   
 

  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
Sak 37/21 Vertskapskommunen Arendal 

- «Ringvirkninger av batterifabrikken: “The Battery Coast og Eyde Material Park” 
v/næringssjef i Arendal, Kåre Andersen 

 
 Næringssjefen påpeker viktigheten av en helhetlig satsing i verdikjeden for batterier. 

Arealbehovet totalt er svært omfattende. Regulerte arealer overtas som parseller etter 
hvert som nødvendig beslutninger er foretatt. Underleverandører har også behov for store 
arealer og totalbehovet er derfor større enn først antatt. Det må åpnes for nye arealer, 
områder som idag er LNF områder.  Utfordrende målkonflikter i forhold til vern av natur 
kontra utbygging for ny miljøvennlig næring. Fabrikken vil ha et stort behov for kjølevann 
og det jobbes med alternativer for å nyttiggjøre seg dette. Viktig å se sammenhengene i 
etableringene i et større perspektiv- The Battery Coast som omfatter strekningen fra 
Grenland til Lista. Det er opprettet et godt samarbeid med Agder fylkeskommune(AFK)for å 
jobbe strategisk og regionalt med saker som krafttilgang, arealer og infrastruktur. Det er 
også foretatt en henvendelse til AFK om utarbeidelse av en Industrialiseringsstrategi. 
Arendal kommune gjennomførte samarbeidsmøte med AFK 07.12 og det er avtalt nytt 
møte primo januar.  
Det er også gjennomført et møte med byggebransjen ang økt behov for boliger. Arendal 
øker antallet nye boliger fra 250 til 500 pr år. Det innkalles til et nytt møte med 
byggebransjen primo januar og Arendal vil da også invitere aktører i de andre kommunene.  

 
- Arbeidet med «onboarding» i Arendal kommune. v/rådgiver Brit Maria Marcussen 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/10/Referat-naeringsforum-Tvedestrand-220921.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/211208-Morrow-presentasjon-til-Ostre-Agder-naeringsforum.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Erfaringer-Raet-nasjonalpark.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Onboarding-presentasjon-desember-2021.pdf
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Arendal kommune har i samarbeid med Morrow utarbeidet en manual for arbeidet med 
«onboarding». Manualen avklarer ansvarsområder og for tiden behandler Relocation Agder 
(Kristiansand)immigrasjon, UDI, Skattekort etc, mens Arendals arbeid omfatter 
tilrettelegging i forhold til blant annet; bank, bolig, helse, dagligliv etc. Arendals fokus går 
på hvordan det er å bo i Arendal både for ansatte og for deres familier, partnere etc. Det 
handler også om å mobilisere sivilsamfunnet til å forberede seg på massiv tilflytting til 
regionen.  Næringsavdelingen anbefaler øvrige kommuner å ha særlig fokus på 
boligmarkedet for utleie, engelsk kommunikasjon og kulturforståelse. Arendal kommune 
har satt i gang engelskkurs med tema business engelsk og kulturforståelse I regi av Impact 
Hub Agder Arendal. 

Vedtak:  

1. Østre Agder næringsforum stiller seg bak navnet The Battery Coast og ønsker å benytte navnet i 
ulike sammenhenger, samt bygge opp om et positivt innhold til betegnelsen.  
 

2. Østre Agder næringsforum anser det som viktig å få utarbeidet en Industrialiseringsstrategi. 
Agder fylkeskommune bør eie prosessen og påse at utfordrende problemstillinger blir sett i en 
helhet slik at Agders Co2 avtrykk blir vurdert i et totalbilde.  

3. Hele Østre Agder har utfordringer når det gjelder tilflytting til regionen. Både i forhold til 
Morrowetableringen, men også i sammenheng med andre etableringer. Den praktiske 
håndteringen i forhold til dette må ivaretas kommunevis. Arendal kommune er godt i gang med  
arbeidet og Østre Agder samarbeidet inviterer Arendal kommune til en statusoppdatering våren 
2022 med påfølgende diskusjon om mulige fellestiltak.  

 

Sak 38/21 Samskapingsprosjekt Østre Agder næringsforum og Masterstudenter v/UiA. Hvordan vi 
følger opp studentenes arbeid, og hvordan kan vi rent faktisk agere på det Morrow 
presenterer? v/næringssjef i Risør, Bård Birkedal 

Vårens studenter gjennomførte sine eksamener i Risør rådhus 24.nov 2021 med publikum 
fra flere av samarbeidskommunene samt fra ledelsen fra UiA. Samskapingsprosjektet har 
resultert i flere masteroppgaver i etterkant. I tillegg har prosjektet medført interesse og 
kjennskap til vårt område både for studenter og ansatte ved UiA, samtidig som region Østre 
Agder har fått bedre kjennskap til UiA. 

Vedtak: Østre Agder næringsforum ser positivt på samarbeidet med UiA/Handelshøyskolen Institutt for   
  arbeidsliv og innovasjon og ønsker å fortsette og videreutvikle prosjektsamarbeidene med UiA. 
 
