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SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER

Bakgrunn

Kommunal og moderniseringsdepartmentet ber byregionene om følgende: 

1. Konkretiserte mål for prosjektet. 

2. Tiltak og forventede resultater ved prosjektslutt og hvordan disse skal 
måles/dokumenteres. 

3. Antatte effekter for regionens vekst og vekstevne (for eksempel befolkning, 
sysselsetting/arbeidsplasser, verdiskaping) på noe lengre sikt (fram mot 2023). 
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Nåværende prosjektbeskrivelse

• Bygger på strategisk næringsplan 

• Justert i henhold til virksomhetsplan for næringsnettverket 2016
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Nåværende prosjektbeskrivelse

• Prioriteringer i søknad byregionen

– Felles etablerertjeneste

– Felles apparat for næringsutvikling i 
regionen

– Tillitt som drivkraft i regional 
utvikling

– Næringslivets læringsportal

– Kompetansemekling for 
næringslivet

– Næringsarealbank

– Utviklingsstrategi for 
besøksnæringen

– Maksimere gevinst av 
infrastruktursatsninger

• Prioriteringer i virksomhetsplan for 
2016

– Et felles apparat for 
næringsutvikling

– Økt verdiskapning i 
besøksnæringen

– Tilrettelegge for næringsnettverk og 
klynger

– Synergier av ny infrastruktur

– Næringsarealbanken
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Måloppnåelse

Felles apparat for næringsutvikling

• Stor variasjon mellom kommunene knyttet til hvorvidt 
man ønsker at vi rent faktisk skal jobbe videre etter 
delmålene og hovedmålene som de er skissert i 
planene. 

• Samtlige medarbeidere anser det som et viktig mål å 
jobbe mot for å bedre samarbeidet og opprettholde 
trykket på tettere samordning av ressurser. 

Økt verdiskapning i besøksnæringen

• Blant annet arrangert en samling for besøksnæringen

• Flere diskusjonsrunder med ulike representanter fra 
kommunene. 

• Konkludert med at det ikke er noe ønske om at vi gjør 
noe strategisk eller «helhetlig» på dette området med 
utgangspunkt i Østre Agder. 

• Erfaringsdeling og fellesskapstanke rundt 
gjestehavner og cruisevirksomheten. 

• Iverksatt et regionalt arbeid i forbindelse med 
utviklingen av Raet nasjonalpark.  
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Måloppnåelse

Tilrettelegging for næringsnettverk og klynger

• Blå vekst driftes godt ved siden av Østre Agder 
nettverket

• USUS, treindustrien

Synergier av ny infrastruktur

• KVU Grenlandsbanen og Nasjonal transportplan 

• Dialog med ATP-prosjektet i Arendalsregionen. Felles 
samling mellom næring og plan

• Workshops og erfaringsmøter innenfor temaet havn 

• Viktig at vi klarer å se slike investeringer i en regional 
helhet, og at vi utarbeider en strategi for å maksimere 
potensialet i investeringene som blir gjort

• Skal vi sikre stabile rammebetingelsene for 
næringslivet og maksimere gevinsten av fremtidig 
infrastrukturinvesteringer er det viktig at vi i større 
grad står samlet om våre regionale prioriteringer.
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Måloppnåelse

Næringsarealbanken

• I november lanserte vi vår felles næringsarealbank 
www.arealguiden.no/ostreagder

• Skal videreutvikles og oppdateres, men har foreløpig 
blitt godt tatt imot blant et bredt spekter av aktører i 
regionen.

Økt samhandling, samarbeid, tillitt og regional 
integrering

- Tillitt som drivkraft i regional utvikling

- Samfunnsanalyse for hele regionen

- Diverse større og mindre tiltak

http://www.arealguiden.no/ostreagder
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Revidert prosjektplan

Kan vise til konkrete resultater i 2016, men.. 

- Vi har forstått bedre hvor man på et regionalt nivå i størst 
mulig grad kan utgjøre en forskjell og hvor det er 
handlingsrom ut i fra vår kontekst. 

