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Agdering re-aktiveres
Agdering, som er et faglig nettverk for de litt større sørlandsbedriftene og
akademia, har ansatt Ingvild Jensen som daglig leder. Aktivitetsnivået skal
opp igjen.

Ingvild Jensen er fersk, daglig leder i Agdering. Foto: Privat

Rune Øidne Reinertsen
Sist oppdatert: 14. mars 2022

▼ ANNONSE

ARENDAL: – De store bransjene har felles klyngeorganisasjoner. Her

henter vi kompetanse litt på tvers, sier Ingvild Jensen.
Hun er fersk, daglig leder for Agdering, «et nettverk av virksomheter
som samarbeider om kunnskapsutvikling og innovasjon», som det
heter i egenomtalen.

Kompetansepris og vekseltrekking
Røttene går tilbake til 1987, til Kompetansering Sør og Sydspissen.
Sammen ble de til Agdering i 2006. Utad er nok nettverket mest kjent
for å dele ut Kompetanseprisen til verdige agderbedrifter, innad
handler det mer om å trekke veksler på hverandre.

– Jeg jobbet med hr og relaterte oppgaver i Gard. Behovet jeg følte for å
diskutere fag med likesinnede, var ikke lett å få dekket før jeg
engasjerte meg i Agdering, forteller Svein Buvik. Fortsatt er han
direktør i sjøforsikringskonsernet Gard, samt Agderings styreleder på
åttende året.

Mer gass
Under pandemien har imidlertid aktiviteten ligget litt nede.
– Men nå vil vi gi mer gass igjen. Jeg kan for eksempel nevne planer om
et bærekraftforum sent i april. «Hvordan møte situasjonen som
Morrow Batteries skaper på en bærekraftig måte?» er foreløpig
arbeidstittel, beretter Ingvild Jensen.

▼ ANNONSE

Hun har bakgrunn fra ledende stillinger hos bedrifter som blant annet
Origo Solutions, Norsafe og Sølvkroken. Nå driver hun eget firma i
Arendal og jobber mye med digitalisering av små og mellomstore
bedrifter, slik at de kan klare seg i den globale konkurransen og fortsatt
produsere i Norge.
På Agdering skal hun bruke 20 prosent av sin tid.
– Men mer nå i starten, bemerker hun.

Svein Buvik er styreleder i Agdering. Til daglig er han direktør i Gard. Foto: Mona Hauglid

Forskning og utdanning
Svein Buvik er opptatt av at forsknings- og utdanningsinstitusjoner er
viktige medlemmer av Agdering.
– UiA er med, og både formelt og praktisk har vi tette bånd til
forskningsstiftelsen Norce, som jo også omfatter det tidligere
Agderforskning. Norce bidrar med prosjektledelse og vi kan trekke på
støtteapparatet deres, forteller han.
Og legger til:
– Vi fanger i hovedsak de større virksomhetene. De små og
mellomstore sogner mer til næringsforeningene.

Noen av Agderings medlemmer
UiA
Cameron
Atea
Arendal Boligbyggelag
Bouvet
Trainee Sør
Veidekke
Durapart
Sparebanken Sør
Arendal kommune
Gard
Sørlandet sykehus
Hennig-Olsen Is
Glencore Nikkelverk
Deloite
GE Healthcare
Kristiansand kommune
Returkraft
Norce
Kristiansand Dyrepark
Innoventus Sør
DNB
Cultiva
Stepchange
Studentsamskipnaden i Agder
Handelsbanken
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
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