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Møtereferat 

 

 

Næringsforum 

Referent Sted Tid  

Nina Hopstock Grimstad /UiA Campus Grimstad 4.mai, 2022  
 
Kl 11.30 – 14:00 

 

Deltakere 
 
Tilstede: Bård Vestøl Birkedal Risør kommune, Matthieu Aemisegger Grimstad kommune, Nina Hopstock, 
Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, Ole Tom Tjuslia Froland kommune, Yngve Ramse Trædal 
Åmli kommune,  
 
Forfall: Kåre Andersen Arendal, Chantal van der Linden Vegårshei kommune, Bodil Slettebø Grimstad 
kommune, Siri Asdal, Østre Agder IPR 
 
Fra UiA møtte: James Karlsen, Maria Tønnesen 
Fra Agder fylkeskommune møtte: Linn Therese Andersen Bjugan 
 
Bård Vestøl Birkedal ledet møtet   

Innkalling og saksliste – godkjent 

Saksliste 

 
Sak 20/22 Referat fra næringsforum 010422  
  

Vedtak: Referatet godkjennes 

 
 Sak 21/22  Samskapingsprosess med UiA 

UiA v/Maria og James innledet. Presentasjon.  Deretter god diskusjon. Veien videre: Positive 
tilbakemeldinger til UiA sine foreslåtte problemstillinger. I løpet av en uke sender kommunene inn 
sine forslag til problemstillinger. Forslagene sendes direkte til Maria med kopi til Siri. Deretter 
avklarer arbeidsgruppen hvilke problemstillinger det er ønskelig å gå videre med. Arbeidsgruppen 
består av Siri Asdal, Matthieu Aemisegger, Bård Vestøl Birkedal og Maria Tønnesen. Maria innkaller 
til møter i arbeidsgruppa. For å være godt forberedt, samt bekrefte aktuelle datoer til høstens 
arbeid ønsker Maria et møte i arbeidsgruppa før sommerferien.  

Tidsplanen for høsten ble gjennomgått. UiA vil gjerne komme og observere ØANF-møte i Gjerstad 
28. september. Når det gjelder kommunebesøk, sender kommunen inn mulige datoer i uke 38 som 
kan passe for besøk av en studentgruppe.   
 
Vedtak: Informasjonen tatt til orientering og næringsforum er positiv til det videre samarbeid med 
Universitet i Agder v/Institutt for arbeidsliv og innovasjon. 
 
 

Sak 22/22   Reorganisering av etablerersenteret Vest-Agder 

Agder fylkeskommune presenterte 31.mars 22 skisse for reorganisering av etablerertjenesten i 
fylket. På infomøtet fremkom det en del spørsmål. Det er ønskelig med utfyllende info, blant annet 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-HI-Flodevigen-010422.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/OANF-04.05.22.pptx
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med en regionsspesifikk tilnærming med tanke på hvordan den nye etablerertjenesten kan fungere 
i regionen? Forholdet etablertjenesten og næringshagene - supplerende tjenester eller fordyrende 
mellomledd?  Innledning ved Linn Therese Bjugan, Virkemidler og entreprenørskap Agder 
fylkeskommune. 
Fordi kommunene er ulikt innrettet i forhold til etablerertjeneste og karriereveiledning er det 
hensiktsmessig med kommunevise svar på høringen. 

  
Vedtak: Østre Agder-kommunene holder hverandre oppdaterte og orientert, deler saksunderlag 
mellom kommunene i forkant av fremlegg i kommunestyrene.  

 

Sak 23/22  Kontaktmøte med kommunedirektørgruppa 

Det årlige kontaktmøte med kommunedirektørgruppa er i år 8.juni i Arendal. Næringsforum 
definerte følgende tema som aktuelle for diskusjon på kontaktmøte.  

Vedtak: Følgende forslag til tema for møtet  

1) Ringvirkningsanalysen  

2) Oppfølging av vedtakene fra kontaktmøtet 11. april vedr. sakene næringsforum la frem, med fokus 

på arealregnskap og hvordan kommunedirektørene ønsker å ta dette videre (arealregnskap; 

krafttilførsel og innspill til satsingsområder i industrialiseringsstrategien) 

3) Orientering om fremdrift på industrialiseringsstrategi – og vurdering om Østre Agder ønsker å 

komme med en felles uttalelse  

 

Sak 24/22   Informasjon fra kommunene 

Vedtak: informasjonen tas til orientering.  

 

Sak 25/22  Orienteringssaker 

- Utfordringer for Øst-fondet å dekke kr. 150 000 til prosjektet. Torleiv ser på muligheter for at Agder 

Fylkeskommunen kan bidra med en andel for å sikre fullfinansiering av prosjektet.  

- Padleled: Samtlige kommuner er positive til å være med. Siri kaller inn til et møte med 

prosjektgruppen for å bli enige om veien videre og ambisjonsmøte.  

 

 

Neste møte er kontaktmøte med kommunedirektørene 8. juni 22 i Arendal   

 

 

Bård Vestøl Birkedal  
leder av Østre Agder næringsforum, 

 

                        

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Etablerersenter-IKS_prosjektskisse110522.pdf

