1207001 - Østre agder sekretariat
Driftsrapport 1
Faktisk
Fast lønn (010)
812 168
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
89 900
Arbeidsgiveravgift (099)
127 478
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
1 029 546
Kontormateriell (100)
56 518
Matvarer (115)
85 272
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
14 786
Annonse, reklame, informasjon (140)
14 880
Opplæring, kurs (150)
56 633
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 2 335
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)
11 971
Leie av lokaler og grunn (190)
6 382
Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (230)
3 791
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
1 509 238
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
1 761 806
Kjøp fra kommuner (350)
1 485 410
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
1 485 410
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
26 784
Overføring til kommuner (450)
78 823
Overføringsutgifter (400-490)
105 607
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter (500)
143
Avsetninger til bundne fond (550)
4 995
Finansutgifter (500-590)
5 138

Budsjett
815 000
88 587
127 405
1 030 992
10 000
100 000
50 000

SUM UTGIFTER

4 387 508

1 453 253

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-26 784
-769 000
-795 784
-2 967 724
-2 967 724

-53 253
-776 000
-829 253

SUM INNTEKTER

-3 763 508

-829 253

624 000

624 000

Faktisk
775 205
35 189

Budsjett
761 009

SUM NETTO

20 000

189 008
369 008

53 253
53 253

1207002 - Østre agder samhandlingsreform
Driftsrapport 1
Fast lønn (010)
Overtidslønn (040)
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
Arbeidsgiveravgift (099)
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
Kontormateriell (100)
Matvarer (115)
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)

85 407
128 689
1 024 490
6 735
18 010
27 371

10 000
84 720
120 376
976 105
20 000
50 000
74 000

Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
4 658
Opplæring, kurs (150)
16 966
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 76 030
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)
3 125
Leie av lokaler og grunn (190)
4 120
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195)
4 133
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
55 000
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
216 149
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
7 754
Reserverte bevilgninger/avsetninger (490)
Overføringsutgifter (400-490)
7 754
SUM UTGIFTER

10 000
15 000
84 177

5 000
295 000
553 177
108 294
19 718
128 012

1 248 392

1 657 294

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-7 754
-912 248
-920 002

-108 294
-759 000
-867 294
-180 000
-180 000

SUM INNTEKTER

-920 002

-1 047 294

SUM NETTO

328 390

610 000

1207003 - Østre Agder øyeblikkelig hjelp - tilbud
Driftsrapport 1
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Kjøp fra kommuner (350)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)

Faktisk
-240
15 811 596
15 811 356
136 000
136 000
-60
-60
1 879 644
1 879 644

SUM UTGIFTER

17 826 940

21 702 500

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)

60
-7 283 000
-7 282 940

-4 340 500
-6 818 000
-11 158 500

SUM INNTEKTER

-7 282 940

-11 158 500

10 544 000

10 544 000

SUM NETTO

Budsjett
17 362 000
17 362 000

4 340 500
4 340 500

1207004 - Østre Agder øyeblikkelig hjelp - rus/psykiatri

Driftsrapport 1
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)

Faktisk
240
1 000 000
1 000 240
60
60

Budsjett
1 500 000
1 500 000
375 000
375 000

SUM UTGIFTER

1 000 300

1 875 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)

-60
-393 000
-393 060

-375 000
-589 000
-964 000

SUM INNTEKTER

-393 060

-964 000

SUM NETTO

607 240

911 000

Driftsrapport 1
Kjøp fra andre (private) (370)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)

Faktisk
677 494
677 494

Budsjett
676 000
676 000

SUM UTGIFTER

677 494

676 000

Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-319 000
-319 000
-16 494
-16 494

-334 000
-334 000

SUM INNTEKTER

-335 494

-334 000

SUM NETTO

342 000

342 000

Driftsrapport 1
Faktisk
Fast lønn (010)
639 073
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
70 483
Arbeidsgiveravgift (099)
98 190
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
807 746
Kontormateriell (100)
Matvarer (115)
348
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
2 152
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
3 789
Opplæring, kurs (150)
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 17 968
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)
8 611
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
81 150

Budsjett
641 416
69 718
100 271
811 405
3 000
5 000

1207005 - Østre agder alternativ til vold

1207006 - Østre agder felles veilys

4 595
8 000
32 000
36 000

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)

114 017
13 859
13 859

88 595
1 899
1 899

SUM UTGIFTER

935 622

901 899

Sykelønnsrefusjon (710)
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

1 048
-13 859
-422 000
-434 811
-22 811
-22 811

SUM INNTEKTER

-457 622

-423 899

SUM NETTO

478 000

478 000

-1 899
-422 000
-423 899

1207007 - Østre agder e-helse og velferdsteknologi
Driftsrapport 1
Kontormateriell (100)
Matvarer (115)
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
Annonse, reklame, informasjon (140)
Opplæring, kurs (150)
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Kjøp fra kommuner (350)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)

Faktisk
7 345
19 994

Budsjett

2 928
6 212
24 424
381 173
442 077
227 883
227 883
3 511
3 511
118 328
118 328

SUM UTGIFTER

791 800

1 400 000

Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)

-3 511
-439 000
-442 511

-270 000
-626 000
-896 000

SUM INNTEKTER

-442 511

-896 000

SUM NETTO

349 288

504 000

20 000
32 000
10 000
30 000
8 000
1 030 000
1 130 000

270 000
270 000

1207008 - Østre Agder nærings- og samfunnsutvikling
Driftsrapport 1
Fast lønn (010)

Faktisk
523 829

Budsjett
688 369

Lønn til vikarer (020)
56 474
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
60 703
Arbeidsgiveravgift (099)
90 488
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
731 495
Kontormateriell (100)
Matvarer (115)
11 177
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
9 684
Post, banktjenester, telefon, internett/bredbånd (130)
Annonse, reklame, informasjon (140)
Opplæring, kurs (150)
58 704
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 7 536
Transportutgifter og drift av egne og leide transportmidler (170)
7 750
Leie av lokaler og grunn (190)
7 268
Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. (195)
7 976
Kjøp og finansiell leasing av driftsmidler (200)
6 000
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
475 660
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
591 756
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
91 443
Overføringsutgifter (400-490)
91 443
SUM UTGIFTER

1 414 694

74 800
107 607
870 776
7 000
20 000
11 000
15 000
10 000
30 000
2 224
134 000
229 224
38 250
38 250
1 138 250

Sykelønnsrefusjon (710)
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-16
-91 443
-696 158
-787 617
-137 077
-137 077

SUM INNTEKTER

-924 694

-648 250

SUM NETTO

490 000

490 000

-38 250
-610 000
-648 250

1207009 - Østre Agder felles fysioterapi
Driftsrapport 1
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Kjøp fra kommuner (350)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
Overføring til kommuner (450)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)
SUM UTGIFTER
Fordelte utgifter / Internsalg (690)
Salgsinntekter (600-690)
Refusjon fra kommuner (750)

Faktisk Budsjett
867 000
1 540 000
867 000
1 540 000
446 160
446 160
668 460
668 460
25 535
25 535
2 007 155
-583 155
-583 155
-695 000

1 540 000

Refusjoner (700-790)
Overføring fra kommuner (850)
Overføringsinntekter (800-895)
SUM INNTEKTER

SUM NETTO

-695 000
-811 000
-811 000
-1 278 155

-811 000

729 000

729 000

1207010 - Østre Agder FOU - helse
Driftsrapport 1
Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser (050)
Arbeidsgiveravgift (099)
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
Opplæring, kurs (150)
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Kjøp fra kommuner (350)
Kjøp som erstatter tj.prod (300-380)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)

Faktisk Budsjett
10 000
1 410
11 410
14 321
112 019
300 000
126 340
300 000
322 655
322 655
25 301
75 000
25 301
75 000
281 610
281 610

SUM UTGIFTER

767 316

375 000

Refusjon fra staten (700)
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjoner (700-790)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-400 000
-25 301
-425 301
-60 405
-60 405

-300 000
-75 000
-375 000

SUM INNTEKTER

-485 706

-375 000

SUM NETTO

281 610

1207011 - Østre Agder oppvekst
Driftsrapport 1
Faktisk Budsjett
Fast lønn (010)
175 000
Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsikringsordninger (090)
17 406
Arbeidsgiveravgift (099)
27 276
Lønn og sosiale utgifter (010-099)
219 682
Kontormateriell (100)
879
Matvarer (115)
18 101
10 000
Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester (120)
3 041
Annonse, reklame, informasjon (140)
7 780
Opplæring, kurs (150)
1 727
40 000
Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil m.v. som er oppgavepliktige (160) 4 995
Leie av lokaler og grunn (190)
1 343
Andre tjenester (som inngår i egenproduksjon) (270)
930 060
630 000

Kjøp som inngår i tj.prod (100-290)
Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon (429)
Overføring til kommuner (450)
Overføringsutgifter (400-490)
Avsetninger til bundne fond (550)
Finansutgifter (500-590)

967 926
1 622
111 267
112 889
1 448 992
1 448 992

680 000

SUM UTGIFTER

2 749 489

680 000

Fordelte utgifter / Internsalg (690)
Salgsinntekter (600-690)
Refusjon fra staten (700)
Kompensasjon moms påløpt i driftsregnskapet (729)
Refusjon fra kommuner (750)
Refusjoner (700-790)
Andre statlige overføringer (810)
Overføring fra kommuner (850)
Overføringsinntekter (800-895)
Bruk av bundne driftsfond (950)
Finansinntekter (900-990)

-495 000
-495 000
-990 000
-1 622
-155 855
-1 147 477

SUM INNTEKTER

-2 669 488

-600 000

80 000

80 000

SUM NETTO

-500 000
-100 000
-600 000
-1 027 011
-1 027 011

Høringsutkast – forslag til strategi 2021-2024
UiAs visjon:
Samskapingsuniversitetet – felles ansvar for fremtidens kunnskap
UiAs verdier og samfunnsansvar

UiAs akademiske kultur

Akademisk frihet. Den akademiske friheten gjør oss i stand til å utfordre
konvensjonell tenkning og komme med innovative svar på de store utfordringene. Vi
har en kultur som legger til rette for vitenskapelig kvalitet, kreativitet, kritisk tenkning
og etisk refleksjon. Vi står opp for universitetenes og akademikeres uavhengighet.

