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Møtereferat 

 

 

 

 

 

Næringsforum 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal Vegårshei 3.mars, 2022  
 
Kl 09:00-13:00 

 

Deltakere 
 

 
Tilstede: Bård Vestøl Birkedal Risør kommune, Bodil Slettebø Grimstad kommune, Ole Andreas Sandberg 
Gjerstad kommune, Nina Hopstock Arendal kommune, Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune, 
Ole Tom Tjuslia Froland kommune, Yngve Ramse Trædal Åmli kommune, Chantal van der Linden og 
Arnhild Ufsvatn Bråten Vegårshei kommune, Siri Asdal, Østre Agder IPR 
 
Torleiv Momrak Agder fylkeskommune, deltok på Teams 
 
Forfall: Kåre Andersen Arendal kommune 
 
Bård Vestøl Birkedal ledet møtet   

 
Chantal ønsket velkommen til første del av møtet i kommunestyresalen i Vegårshei kommunehus. Lunsj 
ble servert i tilknytning til skianlegget og Kristine Simonstad, ny daglig leder i VSA presenterte skisenteret 
og delprosjekt 2, som gjelder utvikling av et nytt hoppsenter / slalåmbakke av Vegårshei Ski- og 
aktivitetssenter.  
 
Innkalling og saksliste – godkjent 

 

Saksliste 

Sak 07/22 Referat fra næringsforum 210122 
 

Vedtak: Referatet godkjennes 
 

 
Sak 08/22 Orienteringssaker: 
 

 Status fra Agder fylkeskommune i forhold til arbeidet med ringvirkningsanalyse og 
industrialiseringsstrategi. Presentasjon v/Torleiv Momrak.  
En industrialiseringsstrategi har forankring i Regionplan Agder og skal omfatte hele Agder. 
Strategien utarbeides i tett samarbeid med Arendal kommune og ble igangsatt blant annet 
som følge av «bestilling» fra ØstreAgder IPR. Næringsforum presiserer at det er viktig at 

http://an4jvhs.visible.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-Kommunestyret-25.01.-2022.ppt
http://an4jvhs.visible.no/wp-content/uploads/2022/02/Referat-naeringsforum-Teams-210122.pdf
http://an4jvhs.visible.no/wp-content/uploads/2022/02/2022_03_01-industristrategi-presentasjon-ledere-2.3.pptx
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regionen involveres i prosessen. Videre pekes det på at tomtene/arealene og tilgang til 
kraft og annen infrastruktur er svært viktig. Konsesjonsprosessene må effektiviseres. 
 
Forslag til strategi lagt frem for politisk behandling i Agder fylkeskommune 3-4 mai.  
 
Ringvirkningsanalysen fokuserer på Morrowetableringen. Agder fylkeskommune er 
prosjektleder på oppdraget og anbud er sendt. Menon Economics As ble valgt som 
leverandør og tilbud skal leveres innen 15.mai. Oppstartsmøte er gjennomført og det spilles 
nå inn navn på viktige «stakeholders» for å gjennomføre oppstartsintervju. Næringsforum 
ønsker presentasjon av analysen. Konkurransegrunnlaget for analysen. 
 

Politiske behandlinger av innspill til strømnettutvalget. v/ Torleiv Momrak  
Olje- og energidepartementet oppnevnte 11. juni 2021 et offentlig utvalg som skal vurdere 
utviklingen av strømnettet. En viktig oppgave for utvalget blir å foreslå tiltak som kan 
redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Det kan bidra til raskere og 
mer effektiv utbygging av strømnettet. 
Strømnettutvalget skal levere sin innstilling 15.juni- og høringsinnspill fra Agder vil bli levert 
innen fristen. Behandlinger:  
- Hovedutvalg for næring, klima og miljø 03.02.22

 https://sru.agderfk.no/app#se:mote/moteid:738368/utvalgid:200044 
- Fylkesutvalget 15.02.22 

https://sru.agderfk.no/app#se:mote/moteid:737457/utvalgid:200040 
 

 Fremdrift og utvikling i forhold til MORROW utviklingen? Home - Eyde Material Park     
Presentasjon v/ Nina Hopstock 
Arendal Næringsutvikling AS ble opprettet av bystyret for 1,5 år siden og alle kommunale 
næringsarealer unntatt Morrow sin tomt ble lagt inn i dette selskapet. Arendal Eiendom har 
sekretariatet og Per Johnsen er daglig leder. Næringsområdet Helle 1 er kjøpt opp av 
Arendal Næringsutvikling AS.  
 
