
Oppsummering fra forum for 
næringsutvikling og samarbeid om 
nye arbeidsplasser



Hva er #vårtagder?

• #vårtagder er en struktur for å jobbe strategisk sammen om regionale 
utfordringer som er så store og komplekse at enkeltaktører ikke kan løse 
dem alene.

• Målet er å styrke den regionale gjennomføringskraften og Agders posisjon 
nasjonalt.

• Forum for samfunnsutvikling er en åpen møteplass hvor deltakere fra 
kommunene, næringslivet, politikken, akademia, frivilligheten og andre 
aktører møtes for dialog, mobilisering og handling.

• Tre ulike fora: 
- Forum for levekår, likestilling, inkludering og mangfold
- Forum for klima og miljø
- Forum for næringsutvikling og samarbeid om flere arbeidsplasser



Næringsforum, Caledonien hotel 23. nov 2021

• 250 deltakere i fellessamlingen

• 85 deltok i workshop i «forum for 
næringsutvikling og samarbeid om nye 
arbeidsplasser»

• Deltakere fra offentlig sektor, privat 
sektor og akademia – geografisk fra 
Flekkefjord i vest til Risør i øst, Valle i 
nord og Lindesnes i sør.

• 11 grupper på om lag syv til åtte 
personer deltok i workshop

• Cecilie Andersen fra CoLab - UiA
fasiliterte workshop-prosessen

• Innlegg i parallellsesjonen i forum 
for næringsutvikling –
«Mulighetsbilder på Agder»

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

• Synnøve Aabrekk – daglig 
leder i Visit Sørlandet 

• Cathrine Stien – daglig leder 
i Digin

• Geir Haugum – daglig leder 
Business region Kristiansand



SUKSESSKRITERIER 
OG FALLGRUVER 
for næringsforumets arbeid

Oppgave 1 

Forum for næringsutvikling og 

samarbeid om nye arbeidsplasser 

skal bidra til at regionen i 2030 har 

en sysselsettingsvekst over 

landsgjennomsnittet og at regionen 

har tilgang til relevant arbeidskraft.

Hva er suksessfaktorer og fallgruver 

for næringsforumets arbeid? 



SUKSESSFAKTORER

SAMHANDLING OG SAMARBEID 

• Vi må lykkes med samhandling og samskaping på tvers 
av sektorer og områder. 

• Det må skapes en samhandlings- og delingskultur preget 
av åpen samhandling.

• Det må skapes nye former for samarbeid som bidrar til 
konstruktiv dialog og tiltak. Framsnakking – gjøre 
hverandre gode.

• Nettverksbygging også på lavere nivå i organisasjonene.

• Mangfold og helhet må sikres i #VårtAgder.

• Arbeidet må være kunnskapsbasert.

KOMPETANSE

• Tilgang på mangfoldig og relevant kompetanse, og beholde 
og videreutvikle kompetanse.

• Fagutdanning tilpasset lokale forhold, og tett samarbeid 
mellom videregående skole og næringsliv.

• Høyere gjennomføringsgrad i videregående skole/yrkesfag.

• Flere professor II fra industrien.

• Utvikle desentralisert universitetsutdanning.

• Holde studentene på Sørlandet.

OPPGAVE 1: SUKSESSFAKTORER OG FALLGRUVER 



SUKSESSFAKTORER

INFRASTRUKTUR 

• Tilgang til energi/kraft der behovene finnes.

• God infrastruktur - digitalt og samferdsel.

• Tilgang på relevante næringsareal.

RAMMEVILKÅR 

• Regionen må skape forutsigbare rammevilkår.

HOLDNINGER 

• Tørre å tenke stort nok og være fremoverlent.

• Bidra til å skape stort engasjement.

• Det må være forpliktelser knyttet til arbeidet i #VårtAgder.

• Vise raushet.

EFFEKTER 

• Arbeidet må resultere i konkrete aktiviteter og handlinger –
og det må være målbart.

• Det må etableres klare KPI'er (nøkkeltallsindikatorer) – og 
disse må legges til grunn for planarbeid og prioriteringer.

ROLLER 

• Skape en klarere rolleforståelse.

• Noen må ta «kaptein-rollen».

• Kobling av de ulike «områdene» i #VårtAgder.

• Prosjektledelse og klyngeforståelse – det må 
fastsettes ansvar og tidsplaner.

• Virkemidler som er oversiktlige og relevante.

OPPGAVE 1: SUKSESSFAKTORER OG FALLGRUVER 



SUKSESSFAKTORER

ATTRAKTIVITET 

• Bidra til å skape økt attraktivitet i regionen.