Samskaping

Respekt og mangfold. Vi fremmer likeverd, mangfold og inkludering. Vi gir rom for
forskjellighet. Alle ansatte og studenter tar ansvar for å møte hverandre med respekt.
Vi sikrer medvirkning fra ansatte og studenter.

Forskning og
kunstnerisk
utviklingsarbeid

Dristighet og
kreativitet

Åpenhet. Vårt kunnskapsfellesskap er åpent og inkluderende, og preget av tillit.
Studenter, forelesere, forskere og teknisk-administrativt ansatte samhandler med og
inspirerer hverandre. Vi deler av vår kunnskap og kompetanse. Vi er transparente og
tilgjengelige.

Utdanning

Bærekraft. Vi bidrar til å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme
muligheter for livslang læring for alle. Vi viser solidaritet med studenter og
akademikere som lever under andre forhold enn våre. Vi bidrar med forskning og
kunnskap for å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Relevans

Samfunnskontakt og
nyskaping

Internasjonalisering

Tverrfaglighet

UiAs tverrfaglige satsingsområder
Teknologi i
endring

Det grønne skiftet

Demokrati og
medborgerskap

Folkehelse og
levekår

Læring og
dannelse

Kunst og samfunn

Målbildet 2024
Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid
for samfunnsutvikling

Utdanning gjennom nyskapende kunnskapsfelleskap
Hovedmål
UiA er en relevant og fremtidsrettet utdanningsarena som bygger
på samskaping mellom forskere, studenter og samfunnsliv.
UiA utdanner og danner kandidater som er godt forberedt på fremtidens samfunn og
arbeidsliv. Våre kandidater er faglig sterke, og kan tilegne seg og bruke ny kunnskap
på nye måter hele livet. Alle som studerer ved UiA har gode forutsetninger for å bli
engasjerte, deltakende og globale medborgere. De har evne til kritisk tenking,
analytiske ferdigheter og etisk refleksjonsevne. På UiA er studentene aktive deltakere
i et kunnskapsfellesskap og et levende læringsmiljø.
UiAs strategiske satsinger for utdanning:
•
•
•
•
•
•

Utvikle aktive kunnskapsfelleskap i nært samarbeid med arbeids- og samfunnsliv.
Kvalifisere alle våre studenter som selvstendige individer og ansvarlige
medborgere.
Bygge på forskningsbasert kunnskap og vektlegge generiske
ferdigheter, bærekraftskompetanse og globale utfordringer i alle programmer.
Utvikle nyskapende undervisnings- og vurderingsformer som bidrar til god læring.
Ha relevante studieprogram med høy grad av problembasert og
praksisorientert læring.
Legge til rette for internasjonalisering og økt studentutveksling.

Hovedmål
UiA skaper fremragende, nyskapende og samfunnsrelevant forskning.
UiA ufører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt
nivå. UiA utvikler ny kunnskap, utfordrer etablerte kunnskapsforståelser og bidrar
med løsninger på samfunnsutfordringene. UiA formidler kunnskap fra sin faglige
virksomhet, både gjennom undervisningen og ved å delta og bidra med faktabasert
kunnskap i den offentlige debatten.
UiAs strategiske satsinger for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid:
•
•
•
•
•
•

Skape et kunnskapsgrunnlag for bærekraftig samfunnsutvikling og
verdiskaping sammen med regionale, nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.
Øke deltakelsen på den internasjonale forskningsarenaen.
Utfordre etablerte kunnskapsforståelser gjennom kritisk tenkning og
nyskapende forskning.
Formidle og dele forskingsbasert kunnskap som deltaker og premissgiver i
det offentlige ordskiftet.
Utvikle arenaer for forskning som en samskapende aktivitet mellom
forskere, studenter og samfunnsliv.
Styrke forskningskompetansen og utdanne nye forskere.

Et attraktivt og moderne universitet

Samskaping for samfunnsutvikling

UiA bidrar med fornyelse og innovasjon i offentlig og privat sektor, og samarbeider
med omgivelsene for å løse samfunnsutfordringer. UiA samskaper med omverdenen
for å finne svar på fremtidens komplekse utfordringer, og bidrar med forskningsbasert
nyskaping. UiA er relevant og synlig ved å utfordre, understøtte og utvikle samfunnet.
Ansatte og studenter ved UiA er aktive bidragsytere i samfunnsdebatten.

Hovedmål
UiA er et attraktivt og moderne universitet som vinner frem i konkurransen om
dyktige studenter og ansatte.
UiA er et universitet i vekst og utvikling. UiA videreutvikler seg i en tid der de
nasjonale og globale samfunnsendringene går raskere enn noen gang. UiA er en
tilpasningsdyktig og endringsvillig organisasjon, som evner å omstille seg i takt med
nye rammevilkår, teknologiske endringer og et arbeidsmarked i rask forandring. UiA
tar i bruk nye muligheter og tilby studier av høy kvalitet for å vinne frem i
konkurransen om studentene. UiA er et attraktivt forskningsuniversitet og en
profesjonell arbeidsgiver.

UiAs strategiske satsinger for samfunnskontakt og nyskaping:

UiAs strategiske satsinger for institusjonell bærekraft:

•

•
•
•

Hovedmål
UiA er anerkjent som en nyskapende kunnskaps- og utviklingsaktør i samhandling
med regionale, nasjonale og internasjonale aktører.

•
•
•
•

Bidra til innovasjon i samfunnet gjennom forskningsbasert nyskaping og
entreprenørskap i utdanningene.
Etablere strategiske samarbeidspartnere for å understøtte UiAs satsingsområder
innen forskning og utdanning.
Legge til rette for og delta i kunnskapsbasert offentlig debatt om samfunnets
utvikling.
Legge til rette for livslang læring for et fremtidsrettet kompetansesamfunn.
Utvikle arenaer for samskaping.

•
•
•
•

Sikre en god ressursstyring som gir rom for fornyelse og strategiske satsinger.
Ha en ambisøs rekrutteringspolitikk.
Videreutvikle fremtidsrettede campus, med et svært godt lærings- og
arbeidsmiljø, og i samarbeid med vertskommunene bidra til å utvikle Kristiansand
og Grimstad som universitetsbyer.
Sikre gode rammevilkår for læring, forskning og innovasjon.
Styrke partnerskapet med studentenes og de ansattes tillitsvalgte.
Omstille egen virksomhet slik at klimagassutslipp og det økologiske fotavtrykket
reduseres.
Legge kontinuerlig vekt på kvalitetsarbeidet i alle ledd.

Innspill til høringsutkast – forslag til strategi 2021-2024 for UiA
UiA verdier og samfunnsansvar
Under overskriften Åpenhet så vil det være naturlig å utvide åpenhetsperspektivet til aktiv
samhandling med det offentlige, næringslivet og frivillig sektor.
Samskaping for samfunnsutvikling
Kulepunkt 5 er svært ønskelig og en bør presiseres Utvikle arenaer for samskaping med næringsliv og
offentlig sektor. Kommunene har svært gode erfaringer med samarbeidet med UiA på ulike felt. Den
gode utvikling vi er inne i må videreføres og det er ønskelig å formalisere samarbeidet på flere felt.
For å lykkes med dette må det bygge på evne og vilje fra begge parter til å avsette ressurser for
kunnskapsbygging.
Et attraktivt og moderne universitet
Østre Agder regionråd vil understreke hele regionens samlede ansvar for å bidra til at campus
Grimstad er et godt studiested for studentene. Universitet i Agder må framstå som en institusjon
som samler og ivaretar hele landsdelens kompetansebehov. Virksomheten bør ha ambisjon om bred
kunnskapsformidling til innbyggerne i Agder basert på en gjennomtenkt og systematisk strategi for å
nå innbyggere i alle deler av Agder. Virksomheten må ha fokus på gjenbruk i kunnskapsformidlingen.
Det oppnår UiA gjennom å bruke ulike formidlingsarenaer både ved institusjonen, men også ved å
bruke ulike arenaer i landsdelen. Når UiA skaper en arena for å nå bredt ut under Arendalsuka så
framstår institusjonen som relevant og viktig for å presentere landsdelen som den
kunnskapsregionen man er. For å få med dette perspektivet så bør det inn et kulepunkt – UiA når
innbyggerne på Agder gjennom forskningsformidling som engasjerer og involverer. Bruk av nye
digitale løsninger gjøre kunnskap tilgjengelig for flere.
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Mandat
Beredskapsteam Næringsliv
Nordfjord

NORDFJORDRÅDET

Mandat regionalt næringsteam
_________________________________
Kort sikt 23.-27. Mars

Etter 27. Mars (basert på nytt beslutningspunkt)

• Etablere regional beredskapsstab for krisehandtering knytt til
dramatisk endring i arbeidslivet i Nordfjord
a. Situasjon for Nordfjord som region
b. Situasjon i den enkelte kommune

