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1 Innledning 
Samarbeid mellom Universitetet i Agder (UiA) og Grimstad kommune om å utvikle 

Universitetsbyen Grimstad har foregått over flere år. Den første handlingsplanen for 

Universitetsbyen Grimstad ble vedtatt av kommunestyret i Grimstad i april 2013 og hadde 

opprinnelig varighet til 2016, men ble forlenget frem til 2018. Med bakgrunn i det arbeidet 

som er gjort i samarbeid med kommunen og UiA, jobbes det nå videre med Universitetsbyen 

Grimstad.  

Overordnede mål som Grimstad kommune og UiA jobber sammen om: 

1. Grimstad er en attraktiv universitetsby. 

2. Grimstad er en aktiv vertkommune og bidrar til at universitetet lykkes med å tiltrekke 

studenter og ansatte.  

3. Det er god samhandling mellom universitet, kommune, næringsliv, fagskole, 

videregående skoler, by og kulturliv. 

 

1.1 Om Universitetet i Agder – Campus Grimstad 

Universitetet i Agder (UiA) ble akkreditert som universitet i 2007, men bygger på 

utdanningsinstitusjoner med lange tradisjoner, helt tilbake til 1828.  

 

UiA har i dag to campuser, Campus Kristiansand (åpnet i 2001) og Campus Grimstad (åpnet 

i 2010). Av universitetets totalt drøyt 13 690 studenter har 3 250 av dem tilknytning til 

Campus Grimstad. 425 UiA-ansatte har hovedarbeidssted i Grimstad (av totalt 1640 ansatte 

ved UiA). I tillegg kommer 59 ansatte (fordelt på 47 årsverk) ved Studentsamskipnaden i 

Agder i Grimstad (studentkantine, studentvelferd, kultur og studentboliger).  

Lokalisert til Campus Grimstad er hovedtyngden av Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og 

Fakultet for teknologi og realfag. Her ligger også Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved 

Handelshøyskolen ved UiA. I tillegg gis det undervisning også fra de andre fakultetene.  

Flere av UiAs sentre og lab’er ligger i Grimstad, som Senter for fremragende innovasjon 

(SFI) Offshore Mechatronics, Senter for e-helse, CAIR (Senter for forskning på kunstig 

intelligens), deler av CIEM (Senter for integrert krisehåndtering), WISENET og UiAs del av 

Senter for omsorgsforskning sør. 

Mechatronics Innovation Lab (MIL) åpnet i 2017 og er et nasjonalt senter for innovasjon, 
pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende områder. MIL 
ble etablert som et samarbeid mellom UiA og regional industri for å styrke industriens 
innovasjons- og konkurranseevne ved å kunne teste og eksperimentere med materialer, 
prosesser og produkter.  
 
I4Helse åpnet i 2019 og er et senter for innovasjon og tjenesteutvikling innenfor helse og 
omsorg. Senteret fikk navnet I4Helse, der de fire i-ene viser til begrepene Idé – Involvering – 
Innovasjon – Implementering. I4Helse skal være en katalysator for behovsdrevet innovasjon i 
helse- og omsorgstjenester med hovedfokus på velferdsteknologi og avstandsoppfølgning. 
 
I tillegg til universitetsbygningene er det på Campus Grimstad også studentbarnehage, 

studentkulturhus og 490 studentboliger, der de eldste hyblene vil fremstå kraftig opprustet 

høsten 2021. Universitetsområdet ligger i tilknytning til Sørlandets teknologipark med ca. 15 

minutters gangavstand til sentrum. 
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1.2 Handlingsplanens avgrensning 

Handlingsplanen avgrenses til å omhandle Grimstad som universitetsby og som vertsby for 

UiA. Det er en intensjon at det i tillegg skal utarbeides en FoUoI-strategi for hele UiA som vil 

inkludere det regionale perspektivet, og derfor vil ikke det regionale perspektivet inngå i 

denne handlingsplanen. 

