
MULIGHETSBILDER



HVORFOR ER VI HER I DAG? 

• Vi har noen utfordringer og vi må jobbe strategisk sammen for å løse dem 
- hele Agder!

• Vi er langt på vei enige om utfordringsbildet. 

• Vi har strukturene for samarbeid på plass.

• Og nå ønsker vi å samles om: 

- større satsinger som krever samhandling på tvers av privat og
offentlig sektor, akademia og frivilligheten.

• På den måten kan vi dra i samme retning for å løse komplekse
samfunnsutfordringer. 





MÅLSETTINGER FOR FORUM FOR SAMARBEID OM 
NÆRINGSUTVIKLING OG NYE ARBEIDSPLASSER

• Agder ligger lavest i landet mht sysselsettingsandel og 
sysselsettingsvekst

• Skape flere arbeidsplasser – mer variert næringsliv og økt verdiskaping –
etterspørselssiden i arbeidsmarkedet

• Utfordringer mht rekrutering av arbeidskraft – tilbudssiden i 
arbeidsmarkedet

• Samfunnsforum skal bidra til å løse disse utfordringene



FRA NULL-SUM TIL VINN-VINN



UTFORDRING – JOBBE PÅ TVERS AV SILOER

- GEOGRAFI

- ORGANISASJONER

- FAGDISIPLINER

- BRANSJER

- SEKTORER



FELLES NYTTE - SPIN-OFF FRA MORROW-PROSESSEN

Digital kartløsning med 
oversikt over 
næringsareal på Agder



NOEN AV MULIGHETENE I REGIONEN



KORTE PRESENTASJONER TIL INSPIRASJON OG 
REFLEKSJON

• Helge Aasen – konsernsjef Elkem ASA og styreleder i Eyde-klyngen

• Synnøve Elisabeth Aabrekk – daglig leder Visit Sørlandet

• Cathrine Stien – daglig leder i Digin

• Geir Haugum - daglig leder / næringssjef Business Region Kristiansand 



Industrielle muligheter i Agder

Helge Aasen

Konsernsjef, Elkem ASA



Elkem Fiskaa – en 
fremtidsrettet industriklynge

 100+ år med industrihistorie og teknologiutvikling

 Selve utgangspunktet for fremveksten av Elkem som 

teknologiselskap og etablering av egen produksjon 

med Söderberg-teknologien

 Tok tidlig forurensningsproblematikken på alvor,

med renseanlegg og energigjenvinning

 I dag en fremtidsrettet industriklynge

 Produksjon av karbonmaterialer (brukes i 70% av 

verdens smelteverk)

 Senter for forskning og utvikling (10.000 kvm)

 Industripilot for grønne batterimaterialer (Vianode)



Elkem ble grunnlagt på tilgangen til konkurransedyktig 
fornybar energi – og det er grunnlaget for vår fremtid

INNKJØP VARER 
OG TJENESTER  

1 500 DIREKTE
ARBEIDSPLASSER
+ LEVERANDØRER

HJØRNESTEINSBEDRIFT 
I LOKALSAMMFUNN

NORSK
VANN-
KRAFT

EKSPORTINNTEKTER
TIL NORGE

1904 2021

• SALTEN

• RANA

• THAMSHAVN

• BREMANGER

• BJØLVEFOSSEN

• KRISTIANSAND

HOVEDKONTOR OG
BØRSNOTERT I NORGE

FORSKNING OG UTVIKLING
INNEN  BATTERIMATERIALER, 

BIOKARBON M.M.





Industrielle muligheter i Agder:

Naturlige forutsetninger

 Tilgang til konkurransedyktig fornybar 

energi – kraftoverskudd i Agder

 Sterk industriell kompetanse – fra 

prosessindustri til olje og gass

 God infrastruktur og sterke 

utdanningsinstitusjoner

 Havner – med nærhet til kontinentet



Industrielle muligheter i Agder:

… og noen utfordringer

 Mangel på nasjonal (og internasjonal) 

posisjon – i en tøff konkurranse om 

prosjekter. 

Bør melde seg på nasjonalt og bli en 

del av en nasjonal strategi.

 Mangel på «plug and play» arealer –

mangler enten regulerte tomter eller kraft 

eller tillatelser. 

Bør utnytte eksisterende områder og 

proaktivt forberede nye

 Kompetansebehov på nye områder

Satse på batterier, hydrogen, havvind..



Industrielle muligheter i Agder:

Det satses stort innen batterier

 Store industrielle ambisjoner flere steder i verdikjeden

 Morrow Batteries: Sammenstille battericeller

 Elkem/Vianode: Produsere anode-materialer

 Glencore Nikkelverk: Produsere katode-materialer

 Eyde-klyngen har siden 2016 ledet flere forsknings-

og utviklingsprosjekter innen batteri

 Batman er et forsknings- og utviklingsprosjekt for å 

utvikle en verdikjede for resirkulering og 

materialgjenvinning av gamle batterier

 Elkem, Glencore, Fiven, Hydro og Agder Energi 

samarbeider med UiA



Industrielle muligheter i Agder:

Potensiale i hydrogen

 Hydrogen kan bidra til Agders mål om å 

bli landets første hel-elektriske region.