- Vedtak om prioriterte prosjekter på regionalt nivå, Styresak 
76/16, er utgangspunktet for videre prioriteringer
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Satningsområder i det videre arbeidet 

Næringsareal

• Implementering, videreutvikling og markedsføring av næringsarealbanken. Gjennom en 
aktiv bruk av dette verktøyet skal vi profesjonalisere fremstillingen av næringsarealene i 
regionen. 

• Mål om å se regionens næringsareal i en større sammenheng, og å vurdere en videre felles 
næringsarealstrategi grundig. 

Bransjesatsning kraftkrevende industri (grønne datasenter)

• Samarbeidet med fylkeskommunen, samt egne handlingspunkter

– Handlingspunkt 1: Definere opp aktuelle areal og få de presentert mest mulig 
profesjonelt og med færrest mulig fremtidige usikkerheter

– Handlingspunkt 2: Bygge bransjekompetanse og spre/ tilgjengeliggjøre informasjon

– Handlingspunkt 3: Jobbe direkte mot kommuner og private aktører med store 
muligheter
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Satningsområder i det videre arbeidet 

Regionale areal- og transportutfordringer og infrastrukturtiltak

• Realisere en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen - med stoppested på 
Brokelandsheia. 

• Maksimere gevinsten av ny e-18 Arendal – Tvedestrand. Det skal arrangeres et 
erfaringsseminar og utarbeides en strategi for å få til dette. 

Tillit og samhandling

• Forskningsprosjektet «tillit som drivkraft i regional utvikling» i samarbeid med 10 andre 
regioner og Telemarksforskning. Etter en kunnskapsoppbygningsfase går vi over til å se på 
hvordan vi konkret kan bruke tillit som et verktøy for utvikling. 

• Videreutvikle eksisterende samarbeidsarenaer og legge til rette for opprettelsen av nye. 

– Videreutvikle Østre Agder næringsnettverk

– Sikre et regionalt fokus på samfunns- og næringsutvikling i Østre Agder
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Langsiktige effektmål (ca. 2023)
Næringsareal

• Arbeidet med næringsareal bli stadig mer profesjonalisert og regionen leverer lett tilgjengelig forretningsrelevant 
informasjon. Gjennom å bli kjent med regionens samlede næringsareal har regionen samlet sett også blitt kjent med 
mangler og utfordringer med nåværende areal, og det er tatt grep på et regionalt nivå for å imøtekomme dette. Dette har 
ført til konkrete etableringer.

• I fellesskap har regionen iverksatt en aktiv prioritering og markedsføring av våre mest attraktive areal. 

Kraftkrevende industri

• I regionen har det kommet nye bedriftsetableringer fra en kraftkrevende industri. 

• Kartleggingen og fokuset på strøm og fiber har bedret forutsetningene for regionen i en stadig mer kraftkrevende og 
digital fremtid.

Regionale areal- og transportutfordringer

• Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen er innarbeidet i Nasjonal transportplan og videre prosess er 
iverksatt. 

• E-18 Tvedestrand- Arendal er satt i drift. Pendlingen på tvers mellom kommunene har økt og vi har sett flere bedrifter som 
har etablert seg eller utvidet eksisterende virksomhet på grunn av større regional integrering. 

Samhandling og tillit

• Gjennom et systematisk arbeid med tillitt og samhandling over tid har vi fått en region hvor vi helhjertet jobber for 
fellesskapets beste og har fokus på Østre Agder som en resultatenhet. 
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Gjennomføring av BYR

Næringsnettverk 
for Østre Agder

Byregionprogrammet
Næringsareal

Prioriterte prosjekter/ tiltak

Erfaringsutveksling
Vertskap-

attraktivitet

Kompetanseheving 
og kobling til 

forskningsmiljø

Kraftkrevende industri

Areal og transport Tillit og samhandling

Arbeid med delingskultur prioritert i det videre arbeidet i næringsnettverket.

For gjennomføringen av byregionprogrammet kan er det behov for å spille på et 
bredere spekter av kommunale ressurser. 