 

2 Arbeidet med Universitetsbyen frem til 2020 

Dette kapittelet vil gi en kort innføring i det tidligere arbeidet med Universitetsbyen Grimstad. 

Det er viktig å få frem hovedtrekkene ettersom denne handlingsplanen bygger på det 

tidligere arbeidet med Universitetsbyen Grimstad. 

2.1 Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 2013-2016, forlenget til 2018 

Handlingsplanen for Universitetsbyen Grimstad 2013-20161 ble vedtatt av kommunestyret i 

Grimstad 29. april 2013. Planen ble utarbeidet som en del av kommuneplanen. Involvert i 

arbeidet var Universitetet i Agder, Studentskipnaden i Agder (SiA), Studentorganisasjonen i 

Agder (STA), Aust-Agder fylkeskommune, Grimstad Næringsråd, Arendal kommune og 

Kristiansand kommune. Handlingsplanen prioriterte tiltak som skulle iverksettes for at 

Grimstad skulle bli en best mulig universitetsby.  

Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 2013-2016 inneholder punkter om 

● Innovasjon og næringsutvikling i tilknytning til Campus Grimstad 

● Synliggjøring av universitetsbyene Grimstad og Kristiansand 

● Tilrettelegging for gode boforhold for studenter og universitetets ansatte 

● Trafikksikring av aksen fra campus til bysentrum 

● Utvikling av Grimstad sentrum til et attraktivt sted for studenter, ansatte og besøkende 

● Bygging av nytt bibliotek som en god og viktig arena for studenter og ansatte ved 

universitetet 

● Utbygging av trådløst nett i viktige områder 

● Utvikling av campusområdet for trening og friluftsliv 

● Tilrettelegging for kollektivtilbud 

● Utvikling av Dømmesmoen for et eventuelt Agder naturmuseum  

I Grimstads kommuneplan 2011-2023 er Universitetsbyen Grimstad ett av fem 

satsingsområder. Det uttrykker hvor viktig Grimstad kommune ser på videre utvikling av 

campus Grimstad og campusområdet med boliger, næringsarealer og park. I tillegg viser det 

en satsing på at Grimstad skal fremstå som en attraktiv universitetsby for studenter, 

stipendiater og ansatte på universitetet, for regionens næringsliv og for kommunens 

innbyggere.  

I mai 2017 ble det vedtatt en forlengelse av Handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad 

frem til 20182. Rådmann i Grimstad kommune var i ferd med å utarbeide en strategisk 

næringsplan for Grimstad kommune, og det var ønskelig å ferdigstille næringsplanen før man 

utarbeidet ny handlingsplan for Universitetsbyen Grimstad. Etter 2018 har det ikke blitt 

vedtatt ny plan eller strategi for Universitetsbyen Grimstad. Gjennom et samarbeid med 

                                                           
1 https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/universitetsbyen-grimstad 
2 Forlengelse av Handlingsplan for Grimstad kommune, dokumentnr. 16/10219-1 

https://www.uia.no/om-uia/prosjekter/universitetsbyen-grimstad
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Grimstad kommune, Grimstad Næringsforening, UiA og masterstudenter i innovasjon og 

kunnskapsutvikling ble Universitetsbyen Grimstad satt på agendaen igjen høsten 2018. 

2.2 Samskapingsprosjekt høsten 2018 

Høstsemesteret 2018 ble masterstudenter i innovasjon og kunnskapsutvikling utfordret av 

blant annet Grimstad kommune, Grimstad Næringsforening og UiA til å komme med innspill 

til forprosessen av utformingen av ny plan for Universitetsbyen Grimstad. Dette samarbeidet 

foregikk i faget innovasjon i offentlig sektor som er en del av utdanningsplanen for master i 

innovasjon og kunnskapsutvikling.  

I løpet av høsten gikk masterstudentene gjennom tidligere handlingsplan, fant informasjon 

om hva andre universitetsbyer har jobbet med, koblet informasjonen med teori, hadde 

månedlige møter med næringssjefen i Grimstad kommune, daglig leder i Grimstad 

Næringsforening og underdirektøren i 

ledelsens stab ved UiA, hadde workshop i 

kommunestyresalen, og presenterte sine funn 

på rådhuset i desember 2018. 

