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Innkalling til samarbeidsmøte for næringsforum og kommunedirektørutvalget 

Sted Tid  

Digitalt /Teams Onsdag 2. juni 2021  
Kl 09:30-11.30 

 

19.mai var det et forberedelsesmøte mellom leder for rådmannsutvalget, leder av næringsforum og 

representanter fra sekretariatet der innholdet i møtet ble drøftet. Leder i næringsforum og utviklingsleder 

fikk ansvar for å lage en liste med punkter til samarbeidsmøtet. Aktuelle saker til diskusjon:  

 

 Samskapingsprosjekt mellom Østre-Agder Næringsforum & Universitetet i Agder   
Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Handelshøyskolen ved UiA tilbyr hver høst emnet 
‘Innovasjon og samskaping i offentlig sektor. Emnet gir innføring i samskaping som metode og 
baserer seg på samarbeid mellom regionale aktører som kommuner og UiA ved studenter. 
Næringsforum er i dialog med Professor James Karlsen og PhD-stipendiat Clare Hildebrandt fra 
Handelshøyskolen ved UiA om aktuelle problemstillinger.  
 
Samarbeidet og samskapingsprosessen skal være basert på en reell utfordring og/ eller mulighet 
som kommunene står overfor. Gjennomføringen er planlagt høst 21.  James Karlsen orienterer. 
 
Tema for prosessen kan være et eller flere av de øvrige temaene under: 
 
- Ny felles næringsplan for Østre Agder? 
Strategisk næringsplan for Østre Agder gikk ut 2020. Intensjonen i planen var å legge grunnlaget for 
samhandling og felles retning, men eierskapet var dårlig forankret og anvendelsen begrenset. Er 
det ønskelig å utforme en ny plan? 
 
 
- Profilering av regionen med mål om økt tilflytting. (innspill fra Arendal) 
Etableringen av Morrow, samt tilstøtende ny næringsvirksomhet skaper behov for ny arbeidskraft. 
Det er ønskelig at folk bosetter seg i regionen og ikke bare ukependler til arbeidsted og bosetter seg 
utenfor regionen. Våre kommuner er ulike, og kan derfor tilfredsstille mange ønsker og behov. 
Regionen kan tilby leiligheter, eneboliger, store tomter utenfor sentrumsområder, småbruk etc. Vi 
har relativt god plass, gode rekreasjonsområder og aktive lag og foreninger med ulike tilbud. 
Hvordan sikrer vi godt kjennskap til alle disse mulighetene?  
Det vil være en stor nedtur hvis mangel på arbeidskraft skal begrense veksten framover, og det vil 
også være et nederlag hvis arbeidskraftutfordringen i stor grad blir løst med pendling inn fra andre 
regioner/fylker. På forrige representantskapsmøte ble det gitt en oversikt fra kommunene i forhold 
til arealplanlegging og reguleringsarbeid. Mye tyder på at dette arbeidet er godt i gang og under 
kontroll. Dermed er det markedsføring som blir en hovedoppgave fremover. Er det ønskelig å 
iverksette et felles profileringsprosjekt? Harald Danielsen orienterer. 
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Østre Agder IPR har ingen frie midler til et slikt prosjekt. Et alternativ kan være å benytte midler 
fra næringsfondene, evt i kombinasjon med en egenandel fra kommunen. Det bes om at den 
enkelte kommune vurderer egen deltakelse i et slikt alternativ. 
 
 

 Samarbeid om reiseliv i regionen 
Reiseliv omtales som satsingsområde i mange kommuneplaner. Det gjennomføres 
reisemålsprosesser i enkelte kommuner, og det gjennomføres også reiselivsrelaterte prosjekter i 
mange kommuner. USUS bidrar til utvikling av bedrifter og synliggjøring av landsdelen og Agder 
fylkeskommune skal jobbe med regionale utfordringer knyttet til et samlet reiselivsprodukt.  
6. mai i år overleverte Innovasjon Norge ny nasjonal reiselivsstrategi til næringsministeren. 
Strategien skal legge til rette for 20 milliarder i økte eksportinntekter og nærmere 43.000 flere 
jobber de neste ti årene, samtidig som at klimautslippene skal reduseres med 50 prosent.  
 
Strategien setter reiselivet inn i et samfunnsutviklingsperspektiv og omhandler derfor også 
rammevilkår, utfordringer og berøringspunkter med samfunnet rundt selve næringsaktiviteten. Et 
helhetlig perspektiv på utviklingen av fremtidens reiseliv er avgjørende for å gi bedriftene 
konkurransekraft og styrke grunnlaget for god lønnsomhet. 
 
Økt satsing gjør at reiselivet kan skape mer næringsaktivitet, flere jobber og samtidig bidra 
til arbeidet med å nå FNs bærekraftmål. Dermed kan reiselivet også bidra til å løse utfordringer 
som beskrives både i "Regjeringens Perspektivmelding" og i "Distriktsmeldingen- Levende 
lokalsamfunn for fremtiden" 
 
Mulighetene er store og ønske til å satse er stort i kommunene. Ønsker vi at Østre Agder 
samarbeidet skal ta en rolle sammen med aktuelle aktører (IN, AFK, kommuner, m.fl) for å avklare 
hvordan vi sammen bedre kan jobbe for en økt satsning på reiselivet? 
 

 

 
11.30- Lunsj 
 

Møte med næringsforum direkte etter samarbeidsmøte/lunsj: kl: 12.00 -13.00 

 

Saksliste    

Oppsummering fra samarbeidsmøte 

 

Sak 22/21 Referat fra næringsforum 21.04.21 
 
Forslag til vedtak: Referat godkjennes 
 
 
Neste møte i næringsforum er 18.august (Arendalsuka) 
 

 
 

For leder av Østre Agder næringsforum, Bård Vestøl Birkedal 

Siri Asdal, utviklingsleder næring- og samfunnsutvikling 

 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2021/04/Motereferat-naeringsforum-210421.pdf

