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 Referat fra temamøte REISELIV 18.februar 21  

 

Referent Sted Tid  

Siri Asdal Møtet ble gjennomført på Teams  Torsdag 18.febr 
2021 
kl. 09.00-12.00 

 

Til stede på Teams 

Bodil Slettebø, Grimstad kommune 
Anne Jensen, Grimstad kommune  

Bård Vestøl Birkedal, Risør kommune 
Mona Rhein, Risør by 

Mats Winther Maltby, Arendal kommune 
Ole Tom Tjuslia, Froland kommune 

Anne Torunn Hvideberg, Tvedestrand kommune 
Yngve Ramse Trædal, Åmli kommune 

Kari Hagelia, Åmli kommune 
Linn Juul-Petersen, Arendal kommune  

Kåre Andersen, Arendal kommune 
Ole Andreas Sandberg, Gjerstad kommune 

Synnøve Aabrekk, USUS 
Torleiv Momrak, Agder fylkeskommune 

 
 

Forfall: 
Chantal van der Linden, Vegårshei kommune 

 
Fra sekretariatet møtte:  

Siri Asdal 
Ole Jørgen Etholm 

  
Bård Vesøl Birkedal ledet møtet 

 
 

 

Temamøte om reiseliv og reiselivsutvikling i Østre Agder 

Velkommen og bakgrunn for møte v/Bård V. Birkedal og Siri Asdal 

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? Næringsforum diskuterer ofte 
reiselivssaker og tiden blir ofte knapp på de ordinære møtene. Det ble i den sammenheng signalisert at det 
var ønskelig med et eget temamøte for reiseliv.  
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Program:  

Reiselivsutvikling i kommunene 

 Kort presentasjon av status og planer for videre utvikling i kommunene. 

v/næringssjefene/reiselivsansvarlige. 

 

Break out rooms: Diskusjon om potensiale og muligheter for reiselivet sett fra kommunenes ståsted.    

Diskusjonsoppgave: Kommunens rolle i reiselivsutvikling 

En reise har mange motiv. Den kan ta utgangspunkt f.eks. i aktiviteter, kunst- og kulturarrangement, 
museumsbesøk, historiske steder, TV-serier, bøker, naturattraksjoner, skreddersydde formidlingsopplegg, 
kulinariske opplevelser eller hytteliv. 

 Nevn minst tre «drivere» (faktorer som utløser reiselyst) for reisevirksomhet til vår region.  

 Hvilke fellesoppgaver/produkt/oppgaver må på plass for å sikre drift/videre utvikling i tilknytning til 
de tre »driverne»? 

 Hvem har ansvaret for at disse fellesoppgavene/produkt/oppgaver ivaretas? 
 

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. Info om arbeid og 

oppgaver fra USUS. v/Synnøve E Aabrekk, daglig leder  

Agder fylkeskommune er også en viktig aktør i reiselivsutviklingen.  Agder har to regionale planer hvor 

reiseliv er definert som et viktig utviklingsområde Besøk Agder 2030 og  VINN planen. AFK har pt ingen 

dedikert rådgiver på temaet reiseliv/turisme/opplevelse og ansvaret er plassert i flere avdelinger. v/Torleiv 

Momrak, Agder fylkeskommune 

 

Break out rooms: Diskusjon om potensiale og muligheter for reiselivet sett fra regionalt ståsted.    

Diskusjonsoppgave: Reiselivsutvikling på regionalt nivå 

VINN planen peker på innsatsområder som skal prioriteres. De næringsrettede tilskuddsordningene rettes 
mot regionale utviklingsprosjekter, dvs. tidsavgrensede tiltak som kommer i tillegg til ordinær aktivitet og 
som har regional betydning. Utløsing av midler prioriteres for prosjekter som omfatter flere kommuner, 
samarbeid etc.  

 Er det åpenbare prosjekter/ tiltak/ prosesser presentert fra kommunene som vil utløse synergier om 
flere kommuner jobber sammen?  
 

 Noen tiltak har stort potensial, men også svært utfordrende å få til. Hva må til for at vi sammen skal 
klare å iverksette slike prosjekt? 

 

 

https://agderfk.no/_f/p1/icb87c60c-54b4-4068-948c-1d36c70fa75b/besoek-agder-2030.pdf
https://agderfk.no/_f/p1/id1dbdd5c-e6a3-46fd-be76-beb407839061/vinn-agder_regional-plan-for-innovasjon-og-barekraftig-verdiskaping-agder-2015-2030.pdf%22
https://agderfk.no/vare-tjenester/naring-fou-og-internasjonalt-samarbeid/planer-og-strategier/vinn-agder/
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Oppsummert:  

Mye bra reiselivsarbeid i regionen. Noen oppgaver og ansvarsområder bør det likevel ses nærmere på. Det 
trengs statistikk og analyser for å stadfeste «nullpunkt» samt mål og prioriteringer for videre utvikling.  

Tiltak:  

 USUS kaller inn til et felles møte for å diskutere booking og bookingløsninger for aktører i regionen. 

 Utviklingsleder utformer et notat med generelle utfordringer, samt innspill til Regionplan Agder, HP 
ang reiseliv.  

 Næringsutvikling- reiseliv følges fortløpende opp i Østre Agdersamarbeidets næringsforum   

 

 


