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Møtereferat 

 

 

 

 

 

Næringsforum 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal Teams 21.januar, 2022  
 
Kl 11.30-13:00 

 

Deltakere 
 

 
Tilstede: 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 
 
Forfall: Bård Vestøl Birkedal Risør kommune, Kåre Andersen Arendal kommune, Bodil Slettebø Grimstad 
kommune, Ole Andreas Sandberg Gjerstad kommune, 
 
Siri Asdal ledet møtet   

 
Innkalling og saksliste - godkjent 

Saksliste 

Sak 01/22 Referat fra næringsforum 081221 
 

Vedtak: Referatet godkjennes 
 

 

Sak 02/22 Informasjon fra digitalt kontaktmøte med representantskapet 

Opprinnelig skulle dette møtet være et kontaktmøte mellom Østre Agder representantskap 
og næringsforum. Møtet skulle avholdes på Havforskningsinstituttet avd Flødevigen, med 
tilhørende tema. Grunnet smittesituasjonen ble møtet endret til et teamsmøte og det ble 
også gjort endringer i tidsramme og innhold. Næringsforum v/leder og utviklingsleder ble 
bedt om å holde en kort orientering om pågående og planlagt arbeid. Bård presenterte 
hvordan næringsforum jobber, hva som kan gi en merverdi og på hvilke nivå det er mest 
hensiktsmessig for forumet. Bård viste også til forskning som viser at tillit er viktig faktor i 
og på mange måter en forutsetning for vekst og det er derfor viktig å opparbeide gode 
samarbeidsrelasjoner.  Deretter presenterte Siri en del av prosjektene som pågår i 
regionen. Se presentasjonen her.  

Leder av representantskapet takket for informasjonen og det er tydelig at det pågår mer 
enn hva mange er klar over. Formidling av nødvendig informasjon er en utfordring. 
Næringsforum ble utfordret på å tenke på hvordan man best mulig kan informere om 
prosjekter og satsinger i regionen.  

https://www.ostreagder.no/referat-naeringsforum-arendal-081221/
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2022/01/Pres-Fellesmote-Rep.skap-oppgaver-naering-samfunn-210122.pdf
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Kontaktmøte er flyttet til 1.april og næringsforum er invitert også til å delta på 
presentasjonen fra Flødevigen. Arbeidsgruppa (Bård, Nina og Siri) fortsetter planleggingen 
av tema for diskusjon i kontaktmøte. 

Vedtak: Næringsforum møter Representantskapet for årlig kontaktmøte på Flødevigen 1.april 22. 
Næringsforum 20.april utgår  
 
 

Sak 03/22 Status/oppdateringer fra kommunene  

 Mye pågår i samtlige kommuner, Positiv energi og god fremdrift i prosjekter. Felles 
utfordring er strøm for å sikre kraft til oppstart av større prosjekt. Det kan være aktuelt å 
utforme en felles henvendelse fra næringsforum via representantskapet for å formidle 
bekymringen. I sammenhengen ble møtet ble gjort kjent med politisk sak i 
fylkeskommunen PS 2/22 Innspill til strømutvalget som skal behandles i Fylkesutvalget 
1502.  

Vedtak: Næringsforum avventer en eventuell henvendelse til etter saken til strømutvalget er 
politisk behandlet i Agder fylkeskommunes.  

  

Sak 04/22 Status fra Agder fylkeskommune i forhold til arbeidet med ringvirkningsanalyse og 
industrialiseringsstrategi. v/Torleiv Momrak 

 Industrialiseringsstrategien – behov for en industrialiseringsstrategi kom som forespørsel 
fra Østre Agder representantskap til Agder fylkeskommune des 2021. En strategi har 
forankring i Regionplan Agder og skal omfatte hele Agder. DLE Consulting har fått i oppdrag 
å utforme en rapport som skal leveres 25. februar. Deretter blir forslag til strategi lagt frem 
for politisk behandling i Agder fylkeskommune 18-22 mars.  

 Ringvirkningsanalysen er sett i relasjon til Morrowetableringen. Agder fylkeskommune er 
prosjektleder på oppdraget og anbud er sendt 5 tilbydere med svarfrist 9.februar. 
Leveringsfrist er 15 mai. Oppdraget er et spleiselag mellom Arendal kommune og AFK. 

Vedtak: informasjonen tas til orientering og næringsforum holdes løpende oppdatert. 
 

Sak 05/22 Valg av leder for næringsforum 2022  

Bård Vestøl Birkedal har vært hatt vervet som leder av næringsforum for 2021. Leder velges 
for et år av gangen. Birkedal foreslås som leder for 2022.  

Vedtak: Bård Vestøl Birkedal velges som leder av Østre Agder næringsforum for 2022 

Sak 06/22 Eventuelt – orienteringer 

 Styret på UiA har gjort vedtak på at det skal tilbys Distriktsvennlig 
barnehagelærerutdanning i tre regioner i Agder. Det er krav om lokal tilhørighet for 
søkerne og i Østre Agder kan personer fra følgende kommuner søke opptak: 
Froland, Vegårshei, Gjerstad, Åmli, Risør og Tvedestrand. Studiet skal leveres 
digitalt og med samlinger i regionene. Studiet åpnet for søking 20.januar og 
søknadsfrist er 15 april.  https://www.uia.no/studier/distriktsvennlig-
barnehagelaererutdanning?fbclid=IwAR2lDcJ68VVLLwqqJ44LEJ4Bvcq7O7si87ZFI5J-
snQrV50p0haScJKXAag Sekretariatet jobber med å få på plass nødvendig avtaler.  

https://sru.agderfk.no/app#se:mote/moteid:738368/utvalgid:200044
https://www.uia.no/studier/distriktsvennlig-barnehagelaererutdanning?fbclid=IwAR2lDcJ68VVLLwqqJ44LEJ4Bvcq7O7si87ZFI5J-snQrV50p0haScJKXAag
https://www.uia.no/studier/distriktsvennlig-barnehagelaererutdanning?fbclid=IwAR2lDcJ68VVLLwqqJ44LEJ4Bvcq7O7si87ZFI5J-snQrV50p0haScJKXAag
https://www.uia.no/studier/distriktsvennlig-barnehagelaererutdanning?fbclid=IwAR2lDcJ68VVLLwqqJ44LEJ4Bvcq7O7si87ZFI5J-snQrV50p0haScJKXAag
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Regionen er i samarbeid med UiA ansvarlig for å bekjentgjøre tilbudet i regionen. 
Materiell vil bli sendt ut og det oppfordres til å dele dette på kommunenes 
Facebooksider, samt i andre hensiktsmessige kanaler.  

 Froland kommune jobber med planleggingen av nytt skianlegg. Anlegget vil ha 
betydning for hele regionen og det jobbes med gode løsninger i forhold til 
spillemiddelordningen. 

Neste møte i næringsforum er torsdag 3.mars på Vegårshei. 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal  

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 

 

 

 


