
 

 
 
 
 
 

Strategisk næringsplan  
 
for Østre Agder 2015-2020 
 
 

 
 
 

 



Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 
 

1 
 

Forside: Den lille dyrehage, Brokelandsheia, Gjerstad kommune 

 
 
 
 
 
 
Vedtak 
 
 

I møte 13.mars 2015 sak 33/15 anbefalte styret for Østre Agder kommunene 
Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli om å gjø-
re følgende vedtak ved behandling av forslaget til Strategisk næringsplan for 
Østre Agder: 
 
1. X- kommunestyre slutter seg til forslag og intensjoner i Strategisk nærings-

plan for Østre Agder. 
2. X-kommunestyre slutter seg til forslag til Samarbeidserklæring for det 

strukturelle nettverksarbeidet mellom næringsmedarbeiderne innen Østre 
Agder. Kommunestyret støtter også at det søkes sekretariatsressurser til 
dette samarbeidet gjennom statens Byregionprogram. 

3. X-kommunestyre ber Østre Agder utarbeide konkret forslag til felles regio-
nal etablerertjeneste med utgangspunkt i Etablerersenteret i Arendal. Aust-
Agder fylkeskommune inviteres til drøftinger omkring fylkeskommunens 
eventuelle deltakelse i etablerertjenesten. Tjenestene til etablerere skal også 
ytes desentralisert i de deltakende kommuner koordinert og i samarbeid 
med næringsmedarbeiderne der.  

4. X-kommunestyre støtter forslaget om ett næringsfond for Østre Agder. 
Kommunestyrene får seg forelagt forslag til nye vedtekter for ett felles 
fond. Styret i Østre Agder får fullmakt til å vedta de endelige vedtektene. 
Vedtektene skal ivareta behovet for kvalitet i saksbehandlings- og beslut-
ningsprosedyrene, herunder ivareta behovet for nærhet og lokalkunnskap i 
den enkelte sak.   

5. x-kommune slutter seg til samarbeidserklæringen for Østre Agder nærings-
nettverk. 

 
Det foreligger likelydende vedtak fra de deltakende kommuner med grunnlag i 
dette forslaget. 
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Strategiplan 
En strategiplan er et dokument som setter 
mål for videre innsats og viser hvilke ret-
ninger man skal gå for å nå målet. Strate-
giplanen skiller seg fra handlingsplaner 
ved at sistnevnte gir anvisninger for hvem 
som skal gjøre hva, når for hvilke virke-
midler/penger. Det er naturlig at en     
strategiplan følges opp av en handlings-
plan. 

Forord 
Arbeidet med å lage strategisk næringsplan for 
Østre Agder er forankret i de syv kommunestyrene 
i Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Åmli, Vegårs-
hei, Risør og Gjerstad. Froland kommune, som 
også er med i Østre Agder, har ikke deltatt i 
næringssamarbeidet. Strategien er utarbeidet av 
næringsmedarbeiderne fra de syv kommunene, 
representanter fra Etablerersenteret i Arendal, Sør-
landsporten næringshage, Grimstad Næringsråd og 
Aust-Agder fylkeskommune. Telemarksforsking 
har vært innleid for å gi faglige råd og for å lede 
prosessen.   

Prosjektgruppa har hatt som mål å lage en strategi som både det offentlige næringsapparatet, 
næringslivet i regionen og politikerne oppfatter relevant og retningsgivende. Det er gjennom-
ført to åpne workshoper med deltakelse fra politikk, forvaltning, næringsliv og FoU-sektor. 
Det er utarbeidet en analyse av næringsutviklingen i regionen og arbeidet er sett i sammen-
heng med et overordnet trendbilde. Prosjektgruppa har vært særlig opptatt av å identifisere 
trusler og muligheter for Østre Agder i et slikt bilde og konsentrere strategien videre i retning 
av forhold regionen har direkte innflytelse over selv. Vi mener at en plan som peker på eks-
terne instanser og myndigheters ansvar for Østre Agders utvikling ikke er så forpliktende eller 
interessant. Vi fokuserer på vårt eget handlingsrom i dette dokumentet og presenterer derfor 
en plan for hva vi mener det er klokt at Østre Agder konsentrerer seg om i sitt næringssamar-
beid, de neste årene.  

Prosjektgruppens deltakere: 

Kamilla Solheim, næringssjef i Risør kommune 

Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune 

Rolf Pihlstrøm, kultur- og næringsrådgiver i Gjerstad kommune 

Tonje Berger Ausland, stedsutvikler i Gjerstad kommune 

Anette Pedersen, næringsrådgiver i Tvedestrand kommune 

Liv Strand, rådgiver næring og miljø i Vegårshei kommune 

Ida Karlstrøm, næringsrådgiver i Åmli kommune 

Kristin Mood, Plan og næringsleder i Åmli kommune 

Ragnar Holvik, seniorrådgiver i Grimstad kommune 

Arvid Johannessen, leder i Grimstad Næringsråd 

Michel Esnault, leder i Sørlandsporten Næringshage 

Inge Juul-Petersen, leder ved Etablerersenteret i Arendal 
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Faglig forankring 
Strategien er utarbeidet med faglig prosesshjelp og underlagsanalyse fra Telemarksforsking. 
Instituttet har utarbeidet en modell for attraktivitet som plasserer næringslivet tett sammen 
med utviklingen av bostedsattraktivitet for øvrig. Det er laget en selvstendig analyse av Østre 
Agder i tråd med denne modellen. Analysen inngår i det samlede kunnskapsgrunnlaget for 
strategien.  
 
Deler av Telemarksforskings analyse refereres i tekst og figurer i planen. Se hele rapporten 
her. Andre sentrale dokumenter med føringer for planen er Sørlandsutvalgets rapport «Sør-
landet i verden - verden på Sørlandet». Regional plan for Agder 2020 og planprogrammet 
Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 «VINN Agder». I 
tillegg er kunnskap og analyser fra en rekke av VINN-Agders grunnlagsanalyser lagt til grunn 
for også denne planen. 
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1 - Regional utvikling 

Næringsutvikling i Østre Agder er et felt som skal bidra sammen med alle andre felt for å 
oppfylle Sørlandets samlede visjon om å være en region med overskudd til å skape 1. Denne 
næringsstrategien for Østre Agder har derfor ikke en selvstendig visjon, men den har definert 
et målbart mål:  
 
Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvik-
ling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge. 
 
Det er mennesker som har overskudd til å skape regionens framtid. Det er mennesker som 
skaper levende lokalsamfunn. Arbeid er den viktigste grunnen til at mennesker flytter. Det er 
ikke den eneste grunnen, men i samspill med en rekke andre forhold er det slik at et vitalt 
næringsliv er det viktigste innsatsfeltet man kan arbeide med for å opprettholde og videreut-
vikle en pulserende region. Arbeidsplasser i alle sektorer er like viktige for den regionale ut-
viklingen, men arbeidsplassutviklingen i offentlig sektor er i all hovedsak et resultat av regio-
nens befolkningsutvikling. Det er ingen sykehus eller SFO der det ikke bor folk. Det er derfor 
naturlig at en strategisk næringsplan fokuserer på den konkurranseutsatte delen av arbeidsli-
vet, det private næringslivet.  
  

