
09:00 Fellessesjon

Velkommen

Hvorfor er vi her i dag?
Suksessfaktorer for samhandling i regionen – hva må til?
Hva er forumene og hva er de ikke?

Samtale med aktører i regionen om samhandling
Hvordan kan vi bruke mulighetsrommet og sammen utvikle Agder

10:00 Parallellsesjoner 

11:15 – 12:00 Felles lunsj

12:00 – 15:00 Workshop

Forum levekår, likestilling, 
inkludering og mangfold: 

Unge Egders levekår 
- risiko og beskyttelse 
v/ Geir Møller, seniorforsker 
Telemarksforskning

Forum klima og miljø: 

Hvordan jobber vi med 
målkonflikter innen satsinger 
på klima og naturmangfold 
på Agder? v/ Sabima, 
Kristiansand kommune 
og Agder fylkeskommune

Forum næringsutvikling 
og samarbeid om flere 
arbeidsplasser: 

Mulighetsbildet på 
Agder v/Visit Sørlandet, 
Eyde-klyngen, Digin og 
Business Region Kristiansand

Forum levekår, likestilling, 
inkludering og mangfold

Målet er å bedre levekårene 
på Agder. I forumet tar vi opp 
følgende spørsmål til 
diskusjon: 

 • Hva er det viktigst å
  samhandle om for å bedre
  levekårene på Agder?

 • Hvordan kan forumet
  bidra til helhet og 
  koordinering av leve-
  kårsprosjekter i regionen?

 • Hvordan kan den 
  regionale samhandlings-
  strukturen styrke   
  pågående satsinger?

 • Hvordan kan forumet   
  jobbe for å utjevne sosiale  
  forskjeller og øke   
  deltakelsen i samfunns-  
  og arbeidsliv?

Forum for næringsut-
vikling og samarbeid om 
nye arbeidsplasser

Målet er at Agder i 2030 har 
en sysselsettingsgrad som 
ligger over landsgjennom-
snittet. I forumet tar vi opp 
følgende spørsmål til 
diskusjon:

 • Hvordan kan forum for
  næringsutvikling og
  samarbeid om nye
  arbeidsplasser 
  bidra til å oppnå dette
  målet – hvordan skal vi
  jobbe sammen?      

 • Hvilke aktører har 
  gjennomslagskraft
  relatert til aktuelle tiltak?

 • Din organisasjons rolle 
  og bidrag

 • Aktiviteter knyttet til
  arbeidsform

Forum klima og miljø

Målet er å sette fart på det 
grønne skifte i Agder. I 
forumet tar vi opp følgende 
spørsmål til diskusjon:

 • Hvilke målkonflikter er det
  viktigst å ta tak i for å
  oppnå en akselerasjon 
  i det grønne skifte på   
  Agder?

 • Hvilke aktører har 
  gjennomslagskraft
  relatert til aktuelle tiltak?

 • Hva er din organisasjons
  bidrag?

 • Hvordan kan forumet   
  bidra til at vi kommer forbi  
  konfliktene som bremser  
  den grønne utvikling?

Forum for samfunnsutvikling  
23. november 2021
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Kl. 09:00 – 15:00                                                                                           Arrangementet streames fra kl. 09:00 – 11:00    

#vårtagder


