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Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende
vedlegg vedtas.
Rådmannen bes om å igangsette arbeidet med å utvikle oppfølgende
handlingsplan for å realisere planens mål og intensjoner.

Bakgrunn for saken:
Kristiansand kommune har i samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet utviklet
forslag til en ny Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. Planen gir noen
overordnede føringer og strategier for næringsarbeidet i et langsiktig perspektiv og skal danne
fundamentet for næringsarbeidet i kommunene. Næringsplanen skal ligge til grunn for
utviklingen av koordinerte handlingsplaner med konkrete tiltak i de enkelte kommunene.
Strategisk næringsplan for Knutepunkt Sørlandet 2008-2011 skulle etter planen revideres
hvert 4 år. Dette ble ikke gjort.
Styret i Knutepunkt Sørlandet vedtok imidlertid 13.12.2013 at det skulle arbeides videre med
utkastet til strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen med intensjon om å gjøre planen
felles for Knutepunkt Sørlandet kommunene.
I arbeidet med planutkastet har mer enn 15 aktører fra næringslivet, universitetet,
forskningsinstitusjoner og andre viktige utviklingsaktører vært involvert gjennom dialogmøter
og har bidratt med viktige innspill. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har i tillegg gitt
et eget samlet innspill som ble i stor grad innarbeidet i forslaget. Det har i tillegg blitt holdt
orienteringer i styret og rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet og i knutepunktkommunenes politiske og administrative utvalg.
Formannskapene i kommunene har behandlet høringsforslaget i juni 2014 (Kristiansand
11.06. sak 67/14). Kristiansand har på vegne av Knutepunkt kommunene sendt planen med
tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn i høringsperioden 25.6.-15.9. 2014. Innkomne
merknader er i henhold til vedtakene behandlet av Kristiansand kommune på vegne av alle
samarbeidskommuner.
Revidert planforslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen er nå klar for endelig
politisk behandling. Planforslaget behandles parallelt i alle samarbeidskommunene i
Knutepunkt Sørlandet (Lillesand 29.10., Søgne 30.10., Birkenes 4.11., Iveland 6.11.,

Vennesla 6.11., Songdalen 19.11., Kristiansand 26.11.2014). Saken er drøftet i Knutepunktets
rådmannsutvalg og innstillingen er omforent mellom rådmennene.

Saksutredning:
Utkast til strategisk næringsplan er basert på omfattende analyser av aktuelle rapporter om
regionens økonomiske utvikling med fokus på byregionens utfordringer og potensialer. Planen
inneholder visjon, mål, og strategiske satsingsområder for kommunenes næringsarbeid. I
tillegg er det utarbeidet et vedlegg som beskriver utgangspunktet for Kristiansandsregionen,
og som belyser valg av strategi og satsingsområdene `Kompetanse`, `Innovasjon`, `Attraktiv
storbyregion` og `Internasjonal konkurranseevne`. Regional plan for Kristiansandsregionen
2011-2050 ligger til grunn for satsingsområdene `Transport og infrastruktur` og
`Næringsarealer`.
Planens visjon er:
Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i.
- Næringsutvikling i Kristiansandsregionen bidrar til vekst og verdiskapning i hele landsdelen.
For å sikre konsistens mellom planene er visjonens første del tatt fra Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050. Visjonens andre del er basert på innspill fra
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (03.04.2014).
Planens overordnete mål er:
Kristiansandsregionen skal ha høy vekst sammenlignet med øvrige storbyregioner.
Vekst forstås her som verdiskapingsvekst per innbygger. For å nå målet må produktiviteten og
sysselsettingen i regionen vokse sterkt ved samtidig ønsket vekst i antall innbyggere.
Foreslått vekstmål på nivå med de øvrige storbyregioner er svært ambisiøst.
Kristiansandsregionen har de siste årene ligget på et lavere nivå for flere av vekstindikatorene
sammenlignet med de øvrige storbyregioner, både i absolutte tall og i vekstrate i forhold til
øvrige storbyregioner.
Planens seks strategiske satsingsområder er:
Kompetanse
Innovasjon
Attraktiv storbyregion
Internasjonal konkurranseevne
Transport og infrastruktur
Næringsarealer
Innspill og høringsuttalelser
Innkomne høringsinnspill er oppsummert i et eget vedlegg med administrasjonens merknader.
Innspillene fra mange sentrale aktører for næringsutvikling i regionen har i all hovedsak vært
positive både med tanke på involvering, felles planinitiativ i Kristiansandsregionen, prosess og
i forhold til planens struktur og målsettinger.
Det ble nevnt som positivt «at Kristiansand kommune har gått i bresjen for å lage en felles
næringsstrategi for regionen og kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Videre er det positivt for
hele Agder at Kristiansand inntar en offensiv posisjon i konkurranse med øvrige storbyer i
landet.» (Aust-Agder fylkeskommune).
«Kristiansandsregionen er den viktigste vekstkraften i vår landsdel. […] Næringsutvikling og
økonomisk vekst i denne regionen har store, positive ringvirkninger for resten av landsdelen»
(NHO Agder).
Det er også spilt inn at `barnas by` ikke bare må forstås som en strategi i forhold til
destinasjonsutvikling, men at posisjonen også er viktig sett i et bredere næringsperspektiv.
(Visit Sørlandet, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen).
Gode oppvekstvilkår for barn og regionens attraktivitet for barn og barnefamilier er viktig sett i
lys av planens brede tilnærming. Det er videre viktig å avgrense visjonens utforming til de
mest sentrale utfordringer som strategisk næringsplan skal danne grunnlag for. Gode
oppvekstvilkår har hovedfokus i andre plandokumenter. Visjonen er utledet fra Regional plan
for Kristiansandsregionen 2011-2050 som er utviklet og vedtatt av kommunene i regionen,
samt Aust- og Vest Agder fylkeskommuner. Visjonen «Kristiansandsregionen er Norges beste