Den 1. november ble det holdt en workshop3 i 

regi av studentene der rundt 70 deltakere 

deltok. Deltakerne bestod av studenter og 

ledelsen fra UiA, ledere og politikere i Grimstad 

kommune og representanter fra Grimstads 

næringsliv og frivillige organisasjoner. Tre 

sentrale spørsmål som var hovedfokuset i 

masterstudentenes arbeid, ble diskutert:  

1) Hvordan kan Grimstad bli en mer attraktiv universitetsby?  

2) Hvordan tiltrekke og beholde dem i Agder etter studiene?  

3) Hvordan bør en utviklingsprosess være for Universitetsbyen Grimstad?  

Dialogene rundt bordene ble det sentrale for masterstudentene ettersom innspillene fra 

workshopen ble brukt videre i deres arbeid.  

Den 10. desember holdt masterstudentene tre presentasjoner på Grimstad rådhus der hver 

presentasjon tok for seg de tre sentrale spørsmålene nevnt ovenfor. Hovedpoenget med 

masterstudentenes oppgave var å komme med innspill til hvordan det bør jobbes med 

Universitetsbyen Grimstad. Bildene på neste side viser utdrag fra de tre presentasjonene. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-entreprenoerskap-og-sosial-innovasjon/uia-

colab/prosjekter/universitetsbyplan-med-grimstad 

https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-entreprenoerskap-og-sosial-innovasjon/uia-colab/prosjekter/universitetsbyplan-med-grimstad
https://www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-entreprenoerskap-og-sosial-innovasjon/uia-colab/prosjekter/universitetsbyplan-med-grimstad
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Gruppe 1 anbefalte 

prosjektprioriteringer, 

samskaping i grupper, testing 

underveis (for eksempel 

minimum viable produkt (MVP)), 

tilbakemeldinger fra 

interessenter/brukere og mulighet 

for justeringer/endringer 

underveis i prosjektutførelsen. 

Gruppe 2 anbefalte å teste ut 

prosjekter i småskala, for så å 

evaluere prosjektet etter kort tid 

og deretter respondere på 

evalueringer med å enten 

beholde prosjektet slik det er, 

utvide det eller forkaste 

prosjektet. 

Gruppe 3 anbefalte å fokusere på 

det unike med Grimstad og satse 

på motsetningene teknologi og 

tradisjon. De trekker inn sosial 

kapital og påpeker viktigheten av 

å spille på eksterne aktører for å 

unngå lock-in. 
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Fellesnevneren ved de tre presentasjonene, er at masterstudentene oppfordrer kommunene, 

UiA og andre aktører som skal være med i utviklingen av Universitetsbyen Grimstad, til å 

jobbe agilt. Å jobbe agilt4 innebærer å jobbe mer smidig. To viktige stikkord ved å jobbe agilt 

er tilpasningsdyktighet og menneskefokus. Tilpasningsdyktighet handler om å være lydhør 

og etterspørre tilbakemeldinger fra andre, som kunder og samarbeidspartnere. Det er også 

viktig å jobbe i korte sykluser med løpende vurdering for kjapt å kunne tilpasse seg skiftende 

forutsetninger. Menneskefokus er også helt sentralt, for med agil metode verdsetter man 

menneskene som skaper prosessen, mer enn prosessen i seg selv. 

2.3 Notat om organisering av Universitetsbyen Grimstad 

Tidligere handlingsplan og resultatene fra samskapingsprosjektet la et godt grunnlag for det 

videre arbeidet med Universitetsbyen Grimstad som ble startet høsten 2019 i samarbeid med 

Grimstad kommune og UiA. På bakgrunn av data som var innhentet tidligere, ble det valgt å 

ikke bruke tid på en lang planprosess for å utarbeide målsettinger og organisering av 

arbeidet.  