• Detaljere “worst case”-scenarioer og vurdere potensielle
konsekvenser som grunnlag for planlegging og handtering. Bruke
dette som grunnlag for søknader til verkemiddelapparatet

• Kartlegge NO-situasjon i Næringslivet i Nordfjord
a. Spørjeundersøking til næringslivet
b. Dybdeprat med lokalt næringsliv
c. Faktainformasjon frå NAV om permitteringar
d. Oppsummere punkt a-c form av plausible scenario
e. Faktainformasjon om tiltakspakkar og korleis dette kan
nyttast for vårt næringsliv
f. Konkrete idèar om prosjekt
g. Gjennomføre informasjonsmøte med næringslivet i
Nordfjord
h. Plan for dialog med verkemiddelapparatet

• Gjennomføre webinar med formål om kunnskapsdeling:
– Oppdatert informasjon om utvikling i lokalt næringsliv
– Deling av relevant faginformasjon
– Tiltakspakkar med relevant for lokalt næringsliv
• Definere og effektuere tiltak for å sikre viktige hjørnesteinsbedrifter
i Nordfjord
– Oppfølging av bedrift med spisskompetanse knytt til
aktuell problemstilling
• Definere og effektuere tiltak for å bistå øvrig næringsliv basert på
behovsbasert kartlegging

NORDFJORDRÅDET

Roller og ansvar
_________________________________
Regionalt team

Regionalt beredskapsteam
-

-

Nordfjordrådet v/ordførarane
Næringssjef eller person utpeika frå kvar kommune
NAV v/Øyvind Hervik (prosjektleiar Nordfjord)
Visit Nordfjord v/styreleiar
Sekretariat

Lokalt team
-

Stryn

Gloppen

Stad

SNS
Stryn NHG

Gloppen
Næringsorg.

Stad Vekst

Bremanger?

Kunnskap om Nordfjord som region
Dialog med styresmakter og verkemiddelapparat

Kinn?

Førstelinjekontakt til lokalt næringsliv
Informasjon om lokale forhold til sekretaritatet i
kartleggingsarbeidet
Støtte frå sekretariat etter behov og nærmare avtale

Sekretariat sin rolle
-

Bistand første fase (komande veke) etter avtale med Nordfjordrådet
Bistand til den enkelte kommune ved behov og avtale med den
enkelte kommune
Avtale videre bistand basert på status den 27.mars
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Møter og beslutningspunkt
_________________________________

20.3

23.3

26.3
Etter
avtale

Oppstartsmøte:
-

-

Mandat
Roller og ansvar
- Regionalt
- Lokalt
Plan for involvering og
forankring

Strategisk diskusjon
-

Utfordringsbilde basert
på førebels
tilbakemelding frå
næringsliv

-

Nordfjord si stemme inn
mot Vestland og andre
styresmakter

Rapportering
-

Kunnskapsdeling
Plan for vidare arbeid
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Viktige tema i kartlegging blant verksemdene
_________________________________
• I kor stor grad opplever næringslivet inntektssvikt, og kva er i så fall hovudårsaka?
– Redusert etterspørsel?
– Redusert produksjonsevne grunna redusert bemanning eller effektivitet?
– Redusert produksjonsevne grunna redusert tilgang på varer og materiell?
– Andre forhold?
• Kapasitets- og kompetansesituasjonen
– Status permittering
– Plan for permittering
– Kompetanse- og kapasitetsbehov
• Kva konsekvensar har inntektssvikten eller kapitalsituasjonen fått eller kan kome til å få?
– Kor lenge kan denne situasjonen vare før konkurs er sannsynleg?
– Kva er bedrifta sitt behov på dette område
• Mogelegheiter framover
– Idèar og innspel til viktige innsatsområde, samarbeid mellom bedrifter, tilgang og bruk av ledig personell+++
– Initiativ og oppstart av offentlege initiativ
• Kva tiltak er viktigast for dei? Kva bistand treng dei?
– Frå nasjonale styresmakter, lokale/regionale styresmakter, NAV, virkemiddelapparatet, næringsorganisasjonane osb.
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Etablering av beredskapsteam for næringslivet
i Nordfjord
Rapport forprosjekt, 31. mars 2020
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1. Bakgrunn, formål og gjennomføring

NORDFJORDRÅDET

Formålet med prosjektet har vore å kartlegge status i næringslivet for å forstå
korleis pandemien rammar det regionale næringslivet i Nordfjord
COVID-19 er ei internasjonal folkehelsekrise og har av Verdens helseorganisasjon (WHO) blitt definert som ein pandemi. Viruset har store konsekvensar for menneske,
familiar og for samfunnet som heilskap. Store delar av næringslivet i Nordfjord er eller vil bli råka, mange verksemder i alvorleg grad allereie. Andre kan bli hardt råka
på sikt. Verksemder står ovanfor store utfordringar, og må handtere desse raskt i ein komplisert situasjon med svært usikre rammevilkår. Nordfjordrådet vedtok 23.
mars å gjennomføre eit forprosjekt med kort varigheit for å kartlegge status i næringslivet, og vurdere behov for etablering av eit regionalt beredskapsteam for
næringslivet. Forprosjektet er gjennomført av PwC på oppdrag for Nordfjordrådet.
Formål:
●

Kartlegge behov for eit regionalt beredskapsteam for
krisehandtering knytt til dramatisk endring i arbeidslivet i
Nordfjord

●

Kartlegge situasjonen i næringslivet for regionen samla sett, og i
den enkelte kommune

●

Få fram faktainformasjon om tiltakspakkar, og korleis desse kan
nyttast av vårt næringsliv

●

Få opp konkrete idèar om mogelege tiltak og idèar som kan
stimulere til sysselsetting av dei som i dag er permitterte

●

Utarbeide tilrådingar for tiltak som kan stimulere til å auke
sysselsettinga i regionen

Metode og gjennomføring:
●

Gruppeintervju med representantar for kommunane Bremanger, Stad,
Stryn og Gloppen. Samtale med næringskontakt frå Kinn.

●

Spørjeundersøking distribuert via lokalt næringsselskap/næringskontakt
til dagleg leiar eller liknande funksjon i bedrifta. 186 har svart med
følgjande fordeling:
○
Bremanger - 19%
○
Gloppen - 22%
○
Stad - 27%
○
Stryn - 32%

●

Intervju og dokumentasjon frå NAV

●

Utarbeiding og presentasjon av resultat frå kartlegging og tilrådingar for
vidare arbeid for Nordfjordrådet
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2. Samandrag

NORDFJORDRÅDET

Næringslivet i regionen vert ramma på ulike tidspunkt. Felles for dei fleste er
ein utfordrande kapitalsituasjon som følgje av redusert aktivitet
Delar av næringslivet er allereie hardt råka (reiseliv/servering/kultur, varehandel (konfeksjon spesielt) og tenesteytande næring), og har behov for akutt
kapitaltilførsel. Ringverknadane av dette kan bli dramatiske for lokalsamfunna i Nordfjord om det ikkje vert gjort grep for å sikre fortsatt eksistens for desse
næringane. På sikt kan dette føre til redusert bu-, arbeids- besøksattraktivitet i Nordfjord, og forsterke ei allereie svak demografiutvikling i regionen. Truleg vil mange
av bedriftene falle utanfor den statlege garantiordning for SMB-segmentet, og det vil vere behov for akutt krisehjelp i form av annan kapitaltilførsel og
betalingsutsetting på skatter, avgifter og husleige. Bedriftene må få støtte og oppfølging for å halde både “butikken og gnisten oppe” i ei særs tøff tid!
Fleire andre bransjar ser ut for å bli råka i tida som kjem som følgje av nedstenging eller barrierar i deler av verksemdene sine verdikjeder, eller etterkvart som
ordrebøkene blir tomme. Årsakene er varierte, og skuldast m.a. manglande tilgang til varer frå utlandet, utfordringar i transportleddet eller svikt i etterspurnad.
“Motorane” i næringslivet i Nordfjord er truleg betre posisjonert inn mot dei statlege garantiordningane, men fleire uttrykkjer eit behov for bistand til å forstå og
anvende desse ordningane. Både bankar, rekneskap- og revisjonsbransje vil kreve god dokumentasjon og etterleving av forskriftene som er under utarbeiding. Dette
kan vere krevjande å få på plass i ei tid der ein primært bør fokusere på kjerneaktivitetane i bedrifta.
Parallelt vil det vere viktig å førebygge permitteringar, f.eks. ved å stimulere til nyskaping og utvikling. “Ressurspoolen” av arbeidsledige bør engasjerast i
samfunnsnyttig arbeid, men dette vil krevje at arbeidet vert sett i system med tydlege mandat og god leiing. NAV kan her vere ein viktig katalysator i samarbeid med
det lokale og regionale næringsapparatet. Dersom ein lukkast med slike initiativ, vil ein kunne oppnå fleire positive effektar som å få folk raskt tilbake i arbeid, ny
forretningsutvikling og samfunnsnyttige bidrag.
Summen av desse utfordringane er så store, at det er viktigare enn nokon gong at Nordfjord har ei felles og sterk stemme inn mot regionale og nasjonale
styresmakter, og at regionen jobbar godt saman for næringslivet.
Forprosjektet skulle kartlegge status i næringslivet, og behovet for etablering av eit regionalt beredskapsteam. I lys av resultat frå denne kartlegginga er vår
vurdering at det eit slikt team bør etablerast snarast råd, og med god forankring hos kommunal leiing, kommunalt næringsapparat, næringsselskap,
næringsorganisasjonar og Visit Nordfjord.
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Næringslivet står overfor ulike utfordringar med behov for skreddersydd
tilpasning
Slik er næringslivet påverka

