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Arendalsregionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Prosjektleder ble først ansatt fra 01.01.16. Referansegruppe for arbeidet er planlagt etablert våren 
2016. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
I forlengelsen av ansettelse av prosjektleder og et mer fullverdig arbeid med byregionprogrammet er 
fremdriftsplanen revidert. Vi har sett at vi ønsker en noe annerledes prioritering av innsatser enn det 
som er skissert i prosjektplanen. 
Gjennom næringsnettverket for Østre Agder er det pågående større og mindre prosjekter knyttet til 
alle innsatsområdene som er skissert. Vi ser imidlertid at følgende innsatsområder vil bli prioriterte i 
2016: 
 
- Et felles apparat for næringsutvikling 
- Økt verdiskapning i besøksnæringene 
- Tilrettelegging for næringsnettverk og klynger 
- Synergier av infrastruktur og utvikling av næringsarealbank 
 
Virksomhetsplanen for 2016 er utarbeidet og ligger på våre nettsider: www.ostreagder.no 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
I 2015 har de viktigste aktivitetene vært knyttet til etablering av felles regionalt næringsfond og 
felles etablerertjeneste. I tillegg har vi hatt deltagere på nasjonale nettverkssamlinger og ansatt 
prosjektleder. Dette arbeidet har vært organisert gjennom næringsnettverket for Østre Agder. 
 
Konklusjonen fra arbeidet med felles etablerertjeneste er at det ikke er grunnlag for å jobbe videre 
med et felles etablererkontor for Østre Agder på nåværende tidspunkt, bl.a. på bakgrunn av 
signalene fra Aust-Agder fylkeskommune og andre kommuner. Grimstad og Tvedestrand er 
imidlertid blitt invitert med på eiersiden av Etablerersenteret IKS som etter utvidelsen består av 
Arendal, Froland, Grimstad og Tvedestrand. De øvrige kommunene i regionen kan nå kjøpe tjenester 
fra Etablerersenteret. 
 
Videre arbeid med felles næringsfond er utsatt inntil felles etablererkontor er ferdigstilt. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Prosjektleder ble først tilsatt fom 01.01.16. Det betyr at vi har fått en noe forsinket oppstart på 
prosjektet. Det har vært noe aktivitet høsten 2015, men i all hovedsak blir prosjektet forskyve med 6 
mnd, og aktivitetene forventes å bli avsluttet i juni 2018. 
 
I henhold til milepælsplanen er aktivitetene som er skissert for høsten likevel i hovedsak 
gjennomført. 
Punkt to og tre ble imidlertid ikke gjennomført som planlagt. 

http://www.ostreagder.no/