Det ble derimot utarbeidet et notat som baserte seg på grunnlaget om hvordan 

organiseringen av det videre arbeidet bør skje. Dette notatet og dets innhold ble forankret i 

ledelsen i Grimstad kommune, både på administrativt og politisk nivå, samt i ledelsen på UiA. 

Notatet konkluderte med at organiseringen bør skje slik masterstudentene anbefalte, ved å 

bruke en agil tilnærming. I notatet foreslås det at prosjektet blir organisert med en 

styringsgruppe, en ressursgruppe og arbeidsgrupper. 

2.4 Forankring 

Den 10. desember 2019 ble det vedtatt i kommunestyret i Grimstad at videre arbeid med 

Universitetsbyen Grimstad organiseres ved at Grimstad kommune, i samarbeid med UiA, 

oppretter en styringsgruppe, en ressursgruppe og en prosjektbank/arbeidsgrupper i tråd med 

anbefalinger fra samskapingsprosjektet gjennomført i 2018. Det ble også vedtatt at videre 

arbeid skal basere seg på følgende målsettinger: 

a) Grimstad er en attraktiv vertsby for universitetet. 

b) Det er god samhandling mellom universitetet og næringsliv. 

Siste vedtak er at Universitetsbyen Grimstad primært vil konsentrere seg om 

vertsbyfunksjoner og lokal tilrettelegging. Samtidig ønsker Grimstad å bidra til godt regionalt 

samarbeid, UiA har signalisert at man vil ta initiativ til en FoUoI-strategi som er regionalt 

orientert, og Grimstad kommune støtter dette initiativet.  

Disse vedtakene er også blitt forankret hos ledelsen på UiA.  

Høsten 2019 ble brukt til å få forankret arbeidet med Universitetsbyen Grimstad. På nyåret 

startet jobben med å definere satsningsområder og etablere arbeidsgrupper. 

Gjennom arbeidet som ble gjort kom det frem at målsettingene burde favne noe bredere enn 

hva som ble tatt inn i saken desember 2019. I sak til kommunestyret 9.2.2020 ble følgende 

målsettinger vedtatt: 

1) Grimstad er en attraktiv universitetsby. 
2) Grimstad er en aktiv vertskommune og bidrar til at universitetet lykkes med å tiltrekke 

studenter og ansatte. 

                                                           
4 https://lederne.no/2018/11/13/agilt-hva-vil-det-si-a-jobbe-agilt/ 

https://lederne.no/2018/11/13/agilt-hva-vil-det-si-a-jobbe-agilt/
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3) Det er god samhandling mellom universitet, kommune, næringsliv, fagskole, videregående 

skoler, by og kulturliv. 

2.5 Workshop med UiA, kommunen og næringslivet 

I arbeidet med Universitetsbyen Grimstad er det viktig å inkludere studenter og ansatte på 

UiA med tilhørighet til UiA, representer fra Grimstad kommune og næringslivet i Grimstad.  

For å få innspill fra disse ulike aktørene, ble det valgt å holde en workshop hvor målet var å 

få innspill på spørsmålet: Hvilke konkrete tiltak bør universitet, næringsliv og kommune 

sammen jobbe med for å øke studenttrivsel og attraktivitet? 

Planen var å invitere noen utvalgte representanter fra UiA, næringsliv og kommune. Det har 

vært mange workshops i forbindelse med Universitetsbyen og det var ikke ønskelig at dette 

skulle bli «bare enda en workshop». Derfor var det ønskelig å samle en gruppe utvalgte 

personer som kunne bidra direkte inn i det videre arbeidet. Det viste seg imidlertid at det var 

flere personer som ville være med på workshopen, og antall deltakere utvidet seg fra å være 

rundt 25 utvalgte personer til å bli 42 deltakere som var påmeldt workshopen.  

Mentimenter ble brukt som samhandlingsverktøy under workshopen. På spørsmål om hva 

som skal til for å øke trivsel for studenter i Grimstad, viser ordskyen deltakernes svar. 