Dette har næringslivet behov for

- Tilnærma full nedstenging av reiseliv, servering og
kulturnæring. Krisa kjem på verste tidspunkt, før
hovudsesongen der dei normalt har størst inntening

Næringslivets forslag til tiltak

- Tilførsel av kapital til bedrifter med akutt
marknadssvikt

- Krisepakkar til bedrifter med akutt likviditetsbehov. Behov for
kapital raskt. Unngå byråkrati

- Tilsvarande for varehandel som erfarer marknadssvikt
parallelt med høge varelager inn mot det som normalt er
hovudsesong

- Tiltak som legg til rette for at forsyningskjedane til
næringslivet kan haldast i gang (arbeidskraft, tilgang
til varer og tenester, sesongarbeidskraft, f.eks. frukt
og bær)

- Fleksible løysingar for karantene/opphald for utanlandsk
arbeidskraft (bygg og anlegg, industri, frukt & bær)

- Fisk og oppdrett, industri, bygg og anlegg held hjula
nokolunde i gang, men stadig fleire permitterer eller
planlegg permittering, fordi verdikjeda i ulik grad er påverka

- Kunnskap og bistand til å forstå og anvende dei
nasjonale krisepakkane i bedriftene som kvalifiserer
for dette (m.a. juridisk og finansiell rådgjeving)

- Nokre bedrifter er i liten grad berørt (t.d. daglegvare,
energi, renovasjon, næringsmiddelindustri), og eit fåtal har
opplevd vekst i krisa

Fase 1: mars-april
Bedrifter som no er i
krise, og må ha rask
tilgang til kapital
Bedrifter som held
hjula i gang, men
forventar redusert
aktivitet

- Bedriftsspesifikk bistand innan område der mange bedrifter har
for lite kompetanse og/eller kapasitet (økonomi, juss,
arbeidsgjevarrolla)
- Meir samarbeid både mellom bedrifter og mellom kommunane,
m.a. for å få permitterte i arbeid
- Tiltak som stimulerer til å unngå permittering og byggje framtidig
konkurransekraft, f.eks. midlar til utviklingstiltak i bedrift
- Spesifikke tiltak mot reiselivsnæringa, m.a. reposisjonering av
reisemålet mot norsk marknad

Fase 2: April-Mai

Fase 3: Juni

Få kontroll:
Kostnadsnivå, betalingsutsetting, plan for refinansiering

Sjå framover:
Produktutvikling, salg og marknadsføring

Re-opne:
Ta tilbake marknadsposisjonar

Få kontroll på verdikjedar:
Kutte kostnadar, prioritere kjerneaktivitet,
sikre likviditet

Sikre finansiering og drift:
Gjennomføre refinansiering
Tiltak for å unngå permittering

Ta marknadsposisjonar:
Kompetanse- og utviklingstiltak
Salg og kundeoppfølging

Ta vare på personal
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3. Næringslivet i Nordfjord - utvikling i krisetid

NORDFJORDRÅDET

Næringsstrukturen i Nordfjord (eks. Kinn) er samansett av bransjar som er gjensidig
avhengig av kvarandre, m.a. fordi mange bedrifter har ein stor regional marknad
- Industri er største bransje innan
privat sektor med 2120 tilsette,
etterfulgt av varehandel og
bygge- og anleggsvirksomhet
- Reiseliv og kulturnæringa, som
no er hardt råka, er ikkje blant
dei største næringane målt i
arbeidsplassar, men av stor
betydning for bu-, bustad og
arbeidsattraktivitet
- Mange av næringane i regionen
er gjensidig avhengige av
kvarandre, f.eks. reiseliv og
handelsnæringa og industri og
transportverksemd

Kilde: SSB. Figuren viser antall ansatte med arbeidssted i kommunene Bremanger, Gloppen, Stad og Stryn i 2018.
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Dramatisk utvikling i arbeidsløyse i Nordfjord dei siste tre vekene. Stryn er førebels
hardast ramma, men dei andre kommunane har ein stadig auke
Arbeidsløyse pr 24.3*

Stryn

Stad

12,5 %

7,5 %

491 personar

352 personar

Kinn

Bremanger

7,4 %

6,5 %

689 personer

117 personar
Gloppen

6,4 %
197 personar
* Kjelde: NAV, 25.3
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Omfattande inntektssvikt i fleire bransjar. Reiseliv, varehandel og små bedrifter
innan tenesteytande næringa er hardast råka
●

Rundt halvparten av verksemdene i Nordfjord
har i stor eller svært stor grad opplevd
inntektssvikt som følgje av coronakrisa

●

Redusert etterspørsel er hovudårsaka til
inntektssvikten

●

For nokre har også redusert bemanning eller
redusert tilgang på varer og materiell spelt inn
på inntektssvikten

●

Reiseliv, varehandel og deler av tenesteytande
næringar har opplevd størst inntektssvikt så
langt
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Rundt 50 % av verksemdene har alt permittert, eller varsla permitteringar, nesten
like mange vil truleg permittere på kort sikt
●

Rundt halvparten av verksemdene i Nordfjord har pr veke 13
allereie gjennomført eller varsla om permitteringar som følgje av
coronakrisa

●

I tillegg varslar rundt 45% prosent av verksemdene at det er stor
eller svært stor sannsynlegheit for at dei vil gjennomføre
permitteringar i tida framover dersom situasjonen ikkje snarleg
betrar seg

●

Tidshorisonten for mange av desse (34%) er i løpet av dei to
neste vekene (figur nedst til høgre)

●

Det er innan reiseliv det er flest verksemder som har
gjennomført og som ventar permitteringar (26 verksemder)
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Likviditetsituasjonen er krevjande for cirka ½ av bedriftene, for eit lite antall er det
allereie svært kritisk
●

Nær halvparten av verksemdene i undersøkinga opplever
likviditets- eller kapitalsituasjonen som krevjande, som følgje av
coronakrisa

●

Rundt 30% av verksemdene oppgir at dei opplever den som lite
eller svært lite krevjande

●

Det er eit lite fåtal av verksemdene (3 av 186) som ikkje toler at
situasjonen varer ein månad til

●

35% av verksemdene meiner avvikling og/eller konkurs er
sannsynleg om situasjonen slik den er no, varer eit halvt år til

●

Skulle ein like krevjande situasjon vare i eit år, meiner 55% av
verksemdene at avvikling og/eller konkurs er sannsynleg

●

Det er innan reiseliv, kultur og servering det er flest verksemder
opplever likviditets- eller kapitalsituasjonen som krevjande.
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4. Slik er dei ulike bransjane råka
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Havbruk, fiskeri og oppdrett
●
●

Denne næringa har førebels ikkje opplevd like stor inntektssvikt som enkelte andre næringar, og har så
langt klart å oppretthalde aktiviteten i stor grad
Samstundes vil reduksjon i etterspørsel etter fersk fisk, spesielt frå restaurantmarknaden internasjonalt, i
første omgang føre til at meir av fisken må fryselagrast

●

Auka fryselagring kan føre til kapasitetsutfordringar som på sikt kan føre til inntektssvikt.

●

Eventuell redusert bemanning som følgje av smitte eller karantene, i kombinasjon med eventuell redusert
leveringsevne i transportnæringa, kan føre til ytterlegare produksjons- og inntektssvikt på sikt

●

I undersøkinga seier denne næringa så langt at:

Om næringa:
Ei tradisjonelt viktig næring på kysten i
Nordfjord, men etter kvart har også
oppdrettsnæringa blitt viktig for
midtre/indre Nordfjord
Næringa omfattar mellom anna:
-

Fiskeri

○

33,3 % har opplevd stor eller svært stor grad av inntektssvikt

-

Fiskeforedling

○

44 % har varsla om eller gjennomført permitteringar

-

○

37,5 % prosent av dei som ikkje enno har varsla eller gjennomført permitteringar, meiner det er
stor eller svært stor sannsynlegheit for at dei vil gjere det om ikkje situasjonen snarleg betrar seg

Oppdrettsanlegg, inkl.
settefiskanlegg

9 verksemder frå denne næringa har delteke
i spørreundersøkinga
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Landbruk og andre primærnæringar
●

Landbruket er førebels lite råka av krisa. Marknaden er i hovudsak nasjonal, og etterspørselen er ikkje
redusert.

●

Den største utfordringa er knytt til produksjon av frukt, bær og grønnsaker. Mellom anna innhausting av
bringebær – dette er ein arbeidsintensiv prosess, og dei må plukkast raskt.

●

Næringa har i svært stor grad vore avhengige av utanlandsk arbeidskraft og kompetanse til innhausting.
Desse kan bli hindra av innreise- og karantenereglement.
○

Det vil vere mogleg å erstatte delar av arbeidsstokken med norsk arbeidskraft

○

Samstundes meiner næringa dei er avhengig av å få inn minst 50% av den arbeidsstokken dei plar
nytte. Mange av desse arbeidarane sit på erfaring og kompetanse som produsentane er avhengige
av i innhaustinga.