region å bo og arbeide i» er dermed regionalt godt forankret. For å nå planens mål foreslår
rådmannen å beholde planens visjon.
Planen er justert etter bearbeiding av innkomne høringsinnspill, endringene er redegjort for i
eget vedlegg. Utover tekstmessige endringer i plandokumentet er de viktigste endringene
følgende:
- Betydningen av miljømessig bærekraft for vekst og verdiskapning er tydeliggjort under
‘Overordnet mål’ og satsingene ‘Innovasjon’ og ‘Transport og infrastruktur’
- Overskriften for satsing `Internasjonalisering` er justert til `Internasjonal konkurranseevne`
- Tillegg under satsing ‘Kompetanse’ B. Tilrettelegge for universitetet og andre
kunnskapsinstitusjoner: «Fremme tett og forpliktende samarbeid med Universitetet i Agder og
FoU miljøer»
- Tillegg under satsing ‘Attraktiv storbyregion’ «...profilere regionens attraktivitet spesielt
ovenfor bedrifter, etterspurt arbeidskraft, kompetanse, studenter og besøkende.»
- Tillegg under satsing ‘Transport og infrastruktur’ A. Arbeide for bedre vei- og
kollektivløsninger i storbyregionen: «Utvide bo- og arbeidsmarkedet med nye veiprosjekter og
satsing på kollektivtrafikk som binder sammen regionen»
Oppfølging av planen
Næringsplanens strategier skal operasjonaliseres gjennom fireårige handlingsplaner med
konkrete tiltak. Disse vil utvikles for hver kommune som vedtar planen, og skal ta høyde for
kommunenes ulike prioriteringer og ressurssituasjoner. De enkelte tiltak i handlingsplanene
prioriteres i forbindelse med kommunenes årlige handlingsprogrammer. Utvikling av
handlingsplanene er også en del av prosjektet «Styrke næringsutvikling i
Kristiansandsregionen» støttet av Kommunal- og regionaldepartementets utviklingsprogram
for byregioner. Prosjektets gjennomføring er forankret i alle knutepunktkommunene.
Revisjon av planen vurderes i forbindelse med kommunestyrets planstrategiarbeid.

Rådmannens merknader:
Rådmannen mener planen vil være et godt grunnlag for en felles satsing i regionen og anbefaler at
planforslaget vedtas, og at arbeidet med oppfølgende handlingsplaner settes i gang.

