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Pressemelding fra styret i Østre Agder regionråd 24.april 2020 vedrørende 

Felles bekymring for utviklingen i næringslivet og tallet på ledige og permitterte arbeidstakere i Østre Agder 
 

Fra 9.mars til 20.april ble det innsendt søknader om dagpenger under permitteringer fra 

 2.320 i Arendal   – 10,9%  av arbeidsstyrken 

 1.123 i Grimstad  – 9,7%    -----------«----------- 

 309 i Risør  - 9,8%    ------------«----------- 

 294 i Froland  - 10,1% ------------«----------- 

 263 i Tvedestrand - 9,3%  ------------«----------- 

 124 i Gjerstad  - 10,7% ------------«-----------  

 98 i Vegårshei  - 9,4% ------------«-----------  

 55 i Åmli  - 6,4% ------------«----------- 

Samlet utgjør dette 4.586 personer. Samlet representerer dette om lag 10% av Østre Agders arbeidsstyrke. 
Det er litt under landet som helhet som ligger på 12,6%. 

Tallene er etter ordførernes oppfatning skremmende høye. Vi har tillit til at nasjonale myndigheter gjør alt 
de kan klare for å begrense konsekvensene av pandemien for næringslivet. Det samme vil selvsagt 
kommunale og fylkeskommunale myndigheter gjøre. Vi ser at staten etablerer ordninger som bidrar til å 
begrense konsekvensene for den som blir oppsagt eller permittert. 

Likevel er den politiske ledelse i kommunene forberedt på at pandemisituasjonen gir store og varige 
konsekvenser. Mange virksomheter har mistet sitt marked under pandemien. De vil måtte finne nye kunder 
for å overleve. Virksomhetene står tilbake med sterkt svekket egenkapital. Derfor har de svekkede 
forutsetninger for å kunne omstille virksomheten for på ny å skape en god utvikling i bedriften.  

Ordførerne er forberedt på at landet og regionen står midt i en situasjon med sterkt økende 
arbeidsledighet som det vil ta tid å komme ut av. Konsekvensene av denne krisen må forventes å bli 
vesentlig mer omfattende enn den landet gjennomlevde under finanskrisen. Flere er berørt. Hele bransjer 
er lukket ned og når de åpner igjen kan markedene være dramatisk endret. Et åpent verdensmarked kan bli 
strammet kraftig til. Reisevirksomhet mellom land vil trolig bli dramatisk redusert helt ut året.  

Ordførerne vil, både hver for seg og i sammen gjennom det interkommunale samarbeidet i Østre Agder, 
bidra til at denne alvorlige situasjonen skal møtes med konstruktiv innsats i regionen.  

Kommunene har tidligere vist at de raskt evner å skape tiltak for å bidra til at arbeidsledige skal kunne ha 
nyttige og positive oppgaver. Tidligere kriser har vist at unge arbeidsledige som ikke er kommet inn i jobb, 
eldre arbeidstakere som blir ledige og innvandrere med liten jobberfaring møter særlige utfordringer i en 
vanskelig situasjon i arbeidsmarkedet. Så snart statlige ressurser stilles til rådighet for å skape midlertidige 
jobbtilbud i kommunal regi så vil vi så raskt som mulig komme i gang.  

Norge blir i dette året vårt fremst feriemål. Derfor ønsker styret i Østre Agder sammen med 
næringsmedarbeiderne i kommunene i Østre Agder og reiselivet i regionen å bidra til at vi skal være et godt 
besøksmål for gjester fra hele landet i 2020. Derfor igangsetter regionrådet i egen regi et reiselivsprosjekt, 
med fokus på produktutvikling og infrastruktur, som skal bidra til å gjøre eksisterende attraksjoner bedre 
kjent og som skal bidra til forbedringer som gjør at besøkende i vår del av Agder får gode opplevelser. Vårt 
håp er at dette arbeidet gir varige kvalitetseffekter for regionens reiselivsattraktivitet. For å finansiere en 
slik innsats skal alle tilgjengelige fondsmidler i det interkommunale samarbeidet frigjøres. I tillegg forventer 
regionrådet å motta støtte fra regionale og nasjonale myndigheter til ulike tiltak for reiselivet. Dialog med 
reiselivsbedriftene er en forutsetning for å kunne bidra til at det blir iverksatt arbeid av nytte for næringen. 
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Den politiske ledelse i Østre Agder er forberedt på å stå sammen for å møte de felles utfordringer 
situasjonen stiller oss overfor. Hver for oss og sammen skal kommunene gjøre sitt for å møte de 
utfordringene næringslivet og den enkelte innbyggere i regionen opplever. 

 


