
Næringssamarbeid i 
Kristiansandsregione
n 





• Interkommunalt samarbeid siden 1990  

• Hovedfokus på næringssamarbeid i starten 
• Etter hvert mer administrativt nettverkssamarbeid, f.eks. 

• Skole/barnehage 
• Helse/omsorg
• Teknisk 
• Økonomi/administrasjon 
• Kultur 
• Folkehelse 
• Kriminalitetsforebygging 
• Mv. 

• Regionalt politisk samarbeid, bl.a. knyttet til
• Areal- og transportplanlegging 
• Regionplan Agder 
• Klima/miljø 
• Mv.   

Historien



Felles strategisk næringsplan 

Forrige runde: 2008-2011

Hovedmål: 
« Kommunene i Kristiansandsregionen preges av 

høy vekst og verdiskaping»

Delmål: 
• Bedriftene i Kristiansandsregionen kan rekruttere nødvendig 

kompetanse
• Kristiansandsregionen ansees som en attraktiv plass å arbeide 

og lokalisere virksomheter 
• Bedrifter i regionen skal utnytte støtte fra nasjonale og 

internasjonale kilder bedre enn bedrifter i andre regioner
• Det utvikles et internasjonalt toppmiljø for nyskaping og vekst 
• Kristiansandsregionen skal utnytte de muligheter som et mer 

åpent internasjonalt marked innebærer 



Erfaringer 2008-2011

• Næringsplanen ble opplevd som lite relevant i 
kommunenes hverdag.  

• Næringsutvalget hadde liten påvirkningskraft på 
de valgte målene. 

• Vanskelig å operasjonalisere / følge opp.  

• Vanskelig å få til et godt interkommunalt næringssamarbeid 
med utgangspunkt i felles strategisk næringsplan.  

• Planen landet i skuffen, og næringsutvalget smuldret bort… 



I mellomtiden har det skjedd mye bra i regionen, f.eks:   



Nytt forsøk

• 2013 – nytt initiativ fra Kristiansand kommune 

• Kommunene inviteres til å delta i utvikling av 
felles strategisk næringsplan   

• Kristiansand tar tydelig ledelse i prosessen 

• Ny strategisk næringsplan med tydelige felles 
satsingsområder kombinert med lokale 
tiltaksplaner i kommunene 

• Oppfølging gjennom samarbeid mellom 
kommuner og andre aktører i regionen  





Mål



Kompetanse: Utvikle gode barnehager, skoler og fagopplæring. 
Tilrettelegge for universitet og andre kunnskapsinstitusjoner. 
Utvikle regionens kompetanse. Tiltrekke og beholde kompetanse.  

Innovasjon: Bygge entreprenørskapskultur. Stimulere til 
bedriftsetableringer. Styrke FoU og innovasjon i næringslivet. 
Styrke innovasjon i offentlig sektor. 

Attraktiv storbyregion: Tiltrekke bedrifter, befolkning og besøkende. 
Styrke Kristiansand som landsdelssenter. Tilrettelegge for et variert 
arbeidsmarked. Profilere og synliggjøre Kristiansandsregionen. 

Internasjonal konkurranseevne: Stimulere til et enda mer 
internasjonalt næringsliv. Styrke internasjonal utdanning og FoU. 
Styrke arbeidet med kompetanseinnvandring. 

Transport og infrastruktur:  Håndteres gjennom andre samarbeid

Næringsarealer: Håndteres gjennom andre samarbeid   

Strategiske satsinger   



Felles prosjekter – eksempler  

Kompetanse: 
• Kompetanseregion Kristiansand (felles prosjekt med UiA, klynger, næringsliv m.fl.) 

• Inkluderende læringsmiljø (i regi av oppvekstsektoren i kommunene) 

• STYRKE (samarbeid om samhandling mellom skole og næringsliv) 

Innovasjon:  
• Nye bruksområder for teknologi (miljøteknologi, cleantech, skog/treindustri)  

• Bygge gründerkultur (samarbeid med innovasjons- og oppstartsmiljøer) 

Attraktiv storbyregion:  
• Kompetanseregion Kristiansand – profilering og vertskap 

(felles prosjekt med UiA, klynger, næringsliv m.fl.) 