                                                 
1 Formuleringen er hentet fra Regionplan Agder 2020 som er vedtatt av 
begge fylkestingene på Agder, i 2010.  

Risør næringspark ved E18 på Akland 
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Attraktivitetspyramiden 

Bedriftsattraktivitet skapes av forhold i regionen 
som bidrar positivt til vekst for den delen av nær-
ingslivet som konkurrerer nasjonalt eller interna-
sjonalt. Produksjonen foregår i regionen, men 
markedet befinner seg utenfor. Eks: landbruk, 
industri og teknologiske tjenester.  

Besøksattraktivitet skaper såkalt «frammøtesalg» 
hvor kunden er til stede, slik som i regionens rei-
selivsnæring, handel, aktiviteter og opplevelser, 
m.v.  

Bostedsattraktivitet handler om den befolknings- 
veksten som foregår i regionen uavhengig av  
sysselsettingsutviklingen.  

Figuren nedenfor viser en enkel sammenheng mellom de tre viktigste dimensjonene bak en 
regional utvikling; bedrift, besøk og bosted. Det er den nederste delen av denne pyramiden, 
denne planen er innrettet mot.  
 

 
Figur 1. Attraktivitetspyramiden (Tele-

marksforsking) 
 
 

Næringslivet er som illustrert i figuren ovenfor, et viktig middel for å opprettholde og øke den 
regionale utviklingen. Positiv regional utvikling er det et sted hvor mennesker bestemmer seg 
for å flytte til, eller bli boende. Folk må derfor stå i sentrum for all regional planlegging. Det 
gjelder enten vi snakker om samferdsel, skole, sykehus, miljø eller her; næring. Den offentlige  
næringspolitikken i regionen skal derfor styre etter et hovedmål om å stimulere til et vitalt 
næringsliv som har kraft nok til å opprettholde og øke sin sysselsetting.  

2 - Et offentlig handlingsrom 

Denne strategien gjelder for det offentlige næringssamarbeidet i Østre Agder. Arbeidet føyer 
seg inn i en diskusjon som går i hele EU/EØS-sonen om hvordan man best skal organisere og 
utvikle offentlig næringsarbeid. Det er to spørsmål som dominerer. For det første om det 
overhode finnes noe lokalt handlingsrom for tiltak og initiativer som har noe særlig effekt for 
næringsutviklingen, eller er det slik at det er strukturelle forhold utenfor lokal kontroll som 
avgjør alt? Det spørsmålet må først besvares – og det lar seg heldigvis besvare med at slikt 
handlingsrom finnes 2. Mye næringspolitikk ligger utenfor det lokale / regionale handlings-
rommet. Skatteregler, importbestemmelse og jernbaneutbygging er eksempler på dette. Dette 
er viktige områder, men det ligger utenfor regionen å gjøre noe med – utover å utøve politisk 
påvirkning. Fordi dette ikke er en plan for politisk påvirkning, faller slik aktivitet utenfor den-
ne strategiplanen. 
 
Fordi det regionale handlingsrommet på næringsområdet ikke er stort er det desto viktigere at 
det utnyttes optimalt. Der hvor det er trang plass å bevege seg på, blir det kritisk hvordan man 

                                                 
2 Telemarksforsking notat 10/2014 
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beveger seg. Så også her. Innenfor en strategi på et felt hvor mange faktorer utenfor regionens 
direkte innflytelse dominerer utviklingen, må vi forsikre oss om at det vi foretar oss, treffer de 
«knappene» som tross alt befinner seg lokalt og regionalt. Det er mange temaer som har 
betydning for en regions næringsutvikling som ikke berøres av denne strategiplanen. 
Det er fordi vi holder oss til prinsippet om at det er de forholdene som Østre Agder selv kan 
gjøre noe med, som fokuseres. Det er samtidig viktig å understreke at samarbeid innad kan gi 
effekter utad. Et samarbeid i Østre Agder om ting vi kan gjøre noe med selv, må derfor gå 
hånd i hånd med samarbeid om å påvirke rammebetingelser og politikkutforming utenfor re-
gionen.  
 
Det andre sentrale spørsmålet som utformingen av en regional næringspolitikk må ta hensyn 
til, henger sammen med et samfunnstrekk som dominerer mange sider av den etter-
industrielle tiden som vi er inne i 3. Sektorsamfunnet går i oppløsning ved at stadig nye aktivi-
teter, verdiskapning og organisasjonsmønstre vokser fram i «mellomrommene» mellom de 
tradisjonelle sektorene. Det blir stadig vanskeligere å plassere ting entydig under overskrifter 
som kultur, næring, landbruk, samferdsel eller helse. Spørsmålet reiser seg derfor om det er 
klokt å fortsette en sektorisert samfunnsplanlegging hvor vi plasserer mål og tiltak i sektorer 
og rammer som verden på mange måter har beveget seg bort fra? Svaret på denne utfordring-
en er at vi fortsatt må lage planer fordi det er åpenbart at regioner ikke kan utvikles uten visse 
koordinerte strategiske grep. Men vi må passe oss for at planene blir så trange at de i realite-
ten bidrar til sektoriseringen i stedet for det motsatte. En oppsummering av svenske regionale 
planer peker på at mange utviklingsstrategier starter med en felles regional plan før de så fort-
setter med en rekke enkeltplaner innenfor rammen av ulike sektor- og handlingsfelt. Den stra-
tegiske planleggingen mister dermed ofte tak i den overordnede regionale utviklingsstrategien 
som var tenkt å gjelde for samfunnet samlet sett. Nivået mellom regionens generelle plan og 
det hverdagsfeltet hvor handlinger utspiller seg, er tydelig koblet til enkeltsektorer og saksfelt. 
Dette sektorfeltet i offentlig politikk og planlegging representerer ofte en begrensning for den 
regionale strategiske planleggingens gjennomslagskraft og oppslutning 4. 
 
Denne planen tar hensyn til begge de to viktige spørsmålene nevnt ovenfor. Det gjør den ved 
å konsentrere seg om regionens eget handlingsrom og ved at den har en tilnærming til 
næringsutvikling som i sterk grad bygger opp under de strategier som gjelder for Agder gene-
relt. Planen begrenser seg til et strategisk nivå hvor handlinger må utvikles nærmere praksis-
feltet i den enkelte kommune og bransje der hvor hverdagslivet ofte må finne gode løsninger 
mellom ulike fag og sektorgrenser.    

