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Uttalelese til den bekymringsfulle situasjonen i arbeidsmarkedet i 

Østre Agder 

Styret for Østre Agder som representerer kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, 

Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli er meget bekymret for den høye 

ledigheten i regionen. Når en summerer de som er helt ledige og de som er på ulike 

arbeidsmarkedstiltak så ligger Aust-Agder høyest i landet. Innenfor fylket så topper 

kommuner i vår regionen statistikken med Froland, Arendal og Grimstad helt på topp.  

NAV Aust-Agder har i 2015 gått vesentlig ut over de rammer de opprinnelig var tildelt for å 

kunne møte regionens store utfordringer. Signalene fra NAV i fylket tilsier at dette vil bli 

mye vanskeligere i 2016 fordi problemene er sterkt økende i hele landet. 

Styret for Østre Agder ber de to ministrene merke seg alvoret i situasjonen. Det tilsier at 

nasjonale myndigheter nå må rette like stor oppmerksomhet mot de særlige utfordringene 

som Sørlandet står overfor som de offentlig har gitt uttrykk for overfor Vestlandsfylkene. 

Dette innebærer både særskilte tiltaksmidler for ekstraordinært vedlikehold og midler for å 

bidra til at kompetansemiljøene knyttet til maritime næringer får en videre framtid i 

regionen. 

Sørlandet er en særlig utsatt landsdel med betydelige levekårsutfordringer og et meget 

konkurranseutsatt næringsliv. Dette tilsier at regjeringen vier større oppmerksomhet til de 

særlige utfordringer utviklingen har gitt landsdelen. Østre Agder forventer et tett 

samarbeid mellom statlige, regionale og lokale myndigheter for å møte våre felles 
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utfordringer med sikte på ny giv i næringslivet og økt kompetanse i regionen. Styret ber om 

å få møte nasjonale myndigheter for å få anledning til å drøfte utfordringene. 
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