Møteinnkalling
Til
Næringssjefene og reiselivsansvarlige i Region Østre Agder
Innkalling til temamøte om REISELIV/REISELIVSUTVIKLING
Sted Tid
Teams Torsdag 18.februar 21
Kl 09:00 – 12:00
Det oppfordres til å invitere reiselivsansvarlig i kommunene med på møtet
Temamøte om reiseliv og reiselivsutvikling i Østre Agder
Reiseliv er en sammensatt næring og en bransje som er helt avhengig av samarbeid på mange plan og
innenfor mange områder. Næringsforum ønsker derfor å gjennomføre et eget møte med tema reiseliv hvor
vi ser nærmere på utfordringer som; hvordan er situasjonen for reiselivet i Østre Agder, har kommunene
planer for reiselivsutvikling, hvilke oppgaver kan og bør løses lokalt og hva bør løses regionalt. Hva må til for
å oppnå god kommunikasjon og for å oppnå det gode samspillet?

Program for temasamlingen:
Reiselivsutvikling i kommunene
Destinasjonen eller reisemålet består av mer enn hva den enkelte bedrift produserer innenfor “egne
vegger». Kommunen er i så måte en viktig aktør i utviklingen. Det skjer mye bra i Østre Agder. Noen
kommuner har gjennomført mulighetsanalyse for besøksnæringen, andre er i gang med prosesser for
sertifisering av bærekraftig reisemål. Samtidig pågår det mange prosjekter både direkte og indirekte knyttet
til besøksindustrien.


Kort presentasjon av status og planer for videre utvikling i kommunene. Maks 7, helst 5, min pr
kommune, v/næringssjefene/reiselivsansvarlige.

Break out rooms: Vi splittes i grupper og diskuterer potensiale og muligheter for reiselivet sett fra
kommunenes ståsted.

Regionalt nivå - Hvordan samhandler vi i regionen for å oppnå best mulig resultat?


USUS er næringsklyngen for kultur-, opplevelses reiselivsbedrifter på Sørlandet. USUS partnerne
har en grunnleggende holdning om at vi er avhengige av hverandre for å få vekst og utvikling. USUS
representerer hele spekteret innen reiseliv, og består i dag av partnere innen overnatting,
servering, opplevelser, transport og formidling.
Hvordan jobber USUS for regionen vår og hva kan gjøres fra regionen for å løfte vårt helhetlige
reiselivsprodukt? v/Synnøve E Aabrekk, daglig leder USUS



Agder fylkeskommune er en viktig aktør i reiselivsutviklingen. Agder har to regionale planer hvor
reiseliv er definert som et viktig utviklingsområde Besøk Agder 2030 og VINN planen



Hvordan tar vi disse planene videre og hvordan sikrer vi at reiselivet og besøksnæringen får en plass
i Regionplanens handlingsprogram. v/Torleiv Momrak, Agder fylkeskommune

Break out rooms: Vi splittes i grupper og diskuterer potensiale og muligheter for reiselivet sett fra regionalt
ståsted.
Resultatet av diskusjonen oppsummeres i plenum, og danner grunnlaget for et innspill til fylkeskommunen
på vegne av kommunen i Østre Agder.

Vel møtt.

For leder av Østre Agder næringsforum Bård Vestøl Birkedal
Siri Asdal– utviklingsleder Østre Agder samarbeidet

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