 Kriterier (Fra UiA-rapport: Hydrogen-

produksjon på Sørlandet, 2020)

1. Tilgang på energi/effekt og vann

2. Distribusjon av hydrogen

3. Tomt, tilgjengelig areal, sikkerhet

4. Bruk av overskuddsvarme

5. Kompetansemiljø, FoU, utdanning

 Elkem har tilgjengelig infrastruktur på 

Fiskaa

Fiskaa Hydrogen Hub?



Delivering your potential



Forum for samfunnsutvikling, 23.11.2021



Status for næringen i Agder 

• 3,6 mrd. i verdiskaping

• 3,2 mrd. legger tilreisende igjen i Agder

• 3100 arbeidsplasser i næringen

• 1100 arbeidsplasser i leverandørnæringer

• 0ver 350 mill. i skatter og avgifter til fylkeskommune, kommuner og 
stat



Agder har utfordringer –
men også 

ET STORT POTENSIALE



Nasjonal reiselivsstrategi

• 25 mrd. i økt verdiskaping innen 2030

• 40.000 nye arbeidsplasser 

• Økt forbruk mindre utslipp



PRODUKTUTVIKLING 

• Hele Sørlandet hele året – vi tar ikke i bruk alle de immaterielle og 
materielle ressursene vi har til rådighet - opplevelsesutvikling

• Temafokus; Spis Sørlandet, Kunst, Kultur og Adventure 

• Forretningsutvikling – vekstfokus og økt kommersialisering

• Unngå silotenking 

• Digitalisering – hybride opplevelser 

• Innovasjon i samhandling – hvordan best ivareta ideer og ta ut nye 
opplevelser  



• Verktøy for bærekraftig omstilling 

• Samhandling på tvers av bransjer – innovasjon 

• Skape møteplasser for kunnskapsdeling 

• Effektivisering

DIGITALISERING 



• Satse på flere markedssegment – motivasjonsfaktorer

• Stor nærhet til det europeiske markedet – mye å hente på 
internasjonal markedsbearbeiding 

• Stort potensiale i mer B2B arbeid 

• Kompetanseheving; Pakketering, salg og prismekanismer

MARKEDSUTVIKLING 



• Bedre rolleforståelse
• Bedre samhandling på tvers av kommuner
• Tettere kontakt med, og bruk av FoU ressurser 
• Bedre samordning av ressurser
• For dårlig kunnskap om hverandres satsinger og produkt
• Kunnskapsdeling på tvers – mellom bedrifter, i og mellom 

klynger, destinasjoner, kommuner
• Raushet og holdning  
• Hele Agder

SAMHANDLING



#vårtagder

Forum for næringsutvikling

og samarbeid om nye arbeidsplasser



IKT-Klyngen på Sørlandet

96
Medlemmer

63 900
Antall ansatte

41%
Bedrifter med mindre

enn 10 ansatte

158,3 mrd

Total omsetning



SAMMEN OM DEN DIGITALE FREMTIDEN



Agder 2030
-En miljømessig, sosialt og 
økonomisk bærekraftig 
region

• Omstilling i industrien

• Digitalisering for å ta bærekraftige 
beslutninger

• Optimalisering av ressurser gjennom 
digitalisering

• Økt vekst og sysselsettingsgrad i hele 
regionen

• Digital samhandling og 
tjenesteutvikling for å utvikle 
arbeidsmarked i regionens distrikter

• Sikre samfunnsviktig infrastruktur, IT-
drift og sikkerhet.



IKT-kompetanse frem mot 2030

• Stort udekket behov i dag som 
vil øke i årene fremover

• Vil påvirke alle næringer

• Sysselsetningen forventet å 
vokse med ytterligere 66 
prosent fram mot 2030

• Bidratt til 80 prosent av den 
samlede produktivitetsøkningen 
i Norge i perioden 2003–2017

• Risikerer nasjonalt verditap på 
2,2 milliarder årlig

• 1 av 5 bedrifter i IKT næringen 
har rekrutteringsproblemer



Muligheter mot 2030

• Spennende nye bedrifter og 
forretningsmuligheter

• Økt vekst i etablerte bedrifter

• Samarbeid om omstilling i industrien

• Endringer i mobilitetsbilde i regionen

• Endringer i varehandel og tjenester

• Endringer i reiseliv og kultur

• Datadrevne beslutninger mot en 
bærekraftig region

• Regionale fortinn

SAMMEN OM DEN 
DIGITALE FREMTIDEN



Business Region Kristiansand

Presentasjon

Geir Askvik Haugum

Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i

Forum for Næringsutvikling og 

samarbeid om nye arbeidsplasser



VISJON

Kristiansandsregionen er Norges 
beste region å bo og arbeide i

Næringsutvikling i 
Kristiansandsregionen bidrar til 
vekst og verdiskaping i hele 
landsdelen