○
●
●

Er det fare for å ikkje få gjennomført innhaustinga, kan produsentar velge å stå over årets sesong,
med den risiko at ein tapar marknadsposisjon på sikt

Øvrig gardsdrift vil lettare kunne nytte seg av avløysarar - her har avløysarlaga auka opp med tilgjengeleg
mannskap
Veterinærar kan bli ein knapp faktor ved eventuell sjukdom, mellom anna i ein intensiv lammesesong

Om næringa:
Denne kategorien omfattar primærnæring
utover havbruk, fiske og oppdrett. Ei stor
næring i heile regionen, størst i midtre/indre
Nordfjord.
Næringa omfattar i hovudsak:
-

Kjøt- eller melkeprodusentar

-

Produsentar av frukt, bær og
grønnsaker

-

Skogsdrift

-

Mineralutvinning

2 verksemder frå denne næringa har delteke
i spørreundersøkinga. Den låge deltakinga
skuldast at undersøkinga har gått ut
gjennom næringsorganisasjonane, der få
gardbrukarar er medlemmar. Status for
næringa er i hovudsak kartlagt gjennom
innspelsmøter og intervju med Sogn og
Fjordane Bondelag.
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Industri
●

●

Industrien er i svært varierande grad råka av krisa, alt etter type produkt og marknad
○

Enkelte verksemder, til dømes frå næringsmiddelindustrien, opplever ingen endring eller til og med
ein auke i etterspørselen.

○

Andre har opplevd stort og rask bortfall av etterspørsel og inntekter

Næringa har verksemder med relativt mange tilsette, og fleire har hatt utfordringar med bemanning som
følgje av dei ulike former for karantene, mellom anna for innreise til landet og til Sogn og
Fjordane-regionen, og som følgje av nedstenging av skular og barnehagar

●

Enkelte verksemder har også opplevd at utanlandske arbeidarar har valt å halde seg i eller reise heim til
heimlandet

●

Det har også vore utfordrande for fleire at den norske krona har svekka seg, og kjøp av varer frå utlandet
raskt har blitt mykje dyrare.

●

Nokre har også opplevd redusert produksjonsevne som følgje av redusert tilgang på varer og tenester

●

I undersøkinga seier denne næringa så langt at:
○

27,7 % har opplevd stor eller svært stor grad av inntektssvikt

○

44,4 % har varsla om eller gjennomført permitteringar

○

58,3 % av dei som ikkje enno har varsla eller gjennomført permitteringar, meiner det er stor eller
svært stor sannsynlegheit for at dei vil gjere det om ikkje situasjonen snarleg betrar seg

Om næringa:
Ei stor og variert næring som omfattar
bearbeiding av råstoff eller råvarer til
ferdige produkt.
I Nordfjord produserer industrien alt frå
næringsmiddel, båtar, plast- og kompositt,
trevarer, glas, maskiner og elektriske
produkt.
Næringa er ofte personellintensiv og
sysselset mange personar som ofte arbeider
i det same produksjonslokalet.
18 verksemder frå denne næringa har
delteke i spørreundersøkinga
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Bygg, anlegg og maskin
●

Av dei 25 verksemdene som har svart på undersøkinga frå denne næringa er det ingen som har opplevd
svært stor inntektssvikt, og få som har opplevd stor inntektssvikt

●

Næringa er likevel ikkje uberørt, verken m.o.t. marknad eller bemanning

Om næringa:
○

Enkelte prosjekt blir utsett både i privat- og bedriftsmarknaden, både som følgje av økonomisk
usikkerheit og smittefrykt/-vern hos kunde.

○

Som for andre næringar opplever også dei noko redusert produksjonsevne som følgje av
karantener og tilsette som må vere heime nedstenging av skular og barnehagar

●

I tillegg kan den økonomiske utviklinga kan ha stor betydning for ordreinngangen til denne næringa på sikt

●

I undersøkinga seier denne næringa så langt at:
○

16 % har opplevd stor eller svært stor grad av inntektssvikt

○

44 % har varsla om eller gjennomført permitteringar

○

45 % av dei som ikkje enno har varsla eller gjennomført permitteringar, meiner det er stor eller
svært stor sannsynlegheit for at dei vil gjere det om ikkje situasjonen snarleg betrar seg

Denne næringa omfattar mange små og
mellomstore selskap over heile regionen, og
inkluderer generell bygge- og
anleggsverksemd.
Også ein del selskap som tradisjonelt leverer
tenester til denne type verksemd, som t.d.
elektroselskap, definerer seg inn i denne
bransjegruppa.
25 verksemder frå denne næringa har
delteke i spørreundersøkinga
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Varehandel
●

Dette er ei næring som er hardt råka av krisa, der svært mange opplever stor omsetningssvikt

●

Innan tekstilbransjen sit ein med stor kapitalbinding pga. inntak av varer til vår-/sommarsesong

Om næringa:

●

Eit av unntaka er daglegvarehandel, som til tross for noko endra kjøpsmønster i stor grad har oppretthalde
omsetnaden

●

Mange har valt å stenge heilt eller redusere opningstidene

Omfattar til dømes alle butikkane i
regionen, og elles andre verksemder som
driv agentur-, engros- og detaljhandel av
ulike varer.

●

Nokre butikkar har forsøkt å redusere nedgang i omsetnad med heimkøyring eller andre nye måtar å
betene kundane

●

I undersøkinga seier denne næringa så langt at:
○

75,7 % har opplevd inntektssvikt

○

63,6 % har varsla om eller gjennomført permitteringar

○

26,6 % av dei som ikkje enno har varsla eller gjennomført permitteringar, meiner det er stor eller
svært stor sannsynlegheit for at dei vil gjere det om ikkje situasjonen snarleg betrar seg

Inkluderer vanlegvis reparasjon av
motorvogner, sjølv om enkelte i denne
gruppa kan ha valt å definere seg i bransjen
“tenesteytande næring”.
33 verksemder frå varehandelsnæringa har
delteke i spørreundersøkinga.
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Reiseliv, kultur og servering
●

Reiseliv er næringa der flest rapporterer å ha opplevd svært stor inntektssvikt som følgje av coronakrisa, og
det er følgjeleg også den næringa som opplever likviditets- og kapitalsituasjonen som mest krevjande

●

Reiseliv var ei av næringane som raskast vart råka som følgje av restriksjonar, karantenereglar og stengte
landegrenser. Det vil også kunne ta svært lang tid før turiststraumane er tilbake på nivået det har vore på.

Om næringane:

●

Ein nedgang i denne næringa får også konsekvensar for andre, lokale verksemder innan til dømes
varehandel, transport og kultur og servering.

●

Kulturnæringa er også hardt råka som følgje restriksjonar på folkemengder

●

Situasjonen for fleire store festivalar, der dei fleste blir arrangert i sommarhalvåret, er framleis uavklart.
Desse festivalane er også viktige for verdiskapinga for overnattingsbedrifter og lokal handelsnæring.

●

I undersøkinga seier denne næringa så langt at:
○

76,9 % har opplevd stor eller svært stor grad av inntektssvikt

○

53,8 % har varsla om eller gjennomført permitteringar

○

41,9 % av dei som ikkje enno har varsla eller gjennomført permitteringar, meiner det er stor eller
svært stor sannsynlegheit for at dei vil gjere det om ikkje situasjonen snarleg betrar seg

Reiselivsnæringa har hatt sterk vekst i
regionen dei seinare åra, og den sysselset
både mange faste tilsette og eit stort tal
sesongarbeidarar. Næringa omfattar eit vidt
spekter av tilbod og tenester til gjester og
turistar, mellom anna:
-

Overnattingsbedrifter
Opplevelsesbedrifter
Attraksjonar og severdigheiter
Turoperatørar
Reisebyrå, destinasjonskontor og
turistinformasjonar

I kategorien inkluderer vi også andre
serveringsstadar enn dei som er direkte
knytta til reiselivet, og i tillegg ei veksande
kulturnæring i regionen.
52 verksemder frå reiseliv, kultur og
servering har delteke i spørreundersøkinga.
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Transport og logistikk

●

Konsekvensane for denne næringa er noko ulike alt etter om det er snakk om gods- eller persontransport.

●

Godstransporten førebels ikkje av dei mest råka m.o.t. innanlands transport, medan ein opplever noko
meir utfordrande forhold for den internasjonal transporten m.o.t. forflytning over landegrenser og
karantenereglar.

●

●

Persontransporten har på si side opplevd sterk nedgang som følgje av restriksjonar og nedstenging av
skular, bortfall av turistar og tilreisande, og generelt at mange kundar praktiserer sosial distansering. I
denne delen av næringa har det vore fleire permitteringar og nedstengingar allereie.
I undersøkinga seier denne næringa så langt at:
○

57,1 % har opplevd inntektssvikt

○

57,1 % har varsla om eller gjennomført permitteringar

○

75 % av dei som ikkje enno har varsla eller gjennomført permitteringar, meiner det er stor eller
svært stor sannsynlegheit for at dei vil gjere det om ikkje situasjonen snarleg betrar seg

Om næringa:
Denne næringa omfattar ulike former for
passasjer- eller godstransport, med
tilhøyrande tenester som parkering,
terminalar og lager.
7 verksemder frå denne næringa har delteke
i spørreundersøkinga.
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Anna tenesteytande næring

●

Innan andre tenesteytande næringar er det store variasjonar, alt etter type teneste og marknad.

●

Krav om stenging gjeld ei rekkje verksemder i denne kategorien, som t.d. frisørar, hudpleiesalongar,
trafikkskular, treningssenter, m.fl.

●

Andre tenesteverksemder er råka i ulike grad – alt frå dei som er tilnærma uberørte, og dei som har
permittert og som opplever kapital- og likviditetssituasjonen som krevjande.