 
  

                                                 
3 Det finnes naturligvis fortsatt betydelig industrivirksomhet i mange land og regioner, men totalt sett er det ikke 
lenger sysselsettingseffekten av industriforetak som skaper det viktigste grunnlag for vekst og velstand. Det er 
tretti prosent færre arbeidstakere i industrien i Østre Agder i dag enn for tolv år siden.  
4 www.verksamt.se 
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3 – Syv sentrale utfordringer  

Det er syv sentrale utfordringer i regionen som denne strategiplanen tar sikte på å svare opp.  
 
To utfordringer handler primært om organisering og politikk: 
1. Østre Agder er et felles bo- og arbeidsmarked som forvaltes under syv ulike kommune-

planer, temaplaner, strategier, mv. 
2. Ulike kommuneovergripende initiativer vokser fram hvor flere har med næringsutvikling 

å gjøre. Det er likevel lite åpenbar samordning eller synergiskapende initiativer å spore 
mellom enkeltinitiativene.  

 
To utfordringer knytter seg til næringsstruktur: 
3. Næringslivets sysselsetting i regionen er fallende, produktivitet i en del sentrale næringer i 

regionen er lav og flere næringer som tradisjonelt har stått sterkt i regionen, er i ferd med 
å tape posisjon.  

4. Det er relativt store indre variasjoner i bransjesammensetting og resultater, mellom kom-
munene i regionen, både nord-sør og øst-vest. Utfordringene knyttet til næringsutvikling 
er derfor forskjellige, men samlet sett betydelige.  

 
Tre utfordringer handler om verdier, holdninger og utviklingskultur: 
5. De næringsmessige utfordringene for regionen er samlet sett store, men opplevelsen av 

utfordringenes alvor virker til å være generelt lav i regionen. Det kan skape utfordringer 
for å få til felles løft.  

6. Samlet sett har det fram til nå vært lite fokus på tilrettelegging og stimulering av nærings-
samarbeid på tvers av kommunene. Flere av kommunene har imidlertid sterke satsinger 
hver for seg. Det finnes også næringssamarbeid over enkelte av kommunegrensene. Ek-
sempelvis er det to regionale næringsfond som gir støtte til etableringer og utvikling i re-
gionen. Disse operer uavhengig av hverandre gjennom bl.a. egne tildelingsbrev fra fyl-
keskommunen. Denne strategien er det første felles initiativet på næringsområdet for Øst-
re Agder.   

7. Forskning om regional utvikling viser stadig tydeligere at regional vekst bygger mer på 
kulturelle verdier enn man før har vært klar over 5. Slike verdier kan være risikovilje, ent-
reprenørskapsholdninger, etc. Se egen tekstboks om vekstkultur. Det finnes ikke mye 
kunnskap om hvordan slik regional vekstkultur skapes eller endres. Tradisjonelt har lokal 
og regional næringspolitikk rettet seg inn mot kapital, areal og infrastruktur. Det finnes få 
virkemidler og lavt fokus rettet spesielt rettet inn mot å påvirke steders vekstkultur aktivt.   

  

                                                 
5 Se bl.a. www.reglab.dk og deres arbeid med den danske «vekstkulturens DNA».  
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Kommunene i Østre Agder er sterkt innvevd i et felles bo og arbeidsmarked. Det gjelder også 
andre kommuner utenfor regionen, særlig kommuner i sør som Lillesand, Kristiansand og 
Kragerø.  
 
Tabellen nedenfor viser tall for det integrerte arbeidsmarkedet mellom kommunene i regio-
nen, samt Lillesand og Kristiansand.  

Tabell 1 viser de faktiske tallene for hvor den sysselsatte delen av befolkningen i hver enkelt kommu-
ne har sitt arbeid ved utgangen av 2013 (Telemarksforsking). 

 
Arbeidssted 

Aren-
dal 

Fro-
land 

Gjer-
stad 

Grim-
stad 

Kristian-
sand 

Lille-
sand 

Ris-
ør 

Tvede-
strand 

Vegårs-
hei 

Åml
i 

Uten-
for 

B
os

te
d 

Arendal 15 679 328 14 1 540 831 230 85 338 32 34 1 765 
Froland 1 252 823 2 186 96 38 9 22 1 22 247 
Gjerstad 100 2 578 3 7 5 180 73 17 2 206 
Grimstad 2 307 75 6 5 670 941 397 11 37 3 10 1 088 
Kristian-
sand 451 8 13 220 35 774 591 16 7 2 0 5 905 
Lillesand 189 4 1 225 1 437 2 526 1 0 0 1 650 

Risør 330 6 119 27 54 4 
1 

997 191 27 0 435 
Tvede-
strand 578 12 24 46 61 10 169 1 474 44 8 336 
Vegårshei 146 12 17 15 22 3 40 96 473 34 83 
Åmli 87 9 0 10 16 9 8 19 15 558 118 
Utenfor 1 103 29 103 377 12 012 486 135 74 15 70 
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Figur 3. Utvikling i antall arbeidsplasser, alle 
sektorer, indeksert slik at nivået i 2000 = 100. 
Arendalregionen er lik Østre Agder-regionen 
(Telemarksforsking, rapport 10/2014) 

 

Figur 2. Arbeidsplassutvikling i alle sektorer 
indeksert slik at nivået i 2000 = 100.  
Arendalregionen er lik Østre Agder-regionen 
(Telemarksforsking, rapport 10/2014) 
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4 – Behov for fornyelse  

De fleste norske kommuner har 
på bare to-tre generasjoner beve-
get seg mye med hensyn til det 
næringsgrunnlaget og ressurs-
grunnlaget som i sin tid var 
grunnlaget for stedets opprinneli-
ge etablering og utvikling. De 
fleste byer, bygder og grender i 
Norge er oppstått fra et helt annet 
ressursgrunnlag og næringsaktivi-
tet, enn det som dominerer stedet 
i dag. Så også i Østre Agder. 
Også den næringsaktiviteten som 
tilsynelatende handler om de 
samme ressursene som før, slik 
som f.eks. skogbruk, jordbruk og 
maritim industri, foregår med helt  
andre produksjonsmetoder, med  
en annen kompetanseprofil og med andre forutsetninger enn tidligere. Endringene har vært 
store og ser ikke ut til å avta. Det er derfor en utfordring å se framover fordi det heller ikke er 
slik at de vekstene som næringslivet i dag høster sitt livsgrunnlag fra, vil være de samme om 
20 år.  
 
