Notat vedrørende anmodning om lokalisering av den statlige virksomheten
Fredskorpset til Arendal og eksisterende fagmiljø knyttet til FN-huset der.
Østre Agder som omfatter kommunene Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand, Risør, Vegårshei,
Gjerstad og Åmli er kjent med at regjeringen vurderer å flytte ut statlige virksomheter fra Oslo.
Herunder virksomheten i den norske del av Fredskorpset. Regionen ønsker å fremme forslag om at
denne utflyttingen bør vurderes knyttet opp mot FN-huset i Arendal og den internasjonalt orienterte
virksomheten der.
Faglige forutsetninger:
Utenriksdepartementet har gjennom sin finansiering av GRID-Arendal en betydelig internasjonal
virksomhet med vekt på møte klodens miljøutfordringer. Fagmiljøet har et sterkt internasjonalt preg
med medarbeidere fra svært mange land.
Havforskningsinstituttets avdeling på Flødevigen representerer et meget sterkt faglig miljø knyttet til
biologisk mangfold og forsvarlig forvaltning av maritime ressurser. Dette arbeidet har fått et meget
internasjonalt preg med vekt på forvaltning av kystsonen.
Næringslivet i regionen har et meget internasjonalt preg. GARD er en av verdens største
forsikringsvirksomhet innenfor maritime næringer og bestitter meget høy kompetanse i forhold til
internasjonal jus og klimautfordringer.
Agder universitet med lokasjoner i Grimstad og Kristiansand vil kunne være attraktive
samarbeidspartnere for et statlig landbruksforvaltningsmiljø knyttet til regionen.
Aktiviteten i Røde Kors er sterk og den er sentrert omkring Røde Kors huset. Det legger til rette for
nært samarbeid med NGO-er.
Gjennom Eureka kompetanse som er en undervirksomhet i Arendal kommune er det tilrettelagte
lokaler for kurs- og opplæringstiltak som vil være nyttig for virksomheter som driver mye utadrettet
virksomhet. Arendalsuka er et arrangement som benyttes mye av virksomheter med tilhold til
regionen for å skape debatt og interesse for ulike arbeidsfelt. Fredskorpset vil positivet kunne bidra
til økt internasjonalt fokus på miljø og utvikling.
Geografiske forutsetninger:
Reiseavstanden fra Arendal til nærmeste flyplass Kjevik er 50 minutter. Denne flyplassen har gode
nasjonale, men og en del internasjonale forbindelser. Reiseavstand til Torp er om lag 2 timer.
Arendal har buss- og togforbindelse til Oslo fra kl.05-19 med en gjennomsnittlig frekvens på en gang
i timen. Reisetid om lag 4 timer. Ved bruk av bil er reisetiden om lag 3 timer og 15 minutter.
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Regionen har et variert arbeidsmarked. Både Tvedestrand, Grimstad og Lillesand ligger innenfor en
pendlingsavstand på 30 minutter fra Arendal. Det bør åpne gode muligheter for at ektefelle kan finne
relevant arbeid.
Arendal og Østre Agder regionen har et bredt kulturtilbud, med både internasjonalt, nasjonal,
regionalt og lokalt tilbud innen mange felt – musikk, teater og dans. Det er et godt tilbud av
festivaler med CanalStreet, Kammermusikkfestival, Trebåtfestival og Villvin håndtverksfestival som
lokale høydepunkt.
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