
 

 

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2:  Rapportering pr. 15.02.2016 

Kristiansandregionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Prosjektet følger den planlagte organiseringen hvor kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, 
Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla er partnere i prosjektet. Rådmannsutvalget i Knutepunkt 
Sørlandet er prosjektets styringsgruppe, og næringsrådgiverne i kommunene utgjør 
prosjektgruppen. 
Prosjektleder er næringsrådgiver i Kristiansand kommune, som får bistand fra en intern 
prosessleder. 
Prosjektledelsen har krevd mer arbeidsinnsats enn estimert i søknaden primo 2015, dette vil tas 
høyde for i revidert kostnadsoverslag. Samarbeidspartnerne utenfor kommunene er iht 
prosjektplanen både næringsforeninger, næringsaktører og aktører fra FoU/akademia og 
virkemiddelapparatet. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Mål for prosjektet er delt i et hovedmål og tre delmål som fortsatt er gjeldende iht prosjektplanen. 
Hovedmålet er å tilrettelegge for effektiv implementering av den strategiske næringsplanen for 
Kristiansandsregionen. Gjennom gode samhandlingsprosesser skal prosjektpartnerne komme fram 
til modeller for langsiktig samarbeid, oppfølging av strategien, samt samspillet mellom kommunene, 
Knutepunkt Sørlandet og andre regionale aktører (delmål 1, påbegynt). Det skal etableres et 
næringsnettverk mellom kommunene som skal eie og koordinere strategien og dens oppfølging 
(delmål 2, etablert). Arbeidet med strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen går fra strategi 
og planlegging til implementering av fellestiltak, koordinert i næringsnettverket og tilpasset de 
enkelte kommunene (delmål 3, påbegynt). 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Næringsnettverket har blitt etablert (1) på lik linje med regionrådets øvrige fagnettverk. 
Næringssjefene i de respektive kommunene er deltagere i næringsnettverket som har hatt månedlig 
1-2 møter. Nettverket eier regionens felles næringsstrategi og koordinerer og driver fram 
implementering av fellestiltak. Rådmannsutvalget og kommunenes ordførere (Knutepunktets styre) 
er koblet på prosjektet og implementering av næringsstrategien (2). Prosjektets framdrift har 
regelmessig blitt drøftet med rådmannsutvalget som styringsgruppe, styret ble orientert. I tillegg 
følger respektiv næringssjef i den enkelte kommune opp saken internt. Rådmennene er tydelige på 
at de ønsker å involvere seg mer i prioriteringen og de enkelte tiltak. Dette vil løses gjennom 
næringsseminar for rådmenn som ble utsatt til 2016 pga arbeidet med kommunestrukturen. 
Prosjektledelse (3) har blitt gjennomført iht prosjektplanen men krevd noe mer arbeidsinnsats enn 
anslått s.o. under 1. Oppstartsseminarer (4) ble gjennomført i Søgne og Vennesla og åpnet av 
respektiv ordfører, med bred deltakelse fra resp. 16 eksterne samarbeidspartnere som har påtatt 
seg oppfølgingsansvar iht handlingsplaner. Oppstartsmøtene har etablert nyttige koblinger mellom 
deenkelte aktørene. Samarbeidspartnere ble fulgt opp av næringsnettverket med bilaterale 
temamøter per partner/tiltak. Det regionale samarbeidet om næringsutvikling (5) har blitt styrket 
med utvikling og vedtak av felles strategi i fase 1. Etablering av næringsnettverket og fordeling av 
oppfølgingsansvar mellom kommunene forsterker samarbeidet ytterlig. Spesielt det at hver 
kommune i næringsnettverket har tatt hovedansvar for koordinering og implementering av minst et 
fellestiltak vurderes som et viktig skritt for koordinert samarbeid. Eksterne samarbeidspartnere har 
presentert tiltak de tok ansvar for under oppstartsseminarene (s.o.). De første bilaterale seminarer 
med næringsnettverket er planlagt (punkt 6.4 UiA, 6.8 Europakontoret, 6.6 etablerersenter) eller har 
blitt gjennomført (punkt 6.7 destinasjonsselskapet) med fordelt ansvar. 