●

I undersøkinga seier denne næringa så langt at:
○

50 % har opplevd stor eller svært stor inntektssvikt

○

38,4 % har varsla om eller gjennomført permitteringar

○

50 % av dei som ikkje enno har varsla eller gjennomført permitteringar, meiner det er stor eller
svært stor sannsynlegheit for at dei vil gjere det om ikkje situasjonen snarleg betrar seg

Om næringa:
I denne kategorien ligg eit vidt spekter av
tenesteyting, som til dømes frisørar,
trenings- og velveretilbod, økonomi og
rekneskapstenester, konsulenttenester,
eigedomsdrift, med meir.
26 verksemder frå denne næringa har
delteke i spørreundersøkinga.
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5. Næringslivet sitt behov og forslag til tiltak
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Næringslivets behov og føreslegne tiltak
Bransje:

Behov for å kunne oppretthalde drift:

Bransjespesifikke tiltak:

Felles tiltak på tvers av bransjar:

Havbruk, fiskeri og
oppdrett

- Unngå stans i verdikjede (transport over
landegrenser, bemanning)
- Vri produksjon frå fersk til frosen fisk

- Fleksible ordningar for gjennomføring av karantene
- Frysekapasitet

Landbruk- og skogbruk

- Sesongarbeidarar til frukt, bær og grønt

- Fleksible ordningar for karantene
- Legge til rette for at arbeidsledige kan bidra i
innhausting utan avkorting av dagpengar

Industri

- Unngå stans i verdikjede (vareleveransar
utland, arbeidskraft, transport)
- Kapital ved langvarig krise

- Fleksible ordningar for karantene
- Sikre drift av transport-/logistikkruter

Bygg, anlegg og maskin

- Opne byggjeplassar, unngå forsinking/stans i
prosjekt og nye anbod
- Kapital ved langvarig krise

- Fleksible ordningar for karantene
- Framskunding av offentlege investeringar i veg, bygg
og anlegg, samt etterslep vedlikehald

- Meir samarbeid bedrift-bedrift og
kommune-bedrift, m.a. for å få permitterte i
arbeid, NAV viktig partner

Varehandel

- Kapital til dekning av faste kostnadar
(husleige)
- Tiltak som fører til sal (jf. kapitalbinding)

- Kompetanseheving digital handel
- Incentiv for rabattert husleige
- Kampanjar for regional/lokal handel

- Ressurs- og kompetanseoversikt over ledige →
samfunnsnyttige prosjekt som gjer nytte av ledig
personell

Reiseliv, servering og
kultur

- Kapital til dekning av faste kostnadar

- Skreddersydde krisepakkar for reiseliv med fokus på
kapitaltilgong (fase 1), produktutvikling og
marknadsføring Norge/Skandinavia (fase 2)

- Informasjonsdeling om nasjonale støtte- og
omstillingsordningar

Transport og logistikk

Anna tenesteytande
næring

- Nye/fleire oppdrag for
drosje-/persontransport

- Tilpasse restriksjoner for transport over landegrenser
- Tilrettelegge for nye/andre oppgåver for
drosje-/persontransport

- Kapital til dekning av faste kostnader

- Likviditetstiltak for enkeltpersonføretak/liten bedrift

- Tilførsel av kapital til bedrifter med akutt
marknadssvikt, og som ikkje kvalifiserer til nasjonal
krisepakke for SMB
- Forsterke skatt- og avgiftstiltak som betrar bedrifta
sin likviditet (skyve betalingsfristar, fjerne
arbeidsgiveravgift og formuesskatt i kriseperiode)
- Tiltak som stimulerer til å unngå permittering,
f.eks. midlar til utviklingstiltak i bedrift

- Bistand til å forstå og anvende støtte- og
omstillingsordningane (m.a. juridisk og finansiell
rådgjeving)
- Effektivisere sakshandsaming og fortgang innan
plan- og reguleringsarbeid, og offentlege- og
private byggesaker
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6. Tilrådingar
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Nordfjordrådet og kommunane enkeltvis bør snarast få opp ein beredskapsplan for
næringslivet
Nordfjordrådet etablerer regionalt beredskapsteam for næringsliv

Styresmaktene og verkemiddelapparatet jobbar kontinuerlig med
tiltakspakkar til næringslivet.
-

-

Det er delvis uklart om tiltakspakkane vil treffe effektivt til delar av
vårt næringsliv, og for kven – spesielt små aktørar i
reiselivsnæringa, varehandel og tenesteytande næring
(enkeltpersonføretak spesielt). Summen av desse næringane er
svært viktig for dynamikken i lokalsamfunna våre, og utgjer samla
sett ein stor andel av arbeidsplassane i regionen. Det er et akutt
behov for å tilgang til kapital til desse næringane for å unngå eit
stort omfang av konkursar.

Eksempel på oppgåver som kan inngå i mandat:

Regionalt
beredskapsteam

1.

Samordne kommunikasjon med nasjonale politikarar og Vestland
fylke om behovet for krisepakkar til næringslivet i Nordfjord (sjå
eksempel)

2.

Gjennomføre prioriterte regionale tiltakspakkar

3.

Sørge for god dialog og nær kontakt med lokale beredskapsteam

Dei størst verksemdene ser ut for å klare seg på kort sikt, men også
her er det varsla auke i permitteringar

Kommunane i Nordfjord har enkeltvis ulik organisering av sine tenester til
næringslivet. Både undersøkinga og intervjurunden med dei lokale aktørane
peikar i retning av at det er behov for å samordne deler av innsatsen for å få
ei sterkare stemme inn mot det regionale og nasjonale
verkemiddelapparatet.
Parallelt vil det vere eit behov for at kommunane enkeltvis yter bistand og
støtte direkte til verksemdene i sine kommunar.
Figuren til høgre viser forslag til rollefordeling på eit regionalt og lokalt nivå.

Kommunane etablerer lokale beredskapsteam som også vert
kontaktpunkt for regionalt beredskapsteam
Eksempel på oppgåver som kan inngå i mandat:

Lokale
“beredskapsteam”
per kommune

1.

Kontakt og tett oppfølging av lokalt næringsliv

2.

Kommunisere lokalt næringsliv sine behov til regionalt team
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Forslag til arbeidsmodell for beredskapsteam næring

Mandat
Regionalt beredskapsteam

Samordne politisk
bodskap til Vestland og
nasjonale styresmakter

Kapasitets-/kompetansebehov
April - mai

Mars - april
Akuttberedskap til reiseliv, varehandel og tenesteytande næring
(minste bedrifter)
→ Sum av tiltak som skal styrke likviditet

Juni

Omstilling og reposisjonering av næringsliv
→ Sum av tiltak som skal stimulere til nytenking og
innovasjon

Innsats retta mot bedrifter for å sikre
tilgang til finansieringsordning SMB

Utnytte kapasitet og kompetanse i
permittert mannskap

Innsats mot bedrifter for å førebygge
permittering

“Masterplan” Destinasjon Nordfjord

● Nettverk for å påverke utforming av tiltakspakkar
● Personell til å følgje opp kommunikasjon og konkrete
søknadsprosessar

● Grunnfinansiering til etablering og oppstart av regionalt team,
deretter tilgang til omsøkte midlar til konkrete prosjekt
Regionale initiativ privat-/offentleg
som skal stimulere til vekst

Kunnskapsdeling med næringslivet (tiltakspakke, likviditetsstyring, styreansvar, HR i krisetid, omstilling ++)

Forsterke kommunalt næringsapparat og sikre kompetanse/kapasitet i bedrifter for å følgje opp regjeringa sine krisepakkar.
Mandat lokalt
beredskapsteam

● Tilgang til kapital for å hindre konkursar

Kommunalt næringsapperat bør vidare ta kontakt med verksemder for å høyre om dei treng støtte/hjelp/diskusjonspartner.
Dersom dei svarer ja, tilby at rådgjevar går gjennom situasjonen i bedrifta med sikte på å sette opp ein konkret tiltaksplan.
Informere og dele relevant faginformasjon med lokalt næringsliv. Melde behov til regionalt næringsteam og sørge for god
koordinering og tydlege bodskap til som kan løftast til regionale og nasjonale styresmakter gjennom politiske samarbeid.
“Gire opp” kommunale utviklings-, utbyggings-, drift og vedlikehaldsprosjekt. Fullføre planprosessar slik at ein er beredt til
“friskmelding” av næringslivet

● Personell til å:
○

Leie og koordinere innsats

○

Følgje opp søknadsprosessar

○

Koordinere samarbeid lokalt og regionalt

● Nært samarbeid med NAV for å få nytta ledig personell
● Pool av fagressursar (juss, økonomi, HR +++)

● Grunnfinansiering for å styrke førstelinjetenesta i kommunen
● Kommunale låne-/tilskotspakkar for å bere sentrale bedrifter som
fell utanfor tiltakspakkane
● Personell til å bistå bedrifter med etterspurt fagkunnskap
(samordna med regionalt team)
● Kommunal beredskap på næringsliv
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Forslag til organisering av regionalt og lokalt beredskapsteam med
representasjon frå kommunane, NAV og næringslivet
_________________________________
Forslaget er at det regionale beredskapsteamet vert sett saman av politisk
leiing, representant frå kommunane sin administrasjon, representant frå
NAV, representant frå næringslivet og eit sekretariat med administrativ
kapasitet og nettverk til å følgje opp oppgåver i beredskapsteamet.

Beredskapsteamet (v/Nordfjordrådet) bør vurdere å knyte til seg fagmiljø,
som kan bistå bedrifter med spesifikke problemstillingar knytt til oppfølging
av krisepakkar og moglege initiativ for å få folk tilbake i arbeid.