  

Vekstkultur 
Næringspolitikk handler om å skape vekst. I organisasjon og 
ledelse har det lenge vært kjent at menneskelig kunnskap og 
ferdigheter, såkalt humankapital, har stor betydning for virk-
somheters evne til å skape vekst. Som mennesker er vi for-
skjellig innrettet og sammensatt. Fellestrekk mellom mennes-
ker kaller vi gjerne kulturelle fellestrekk i sosiologisk forstand. 
Noen arbeidsplasser kan være preget av en risikokultur, and-
re en forsiktighetskultur, osv. Ledelseskultur og organisa-
sjonskultur spiller en stadig større rolle i analyse og utvikling 
av næringsvirksomhet. Kulturelle kjennetegn inngår imidlertid 
svært sjeldent i diskusjoner og utredninger av steders vekst 
og utvikling. Inntil nylig. Danske RegLab har nylig gjennomført 
en analyse av «Vækstens anatomi», hvor de har viet spesiell 
oppmerksomhet til de kulturelle verdiene og holdningene som 
preger et sted. De har funnet ut at stedlig vekstkultur er av 
stor betydning for næringsutviklingen et sted eller region. Te-
lemarksforsking samarbeider med RegLab på det samme 
temafeltet. 
 

Skogsdrift på Vegårshei  Foto:Helge Sines 
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Denne dynamikken har mange konsekvenser. En av dem er at arbeidslivet må fornyes. Dette 
må skje innenfor både næringsliv og offentlig sektor. Det må skje innenfor eksisterende virk-
somheter og det må skje gjennom nyetableringer. I løpet av en femårsperiode tapes omtrent en 
tredjedel av all sysselsetting i næringslivet, slik at en tilsvarende andel må skapes gjennom 
fornyelse og nye foretak 6. Det kommer til å kreve både etableringsvilje, mot og samordnet 
innsats. Det må skapes innovasjon. 
 
Innovasjon er noe nytt som virker. Det er ikke tilstrekkelig 
at det bare er nytt. Det er først når det nye erstatter noe 
eksisterende ved å dekke et behov eller utfører en oppgave 
på en bedre måte enn det som erstattes, at det er en inno-
vasjon. Mye vekst foregår ved at man løser det man alle-
rede driver med på en litt bedre måte. Det er både viktig og 
nødvendig fordi det er noen ganger nok å gjøre ting litt annerledes. Men andre ganger må man 
gjøre andre ting. Det er i sistnevnte situasjon det er behov for innovasjon. Vi anerkjenner fullt 
ut vekststrategier og veksttiltak uten nyskaping, men denne planen vil fokusere spesielt på å 
stimulere ny vekst – skape innovasjon.   
  

                                                 
6 Olav Spilling (2006, 2 utg.) Entreprenørskap på norsk. 

Mari ”studerer” spor etter et innbrudd på Vitensenteret sin Krimlab – Sørlandet kunnskapshavn 
Foto:Håkon Sundbø 
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5 – Innovasjonstreet  

 
Østre Agders næringsutvikling kan sammenlignes med en levende vekst. Noen av regionens 
eksisterende vekster må pleies og kultiveres for å sikre ny vitalisert vekst. Samtidig må nye 
sorter plantes og dyrkes. Noen av de produktene og tjenestene som regionen i dag lever av å 
selge, må trolig foredles til nye og andre produkter. Innovasjon må med andre ord foregå på 
mange plan. Frukttreet kan være et godt bilde på dette. Det må ha solide røtter som livnærer 
seg i næringsrik jord. Det har en solid stamme som tåler uvær og det har kraftige grener med 
et bladverk som bærer frukten på en måte som sikrer lys og luft. Det er i så fall et sunt tre 
hvor næringslivets frukter kan vokse.  
 
 
 

 

  
Illustrasjon 1. Bilde på planens rammeverk 
 
Før vi ser på selve treet, er det viktig å se at det finnes trender og drivkrefter som påvirker 
næringsutviklingen utenfor Agder. Det er særlig fire trender vi har sett nærmere på og som 
vårt strategitre må være robust nok til å tåle.  
1. Mennesket og markedets etterspørsel etter skreddersydde opplevelser vil utfordre alle 

bransjer og næringer i framtiden. Ønske om lek og fornøyelse, individuelle tilpasninger og 
nysgjerrighet vil prege dette bildet.  

2. Delvis i samspill med dette, men også som en selvstendig trend vil digitalisering og auto-
matisering utfordre alt næringsliv i tiden framover. Den digitale utviklingen virker særlig 

Trender som påvirker  
veksten utenfra 

Grener og bladverk 
som skal bære frukt 

Stammen med  
bærende kraft 

Røtter i næringsrik jord 
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inn på næringslivets sysselsettingseffekt ved at det stadig blir mulig å digitalisere arbeids-
oppgaver som tidligere ble utført av mennesker. 

3. En tredje trend vil være en økt etterspørsel og behov for «kunnskap på tvers». Dette vil 
utfordre våre evner og vilje til å krysse tradisjonelle faggrenser og utvikle ny kunnskap i 
nye samspillsmønstre.  

4. Globaliseringens akselerasjon betyr at endringene vil komme så fort og fra så ulike kanter 
at vi til stadighet vil bli utfordret på våre tradisjonelle planleggingshorisonter.  

 
Alle disse endringsvindene vil påvirke oss på en rekke felter; kultur, helse, økonomi, teknolo-
gi, politikk, klima, sikkerhet, osv. Alt dette vil i sum skape endringsvinder som Østre Agder 
må ha beredskap og kunnskap om å dyrke og drive sin næringsutvikling innenfor. 7  

 
 
 

  

                                                 
7 Avsnittet er et kort konsentrat av foredrag omsatt i et upublisert notat fra Telemarksforsking til prosjektgruppa 
som grunnlag for arbeidet med strategiplanene.  

Gullsmed Morten Johannesen i arbeid i Tvedestrand  Foto:Atle Goutbeek 
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6 – Røttene   

Det som er grunnleggende for all innovasjonsdrevet vekst, kaller vi innovasjonens jordsmonn. 
Jordsmonnet må ha tre komponenter. 
 

 Endringsvilje og endringsevne. Viktige forhold i samfunnet med stor betydning 
langt utover næringslivets bladverk, vil endres uavlatelig. Hva som konkret vil endre 
seg og hvordan – det vet vi ikke. Det er derfor viktigere å ha beredskap og kapasitet 
for endring, enn å forsøke å endre seg i en gitt retning på forhånd. Fleksible systemer 
som kan tilpasses endrede ytre påvirkninger er derfor viktig. Fleksibilitet og beredskap 
for endring er viktige kvaliteter for en vekstkultur. I Østre Agder skal vi ikke se på 
endring som negativt og truende, men nødvendig og positivt utfordrende. Det vil ska-
pe grobunn for den strategiske innsatsen og de fruktene denne skal bringe.  
 

 Rett kompetanse. Nye utfordringer vil kreve ny kompetanse. En stadig større del av 
verdiskapingen i Norge handler om å omsette nye ideer, ny kunnskap, og fremfor alt 
kombinere kompetanse fra ulike felt til nye lønnsomme initiativer og produksjon. In-
novasjon oppstår ofte i møte mellom allerede kjent kunnskap, og innovasjonsimpulser 
oppstår like gjerne utenfor det feltet hvor innovasjonen finner sted som i kjernen av 
det. Vi må derfor stimulere til kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og kunnskaps-
mekling mellom ulike lokasjoner/kommuner og fag- og næringsmiljøer både innenfor 
regionen, og med miljøer som er komplementære til oss selv, utenfor regionen. 
 