Arendal sender potensielle næringsaktører og underleverandører som ikke kan plasseres i 
Arendal videre til andre kommuner i Østre Agder. Arendal jobber for at hele regionen skal 
bygge opp næring og relevant industri og sammen etablere batterikysten. Det kan være 
hensiktsmessig å ha oversikt over ledige næringsarealer i kommunene og kontaktpersoner 
for de aktuelle områdene. Den nye portalen for dette gir en god oversikt.  
Kommunene oppfordres til å kontinuerlig oppdatere sine arealer. (se sak 11/22) 

 Oppstartsmøter ifm NIVAs oppdrag for BKS og Partnerskapet Blå Vekst Agder/AFK ang  
Arealdisponeringer i sjø- «Arealer i Agder». v/Siri Asdal.  
Det er opprettet en prosjektgruppe for å gi arbeidet en god og riktig retning helt fra start, 
for å sikre flyten og kommunikasjonen, og slik at riktige personer blir involvert. 
Prosjektgruppen består av følgende medlemmer: Relevante personer fra NIVA/Akvaplan-
niva, Øystein Kristensen (Geodata og kart, Agder Fylkeskommune), Katrine Skajaa Gunnarsli 
(Bærekraftig utvikling, Agder Fylkeskommune), Morten Mattingsdal (prosjektleder BKS) og 
Liv Øyulvstad (Partnerskapet for Blå Vekst på Agder). 
Det skal gjennomføres fem oppstartsmøter. Møte 4: Lillesand og Grimstad 23.03,  
Møte 5: Arendal, Tvedestrand og Risør 08.03. 
 

https://www.menon.no/
http://an4jvhs.visible.no/wp-content/uploads/2022/02/Konkurransegrunnlag-endelig-18-01-2022-002.pdf
https://sru.agderfk.no/app#se:mote/moteid:738368/utvalgid:200044
https://sru.agderfk.no/app#se:mote/moteid:737457/utvalgid:200040
https://eydematerialpark.com/
http://an4jvhs.visible.no/wp-content/uploads/2022/02/Presentasjon-av-batterisatsingen-Ostre-Agder-03.03.2022.pdf
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/naringsareal-i-agder/
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 Mulighetsstudie for Solenergi og beite i Østre Agder – statusoppdatering v/Yngve Ramse 
Tredal. 
Ramme for oppdraget er beregnet til kr 400 000,-. Søknader om finansiering med 50/50 
fordeling er sendt begge næringsfond. Søknadene behandles 11.mars og 7.april. 
 

 Samskaping og innovasjon i offentlig sektor. Muligheter og input til ny prosess med 
masterstudenter ved UIA høsten 2022. v/Bård V.Birkedal 
UiA roser samarbeidet med Østre Agder og næringsforum mener kontakten fremmer godt 
samarbeid og interaksjon mellom regionen og Universitetet. Forrige års arbeid har resultert 
i gode refleksjoner og minst 5 masteroppgaver med problemstillinger fra regionen. Prof. 
James Karlsen ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved UiA ønsker å fortsette 
samarbeide og har invitert til intromøte på Teams 15.03. Regionen ser på samarbeidet som 
nyttig og hensiktsmessig og ser for seg enda tydeligere problemstillinger for en bedre 
output i neste runde.  
 

 Distriktsvennlig barnehagelærerutdanning i Østre Agder høst 22. Status. v/Siri Asdal 
Ønskelig å igangsette studiet høst 22. Østre Agder får tilgang på 8 plasser totalt.. Studiested 

i Østre Agder vil være Risør vgs. Det jobbes med å fullfinansiere tilbudet. For opptak til 

studiested i region Østre Agder kreves at søker er bosatt i en av følgende kommuner: 

Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Froland og Åmli. Søknadsprosessen er i gang, frist 

20.april. 