Regionalt beredskapsteam
-

Nordfjordrådet v/ordførarane
NAV v/prosjektleiar Nordfjord
Visit Nordfjord v/styreleiar
Sekretariat og prosjektleiing basert på prioriteringar i det
regionale teamet
Representasjon frå næringslivet

Det vil vere av stor betydning med forankring for mandat og roller hos dei
ulike aktørane som skal delta i det regionale beredskapsteamet.
Lokalt beredskapsteam

Det vil vere av stor betydning at ein lukkast med å etablere gode
samarbeidskanalar til dei lokale beredskapsteama (som bør inkludere
næringsorganisasjonane), som kommunane sjølve utpeikar.

Vert utpeika og koordinert av kommunalt næringsapparat og lokale
næringsselskap
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PRESSEMELDING, 2. april 2020
Avsendar: Nordfjordrådet

Alvorleg situasjon for næringslivet i Nordfjord:
- No set vi inn kreftene saman
Pandemien Covid-19 råkar næringslivet i Nordfjord hardt, og for mange verksemder
på verst tenkjeleg tidspunkt. Kommunane i Nordfjord tek no felles grep for å bistå
næringslivet i ei svært usikker tid.
Heile 186 verksemder i Nordfjord (Stryn, Gloppen, Stad og Bremanger) har svart på korleis
dei opplever konsekvensane av Covid-19 i ei spørreundersøking initiert av Nordfjordrådet.
Undersøkinga gir ein unik kunnskap om situasjonen for bedrifter som til saman sysselset
fleire tusen tilsette i regionen.
- Vi ser ei tilnærma full nedstenging av reiseliv, servering og kulturnæring, også
varehandelen opplever svært store utfordringar. Det heile resulterar i ei dramatisk utvikling i
arbeidsløysa, seier Stad-ordførar og leiar i Nordfjordrådet, Alfred Bjørlo.
For omlag halvparten av bedriftene som har svart på undersøkinga er likviditetssituasjonen
allereie krevjande. Rundt 50 % av verksemdene har alt permittert, eller varsla permitteringar.
Nesten like mange vil truleg permittere på kort sikt.
Bjørlo seier bedriftsundersøkinga gir kommunane ein innsikt i, og detaljar om, lokale forhold
som gjer dei i stand til å bistå næringslivet på ein svært effektiv måte. Mellom anna etterlyser
verksemdene samarbeid mellom kommunar og bedrifter for å få permitterte i arbeid.
- Vi ser no enda tydelegare at kommunane har ei svært viktig rolle i å forstå lokale behov og
følgje opp lokale initiativ i denne uoversiktlege situasjonen, seier Stryn-ordførar og nestleiar i
Nordfjordrådet, Per Kjøllesdal.
I undersøkinga kjem det fram at pandemien også råkar bedriftene ulikt. Fleire bransjar har
omfattande inntektssvikt, medan bransjar som industri, havbruk og bygg- og anleggsnæringa
erfarer at nedgangen kjem, både fordi det vert vanskelegare å halde verdikjeda i gang og
fordi inntektene sviktar.
- Bedriftene etterlyser tiltak som legg til rette for at forsyningskjedane kan haldast i gang. Det
kan vere tilgang på sesongarbeidskraft, varer og tenester. Dette blir ein viktig jobb for oss
framover, seier Kjøllesdal.
- Nordfjord-kommunane vurderer situasjonen som svært alvorleg, og ønskjer å ta raske grep
for å førebyggje ei utvikling som kan skade bustad-, arbeidsplass- og besøksattraktivitet i
regionen på lengre sikt, seier Bjørlo.
Kommunane Stryn, Gloppen, Stad og Bremanger vil no arbeide tett saman i eit nytt
beredskapsteam for å bistå næringslivet med det dei etterlyser av tiltak og hjelp både på
kommunalt nivå og i Nordfjord som heilskap.
- Vi jobbar på grasrota, har lokalkunnskapen og veit kvar skoen trykkjer. Dette gjer at vi er
det beste bindeleddet mellom næringslivet og styresmaktene, påpeikar Bjørlo.
For utfyllande informasjon, sjå vedlagt rapport. For spørsmål, ta kontakt med
Alfred Bjørlo, leiar i Nordfjordrådet og ordførar i Stad: mob. 480 82 652
Per Kjøllesdal, nestleiar i Nordfjordrådet og ordførar i Stryn: mob. 482 13 984

Notat

Kontaktmøte mellom Østre Agder rådmannsutvalg og Østre Agder næringsforum 15.april 2020.
Fra rådmannsutvalget møtte leder Harald Danielsen, nestleder Jarle Bjørn Hanken, Trond Aslaksen, Ole
Petter Skjævestad, Christina Ødegård, Torill Neste, Tone Marie Nybø Solheim.
Fra Østre Agder næringsforum møtte leder Bodil Slettebø, Liv Strand, Ole Tom Tjuslia, Kåre Andersen, Bård
Vestøl Birkedal, Anne Torunn Hvideberg, Yngve Ramse Trædal, Ole Andreas Sandberg.
Fra sekretariatet møte: Siri Asdal og Ole Jørgen Etholm.
Leder av rådmannsutvalget ønsket velkommen. Han ønsket næringsmedarbeidernes vurderinga av status
for næringslivet i regionen. Han ba også om synspunkt på om:


regionen har et apparat tilpasset en situasjon med stor ledighet, kanskje opp mot 8-15%.

Leder av næringsforum ønsket å drøfte tidspunkt for oppfølging av formannskapssamlingen ved UiA.
Fra drøftingen:
Det skjer veldig mange permitteringer innenfor reiselivsbransjen og i transportsektoren. Bankene opplever
meget stor pågang og opplever det som krevende at det er dem som må ta risikoen for lån som gis i
forbindelse med statlige tiltakspakker som de følger opp.
Det er usikkerhet knyttet til om store arrangementer som Arendalsuka skal kunne gjennomføres i 2020.
De store kommunene samhandler tett med sine næringsforeninger. Mindre kommuner har tett kontakt
med mange næringsdrivende. De næringsdrivende får oppfølging av NHO og andre
næringslivssammenslutninger i arbeidet for å kunne nyttiggjøre seg statlige ordninger som er etablert i
pandemi-situasjonen. Næringsmedarbeiderne opplever å ha god oversikt over hvem som sliter i egen
kommune, men det er bankene som har forutsetninger for å kunne foreta en kvalifisert vurdering.
Næringsforum gir rådmannsutvalget et entydig råd på at en ikke ønsker et stort felles prosjekt, men at en
ønsker en målrettet satsing for å møte utfordringene i reiselivet der det er utvalgets vurdering at en felles
innsats vil ha størst forutsetninger for å lykkes, framfor satsing i hver enkelt kommune. Forumet ber om at
Østre Agder tar et betydelig medansvar for finansieringen av dette. Da ser en for seg at en i tillegg vil kunne
oppnå regionale og kanskje også nasjonale midler. Ambisjonen er å hente inn midler til styrking av
reiselivets infrastruktur som







gjestehavner
kyststier og stier i innlandet
sykkelveier
padletilbud
seiling
mm

Fokus bør være på produktutvikling og infrastruktur.
For å få tilgang på ressurser er det viktig å få fram «gryteklare» planer. I utviklingsarbeidet er det viktig å
bidra til at regionen får mer preg av å være en helårsdestinasjon. I et regionalt reiselivsprosjekt må
tidshorisonten være 2-3år. Dagens situasjon er så usikker at en må være forberedt på at det vil ta tid å se
resultater. Rådmennene stiller seg bak forslaget fra næringsforum om iverksetting av et slikt prosjekt
overfor styret. Herunder anbefale at det settes av egne midler fra fond for å komme i gang. Utviklingsleder
Siri Asdal gis rollen som prosjektleder. Med seg får hun en arbeidsgruppe med representanter fra ulike
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kommuner i regionen. Rådmennene ber om en foreløpig prosjektskisse fra sekretariatet, som kan danne
grunnlag for et vedtak i styret, allerede 24.april.


Hvordan håndtere åpningen for hyttefolket?

Rådmennenes innstilling er at en følger nasjonale retningslinjer. Hyttevannet settes nå på for hytter som
har kommunalt vann i Arendal. Svært viktig å stimulere til bruk av hyttene da de bidrar mye til
opprettholdelse av regionens næringsliv. Samtidig er alle forberedt på at en forverring av smittesituasjonen
kan medføre raske tilstramminger.
Østre Agder må søke å få til et tett samarbeid med USUS for å bidra til godt besøk i regionen. Hver
kommune må legge vekt på å synliggjøre attraksjonene i egen kommune. På sikt bør effekten av svak norsk
valuta kunne bidra til økt internasjonalt besøk til Norge, men en slik effekt kan ikke forventes i 2020. Vi må
ta sikte på å ta godt imot mange norske gjester i 2020.
Har vi et tilpasset apparat for å kunne bistå næringslivet når vi skal møte effekten av Covid-19 pandemien?
Hvordan kan vi forsterke regionens tiltaksapparat slik at vi kan møte den situasjonen vi står overfor?
De to næringsfondene i regionen må brukes aktiv. Østre Agders fondsmidler må brukes aktivt i den
situasjon vi står oppe i.
Næringsforum blir meget aktivt med ukentlige videomøter. Rådmennene ber om at en vurderer hvordan
Agder fylkeskommune og NAV aktivt involveres i denne dialogen.
Aktuelle innfallsvinkler i arbeidet med å håndtere utfordringene:





Hvilke grep kan være mest effektive for å bidra til at gode søknader kan oppnå nasjonale
støttemidler?
Etablering av en form for veiledningstjeneste en vei å gå?
Kan konsulentmiljøet i regionen være en aktuell medspiller?
Hvordan skal vi bruke det regionale virkemiddelapparatet for å oppnå gode resultater for
næringslivet i Østre Agder.