• Bo- og arbeidsmiljø er attraktivitetsfaktorer.

• Øke kvinners bolyst i distrikter.

POLITIKK 

• Politikere på nasjonalt nivå.

• Forankre arbeidet der det er reell makt.

INFORMASJON OG FORMIDLING

• Det må sikres god informasjonsflyt.

• Synliggjøring utenfor Agder.

• #VårtAgder må ha en tydelig stemme og 

identitet.

OPPGAVE 1: SUKSESSFAKTORER OG FALLGRUVER 



FALLGRUVER

ROLLER

• Mangel på beslutningsorgan/-myndighet.

• Manglende ledelse.

• Får ikke med de riktige aktørene.

FORANKRING

• For dårlig forankring i de ulike organisasjonene i 
#VårtAgder - og videre nedover i disse.

• Næringslivet mangler.

EFFEKTER OG RESULTATER

• Bruker mye tid uten å få resultater.

• Er ikke konkret nok i arbeidet.

• Ikke målbart arbeid.

• Regelverk og byråkrati – ting tar for lang tid.

• Har et for smalt fokus, mangler helhetsforståelse 
for viktige sammenhenger.

OPPGAVE 1: SUKSESSFAKTORER OG FALLGRUVER 



FALLGRUVER

KOMPETANSE

• Mangler kultur for kompetanseutvikling og –deling.

• Fagskolene må være relevante.

• Kompetanse – for dårlig informasjon og kommunikasjon 
om formål/mål og samspill.

KAPITAL

• Risikokapital mangler i regionen.

HOLDNINGER

• Manglende mot og handlingslammelse.

• Måloppslutning mangler.

• Manglende engasjement.

• Ikke forpliktelser i samarbeidet.

• Manglende samhandling.

• Greit nok-kultur.

• Deltidskulturen.

• Manglende forståelse for at vi ikke er i et kretsmesterskap, 
men i en landskamp/verdensmesterskap.

• Konkurranse på tvers av kommunegrenser.

• For sene/trege – treghet i systemet.

• For mange og lange omkamper.

OPPGAVE 1: SUKSESSFAKTORER OG FALLGRUVER 



FALLGRUVER

FORMIDLING OG KOMMUNIKASJON

• For lite markedsføring nasjonalt.

• Dårlig kommunikasjon eksternt ut av Agder.

• Vi klarer ikke å sette Agder på kartet.

• Lite gjennomslag nasjonalt.

ATTRAKTIVITETSFAKTORER

• Mangel på tomter – regulerte nærings- og boareal.

• Dårlig kollektivtilbud.

• Mangel på barnehageplasser.

OPPGAVE 1: SUKSESSFAKTORER OG FALLGRUVER 



SATSINGSOMRÅDER
for forum for nærings-
utvikling og samarbeid 
om nye  arbeidsplasser

Oppgave 2

Innspill til satsinger som krever 

samhandling på tvers og som har 

høy grad av kompleksitet.



SATSINGSOMRÅDER

• Utnytte kraftressursene og sikre krafttilgang (4,2)

• Kompetanse – etter- og videreutdanning tilpasset arbeidslivets behov (4,2)

• Regulere næringsareal (3,8)

• Bygge omdømme for regionen (3,8)

• Skape et felles budskap i viktige saker (3,8)

• Attraktive lokalsamfunn (3,6)

• Være modige – tørre å gå ut av komfortsonen (3,6)

• Kultur for mangfold og inkludering (3,5)

• Strategisk bruk av offentlige anskaffelser (3,3)

• Satse på de store prosjektene – og lage en progresjonsplan (3,3)

• Identifisere komparative fortrinn for hver kommune (2,9)

Kilde: Gjennomført under workshop med bruk av Menitmeter – score 1 – 5, hvor 1 er lite viktig og 5 er veldig viktig.

OPPGAVE 2: INNSPILL TIL SATSINGER



KONKRETE SATSINGER 
for forum for 
næringsutvikling og 
samarbeid om nye 
arbeidsplasser

Oppgave 3

Konkretiser problemstillinger 

og oppgaver som krever 

samarbeid på tvers – og 

hvordan bør vi samarbeide?



KONKRETE SATSINGER

Krafttak for Agder – øke krafttilgang og 
økte kraftressurser
Utfordringene er knyttet til:

• Strømmen kommer ikke frem dit den skal

• Skattepolitikken hindrer utbygging 

• Interessekonflikter klima/miljø/penger 

• Eierskap og vertskommune

Vi må sette oss klare mål, gjøre nødvendige 
rolleavklaringer og sikre god dialog.