Vedlegg:
1 Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
2 Vedlegg til strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Strategisk næringsplan
for Kristiansandsregionen
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Forord
Våren 2012 ba bystyret i Kristiansand kommune om at det vurderes å fremme en
næringsmelding. Bakgrunnen for dette vedtaket er at "Byen som drivkraft" er ett av tre
satsingsområder i Kristiansands kommunes kommuneplan for 2011-2022.
Etter grundig analytisk forarbeid vedtok kommunalutvalget i Kristiansand at det skulle lages
en langsiktig strategisk næringsplan med påbyggende konkrete handlingsplaner. Etter en
orientering om prosessen vurderte Knutepunkt Sørlandets rådmannsutvalg arbeidet som
nyttig for hele byregionen og foreslo å legge den strategiske næringsplanen med
overordnete målsetninger til grunn for næringsarbeidet i alle Knutepunkt-kommunene.
Forslaget ble i etterkant vedtatt i Knutepunkt Sørlandets styre.

Næringsplanen er utviklet gjennom tidlig dialog og bred involvering av næringsforeninger,
næringsklynger, det regionale virkemiddelapparatet, universitetet, forskningsinstitusjoner og
stiftelser. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har utover dette bidratt med innspill til
planarbeidet basert på omfattende bidrag fra sine medlemmer.

For å styrke næringsutvikling i hele Kristiansandsregionen har Knutepunkt-kommunene gått
inn i et samarbeidsprosjekt støttet av Kommunal- og moderniseringsdepartementets
utviklingsprogram for byregioner. Prosjektet sikrer forankring av felles strategisk næringsplan
i partnerkommunene, utvikling av oppfølgende handlingsplaner i kommunene og planens
forankring i respektive handlingsprogrammer.
Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen tar utgangspunkt i foreliggende regionale
planer. Regionplan Agder 2020 og Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 er
nøkkeldokumenter. Hovedmålet i Regionplan Agder er å utvikle en sterk og samlet landsdel
som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling. Planen vektlegger næringslivets
innovasjonsevne og internasjonale posisjon. Regional plan for Kristiansandsregionen legger
til grunn at den sterke veksten i Kristiansandsregionen vil fortsette og at det må tas viktige
strategisk grep for å sikre en byutvikling som gjør at veksten kan skje på en bærekraftig
måte.
Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen er det langsiktige fundamentet for
næringsarbeidet i kommunene som vedtar planen. Planen er utviklet som et strategisk,
overordnet dokument og vil derfor ikke berøre enkeltnæringer, bedrifter, programmer eller
spesifikke prosjekter. Analysene som ligger til grunn blir omtalt i vedlegget til planen.
Formålet med planen er å forankre kommunenes næringsarbeid og å sikre at arbeidet
prioriteres og samsvarer med gjeldende planer og politiske prioriteringer.
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1. Visjon
Næringsplanenes visjon er utledet fra Regional plan for Kristiansandsregionen som er
utviklet og vedtatt av kommunene i regionen, samt Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i.

Næringsutvikling i Kristiansandsregionen bidrar til
vekst og verdiskapning i hele landsdelen
Visjonen presiseres i forbindelse med næringsplanen på følgende måte.
 Kristiansandsregionen har et spennende og dynamisk næringsliv som hevder seg godt
i internasjonal konkurranse og som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft.
 Kristiansandsregionen har interessante og trygge arbeidsplasser i både offentlig og
privat sektor.
 Kristiansandsregionen har en lavere boligprisvekst enn øvrige storbyregioner og det er
til enhver tid et variert tilbud av boliger i markedet
 Kristiansandsregionen utnytter sine naturgitte fordeler med godt klima og nærheten til
Europa.
Kombinasjonen av attraktive arbeidsplasser, kompetent arbeidskraft og verdensledende
bedrifter på den ene siden, og høykvalitativt kultur- og utdanningstilbud samt naturgitte
ressurser på den andre siden, gir Kristiansandsregionen alle forutsetninger for denne
visjonen.

2. Overordnet mål
Næringsplanens overordnede mål er ambisiøst og tar utgangspunkt i regionens positive
utvikling. Storbyregionene i Norge opplever markant høyere vekst enn landet forøvrig. Denne
konsentrasjonen av veksten påvirker også Sørlandet - her er veksten i Kristiansand og
Kristiansandsregionen sterkest. Til tross for dette er Kristiansandsregionen en liten
storbyregion og veksten i Stavanger-, Bergen-, Trondheim- og Osloregionen er vesentlig
større. Kristiansandsregionen må jobbe offensivt for å sikre at den sterke veksten fortsetter.