 

Deltakerne ble delt inn i grupper hvor oppgaven var å komme med konkrete tiltak på hva 

universitet, næringsliv og kommune sammen bør jobbe med for å øke studenttrivsel og 

attraktivitet. Det kom inn mange gode innspill, og disse innspillene ble gjennomgått i 

etterkant av workshopen, oppsummert og sendt ut til deltakerne. Innspillene ble kategorisert, 

og de overordnede kategoriene i oppsummeringen er: 

 Aktiviteter 

 Studier 

 Studiefasiliteter 

 Kommunikasjon 

 Fysisk utvikling 

 «Spesielle» tilbud 

 Annet 
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 Møteplasser: studenter, kommune 
og næringsliv 

 

 

3 Tiltaksområder 

I etterkant av workshopen, ble det valgt ut noen deltakere fra studentene, UiA-ansatte, 

kommunen og næringslivet som gikk gjennom innspillene og pekte ut noen tiltak/prosjekter 

som det i første omgang skulle satses videre på. De resterende innspillene fra workshopen 

går inn i idébanken for Universitetsbyen Grimstad. De utvalgte prosjektene som det skal 

jobbes videre med i arbeidsgrupper, i tilfeldig rekkefølge, er: 

 Tilrettelegging av uteområder 
o Campusparken 
o Campusområdet 

 Ta byen i bruk 
o Eksterne lokaler 
o Studentvennlige byer 
o Aktiviteter 

 Skilting – Logo – Lys  

 Møteplasser 
o Årshjul 
o Secrets of Grimstad 
o Grimstad BTC 

 Studentråd 

 Kollektivtransport 
 

4 Organisering av videre arbeid 

Organiseringen av prosjektet Universitetsbyen Grimstad vil basere seg på notatet og bli 

seende slik ut: 

 

I styringsgruppen sitter universitetsdirektøren, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping, 

kommunedirektøren og en representant fra kommunedirektørens ledergruppe. 

Kommunestyret i Grimstad vedtok den 9.2.2021 at også «leder av Studentrådet i Grimstad 

bør få fast plass i styringsgruppen». Styringsgruppen ble dermed utvidet til fem personer. 

Prosjektkoordinatorene, som består av representant fra UiA og Grimstad kommune, sørger 

for kontinuitet i arbeidsgruppene og er en kobling mellom arbeidsgruppene og 
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styringsgruppen. Arbeidsgruppene jobber med å utføre tiltak i de ulike tiltaksområdene, og 

en oversikt over hvem som sitter i de ulike arbeidsgruppene finnes lenger nede i dokumentet.  

Ressursgruppens oppgave er å diskutere hva som er blitt gjort så langt i prosjektet, veien 

videre og bistå i å sørge for at handlingsplanen blir fulgt opp og at tiltakene er i tråd med 

målsettingene for Universitetsbyen Grimstad. Ressursgruppen bidrar ved å se en større 

sammenheng i prosjektet og dra inn ulike perspektiver som er viktige å ta hensyn til. 

Ressursgruppen møtes årlig. 

Kommunestyret i Grimstad vedtok 09.02.2021 at man bør «etterstrebe at studentene blir 

involvert i prosjektene på de ulike nivåene». Dette vil man i det videre arbeid følge opp. 

5 Tiltaksplan 

I tabellene under blir de ulike tiltaksområdene presentert med formål, hvilke tiltak som skal 

gjennomføres og progresjon av tiltakene. Det er hovedsakelig arbeidsgruppene som er 

ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og i kapittel 6 blir de ulike arbeidsgruppene 

presentert. 