Agder må ta et klart eierskap, lage en solid 
kommunikasjonsplan og etablere forpliktende 
samarbeid.

Krafttilgang til arbeidsplasser
Utfordringene er knyttet til:

• Distribusjon av strøm
- Svakt utbygd nett
- Regionalt og sentralt
- For mye byråkrati

• Produksjonskapasitet på sikt:
- Agder Energi nett og Statnett

Vi må samle oss om uttalelser og høringer, kartlegge 
relevante arealer og spille på lag med investorer og 
virkemiddelapparat.
Det haster med å gi innspill til kraftnettutvalget nå! 

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjering
en-solberg/aktuelt-regjeringen-
solberg/oed/pressemeldinger/2021/03221/id2860399/

OPPGAVE 3: KONKRETE SATSINGER

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-solberg/aktuelt-regjeringen-solberg/oed/pressemeldinger/2021/03221/id2860399/


KONKRETE SATSINGER

Utnytte kraftressursene/kapasitet 
strømnett/tilrettelegge næringsareal
Utfordringene er knyttet til:

• Ikke nok overføringskapasitet til å 
gjennomføre det grønne skiftet

Vi må samskape om et fremtidsscenario og en 
prioriteringsliste.
Vi må ha en oversikt over hva som kommer, og 
samle oss om hva som er viktig. 
Det må tenkes helhet på tvers av Agder.

Kompetanse og utdanningsløp
Utfordringene er knyttet til:

• Mange bor langt fra utdanningsstedene –
behov for å tilby desentralisert utdanning 

• Behov for flere hender / mer kompetanse innen 
helse og industri 

• Styrke forsknings- og innovasjonsmiljøer med 
fokus på Ph.d. 

• Utenforskap

• For få velger yrkesfag

For å komme videre må vi enes om utfordringsbildet 
og målsettinger, konkrete tiltak. 
Vi må øke bevisstheten rundt virkemiddelapparatet og 
øke bruken av dette blant bedrifter på Agder.

OPPGAVE 3: KONKRETE SATSINGER



KONKRETE SATSINGER

Satse på de store prosjektene
Utfordringene er knyttet til:

• Prioritering av initiativene

• Begrensede midler

• Tørre å satse – og velge bort

For å komme videre må vi spisse kommunikasjon og 
tydeliggjøre målsettinger i Regionplan Agder 2030.

Vi må invitere inn og verve næringsaktører til 
arbeidet i forumet.

Avdekke komparative fortrinn
Utfordringene er knyttet til:

• Få oversikt over:
- næringsstruktur 
- kompetansebehov 
- demografi
- geografi 
- infrastruktur 
- besøksmål 
- tjenester 
- naturressurser

For å komme videre må noen må ta kapteinsrollen.

OPPGAVE 3: KONKRETE SATSINGER



KONKRETE SATSINGER

Skape samme budskap i regionen
Utfordringene er knyttet til:

• Agder må få større gjennomslag

• Tiltrekke arbeidskraft til regionen - både mht
kompetanse og ressurser

• Formidle og synliggjøre regionens attraktivitet

Skape felles budskap 
Utfordringene er knyttet til:

• Egen posisjonering

• Manglende koordinering

• Egoisme og hemmelighold

• Mange jobber med det samme, men deler ikke 
kunnskap/strategi 

Med utgangspunkt i Regionplan Agder 2030 bør vi 
prioritere noen få felles tiltak.

Skape et felles budskap i viktige saker
Utfordringene er knyttet til:

• For lite raushet mellom regionene

• Gjøre hverandre gode, fremsnakke hverandre

For på komme videre må vi:

• Koordinere planer og virkemidler

• Tydelig kommunikasjon i flere kanaler 

Være modige – ut av komfortsonen
Utfordringene er knyttet til:

• Konfliktsky – «det går greit»-holdning

• Enighet og harmoni er for viktig i dag

For å komme videre må vi tørre å ta de tøffe 
valgene mht prioriteringer.

OPPGAVE 3: KONKRETE SATSINGER



VEIEN VIDERE

Problemstillingene og forslagene til satsinger 
presenteres for strategisk råd 10. januar 2022

Strategisk råd spisser innspillene

Sekretariatet mobiliserer til anbefalte satsinger

Nytt møte i forumet er 16. februar i Arendal



KONTAKTINFORMASJON

Sekretariat for

forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser

Geir Hammersmark

E-post: geir.hammersmark@agderfk.no

Telefon: 970 27 798

Besøksadresse: Tordenskjoldsgate 65, Kristiansand

mailto:geir.hammersmark@agderfk.no