 

 Nidelvaprosjektet fase 2 er i gang. Orientering v/OleTom Tjuslia  

 Nye næringsarealer for grønn industri og alternativ veitrase i Froland. Orientering v/Ole 
Tom Tjuslia.  

 Arendal lufthavn Gullknapp - Påvirkningsstrategi for ØstreAgder. Orientering v/Ole Tom 
Tjuslia.  

 
 

 Info ang ny søknad om prosjektet Maritimt reiseliv. (Bærekraftig innovasjon i maritimt 
reiseliv langs kysten av Sør-Norge) Forskningsrådet og USN. Deltakelse fra Østre Agder 
kommuner.  v/Siri Asdal  
Første søknad ble av ulike årsaker ikke prioritert. Det fikk imidlertid veldig god evaluering 
og oppfordring til å søke innenfor en annen ordning. USN har gjennomført møte med 
Forskningsrådet og besluttet å søke gjennom en ny utlysning 
(https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/samarbeidsprosjekt-samfunn-
naeringsliv/#sub67223). Østre Agder har gitt sin støtte til ny søknad og det er sendt 
støtteerklæringer fra Arendal og Grimstad kommuner i tillegg til en felles støtteerklæring. 
Søknadsfristen var 9. februar, tilbakemelding gis så fort det er avklart.   
 

 Info ang innvilget støtte til prosjektet «FORNYAGDER» Fornybar kraft som 
konkurransefortrinn: Politiske, energiøkonomiske og industrielle rammebetingelser for 
omstilling til en grønn vekstregion» (NORCE og UiA) v/Siri Asdal - Vil undersøke 
batteriproduksjon som mulig grønn industrisatsning i Agder - Norce (norceresearch.no) 
Prosjektet har fått innvilget støtte og Østre Agder næringsforum sendte 
samarbeidserklæring 18.10.21 hvor vi forpliktet oss til minimum 48 timer pr år i tre år. 
Innsatsen ivaretas av utviklingsleder. Det er satt opp oppstart av prosjektet i mai, med 
størst aktivitet i 2023 og 2024. Prosjektleder Julie Runde Krogstad sier det vil være spesielt 
viktig med en god dialog og innspill fra samarbeidspartnere, slik at det sikres relevant og 
god forskning. Første workshop i prosjektet organiseres tidlig høst, august-oktober.   

https://www.uia.no/studier/distriktsvennlig-barnehagelaererutdanning
http://an4jvhs.visible.no/wp-content/uploads/2018/08/Utkast-pavirkningsstrategi-180817.pdf
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.forskningsradet.no%2futlysninger%2f2022%2fsamarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv%2f%23sub67223&c=E,1,2sZQsONVIrDjbikCY_dWA_HihPEwTFY-PYoabHkPCVg8aUMqUoq7JJYYhrda4KqDR0601cbXP2Q5uGvzDuzRaQNkyrYZaTKwKD9ms9RrESnaoNKkSyl7log295Y,&typo=1
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.forskningsradet.no%2futlysninger%2f2022%2fsamarbeidsprosjekt-samfunn-naeringsliv%2f%23sub67223&c=E,1,2sZQsONVIrDjbikCY_dWA_HihPEwTFY-PYoabHkPCVg8aUMqUoq7JJYYhrda4KqDR0601cbXP2Q5uGvzDuzRaQNkyrYZaTKwKD9ms9RrESnaoNKkSyl7log295Y,&typo=1
https://www.norceresearch.no/nyheter/vil-undersoke-batteriproduksjon-som-mulig-gronn-industrisatsning-i-agder
https://www.norceresearch.no/nyheter/vil-undersoke-batteriproduksjon-som-mulig-gronn-industrisatsning-i-agder
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 Aktuell informasjon fra Østre Agder IPR møte i representantskapsmøte 18.02.22. v/Siri 
Asdal  

Ønskelig at sakslista til kommunedirektørgruppa blir sendt næringsforum i forkant av 
møtene.  