 Samspill 
Regioner som greier å samordne sin vekst gjennom felles anstrengelser og initiativer 
som understøtter hverandre fra jordsmonn til bladverk, har bedre forutsetninger for å 
vokse enn steder der hvert enkelt initiativ står for seg selv. Samspill på tvers av sekto-
rer, næringer og geografiske særinteresser er et krevende spill, men om man blir god i 
det, er det mye som tyder på at næringsutviklingen blir kraftigere. Det holder ikke bare 
å samprate, det er nødvendig å samhandle. 
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Fra Sørlandsutvalgets rapport (s. 62) 
Sørlandslab er under etablering ved UiA, Campus Grimstad. Sørlandslab er et non profit-
samarbeid mellom regionalt næringsliv, UiA og regionale offentlige myndigheter. Sørlandslab 
etableres for å møte industriens behov for avanserte laboratoriefasiliteter og skal være en 
felles arena for forskning, utvikling og utdanning rettet mot industriens behov.  
 
Sørlandslab vil være et unikt redskap for å sikre utvikling av verdensledende teknologi i sam-
arbeid mellom industrien og akademia innenfor næringer der Sørlandet har, og ønsker å ha, 
global spisskompetanse. NODE-bedriftene vil utgjøre kjernen i denne satsingen fra nærings-
livets side, men flere bedrifter fra andre næringer har allerede vist stor interesse for initiativet. 
Sørlandslab er også tenkt som et senter der forskning og utviklingsarbeid, innovasjon og 
etablering av næring på nye områder finner sted 

7 – Stammen  

Med mål om å svare på de utfordringene som er referert i kapittel 2, og dyrke de grunnforut-
setningene som er redegjort for i avsnittet om røtter, tar vi sikte på å stimulere næringsutvik-
lingen i regionen gjennom to bærende satsinger – kompetanseutvikling og samspill.  
 
1. Kompetanseutvikling 

Utvikling av framtidens lønnsomme næring vil foregå på grunnlag av mange former for 
kunnskap. Kunnskap om endret etterspørsel, produksjonsmåter, råvarer, konkurrenter, or-
ganisasjonsmodeller, arbeidstakerinteresser, ledelse, politiske rammebetingelser, makro-
økonomi, og mye mer. Og om ikke det var nok, er det slik at verden forandrer seg kons-
tant. Om en gitt kunnskap er oppnådd, kan man derfor likevel risikere at den straks burde 
vært erstattet av ny. Det er nesten umulig for et operativt næringsliv å holde tritt med en 
slik akselererende kunnskapsfront. Man må nærmest drive kunnskapskartlegging og utvik-
ling på full tid. Heldigvis er det noen som gjør det. FoU-miljøene gjør det, men utford-
ringene er å utnytte dette gjensidig. For å oppnå planens hovedmål må det utvikles en sys-
tematikk som kopler stadig vekslende kunnskapsbehov og kunnskapsutvikling på en mest 
mulig aktuell, operativ og effektiv måte. UiA er en viktig alliansepartner her, og universi-
tetets planer om å etablere Sørlandslab passer denne strategien godt. Videre må det bygges 
broer også til andre kunnskapsmiljøer og iverksettes kunnskapsbyggende tiltak, slik at 
næringslivet i Østre Agder blir mest mulig kunnskapsdrevet, våkent, vitalt og voksende. 

 

 
2. Samspill 

Østre Agder har ikke den samme sysselsettingsutviklingen som gjennomsnittet av norske 
regioner. Nye grep må foretas – ny innsats må initieres. Det er åpenbart at dette ikke kan 
gjøres fragmentert og kortsiktig. Det er en lang rekke kommunale, statlige, fylkeskommu-
nale og private aktører som fyller delvis overlappende roller i det samlede regionale 
næringsutviklingsarbeidet.  Disse aktørene produserer fortløpende i sum et stort antall til-
tak. Det er ikke gjort noe selvstendig kartlegging av dette, men en utredning av dette bilde 
i en annen region på Østre Agders størrelse avdekket et tyvetalls aktører som arbeidet i 
skjæringsfelt med hverandre innenfor 16-18 såkalt overordnede temaer. Innsatsen var ikke 
koordinert på noen tydelig måte. En svensk kartlegging identifiserte mer enn 70 aktører og 
satsinger innenfor en tilsvarende regional kontekst.     
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Fra Sørlandsutvalgets rapport 
Tidligere erfaringer fra frifylkeforsøket i Aust-Agder på 1990-tallet viste positive effekter av 
å samle ressurser i felles ordninger med større regionalt handlingsrom. Ved en slik tilnær-
ming bør en se på de ulike nivåene i dette systemet (kommunal førstelinje, næringshager, 
innovasjonsaktører, inkubatoraktivitet, kommunale og regionale fond, rådgivningstilbud og 
andre). I en slik prosess vil en kunne se potensial for å effektivisere virkemiddelapparatet, 
noe som for sluttbrukeren vil oppfattes som mer tilgjengelig og treffende i forhold til hjelpen 
innovatøren trenger. Resultatet blir større innovasjonskraft ut av de samlede ressurser. 

 
Forholdene i Østre Agder er preget av fragmentert og ofte overlappende innsats, med fare 
for dobbeltarbeid.  Det er hverken mulig eller ønskelig å samordne alt næringsrettet arbeid 
for sterkt, men den kommunale innsatsen på næringslivsområde som foregår i form av næ-
ringsfondforvaltning og personellinnsats på mange områder bør kunne samordnes langt 
sterkere med mål om å skape denne planens nye vitalitet og vekst.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

Universitetet i Agder Campus Grimstad Foto:May Elin Aunli 



Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020 
 

16 
 

8 – Bladverket 

De hovedgreinene som her springer ut av den strategiske stammen vi nettopp har redegjort 
for, er forslag til operasjonalisering av de to hovedkomponentene samlet sett. Forslagene til 
programmer/prosjekter og innsatser i dette kapittelet henger sammen med det utfordringsbil-
det, de ytre drivkreftene og de to strategiske hovedinnsatsområdene som er beskrevet fram til 
nå.   
 
Forslagene nedenfor utgjør ingen handlingsplan. Se tekstboks 2. Det forutsettes at bokstav-
punktene gjøres til gjenstand for faglige vurderinger, kostnadsmessige beregninger og politisk 
forankring før eventuell gjennomføring.  Bokstavpunktene er heller ikke prioritert. Unntaket 
er pkt. A som prosjektgruppen oppfatter som en forutsetning for flere av de andre punktene. 
Punkt A er derfor i seg selv ikke viktigere enn de andre, men rekkefølgen har betydning fordi 
det vil være en fordel om den samordningen som pkt. A tar til orde for, kommer på plass tid-
lig. Det vil kunne skape et bedre grunnlag for realisering av flere av de andre punktene, enn 
om det forskyves i tid.   
 