Næringshagene er gode hjelpemidler for de som har disse. De tilbyr nå 25 timers veiledning for
virksomheter som har omstillingsbehov. Kan det bli behov for å styrke etablerersenteret eller TENKSENTERET.




Hvordan informerer vi aktuelle virksomheterom hvor det ligger muligheter?
Er det et lokalt rådgivningsmiljø som kan påta seg en slik rolle nå, eller som har forutsetninger for
etablere en slik kompetanse?
Kan næringsmedarbeiderne få mer spissede oppgaver eller fordele oppgaver seg imellom slik at de
får anledning til å spisse sin kompetanse?

Rådmannsutvalget og næringsforum mener det er viktig å ansvarliggjøre styret overfor de store
utfordringene regionen i fellesskap står overfor når næringslivet møter konsekvensene av pandemien. Det
er aktuelt å forberede en pressemelding til styremøtet 24.april der en viser at en vil møte utfordringen
samlet.
Næringsforum anbefaler ikke at det gjennomføres en tilsvarende undersøkelse som den som ble iverksatt i
Nordfjord nå. Deres vurdering er at de har rimelig god oversikt over situasjonen i regionen. De viser også til
at NHO er i ferd med å gjennomføre en undersøkelse knyttet til samme tema. Vi bør først vurdere
resultatene som framkommer der.
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Oppfølging av formannskapssamlingen ved UiA
Det er full enighet mellom rådmannsutvalget og næringsforum om at en foreløpig velger å utsette den
planlagte prosessen for oppfølging av denne samlingen. Tidspunkt for iverksetting av den planlagte prosess
i formannskapene i kommunene, utsettes til de har anledning til å avholde ordinære. Det er mer tilpasset
behovene for å oppnå en god prosess. Da vil det også politikerne ha et klarere bilde av hvilke konsekvenser
pandemisituasjonen får for regionens næringsliv.

Ref.

Ole j
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Prosjektskisse pr 17.04.20 Siri Asdal/Bodil Slettebø

FORELØPIG

Reiselivsmessig infrastruktur i Østre Agder- et samarbeidsprosjekt

Bakgrunn
Reiselivet står overfor store utfordringer i forbindelse med koronapandemien. Bookinger uteblir,
reiserestriksjoner innføres, arrangementer må avlyses. Ringvirkningen er store og de økonomiske
konsekvensene er betydelige.
Det er kommet signaler fra statlig hold om at reiseliv er en spesielt utsatt bransje og at det vurderes å sette
inn ekstra tiltak for å bøte på de akutte konsekvensene, samtidig som det er ønskelig å bidra til at bransjen
raskt kan komme i gang igjen når restriksjonene etter hvert blir lempet på.
Reiselivet er en betydelig næring på Agder. En rapport utført av Menon Economics i 2019, om
ringvirkninger av reiselivet på Sørlandskysten (Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad, Lillesand,
Kristiansand, Søgne og Mandal) påpeker at det bor 210 000 mennesker langs sørlandskysten, mens den
tiltrekker seg 2,6 millioner gjestedøgn i løpet av et år. Undersøkelsen viser videre at reiselivsnæringen på
Sørlandet stod for en samlet verdiskaping på litt over 2,7 milliarder kroner i 2017.

Møte i næringsforum og fellesmøte med rådmannsutvalget 15.04.20
Østre Agder næringsforum diskuterte næringslivets utfordringer på sitt møte 15.april og konkludert med at
reiselivet er en bransje som er hardt rammet i samtlige kommuner. For reiselivet på Sørlandet er sesongen
fra påske til høst svært viktig og allerede nå har et betydelig inntektstap gjort seg gjeldende. Videre er
sommersesongen svært usikker.
Østre Agder næringsforum ønsker å sette i gang et prosjekt for å se på hva som kan gjøres for å benytte det
handlingsrommet som nå finnes for å oppgradere regionen og dermed fremstå i en forbedret utgave når
situasjonen igjen normaliseres.
Næringsforum tok opp saken i det påfølgende møte med rådmannsutvalget – utdrag fra drøftingen:
Næringsforum gir rådmannsutvalget et entydig råd på at en ikke ønsker et stort felles prosjekt, men at en
ønsker en målrettet satsing for å møte utfordringene i reiselivet der det er utvalgets vurdering at en felles
innsats vil ha størst forutsetninger for å lykkes, framfor satsing i hver enkelt kommune. Forumet ber om at
Østre Agder tar et betydelig medansvar for finansieringen av dette. Da ser en for seg at en i tillegg vil kunne
oppnå regionale og kanskje også nasjonale midler. Ambisjonen er å hente inn midler til styrking av
reiselivets infrastruktur som; gjestehavner, kyststier og stier i innlandet, sykkelveier, padletilbud, seiling,
mm. Fokus bør være på produktutvikling og infrastruktur.
For å få tilgang på ressurser er det viktig å få fram «gryteklare» planer. I utviklingsarbeidet er det viktig å
bidra til at regionen får mer preg av å være en helårsdestinasjon. I et regionalt reiselivsprosjekt må
tidshorisonten være 2-3 år. Dagens situasjon er så usikker at en må være forberedt på at det vil ta tid å se
resultater. Rådmennene stiller seg bak forslaget fra næringsforum om iverksetting av et slikt prosjekt
overfor styret. Herunder anbefale at det settes av egne midler fra fond for å komme i gang. Utviklingsleder
Siri Asdal gis rollen som prosjektleder. Med seg får hun en arbeidsgruppe med representanter fra ulike
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kommuner i regionen. Rådmennene ber om en foreløpig prosjektskisse fra sekretariatet, som kan danne
grunnlag for et vedtak i styret, allerede 24.april.
Mål og hensikt
Prosjektet må ha fokus på fysisk og digital oppgradering som bidrag til nye tilbud som skaper fornøyde
kunder, mersalg, gjensalg, økt inntjening og flere kunder.
Tiltakene skal være av betydning både for turister, hyttegjester og lokalbefolkning.
Det er i overgangen bedrift/samfunn at næringsforum ønsker å gjøre en forskjell. Det er ønskelig å se på
hvilke reiselivsmessige infrastrukturtiltak som kan iverksettes på kort og lang sikt for å fremstå med et
oppgradert reiselivstilbud når reisevirksomheten kan gjenopptas.
Reiseliv og reiselivsmessig infrastruktur
En vanlig definisjon på reiseliv omfatter bedrifter innen overnatting, servering, transport, opplevelser og
formidling. Reiselivet som bransje er avhengig av hverandre og av de omkringliggende faktorer som vi ofte
omtaler som reiselivets infrastruktur. Reiselivsmessig infrastruktur omfatter mye, og kan ofte være faktorer
som er avgjørende for at folk velger et sted fremfor et annet. (oppkjørte skiløyper, merkede turstier,
hytteservice, gode fellesområder, tilgjengelige strandarealer, tilrettelagte badeplasser osv). Mye av dette er
ikke kommersielle aktiviteter, men likevel svært viktige fasiliteter i forbindelse med beslutningsprosesser.
Ofte er det fasiliteter som er forutsetninger for annen næringsvirksomhet.

Prosjektinnhold
Konkret prosjektbeskrivelse må utarbeides.
Prosjektet må involvere samtlige åtte kommuner og definere tiltak både på bedriftsnivå og på
område/fellesnivå. Det vil kunne bli aktuelt å se på enkeltprosjekter for deler av området og for området
som helhet. Prosjektet må gjennomføres i nært samarbeid med kommunene.
Fokusområder er:





Fysisk reiselivsmessig infrastruktur
Digital infrastruktur
Informasjon, distribusjon
Samarbeid

Økonomi
Tiltakspakker for enkeltbedrifter blir til dels ivaretatt gjennom ordninger fra det offentlige. Kommunene har
også innført tiltak for å lette på situasjonen. Muligheter for tiltak for direkte bedriftsinntjening er svært
begrenset for øyeblikket, så lenge bransjen er avhengig av reisende til området. Mange bedrifter ser derfor
muligheten til å oppgradere egne bedrifter, både fysisk oppgradering, men også digital oppgradering.
Det bør konkretiseres en tiltaksliste ganske umiddelbart for å synligjøre behov som kan danne grunnlag for
søknad om midler for aktivitetsfremmende tiltak eller andre offentlige støtteordninger/pakker.
Det er nødvendig med økonomisk bistand i prosjektet. Det vil være behov for oppstartmidler til kjøp av
nødvendige underlag, bistand fra næringsaktører, bedriftsbesøk/studietur etc, i prosjekteringsfasen, samt
bistand i gjennomføringsfasen. Det anmodes om at ubrukte midler i forbindelse med Østre Agders

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Notat

deltakelse i Kommunal og moderniseringsdepartementets By- og regionprogram benyttes til prosjektet.
Budsjett og regnskapsmessige betingelser defineres i prosjektbeskrivelsen.

Organisering/Tidsperspektiv
Prosjektet ledes av Siri Asdal, utviklingsleder Østre Agder regionråd. Det opprettes i tillegg en
prosjektgruppe. Prosjektet må ha en nært samarbeid med USUS, samt med reiselivsaktører. Videre bør det
knyttes kontakter med Innovasjon Norge og Agder fylkeskommune.
Styret i Østre Agdersamarbeidet er oppdragsgiver og det rapporteres etter avtale. Prosjektet defineres til 3
år.

På vegne av Østre Agder næringsforum

Utviklingsleder i Østre Agder regionråd Siri Asdal /leder av Østre Agder næringsforum Bodil Slettebø
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