 

 

Gjennom konkrete fellestiltak i kommunenes handlingsplaner implementeres strategiens 
satsingsområder (6). Det er minst en kommune i nettverket som tar hovedansvar for hvert 
fellestiltak/prosjekt: 
 
Kompetanseregionen (6.1, Kristiansand) er etablert som et prosjekt, med styringsgruppe og 
prosjektgruppe med 7 aktører fra privat næringsliv, offentlig forvaltning, stiftelser og akademia. 
Første leveransen til prosjektet var en posisjoneringsstrategi som skal bidra til å tiltrekke og beholde 
etterspurt arbeidskraft, studenter og virksomheter i regionen. I neste fase vil posisjonen spisses for 
kommunikasjon og konkrete tiltak vil utarbeides og gjennomføres. Det er etablert tre satsinger i 
regionen som støtter opp under tiltak inkluderende og næringsnær læring (6.2), forskningsbasert 
læringsmiljøutvikling i Kristiansand (Kristiansand), inkluderende læringsmiljø (Lillesand, Iveland, 
Vennesla, Søgne og Songdalen) og næringsnær læring – STYRKE (Knutepunktet). Etter 
oppstartssamlingen konkluderte man at Knutepunktet (rådmenn) og respektive prosjektledere skulle 
koordinere prosjektene og involvere næringsnettverket sterkere etter det. Det samme gjelder 
aktiviteter om forebygging av barn og unges frafall (6.3), der Knutepunktets folkehelsenettverk er 
hovedansvarlig. Iveland og Lillesand tar gjennom næringsnettverket ansvar for regionalt samarbeid 
med UiA (6.4). Første møte med universitetet gjennomføres i februar, i fellesskap utvikles tiltak for 
bedre profilering av universitetets studietilbud. Her skal det også dras nytte av vedtatt handlingsplan 
for universitetsbyen Kristiansand for hele regionen. I tråd med søknaden og handlingsplanene har 
det blitt igangsatt aktiviteter for å identifisere nye bruksområder for teknologi og kompetanse (6.5). 
 
SmartSkog er etablert med Birkenes kommune i spissen for kompetanse- og teknologiutvikling innen 
tre-næring. Den regionale dimensjonen mellom kommunene har allerede ført til nyttige 
krysskoblinger bl.a. til Songdalen og Søgne kommune samt internasjonale kompetansemiljøer og 
støtteordninger gjennom Europakontoret. Det har videre blitt påbegynt utredninger og innledende 
rådgivning til regionale bedrifter (Iveland, Birkenes, Vennesla, Kristiansand) for å utvikle 
næringspotensialer innen grønn forretningsutvikling. Det har også blitt gjennomført en todagers 
samling med 81 gründere, bedrifter, studenter og utviklingsaktører fra hele regionen i samarbeid 
med Cleantech Agder/Teknova for å kartlegge kompetansemiljøer innen cleantech og potensialer 
innen grønn forretningsutvikling på tvers av sektorer og akademia. For å bygge gründerkultur og 
utnytte virkemiddelapparatet bedre (6.6) har det blitt gjennomført en rekke aktiviteter. Det er 
innledet en produktiv dialog med Etablerersenteret Vest-Agder (EVA-senteret) etter oppstartsmøtet 
i høst, en bilateral workshop med næringsnettverket er organisert og vil gjennomføres i vår. 
Gjennom nettverkets representant fra Iveland i EVA-senterets styre har nettverket en direkte link til 
EVA-senteret og brukes som kunnskaps- og drøftingsarena. Bedre samordning og synliggjøring av 
virkemiddelapparatet har blitt påbegynt under høstens oppstartssamling og vil følges opp med 
bilaterale møter. Her har Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Innoventus Sør tatt ansvar for 
koordinering. For å by på en møteplass for gründere og investorer fra hele regionen ble det 
gjennomført en pilot for «gründerkvelden» med mer enn 100 deltakere under den internasjonale 
gründeruka. Næringsnettverket ved representant fra Kristiansand har bidratt med kunnskap og 
nettverk i oppstarten av et co-working-space. Det har blitt gjennomført en bilateral samling og flere 
workshops med Visit Sørlandet for gjensidig forventningsavklaring omkring regionalt 
reiselivssamarbeid (6.7). Kommunene har svært ulike utfordringer og ressurssituasjoner, 
Knutepunktet tok ansvar for dirkete oppfølging mellom Visit Sørlandet og omlandskommuner som 
skal føre til konkrete avtaler. Under oppstartsamlingen ble Europakontorets tjenester presentert for 
å ta i bruk Europakontoret for hele Kristiansandsregionen (6.8). Det har blitt avdekket at noen av 
fellestiltakene i handlingsplanen har særlig internasjonal relevans, og videre arbeid med 
kunnskapsheving omkring Europakontorets tjenester og mulige EU-prosjekter følges opp av Birkenes 
kommune. Alle samarbeidskommuner har blitt informert og invitert til samlinger i Kristiansands 
internasjonale nettverk. I tillegg til aktivitetene fra prosjektbeskrivelsen samarbeider Vennesla og 
Kristiansand om handlingsplanenes fellesaktivitet støtte etablering av datalagringssentre og 