A. Et felles apparat for næringsutvikling i regionen 

Kommunene i Østre Agder har naturlig nok svært ulike ressurser til rådighet når det gjel-
der penger og personell til å understøtte eksisterende næringsliv og stimulere til ny 
næringsaktivitet. Det er imidlertid ikke entydig slik at den som har mye ressurser til rådig-
het er «vinner» og den som har lite er «taper» på næringsutviklingsområdet. Det kan også 
være slik at den som har lite ressurser samlet sett, likevel har spesielle forutsetninger på 
sitt sted, spesialkompetanse i sin organisasjon eller et nisjemiljø i sin kommune, som mer 
ressursrike kommuner mangler. For å optimalisere effekten av regionens samlede ressur-
ser, herunder dagens næringsfond, for å komplettere kompetanseprofilen til regionens 
kommuneorganisasjoner og lokale miljøer, og for å få nok administrativ kraft til å gjen-
nomføre de strategiene og tiltakene som denne planen lanserer, er det nødvendig å samle 
innsatsen. Et eksempel på felles apparat kan være en regional beredskap for henvendelser 
angående potensiell ny næringsvirksomhet. Man bør på forhånd ha avtalt hva og hvem 
som skal mobiliseres når det kommer en henvendelse om mulig ny etablering, uavhengig 
av kommunegrensene. Funksjonen og strukturen til dagens to næringsfond bør ses i sam-
menheng, og en rekke andre ressurser må samordnes og om nødvendig samorganiseres i 
regionen.   
 
Neste skritt: Det settes i gang et arbeid med å utrede modell og innhold i en felles apparat 
for den samlede offentlige innsatsen for næringsutvikling i regionen. 
 

B. Tilrettelegging for næringsnettverk og klynger  
Bedrifter som inngår i regionale klynger eller andre nettverkskonstruksjoner, oppnår gene-
relt bedre vekst enn andre. Erfaringer med næringsrettede nettverk i regionen er svært po-
sitive. Kunnskap fra feltet understreker at utvikling av lønnsomme nettverk ikke skapes 
ovenfra. Men de skapes heller ikke av seg selv. Nye nettverk trenger derfor ofte «noen» 
utenfra som legger til rette. Næringsaktører tar ikke uten videre på seg slike roller. Offent-
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lig sektors rolle kan derfor være å identifisere aktuelle utfordringer som kan løses gjen-
nom økt samordning/samspill mellom ulike aktører fra næringsliv og kompetansemiljø. 
Aktørene trenger ofte en pådriver og organisator som kan framforhandle forpliktelser og 
forestå en rollefordeling mellom nettverkets ulike aktører. Innovasjonsimpulser oppstår 
ofte i heterogent sammensatte nettverk hvor deltakerne i utgangspunktet ikke tenkte at de 
hadde så mye å lære av hverandre. Det er flere gode eksempler på næringsklynger hvor 
bedrifter fra Østre Agder er involvert. I tillegg til de større regionale næringsklyngene som 
NODE, EYDE, USUS, Arena Digin og Arena Helse Forskning og Innovasjon, er det etab-
lert en næringsklynge for mekanisk industri i Østre Agder; Sørlandsporten teknologinett-
verk (STN). Det er sannsynligvis grunnlag for flere nettverksetableringer i regionen, f.eks. 
innenfor treindustri/trebearbeidende virksomheter, reiseliv/kultur, og annet. Slike nettverk 
vil kunne stå bedre rustet til å løse felles utfordringer for eksempel innen rekruttering, 
kompetanse-utvikling og FoU, enn det enkeltbedriftene makter alene.   
 
Neste skritt: Østre Agder skal sørge for at det finnes kunnskap og kapasitet til å bringe re-
levante aktører sammen og fasilitere gode nettverksprosesser der hvor det finnes 
næringsmessig grunnlag og vilje til dette hos næringsaktørene selv. Det skal tas initiativer 
for å kartlegge behov og vilje.  
 

C. Regionale lærings- og inspirasjonsarenaer 
Holdninger skapes og endres av erfaringer. Å dyrke fram en sterkere endringsvilje og 
samarbeidsevne i Østre Agder handler derfor om å skape erfaringer om at slikt samspill er 
både trivelig og lønnsomt. En rekke høyt profilerte og svært gode læringsarenaer finnes i 
flere av kommunene. Det er viktig at dette utnyttes til å bygge felles stolthet og identitet 
for hele regionen. Det er viktig at noen arenaer er åpne og fungere som inngangsdører til 
lokale og regionale nettverk for nyinnflyttede, nye foretak og andre. Andre arenaer kan ha 
som siktemål å bygge opp særskilt kompetanse, tillit og kunnskapsdeling i mer avgrensede 
målgrupper. Det er viktig med gode kombinasjoner av sosiale digitale møteplasser og fy-
siske treffpunkter. Det er videre viktig at de høyt profilerte læringsarenaene som utvikles 
og videreutvikles i regionen forholder seg til hverandre. På dette området som på flere 
andre, vil samordning og felles bruk av hverandre komplementære ressurser kunne gi ge-
vinst til alle.  
 
Neste skritt: De arenaene som allerede eksisterer i Østre Agder skal gjennomgås med tan-
ke på gjensidig nytte og eventuelle justeringer som de kan gjøre for å passe bedre til hver-
andre. Vi foreslår at regionens læringsarenaer legges inn i en «næringslivets læringspor-
tal» slik at de blir godt kjent, spredt bredt ut i regionen, og at innholdet/erfaringene derfra 
blir formidlet på en profesjonell måte. Det er naturlig at digitale hjelpemidler blir utnyttet 
på mest mulig profesjonell måte her. 
 

D. En felles regional etablerertjeneste  
Mange av de virksomhetene som skal sysselsette morgendagens befolkning i Østre Agder 
er ennå ikke etablert. Mange av dem vil være knoppskytinger av dagens foretak, noen vil i 
realiteten være videreføringer av dagens drift, bare med nye navn og/eller nye eiere, og 
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Kompetansemegling  
Kompetansemekling er en tjeneste hvor det settes inn mål-
rettede tiltak for å få i gang kunnskapsbaserte innovasjon- og 
utviklingsprosjekter i bedrifter og virksomheter som har po-
tensial for økt verdiskaping. Dette innovasjonsarbeidet fore-
går i et tett samarbeid mellom den enkelte bedrift/næring og 
et kunnskapsmiljø utenfor bedriften. En kompetansemegler 
formidler kontakt etter først å ha kartlagt virksomhetens be-
hov og tilgjengelig FOU-kunnskap eller potensiale for ny 
kunnskapsutvikling på det aktuelle feltet. Bedrift og kunn-
skapsmiljø kobles så opp mot hverandre og oppgaver/ansvar 
for videre prosess avklares av megleren.  