 

1 Tilrettelegging av uteområder 

1.1 Campusparken 

Tiltak 
Ansvar og  
partnere 

Status   

  
Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

1.1.1 Gi innspill til kommunen angående 
planer for Campusparken 

Arbeidsgruppen   X 

1.2 Campusområdet 

Formål: Forbedre uteområdene og grønt-arealene på campus, og skape mer rom for aktivitet 

på uteområdene 

Tiltak 
Ansvar og  
partnere 

Status   

  
Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

1.2.1a Kartlegge hvilke områder på 
campus som kan utbedres 
 
1.2.1b Sende forslagene ut på «høring» 
til studenter for tilbakemelding 
 
1.2.1c Nedsette en operativ 
arbeidsgruppe som skal se på forslagene 

Arbeidsgruppen 
 
 
Arbeidsgruppen 
 
 
Arbeidsgruppen 

 
 
 

X 
 
 

X 
 

X 

 

2 Skilting, logo, lys 

Formål: Synliggjøre gang- og sykkelvei til sentrum for studenter, og til UiA for innbyggere og 

besøkende, samt synliggjøre attraktive steder for studenter 

Tiltak 
Ansvar og  
partnere 

Status   
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Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

2.1.1 Merking av UiA-logoer på gang- og 
sykkelvei i en løype fra campus, til 
sentrum og til campus igjen 

Arbeidsgruppen 
   

X 

2.1.2 Vurdere mer merking rundt UiA-
logoene 

Arbeidsgruppen 
 

X 
 

2.1.2 Lage en helhetlig profil når det 
kommer til merking og skilting 

Arbeidsgruppen 
+ komm.avd. på 
UiA og GK 

 
X 

 

 

3 Ta byen i bruk 

3.1 Aktiviteter 

Formål: Skape flere tilbud for studenter i byen i samarbeid med studentene 

Tiltak Ansvar og  
partnere 

Status   

  Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

3.1.1a Workshop med studenter og 
Grimstad Min By for å diskutere 
muligheter 
 
3.1.1b Oppfølging av workshop 

Arbeidsgruppen 
 
 
 
Arbeidsgruppen 

 
 
 
 
 

 
 
 

X 

X 
 

3.1.2 Samarbeid om 
aktiviteter/arrangement i byen for 
studenter 

Arbeidsgruppen X   

 

3.2 Eksterne lokaler 

Formål: Leie lokaler i sentrum til bruk av undervisning som supplement pga. 

koronasituasjonen 

Tiltak Ansvar og  
partnere 

Status   

  Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

3.2.1 Leie lokaler (Kulturhuset og Fjære 
skole) for høsten 2020. 

UiA og GK   X 

3.2.2 Leie lokaler (Kulturhuset) våren 
2020 

UiA   X 

 

3.3 Studentvennlige lokaler 

Formål: Tilrettelegge for at lokaler i sentrum kan brukes som leseplasser m.m. for studentene 

Tiltak Ansvar og  
partnere 

Status   

  Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

3.3.1a Samarbeide med Grimstad Min By 
og Kvadraturforeningene om ordning 
 

Arbeidsgruppen 
 
 

 X  
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3.3.1b Opprette nettside 
 
3.3.1c Produsere og distribuere 
«stickers» 

UiA 
 
Arbeidsgruppen 

X 
 

X 

3.3.2 Evaluere ordningen Arbeidsgruppen  X  

4 Møteplasser 

4.1 Årshjul 

Formål: Skape gode møteplasser for studenter, UiA-ansatte og næringslivet 

Tiltak Ansvar og  
partnere 

Status   

  Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

4.1.1 Lage et årshjul for møteplasser Arbeidsgruppen  X  

4.1.2 Utvikle møteserien «Møteplasser 
UiA-næringsliv» 

GNF  X  

4.1.3 Skape gode arenaer for 
oppgavesamarbeid med lokale bedrifter 

Arbeidsgruppen  X  

 

4.2 Secrets of Grimstad 

Formål: Skape en arena for tilflyttere i Grimstad for å få dem inkludert i fellesskapet og gi 

dem en nettverksplattform 

Tiltak Ansvar og  
partnere 

Status   

  Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

4.2.1a Planlegge og gjennomføre første 
arrangement 
 
4.2.1b Evaluere og lag møteplan videre 

Arbeidsgruppen 
 
 
Arbeidsgruppen 

 
 