 

 

tilgrensende virksomhet (4.3). I samarbeid skal det kartlegges hva aktørene kan gjøre for å fremme 
regionale ringvirkninger omkring opprettelsen av datalagringssenter i regionen. Knutepunktet 
støtter videre utviklingen av en regional strategi for datasentre på Sørlandet og deltar i prosjektet 
med nettverkets representant fra Vennesla. 
 
Pga det pågående arbeidet med kommunestrukturene har aktiviteten innovasjon i offentlig sektor  
blitt satt på vent av rådmannsutvalget (styringsgruppen). Evaluering av regionalt samarbeid (8) skal 
gjennomføres i slutten av prosjektperioden. Gjennom fase 1 har det vært mye lærdom i deltagelse 
på distriktssenterets nasjonale nettverkssamlinger. Derfor skal det også i fase 2 være 
næringsnettverket (prosjektgruppen) og prosjektledelsen som deltar i nettverkssamlingene (og har 
allerede gjort det med svært positivt utbytte for kompetanseheving og erfaringsutveksling med 
andre regioner primo februar). For å ytterlig fremme nettverksarbeid og kunnskapsdeling (9) har 
næringsnettverket sendt delegater til fagsamlinger der ikke hele nettverket kunne delta. På denne 
måten var næringsnettverket både representert under sentrumskonferansen og Zero konferansen 
og kunnskapen ble overført til nettverket i etterkant. Sluttseminar (10) gjennomføres som planlagt i 
slutten av prosjektet. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Resultatet av arbeidet i denne perioden viser at prosjektet går mot målet. Næringsnettverket 
mellom 
kommunene er etablert (delmål 2), og det er næringsnettverket som eier og følger opp strategien. 
Nettverket har hatt jevnlige møter og det er nettverket som koordinerer planlegging og 
implementeringen av fellestiltakene, med fordelt hovedansvar mellom kommunene. Planlegging, 
oppfølging og implementering av fellestiltak (delmål 3) er påbegynt. Det har blitt enkelte 
forflyttinger 
i tidsplanen og tilpassinger av aktiviteter, dette etter vedtak i rådmannsutvalget (styringsgruppen) og 
hovedsakelig pga kommunereformprosessen (7. innovasjon i offentlig sektor og 2. rådmennenes 
næringsseminar). For å sikre framdrift og gjennomføring av fellestiltakene i handlingsplanene økes 
prosjektlederkapasitet. Aktivitetene har ellers blitt gjennomført iht prosjektplanen. 