Uke 47 – Gründeruka  
I uke 47 hvert år, arrangeres det flere steder i verden, Global Entrepreneurship 
Week. Målet med arrangementene er å skape oppmerksomhet, entusiasme og kunn-
skap omkring ulike temaer med relevans for oppstart av ny virksomhet. Telemark 
var først ute i Norge med å skape en regional variant av ukeprogrammet, og det 
finnes andre større og mindre varianter andre steder.  
 
Eksempel på tiltak er at det utvikles en Gründeruke i Agder med Østre Agder som 
kjerneområde og vertskap.  
 

andre vil være helt nye etableringer. En pro-aktiv næringsregion må ha en offensiv strategi 
for å stimulere, veilede og koble fleste mulig nye initiativer på en slik måte at det regiona-
le næringslivet blir preget av høy grad av lønnsomme etableringer. Det er ikke et lovpålagt 
kommunalt ansvar å drive etablererservice, men de fleste kommuner gjør det likevel – ofte 
i interkommunale løsninger. I Østre Agder fungerer ulike ordninger side om side. Med 
tanke på at hver enkelt etablerer i økende grad vil ha særlige behov for skreddersydde råd 
og veiledning i forhold til sin forretningsidé, er det nødvendig å styrke den samlede råd-
givningstjenesten overfor gründere og etablerere i regionen. En større og kompetansemes-
sig bredt sammensatt etablerertjeneste vil kunne ha bedre forutsetninger til å løse komp-
lekse behov enn dagens modell. Kunnskapsutviklingen og kunnskapsdelingen i miljøet av 
etablererrådgivere vil bli mer vitalt og mangfoldig med hensyn til den samlede kompetan-
seprofilen, om disse inngår i et fellesskap utover dagens løse nettverk.  
 
Neste skritt: Det utarbeides en konkret plan for samordning og organisering av en samlet 
regional etablerertjeneste. Arbeidet må ses i sammenheng med fylkeskommunens virk-
somhet på området. Det er viktig at den regionale etablerertjenesten har størst mulig kon-
tinuitet slik at den får anledning til å bygge opp kompetanse, etablere varige relasjoner til 
virkemiddelaktører utenfor regionen og bygge nettverk til næringslivet. Tjenesten bør der-
for drives innenfor en modell som ikke forutsetter at den må lyses ut på anbud med korte 
intervaller, slik vi kjenner det fra dagens modell.  
 

 
 
 
 
 
 
 

E. Kompetansemekling 
Innovasjonsbehov må ofte løses  
gjennom dedikert utforskende 
innsats over tid. Få små og mel-
lomstore virksomheter, som regi-
onen domineres av, har egne 
FoU-avdelinger eller strategier for 
dette. På den andre siden, foregår 
det mye næringsrelevant forsk-
ning på universiteter og forsk-
ningsinstitusjoner som er lite 
kjent i praksisfeltet. Det finnes lite  
systematikk for kopling mellom næringslivets innovasjonsbehov og kunnskapsmiljøenes 
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ressurser i regionen. Det er gjort omfattende erfaringer med kompetansemekling i Forsk-
ningsrådets VRI-program 8 også i Aust-Agder, som bør tas videre over i varig systematikk 
for Østre Agder. Kompetansemekling er en aktivitet der forskningsmiljøer bistår bedrifter 
med å finne fram til rett forskningskompetanse – se egen tekstboks. Meklingen kan skje 
gjennom aktivt oppsøkende virksomhet fra en kompetansemekler, eller ved at bedrifter 
henvender seg til et punkt i regionen som er kjent for sin oversikt, kompetanse og kapasi-
tet på dette feltet.  
 
Neste skritt: Det tas initiativ til at Østre Agder har tilstrekkelig tilgang til ressurser innen-
for kompetansemekling. Kompetansemeglingen skal stimulere til innovasjon og vekst i 
det private næringslivet i regionen hos bedrifter, både enkeltvis og i nettverk. Både produ-
serende og tjenesteytende næringer skal omfattes av tilbudet.  
 

F. Et program for målrettet talentrekruttering 
Næringsutvikling kan ikke ses uav-
hengig av regional bostedsattrakti-
vitet. Arbeid og fritid glir over i 
hverandre i et samfunn hvor begre-
per som stemplingsur, fellesferie og 
overtid er i ferd med å gli ut av 
språket. For mange arbeidstakere i 
såkalte «frie yrker» (se tekstboks) 
smelter fritid og arbeid sammen i 
bostedskvaliteter som krever en 
strategisk innsats som må  
krysse tradisjonelle sektorgrenser. 
Talentutvikling handler om å skape 
sammensatte skreddersydde tilbud 
på flere livsområder i kombinasjon, 
som så rettes mot svært målrettede segmenter. Målet er å skape tilflytning og rekruttering 
til gitte arbeidsplasser/næringer. Generelle omdømmekampanjer eller stedsutvikling for 
alminnelig tilflytting er ikke målrettet nok for dette formålet. Flere steder, både nasjonalt 
og regionalt arbeides det nå med å sette sammen egne pakker for å tiltrekke seg ganske 
målrettede tilflyttere. Østre Agder skal være blant de første regionene i Norge med slik 
målrettet aktivitet.  
 
Kampen om arbeidskraft knyttes stadig oftere til næringspolitiske strategier. Det antas at 
morgendagens regionale næringsliv i stor grad vil skapes av personer som «tenker sin 
egen jobb». Den såkalte kreative klasse mistolkes ofte som å bestå av kunstnere og kultur-
arbeidere, mens det i realiteten ble introdusert som et begrep på personer i såkalte «frie 
yrker» - mennesker som løser sine arbeidsoppgaver gjennom å tenke selvstendige tanker9. 

                                                 
8 www.forskningsradet.no 
9 Referanse til Richard Florida, inn her. 

Frie yrker og den kreative klasse 
Det er viet mye oppmerksomhet de seneste årene om 
den verdiskapningen som knytter seg til de såkalte «frie 
yrkene». Betegnelse brukes om yrker hvor arbeidstakerne 
får betalt for å tenke selvstendige tanker. Så ulike yrker 
som ingeniører, arkitekter, tannleger, sykepleiere, lærere 
og gartnere, faller inn i kategorien. Personer som arbeider 
i denne delen av arbeidslivet er også blitt kalt «den kreati-
ve klasse». Vi snakker altså om en langt større del av 
arbeidsstokken enn kunstnere og kulturarbeidere, selv om 
også disse faller inn under betegnelsen. Det antas ofte at 
en arbeidsplass i de frie yrkene representerer en høyere 
verdiskaping enn andre mer tradisjonelle industriarbeids-
plasser. Det er uansett på det rene at det er innenfor dis-
se yrkene sysselsettingsveksten er størst i dag og at en 
strategi for framtiden bør rette seg inn mot å skape grunn-
lag for vekst i dette segmentet. 
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Så ulike og brede yrkesgrupper som sykepleiere, ingeniører, lærere og arkitekter, faller 
dermed inn under begrepet. Vi trenger ikke gå inn i fremtiden for å finne konkurranse om 
å tiltrekke seg de fleste og beste arbeidstakerne fra denne gruppen. Bostedskvaliteter, fri-
tid og arbeid smelter allerede i stor grad sammen i dagens arbeidstakeres liv. Arbeidstake-
re tiltrekkes derfor av nye og sammensatte «pakker». Hvem lager disse pakkene? Ikke 
mange. Noen steder og noen miljøer har begynt å spesialisere seg på såkalt «talentattrakti-
vitet». Østre Agder skal være en slik region.  
 