 

X 

X  

 

4.3 Grimstad BTC / Start Connecting 

Formål: Et arrangement for næringsliv og studenter hvor de kan bli bedre kjent og knytte 

kontakter, og setter søkelys på relevante tema. I 2018 og 2019 ble arrangementet 

gjennomført som en del av Gründeruka med tittel Grimstad BTC - Business, Technology and 

Culture. Det ble ikke gjennomført i 2020 pga korona. I 2021 inngår arrangementet som en 

del av konseptet Gründer365, og tittelen endres til Start Connecting. 

Tiltak Ansvar og  
partnere 

Status   

  Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

4.3.1a Invitere inn Start UiA som 
prosjektleder 
 
4.3.1b Gjennomføre workshop om 
planer videre 
 
4.3.1b Planlegge for arrangement i 2021 

Arbeidsgruppen 
 
 
StartUiA/ 
arbeidsgruppe 
 
StartUiA/ 
arbeidsgruppe 

  
 
 
 
 
 
 

X 

X 
 
 

X 
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5 Studentråd 

Formål: Være en ekstra drivkraft for å få opprettet studentråd i Grimstad kommune. 

Studentråd er etablert, videre arbeid følges opp av Studentrådet i Grimstad. Mer informasjon 

og møteplan er på nettsidene til Grimstad kommune.  

Tiltak Ansvar og  
partnere 

Status   

  Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

5.1 Være en støttespiller i opprettelsen av 
studentråd i Grimstad kommune 

Arbeidsgruppen   X 

 

6 Kollektivtransport 

Formål: Bedre kollektivtilbud for studenter 

Tiltak Ansvar og  
partnere 

Status   

  Utredes/ 
vurderes 

Pågår/i 
prosess 

Gjennomført 

6.1a Gå i dialog med relevante aktører 
 
6.1b Arbeide for å utvikle 
kollektivtilbudene 

Arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppen 
m.fl. 

X 
 

X 

  

 

https://www.grimstad.kommune.no/politikk-og-organisasjon/politikk/politisk-motekalender-og-saksdokumenter/#se:utvalg/utvalgid:218450
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6 Arbeidsgruppene Universitetsbyen Grimstad 

I tabellene under er personene som utgjør de ulike arbeidsgruppene presentert. Personene som er uthevet (med fet skrift) er personene som 

har det overordnede ansvaret i arbeidsgruppen til å kalle inn til møter, etc. 

1.1 Campusparken (avviklet) 

Navn Organisasjon Stilling 

Bodil Slettebø GK Næringssjef 

Eli Skaranger UiA Underdirektør 

Johan Fredrick Høyer-Berntsen GK Fagansvarlig eiendom 

Pål Harv SiA Adm. direktør 

Morgan Konnestad UiA Førstelektor, Inst. for IKT, Fakultet for teknologi 
og realfag 

Olea Norset STA Leder 

Yngvild Bakken Furunes UiA-student Student på Innovasjon og kunnskapsutvikling 

Åsmund Rodvig Somdal UiA Overingeniør 

1.2 Campusområdet 

Navn Organisasjon Stilling 

Paal Kulien UiA Eiendoms- og forretningsutvikler 

Kjetil Hellang UiA Økonomidirektør 

Jon Egil Andersen SiA Leder SiA Mat og Drikke 

Rolf Inge Pettersen GK Bygartner/Fagansvarlig park 

Eli Skaranger GK Underdirektør 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020 

Ingrid Marie Lindquist UiA-student STA, Studentparlamentet, bygg 3. år,  
leder Studentrådet 

Eline Marie Nilsen UiA-student STA, Studentparlamentet, bygg 3. år 

Kristine L. Solvang UiA-student STA, Studentparlamentet, fornybar energi 3. år 

Olea Norset STA Leder STA, medl. Studentrådet 



14 
 

Morgan Konnestad UiA Førstelektor, Inst for IKT, Fakultet for teknologi og 
realfag 