 
Sak 39/21 Prosjekt Fremtidens Havvind 

Fremtidens havvind – en stor mulighet for leverandørindustrien på Agder med hensyn til 
overgangen til fornybar energi. Potensiale er stort, Agder har kompetansen – hva må til?    
Første fase i samhandlingsprosjektet «Fremtidens Havvind» er avsluttet. Arbeidet så langt 
har fokusert på å kartlegge mulighetsrommet for havvind innenfor blant annet marked, 
hvilke aktører som er involvert, hva bedrifter i Agder kan levere inn mot næringskjeden 
samt den generelle forståelsen av havvind. Videre er det jobbet med å posisjonere Agder i 
nasjonale fora knyttet til havvind.  I den sammenheng er det utarbeidet et notat til 
Agderbenken for politisk involvering. Notatet er signert av deltakerne i prosjekt. Hvis 
regionene også stiller seg bak innholdet i notatet (se vedlegg) er det ønskelig også med 
deres signatur.    
 
Orientering v/ Rune Klausen, prosjektleder 
 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/211208-Ostre-Agder-Naeringsforum.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/151221-Argumenter-Fremtidens-Havvind-3.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Fremtidens-Havvind-18-Arbeidspakker.pptx
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Vedtak: Østre Agder næringsforum stiller seg bak innholdet i Havvindsnotatet utformet til Agderbenken.  
Logo for Østre Agder IPR sendes prosjektet for å vise vår støtte. 

 
Sak 40/21 Solkraftverk i Østre Agder - en mulighet?  

Kåre Andersen informerte om prosjektet Solkraftverk og innmarksbeite i regi av Energeia 
as. Solkraftverket Seval Skog på Gjøvik innebærer etablering av kombinasjonsdrift av 
solkraftverk og landbruksvirksomhet på samme landareal. Det planlagte solkraftverket vil 
være det største solkraftverket i Norge med en installert effekt på ca. 100 MW og med en 
årsproduksjon av elektrisitet på ca 130 GWh om det realiseres.   

 Kombinasjonsdrift av solkraftverk og landbruksvirksomhet på samme landareal kan øke 
naturmangfoldet og være gode beiteområder.  Hvordan er mulighetene i Østre Agder? Kåre 
informerte om at det allerede hadde vært gjennomført et positivt møte om saken hvor 
representanter fra Åmli, Grimstad og Arendal hadde vært tilstede. Tiltaket vil ha behov for 
omkring 2000 mål, men mye tyder på at det ikke stilles krav om omregulering. Spørsmål om 
det kan være aktuelt i områder nær Nidelva. Tiltaket vil komme til å trenge strøm, og et 
alternativ kan være å se det i sammenheng med at Morrow trenger områder for å teste ut 
sin teknologi. I samtale med Energeia under Arendalsuka ble det lovet et strateginotat, 
Kåre etterspør notatet.  

Vedtak: Østre Agder næringsforum anmoder representantskapet om aksept og rammer for å få utarbeidet 
en mulighetsstudie for Solkraftverk – kombinasjonsdrift.  Hvis positiv tilbakemelding kan underlag 
for bestillingen ivaretas av Yngve Ramse Tredal og Siri Asdal.  

 
 
Sak 41/21 Orienteringer fra Agder fylkeskommune v/Wenche Fresvik, avdelingsleder virkemidler og 

entreprenørskap 

Saken om regional virkemiddelgjennomgang i Agder ble behandlet i Hovedutvalg for 
næring og miljø 18.11.21, sak 48/21  og skal videre til fylkestinget(FT) 13.12.21. Saken 
omfatter også Etablerertjenesten på Agder.  
 Henvendelse fra Østre Agder IPR/representantskapet sak 67/21  (vedlegg) til Agder 
fylkeskommune ang ønske om samarbeid om gjennomføring av industrialiseringsstrategi 
for Østre Agder kommunene. 

Wenche presenterte bakteppet for saken. Det har vært jobbet med saken i to år. Målet er å 
utforme en modell utfra ulike modeller i gamle Aust og Vest Agder. Prosessen har vært sett i 
sammenheng med den nasjonale virkemiddelgjennomgangen og målet er at virkemidlene 
er organisert hensiktsmessig og til nytte for formålet, – mer verdiskaping for hver krone og 
mer bærekraftig satsing. Når saken er behandlet i FT effektueres vedtaket. Videre prosess 
vil bli i tett dialog med kommunene og andre involverte parter. Prosessen antas å være 
ferdigstilt våren 2022 og antas å kunne iverksettes høst 22/23 
 
Industrialiseringsstrategi – synes å være en god ide og et behov i regionen spesielt i 
forbindelse med store industrisatsinger (bla Morrow) Fylkeskommunene ser positivt på 
initiativet og har satt sammen en gruppe som skal jobbe videre med dette.  
  

Vedtak: Informasjon tas til orientering  

https://www.ostreagder.no/regional-virkemiddelgjennomgang_ostre-agder-naeringsforum-desember-2021/
https://sru.agderfk.no/app#se:mote/moteid:469422/utvalgid:200044
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/10/rep-ref-211001-revidert.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/11/ELECTRIC-REGION-AGDER.pdf
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Sak 42/21 Forslag på møteplan for Østre Agder næringsforum 2022 

Vedtak: Møteplan godkjennes med små justeringer.  
 
 
Sak 43/21 Nyheter fra kommunene  

Vedtak: utsatt til neste møte 

 

Sak 44/21 Infosaker: 

 Info om kompetansepilot Agder-status? v/Siri Asdal 

 Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning – nytt tilbud? v/Siri Asdal 
 

Vedtak: Informasjon tas til orientering 

 

Sak 45/21 Eventuelt 

 

Neste møte er fellesmøte med representantskapet, fredag 21. januar. Møtested HI Flødevigen. 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal 

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/12/Moteplan-naeringsforum-2022.pdf