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

 

Sak 09/22 Ny trase E-18. Status og fremdrift for ny E-18 utbygging.  
Den uavklarte situasjonen gjør det utfordrende å planlegge for videre utviklingen i regionen. 
Informasjon v/Chantal van der Linden 

Vedtak: Informasjonen tas til orientering 

Sak 10/22 Kontaktmøte med Østre Agder representantskap. v/Bård V.Birkedal 
Næringsforums årlige møte med representantskapet er, grunnet Covidpandemien, utsatt flere 
ganger. Møtet blir nå gjennomført 1.april 22 på HI Flødevigen. Det er stor aktivitet i regionen på 
mange felt og det er ønskelig at vi presenterer aktuelle problemstillinger og tema vi ønsker å få 
belyst i kontaktmøte. Innspill er strømsituasjonen, Studentundersøkelsen fra UiA (spesielt 
kollektivtilbud og psykisk helse blant studentene)  og kommunikasjon mellom næringsforum og 
representantskapet.  

Vedtak: Planleggingsmøte for gjennomgang av innhold gjennomføres 17.mars 22. 

 
Sak 11/22 Digital kartløsning for næringsareal - publisert 

Kartløsningen er nå publisert og det er registrert 180 områder. https://agderfk.no/vare-
tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/naringsareal-i-agder/ Visningsløsningen 
er tilrettelagt slik at den skal fungere på alle flater. Noe info mangler fra enkelte 
kommuner. Nyhetssak på løsningen blir i uke 9. Både NHO Agder og Næringsalliansen har 
uttrykt interesse for løsningen.  

Vedtak: Næringsforum oppfordrer samtlige kommuner til å oppdatere data for sine arealer og 
deretter legge løsningen til sine nettsider. Adresse til applikasjonen sendes kommunene i egen 
epost.  

 

Sak 12/22 Agder Symbiose- sirkulærøkonomiske løsninger i Agder. v/Bård V. Birkedal 

Agder symbiose, er et initiativ for å stimulere til utvikling av mer sirkulærøkonomiske 
løsninger i Agder.https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/klima-og-
energi/sirkularokonomi/ 

Agder fylkeskommune ønsker å gjennomføre ett informasjons- og inspirasjonsmøte i 
samarbeid med regionen 5.april på Tvedestrand Vgs. 

Agder fylkeskommune har satt av totalt 1 millioner kroner til tiltak som stimulerer til 
overgangen til sirkulærøkonomiske løsninger. Det kan være FoUI- forprosjekter, 
mulighetsstudier, utredninger og lignende. Her ligger det noen muligheter og incitament 
for å komme i gang med satsinger, gitt de rette samarbeidskonstellasjonene.  

http://an4jvhs.visible.no/wp-content/uploads/2022/02/Motereferat-220209-kommunedirektorutvalg.pdf
http://an4jvhs.visible.no/wp-content/uploads/2022/02/Eli-Skaranger-Hva-vet-vi-om-studentene-i-Grimstad-Studentradet-01.02.22.pdf
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/naringsareal-i-agder/
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/naringsareal-i-agder/
https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/klima-og-energi/sirkularokonomi/
https://agderfk.no/vare-tjenester/klima-natur-og-friluftsliv/klima-og-energi/sirkularokonomi/
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Vedtak: Invitasjon med påmeldingslenke sendes til kommunene med oppfordring om å 
videresende til relevante bedrifter i egen kommune.  

 

Sak 13/22 Eventuelt   

Prosjekt Kompetansepilot Agder. Prosjektet er nå over i en ny fase og prosjektleder Siv 
Hemsett(AFK) ønsker å komme i kontakt med næringssjefene i de involverte kommunene. (Åmli, 
Vegårshei, Gjerstad, Risør og Tvedestrand) Prosjektet har behov for bistand fra regionale aktører 
som har direkte kontakt med målgruppen – og en leveranse kan dreie seg blant annet om 
kartlegging av kompetanseutviklingsbehov.  

Vedtak: Utviklingsleder inviterer næringssjefene til et møte i regionen sammen med prosjektleder  

 

Neste møte er fellesmøte med representantskapet 1.april 2022 på HI Flødevigen 

 

 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal  

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 


