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Møtereferat 

 

 

Næringsforum 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal HI Flødevigen  1.april, 2022  
 
Kl 08:45 – 14:00 

 

Deltakere 
 
Tilstede: Bård Vestøl Birkedal Risør kommune, Bodil Slettebø Grimstad kommune, Nina Hopstock, Kåre 
Andersen Arendal kommune Arendal kommune, Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, Ole Tom 
Tjuslia Froland kommune, Yngve Ramse Trædal Åmli kommune, Chantal van der Linden Vegårshei 
kommune, Siri Asdal, Østre Agder IPR 
 
Observatør: Ester Hovden, masterstudent UiA  
 
Forfall: Torleiv Momrak Agder fylkeskommune, Ole Andreas Sandberg Gjerstad kommune, 
 
Bård Vestøl Birkedal ledet møtet   

 
Innkalling og saksliste – godkjent 

Saksliste 

Sak 14/22    Referat fra næringsforum 030322 
 

Vedtak: Referatet godkjennes 
 

 
Første del av møtet var sammen med representantskapet. Referat.  

Sak 15/22 Oppsummering fra kontaktmøte med Representantskapet 

Til møtet forelå det en anbefaling fra Østre Agder næringsforum som ble framlagt av Bård 
Vestøl Birkedal. Denne ble drøftet og justert i representantskapet. 

Vedtak i sak 23/22 i Østre Agder Representantskap:  

- Kommunedirektørutvalget bes utarbeide et forslag til utforming 
av regionalt arealregnskap med omfang, målsetninger, utforming, og rapportering 
som legges frem for representantskapet i løpet av 6 mnd.  

- Østre Agders prioriterer fire satsinger mot industrialiseringsstrategien: 
1. Batteri med hele verdikjeden 
2. Trebearbeidende industri / Biozin  
3. Blå vekst  
4. UiA 
 

- Østre Agder står samlet om Jordøya og Eyde Material Park for utbygging av strømnett i 
vår region. Videre prioritering for strømnett legges på bakgrunn av arealregnskap for 
Østre Agder. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-Vegarshei-030322.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/02/rep-ref-220401.pdf
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Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

Sak 16/22 Status i forhold til søknad om midler til solenergi/beite 

Styret i Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland hadde møte 11.03.22 og 
innvilget omsøk beløp (150 000) under forutsetning av fullfinansiering og dokumentasjon 
på egeninnsats. Frist for gjennomføring er 30.06.23. Næringsfond for Østregionen har møte 
7.april. Det avventes svar herfra for igangsetting.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
 

Sak 17/22 UiA og Østre Agder – en arena for samskaping 
 
UiA har begynt å planlegge for høstens opplegg i emnet ‘Innovasjon og samskaping i 
offentlig sektor’. Samarbeidet og samskapingsprosessen skal være basert på en reell 
utfordring som kommunene står overfor. Hva er ønskelig å prioritere og melde inn som 
aktuelle utfordringer i regionen? Næringsforum har gjennomført innledende Teamsmøte 
ang mulige problemstillinger. 

Vedtak: Næringsforum avventer referat fra Teamsmøte i forhold til problemstillinger og tar saken 
videre sammen med UiA på næringsforum 4.mai på UiA. 

 

Sak 18/22 Nytt fra kommunene 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 

Sak 19/22 Eventuelt 

Nytt etablerersenter på Agder. 

Agder fylkeskommune gjennomførte 31.03 et Teamsmøte i forbindelse med et felles tilbud 

for etablerertjenester i Agder. Møtet ble ledet av Wenche Fresvik, Nina Kyllingstad og Linn 

Therese Bjugan. Arbeidet kommer som et resultat av den regionale 

virkemiddelgjennomgangen som Agder fylkeskommune(AFK) igangsatte i 2020. Arbeidet 

med entreprenørskap et viktig element i Regionplan Agder 2030, hvor det trekkes frem at 

Agder skal ha en sterk entreprenørskapskultur med gode vilkår for vekstkraftige 

gründerbedrifter. Et konkret mål 2030 er å få «flere vekstkraftige små og mellomstore 

bedrifter». AFK presenterte en prosjektskisse som resulterte i flere ubesvartes spørsmål.  

Vedtak: Nina Kyllingstad og Linn Therese Bjugan inviteres til næringsforum 4.mai for drøfting av 

mulige alternativer for grunder og etablerertjeneste i region Østre Agder.  

 

Neste møte er på UiA, Campus Grimstad 4. mai 22   

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal  

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 


