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/

/ KOMPETENT

Foto: Anders Martinsen fotografer

/ INNOVATIV

/ ATTRAKTIV  

/ INTERNASJONAL 



• Utvidet regionbegrep

• Viktigste bo- og 
arbeidsmarked mellom 
Stavanger- og Osloregionen 

• Tett integrert: pendling, 
infrastruktur

• Sentral infrastruktur: UIA, 
SSHF, havn, flyplass, kultur

• Kristiansand tar ansvar og 
inviterer regionens kommuner 
og organisasjoner



/

ATTRAKTIV

Foto: Anders Martinsen fotografer



/BUSINESS REGION KRISTIANSAND - MODELL

BRK

- vertskap for 
partnerskapet

- kommunens 
næringsarbeid: 
saksbehandling, 
søknader, høringer, 
intern rådgiving

BRK_Partnerskapet

Prosjekt A

Prosjekt F

Prosjekt D

Prosjekt B

Prosjekt C

Prosjekt E

Prosjekt …

Årlig BRK_Toppleder strategi-samling
alle partnere som bidrar



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



/NÆRINGSFORESIGHT
Formål:

• Næringsforesight skal gi et kunnskapsgrunnlag for å 
sikre et omstillingsdyktig og robust næringsliv i 
Agder i et 20-års perspektiv

• Skal fremme en profesjonell dialog om 
videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, 
innovativ og bærekraftig region. 

• Foresight-prosessen skal bidra til at kommunene i 
Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, 
omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv. 

PARTNERE

• Kommunesamarbeidet i Østre Agder, Listerrådet, 
Lindesnesregionen, Setesdal regionråd, 
Kristiansand kommune, Næringsforeningen i 
Kristiansandsregionen, Sørlandsparken 
Næringsforening og Sørlandets kompetansefond

Dagens perspektiv 
Foto: Alphaspirit | Dreamstime.com

http://dreamstime.com/


/GRØNN FORRETNINGSUTVIKLING

Identifisere nye bruksområder for teknologi og 

kompetanse

2018

• Hydrogen som grunnlag for ny vekst

• Teknologioverføring mellom næringer

• Grønn forretningsidekonkurranse

MULIGE PARTNERE

• Klyngene, næringsaktører, kommunene, 

Sørlandet kompetansefond, Innovasjon 

Norge, Teknova



/GRÜNDERSKAP
Regionen skal være blant Norges mest 
innovative

• Bygge gründerkultur, synliggjøre gründere og 
gründermiljø

• Koble ideer med kapital og næringsliv

• Pilotprosjekter

• Gründeruka Agder

• Gründer møter kapital

MULIGE PARTNERE

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, 
kommuner, fylkeskommunene,  UiA Nyskaping, 
EVA-senteret,  Innoventus Sør, Connect,  
CoWorx, Makerspace Norway, Batteriet



/HELSEBYEN EG
• Tiltrekke og utvikle fremtidsrettede 

helsetjenester

• Attraktiv arbeidsplass og attraktiv 
kompetanseklynge

• Kompakt og bærekraftig byutvikling, 
innovative fellesfunksjoner med 
klimavennlige løsninger, innovasjon, 
forskning, sosiale møteplasser og 
opplevelser

MULIGE PARTNERE

Næringslivet

Sørlandet sykehus HF,  UiA,  Vest-Agder 
fylkeskommune, 



/UNIVERSITETSBYEN
Regionen skal være en vekstkraftig 
kompetanseregion. 

• Utvikle byen som attraktivt studiested og 
regionen som arbeidssted for nyutdannede 

• Studentaktiviteter i sentrum

• Koble næring, studenter og forskning

• Bygge kultur for praksis under utdanning

• Samarbeide om FoUoI

2017

• Revidere handlingsplanen for universitetsbyen

• Student-business-meet-up, hackathon, Start-up 
Weekend

MULIGE PARTNERE

UiA, Næringsforeninger, linjeforeninger, næringsliv

Foto: Anders Martinsen fotografer



/
Internasjonalt samarbeid bidrar til økt 
verdiskaping

• Inspirasjon og læring

• Nettverk: fagpersoner, businesskontakter, 
investorer

• Synlighet på en internasjonal arena

Eksempler fra 2018

• Technoport (Trondheim)?

• Offshore Technology Conference (Houston)

• South By South West

• SLUSH, Helsinki

• Kinaforum

MULIGE PARTNERE

Andre storbyer, klyngene,  kommuner, UD, 
Innovasjon Norge Foto: Anders Martinsen fotografer

INTERNASJONALISERING



/INVEST IN KRS
Tiltrekke virksomheter og investeringer

• Profilering, markedsføring

• Nettside, arealoversikt

• Oppsøkende salgsarbeid

• Internasjonalt synlig

MULIGE PARTNERE

KNAS, kommuner, klyngene, fylkeskommunene

Foto: Anders Martinsen fotograferFoto: Landskapsfotografene



/ Takk for oppmerksomheten

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon

www.businessregionkristiansand.no

gah@kristiansand.kommune.no

http://www.businessregionkristiansand.no/