Neste skritt: Det skal utredes og settes sammen et regionalt program for talentattraktivitet 
med sikte på å øke tilflytting og hindre fraflytting av mennesker med høy utdannelse in-
nenfor alle former for frie yrker.  

 
G. Næringsarealbanken 

Selv om dagens- og morgendagens næringsliv er mindre arealkrevende enn gårsdagens, 
vil mange fortsatt trenge både kontorer, lager, distribusjon, utsalgs- og produksjonsfasili-
teter. Spesielt knyttet til framføring av nye samferdselstiltak på sjø, bane og vei, skapes 
det stor aktivitet og delvis konkurranse om å tiltrekke seg virksomhet. Se pkt. I, nedenfor.  
Konkurranse om næringsetableringer mellom kommuner og grunneiere i Østre Agder kan 
virke ødeleggende for regionens evne til å konkurrere med andre regioner.  Det skal utvik-
les en avklart strategi for næringsarealer i regionen. Aktiviteten skal gjelde næringsarealer, 
i første omgang arealer for plasskrevende næringsvirksomhet knyttet til lager, distribusjon 
og produksjon, men i neste omgang bør strategien/aktiviteten favne alle næringsarealer. 
Erfaringer fra arbeidet kan trolig brukes videre til å utvide arealbankens temaer over mot 
boligbygging, detaljhandel og annet.  
 
Neste skritt: Det etableres et prosjekt hvor eksisterende arealer og planer i alle Østre Ag-
derkommunene kartlegges og legges inn i en elektronisk arealbank med ansvarsfordeling 
og opplæring av personell som skal håndtere den.     

  

Åmli næringspark Jordøya, Simonstad  
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H. Økt verdiskaping i besøksnæringene  
Flere av de ovenfor nevnte strategiene og tiltaksinitiativene favner naturligvis også den 
samlede besøksnæringen (se figur 1). Likevel er det grunn til å ofre spesiell oppmerksom-
het til reiseliv, kultur, aktiviteter og andre besøksnæringer i denne strategien. I Planpro-
grammet for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 
VINN Agder-planen, tas det til orde for en revidering av reiselivsstrategien for Agder. Te-
lemarksforskings analyser viser at det ikke er noe markant skille mellom turistbasert be-
søksnæring og besøksnæring, hvor det er regionens fastboende innbyggere som genererer 
inntekt. Etter hvert som faste overnattingsbedrifters andel av verdiskapingen fra regionens 
besøkende avtar, blir det stadig viktigere å utvikle innovasjon på området i vid forstand. 
Det foregår også en rekke nasjonalt profilerte arrangementer/festivaler og annet i regionen 
som sannsynligvis vil kunne tjene på en sterkere samordning.  
 
Neste skritt: Det skal framskaffes mer kunnskap og utvikles en regional kunnskapsdrevet 
satsing på besøksnæringer i Østre Agder i tett samarbeid med øvrig planlegging og pro-
sjektutvikling på Agder.  
 

I. Synergier av ny infrastruktur.  
En utilfredsstillende infrastruktur har over mange år vært en flaskehals for utviklingen i 
Østre Agder. Dette gjelder både kommunikasjon til Oslo, til utlandet, men også samferd-
selsinfrastrukturen internt i regionen har representert utfordringer. Det har gjennom lang 
tid vært arbeidet godt for å påvirke sentrale myndigheter til å satse på bedre infrastruktur 
på Sørlandet. Dette ser nå ut til å bære frukter. Om få år vil ny E-18 være på plass gjen-
nom store deler av regionen, det satses på ny industrihavn på Eydehavn, det er åpnet for 
planlegging av ny kystnær jernbane, og nye investeringer for flytrafikk kan komme. Det er 
imidlertid ikke nok å registrere at dette skjer. For å ta ut gode næringssynergier av framti-
dig infrastrukturutbygging må regionen ha en våken, bevisst og aktiv næringspolitikk som 
underbygger investeringer og utbygging. Når landsdelen blir mer tilgjengelig må nærings-
livet og offentlige myndigheter i fellesskap være klare med sine planer, tiltak og aktivite-
ter som best mulig utnytter situasjonen for næringsvekst og regional utvikling.  
 
Neste skritt: 
Østre Agder innhenter erfaring fra andre regioner som tidligere har vært gjennom tilsva-
rende utvikling relatert til infrastruktur. Disse deltar med innspill til konkrete tiltak for å 
maksimere gevinst av framtidige statlige infrastrukturinvesteringer. 
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9 – Avslutning  

«Alt henger sammen med alt» refereres det ofte til at Gro Harlem Brundtland skal ha sagt. I 
sammenheng med regional utvikling er det et treffende utsagn. Men alt henger heldigvis ikke 
sammen med alt helt vilkårlig. Treet som vi har brukt som gjennomgående bilde i denne pla-
nen tar hensyn til det. Noe skaper grunnlag for vekst i det vi kaller jordsmonnet rundt treets 
røtter og noen avgrensede prinsipper skaper treets stamme som så bærer det strategiske gren-
verket som næringsutviklingens frukter skal finne best mulig livsgrunnlag i. Det er viktig at 
den offentlige næringspolitikken ikke forsøker å tre tiltak nedover næringslivet ovenfra. Vi 
både tror at denne planens ambisjoner om å bygge verdier og strukturer nedenfra som nær-
ingslivet egne initiativer finner godt vekstgrunnlag innenfor, skaper et egnet rammeverk for 
regionsamarbeidet i Østre Agder. 
  
 
 

 
 
Illustrasjon 2. Planens rammer med innhold 
  

Grenene 
Strategiske satsinger: 

 Felles næringsapparat 
 Etablerertjeneste 
 Læringsarenaer 
 Nettverkstilrettelegging 
 Talentattraktivitet 
 Besøksnæring 
 Infrastrukturberedskap 
 Kompetansemekling 
 Næringsarealbank 

Stammen 
Bærende hovedsatsing: 
Kompetanseutvikling og 
samordning 

Røttene 
Grobunn for vekst 
 Endringsvilje og endringsevne 
 Kompetanse 
 Samspill 
 

Endringsvinder 
Sentrale trender 
- Opplevelsesøkonomien 
- Digitalisering 
- Globalisering 
- Akselerasjon 
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Mekanisk industri Risør  