OVERORDNET MÅL

Kristiansandsregionen skal ha høy 
vekst sammenliknet med øvrige 
storbyregioner

SATSINGER

/ Kompetent

/ Innovativ

/ Attraktiv

/ Internasjonal

/ Transport og infrastruktur

/ Næringsarealer



/ BUSINESS REGION KRISTIANSAND - MODELL

Kristiansand 

kommune

BRK

- vertskap for 

partnerskapet

- kommunens 

næringsarbeid: 

saksbehandling, 

søknader, høringer, 

intern rådgiving

BRK Partnerskapet

Relocation Region 

Kristiansand

Leverandørnettverk 

vind

Møtebyen 

Kristiansand

Årlig BRK_Toppleder strategi-samling
alle partnere som bidrar

Gründersatsing

Oppgaveutvalget

XXX

Bærekraftig

forretningsidekonkurranse



/ BUSINESS REGION KRISTIANSAND

Geir A. Haugum Tor SommersethTina 

Abrahamsen

Arild Tveide Birthe Helland Olsen Kristian 

Råmunddal
Børge Jomaas

- Åpen

- Nysgjerrig

- Løsningsorientert

- Modig

Stein Otto G. 

Daatland

Ole Jacob Rynning-

Tønnesen

Neha Sharma Kristin Øygarden Rune Klausen





Hvor kommer vi fra og hva har vi

Naturressurs Råvare inntekt

Foto: Johannes Agerbo/ Birkenes kommuneFoto: Fra bygdeboka "Birkenes IV". Foto: Kameraklubben



Olje & gass Investeringer på vei
ned – hva nå?

Inkluderer ikke 

leverandørindustri 

(Kilde: 

Nasjonalbudsjettet 

2022)



Hva har vi

• Været og dyreparken

• Energi

• Universitet

• Noe skog, fjell og daler.

• Kystlinje

• Universitet

• Anvendt teknologikompetanse

• Offshore kompetanse

• Kloke hoder

• E- handel

• Internasjonal salgskompetanse

• Kreative næringer/kultur

Hvordan bruker vi dette på en 
god måte?

Visit Sørlandet/ Kirsten Leira



Hvor må vi

Naturressurs

Råvare

Import Foredling Inntekt

Foredling Inntekt

Inntekt

Turisme Foredling

Inntekt norske 
turister

Inntekt 
utenlandske 

turister

Teknologiutvikling – Handelsutvikling (trade)- Leveranser-IT



Utvikling/teknologi

Bilder fra Elkem



Bærekraftig omstilling – er kravet fremover

Gramstad, Helland & Saebi: Nye forretningsmodeller i 

handelen (Universitetsforlaget, 2017)

Nullutslipp /electric region



Universitet og utvikling av nye selskaper og ideer

10 000 studenter – en del av den nye oljen?

Fra Vis Innovasjon



• Netthandel er «all time high». Både i Norge og ifht import. 

• Store muligheter for vekst og nye arbeidsplasser. Vi ønsker å ta en nasjonal posisjon med 
Kristiansand som «hovedstad»

 Store muligheter får å ta markedsandeler fra importsalget hvis man tenker løsninger sammen. 
Kundene vil blant annet ha varer raskt levert, norske bedrifter kan levere raskere enn 
utenlandske. 

Handelsarbeidsplasser vil fremdeles være viktig, klarer vi å beholde disse?

Agder Norges E-handel hovedstad



• Norges territorium til sjøs er syv 
ganger større enn landarealet

• olje og gass, shipping, oppdrett, 
tradisjonelt fiske, vindkraft, turisme 
og i et lengre perspektiv, gruvedrift til 
sjøs. 

• Fellesutfordringen for aktivitet i 
havrommet er at denne krever 
teknologiutvikling i verdensklasse.

Havrommet – Blå vekst





Energi og teknologi



Energiforedling



(Illustrasjon: Havyard)





Synlighet og tenke stort nok

TV2-nyhetene 18.03.21

Samme dag som Agder fikk 5 millioner til 
blå vekst



Hva kreves, hvem skal tenke de store tankene?



Hva kreves

URGENCY! Det haster å bli med 
på framtida



Hvorfor skal vi lykkes

Agder tar posisjon i det grønne 
skiftet

Agder har kultur for å jobbe globalt

Agder har verdensledende bedrifter 
innen sine nisjer

Agder har velfungerende 
næringsmiljøer

Agder kan utvikle komplette 
næringskjeder

Agder har en tung 
samhandlingskultur mellom 
næring, 
offentlig og akademia

Målrettet samskaping gir bedre resultater



Forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
Den nye samhandlingsstrukturen

Samhandling, interaksjon, er en betegnelse 
på samspill eller vekselvirkning mellom to 
eller flere aktører som er i aktivitet med 
hverandre.

Samhandling kan innebære gjensidig 
forståelse og utbytte, men 
også konflikt, utbytting og manipulering.

Hva krever det av oss? Hvor står du?

Illustrasjon lånt fra Lillesand.kommune.no

http://snl.no/akt%C3%B8r/filosofi
http://snl.no/konflikt/psykologi
http://snl.no/utbytting
http://snl.no/manipulere