• Regionalt reiselivssamarbeid (Visit Sørlandet / USUS) 

Internasjonal konkurranseevne:  
• Bedre utnyttelse av Sørlandets Europakontor 

• Åpne Kristiansands internasjonale nettverk for øvrige kommuner 

• Støtte etablering av datalagringssentre og tilgrensende virksomheter  



Vennesla: 

Mål: Verdens største datasenterpark 
basert på grønn energi

• Bulk Infrastructure har så lang investert nær i milliard på datasenter 

• Har 3100 da regulert areal tilgjengelig

• Mørk fiber til Danmark på sk.4 samt langs jernbanen 

Oslo-Vennesla-Stavanger

• Første datasenter tilnærmet ferdig

• Arbeider sammen med bl.a Facebook og Google om ny transatlantisk 

fiberkabel fra New Jersey til Blaaberg på Jylland, med avtapping til 

Norge og Vennesla.

Hvorfor Støleheia, Vennesla kommune?

• Transformatorstasjon med 3600mw - 8 regional/nasjonallinjer 

• Store sammenhengende ubebygde områder. Totalt 3100da 

regulert i samarbeid med Vennesla kommune.

• Fibertilgang Sk.4 til Danmark

• Tilgang til stort arbeidsmarked. 160 000 innbyggere innenfor en 

radius på 60 minutter

• Kort avstand til havn, jernbane, flyplass, universitet, internasjonal 

skole

• Sikkerhet, gode tjenester fra politi, brann og redning, ambulanse 

og sykehus. 



Birkenes:

• Hele regionen står bak en felles tresatsning med utgangspunkt i Birkenes.

• Treparken skal bli en industripark for hele Agder, med fokus på innovativ 
og fremtidsrettet utnyttelse av kortreist tre og fornybar energi.  



Lokale tiltaksplaner   

• Lokale tiltak, knyttet opp mot egen kommuneplan 
• Kompetanse (barnehage/skole) 
• Innovasjon (regionalt næringsfond, entreprenørskap 

i skolen mv) 
• Attraktiv storbyregion (attraktive boligområder, 

sentrums-/stedsutvikling, lokale turmål mv.)
• Internasjonal konkurranseevne ( ta i bruk Sørlandets 

Europakontor)    



Kobling til Byregionprogrammet   

• Felles utvikling og implementering av strategisk næringsplan ble 
vårt prosjekt i Byregionprogrammet 

• Revitalisering av næringsnettverk med jevnlige samlinger for felles 
oppfølging og ansvarliggjøring 

• Prosjektleder med målrettet fokus på oppfølging og gjennomføring 

• Prosjekter og tiltak med direkte tilknytning til kommunenes egne 
planer

• Relevant og forankret – både på regionnivå og i hver enkelt 
kommune 



Kommunereformen  

• Utredning og avklaring om ny kommune-
struktur tok mye ressurser og fokus 

• Mindre trykk på næringssamarbeid enn 
planlagt 

• Kobling til Byregionprogrammet gav felles 
forpliktelse, og bidro til å holde satsing og 
næringsnettverk sammen

• 3 av 7 kommuner slår seg sammen, men 
samarbeidet vil fortsette i nye former  



Veien videre 

• Strategiprosess i Knutepunkt Sørlandet 
våren 2017

• Navneskifte fra Knutepunkt Sørlandet til 
Region Kristiansand fra 01.01.18. 

• Mer fokus på politisk samarbeid, 
mindre fokus på administrativt samarbeid 

• Næringssamarbeidet flyttes over i 
nyetablerte Business Region Kristiansand 

• Kommunene velger selv tilknytning og 
omfang av samarbeid ut i fra egne behov. 



Måloppnåelse

• Bedre regional og kommunal forankring enn forrige 
felles næringsplan. 

• Kobling til Byregionprogrammet har sikret fremdrift 
og fokus i en krevende periode 

• Arbeidet har gitt tettere samarbeid med regionale 
aktører som universitet, virkemiddelapparat, klynger mv. 

• Vi har fått en god plattform for videre samarbeid, 
med litt nye rammer 

• Mange langsiktige prosjekter og tiltak vil bli videreført 

På lang sikt tror vi at et godt regionalt næringssamarbeid er viktig for å nå vårt overordnede mål:

«Kristiansandsregionen skal ha høy vekst sammenlignet med øvrige storbyregioner»  