Åsmund Somdal UiA Overingeniør 

Paul Ragnar Svennevig UiA Førsteamanuensis, Inst. for ingvit., Fakultet for 
teknologi og realfag 

Christel Stendal JBU Eiendom Leder Eiendomsforvaltning 

Håvard Bjorå JBU Eiendom Prosjekt- og forretningsutvikler 

Kristen Leifsen UiA Driftsleder Campus Grimstad 

Aanon Grimnes UiA Driftsdirektør 

Hans Tveite – inviteres inn JBU Driftsleder 

2 Skilting, logo, lys 

Navn Organisasjon Stilling 

Christine Mikkelsen GK Folkehelsekoordinator 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020 

Siri Asdal Østre Agder Regionråd Utviklingsleder næring og samfunn 

Rolf Inge Pettersen GK Bygartner/Fagansvarlig park 

Theodor Henriksen UiA CoLab Leder COLAB 

Martin Svendsen GMB Daglig leder 

Eli Skaranger UiA Underdirektør 

Bodil Slettebø GK Næringssjef 

Thomas Fiskaa UiA Grafisk designer, Kommunikasjonsavdelingen 

Petter Toldnæs GK Kommunikasjonssjef 

Amalie Adsen Kvåle GK Trainee 

3.1 Aktiviteter 

Navn Organisasjon Stilling 

Martin Svendsen GMB Daglig leder 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020  

Yngvild Bakken Furunes GK/UiA-student Intern GK / student Innovasjon og 
kunnskapsutvikling, UiA 
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Erlend Hermanssen UiA-student Leder Tekna, Student Fornybar energi 

3.2 Eksterne lokaler   

Navn Organisasjon Stilling 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020  

Paal Kulien UiA Eiendoms- og forretningsutvikler 

Kjetil Hellang UiA Økonomidirektør 

3.3 Studentvennlige lokaler   

Navn Organisasjon Stilling 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020 

Paal Kulien UiA Eiendoms- og forretningsutvikler 

Kjetil Hellang UiA Økonomidirektør 

Susanne Holda Tollerød UiA Innholdsrådgiver for web 

Thomas Eikeland Fiskå UiA Grafisk designer, Komm. avd. 

Martin Svendsen GMB Daglig leder 

4.1 Årshjul   

Navn Organisasjon Stilling 

Hanne Gulbrandsen GNF Daglig leder 

Lene Marie Tønnessen UiA Karriere Rådgiver 

Yngvild Bakken Furunes UiA Karriere Studentansatt 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020 

Gøril Hannås UiA Viserektor for samfunnskontakt og nyskaping 

4.2 Secrets of Grimstad   

Navn Organisasjon Stilling 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020 

Hanne Gulbrandsen GNF Daglig leder 

Bodil Slettebø GK Næringssjef 

Malin Stine Hauge UiA Senior HR-rådgiver 

4.3 Grimstad BTC / Start Connecting   
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Navn Organisasjon Stilling 

Yngvild Bakken Furunes Start UiA Medlem 

Bodil Slettebø  GK Næringssjef 

Sandra Gulbrandsen Sparebank 1 SR-bank Finansrådgiver 

Hanne Guldbrandsen GNF Daglig leder 

Martin Svendsen GMB Daglig leder 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020 

Kristoffer Lunder Knutsen StartUiA Medlem 

Timothy Luzon StartUiA Medlem 

Christian Ottesen StartUiA Medlem 

Jørgen Flakk Rørvik StartUiA Medlem 

5 Studentråd   

Navn Organisasjon Stilling 

Bodil Slettebø GK Næringssjef 

Olea Norset STA Leder 

6 Kollektivtransport   

Navn Organisasjon Stilling 

Eli Skaranger UiA Underdirektør 

Bodil Slettebø GK Næringssjef 

Maria Tønnessen UiA Trainee – til 1. nov. 2020 

TBA. Studentrådet m.fl. Studentrådet  

 