Kristiansandsregionen skal ha høy vekst
sammenlignet med øvrige storbyregioner.
Vekstmålet skal omfatte hele regionens utvikling og inkludere hele byregionens befolkning,
både sysselsatte og de som står utenfor arbeidslivet. Derfor forstås vekst her som
verdiskapingsvekst per innbygger. Regionen har på en del grunnleggende faktorer for
næringsutvikling, som sysselsetting og utdanningsnivå, et svakere utgangspunkt enn de
øvrige storbyregioner. Dette er grunnen til at Kristiansandsregionen må ha sterk vekst.
Klimaendringene påvirker næringsutvikling i stadig større grad, og byr på både utfordringer
og muligheter for næringslivet. Kristiansandsregionen har forutsetning for å utnytte
mulighetene og vil legge til rette for bærekraftig vekst.
Næringsplanen for Kristiansandsregionen definerer seks satsingsområder basert på
byregionens utgangspunkt. Satsingsområdene skal være retningsgivende for kommunenes
næringsarbeid framover og bidra til å nå det overordnete vekstmålet og følge visjonen.
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3. Utgangspunktet
Veksten i Norge er sterk og er i stor grad konsentrert om storbyregionene. Av Agderfylkenes
samlede omsetning, genereres nesten to tredjedeler i Kristiansandsregionen som er
landsdelens dynamiske vekstmotor.
Kristiansandsregionen har hatt høy befolkningsvekst de siste årene, og en høyere vekst enn
landsgjennomsnittet fra 2000 til 2014. Innbyggertallet ventes å vokse sterkt det neste tiåret.
Foruten fødselsoverskudd, er det nettoinnvandring fra utlandet som har hatt størst betydning
for befolkningsutviklingen.
Alderssammensetningen viser at den demografiske utviklingen vil foregå mer som en
”aldersforkastning” enn en «bølge”. Likevel har Kristiansandsregionen et fortrinn, ved at
mange unge vil komme inn i arbeidsmarkedet i årene som kommer.
Kristiansandsregionen har et tett og integrert bo- og arbeidsmarked, der mellom 24 og 48 %
av arbeidsstyrken i omegnskommunene pendler daglig til Kristiansand.
Boligprisveksten har flatet ut de siste årene og boligprisnivået er sammenlignbart med
mellomstore byer i Norge.
Sysselsettingsnivået ligger fortsatt noe lavere enn for de øvrige storbyene i Norge, til tross
for en sterk vekst de senere årene. Spesielt andelen kvinner i arbeid er lavere.
Utdanningsnivået i Agderfylkene og i Kristiansandsregionen ligger under
landsgjennomsnittet. Utdanningsnivået til sysselsatte i Kristiansand er høyere enn ellers i
regionen.
Kristiansandsregionens verdensledende teknologibedrifter innen olje- og gassteknologi og
prosessindustri står for en vesentlig del av verdiskapingen på Sørlandet.
Oljeteknologibedriftene har de siste årene utviklet seg til å bli en av de viktigste
vekstnæringene. Dette gjelder både for Norge og for Sørlandet, der veksten er konsentrert i
Kristiansandsregionen. Den positive utviklingen i disse bransjene bidrar sterkt til å sikre
inntektsgrunnlaget for andre store næringer som bygg og anlegg, handel, bank og finans,
hotell og restaurant, med mere.
På grunn av næringsstrukturen er regionen i høy grad eksponert for internasjonale
konjunkturer og er derfor noe sårbar. Kristiansandsregionen har fram til 2013 vært blant de
beste i nasjonal entreprenørskapsstatistikk. Regionale innovasjonsanalyser indikerer derimot
at Agder ligger under landsgjennomsnittet, noe som delvis kan skyldes en systematisk
underrapportering fra leverandørindustrien av olje- og gassteknologi.
Hovedutfordringen i kommunenes innsats for næringsutvikling er å tilrettelegge for
kontinuerlig vekst i sysselsetting og produktivitet med samtidig økende befolkning og
utdanningsnivå.
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4. Strategiske satsinger
Basert på analyser av Kristiansandsregionens utgangspunkt, er det pekt ut seks strategiske
satsinger for arbeidet med næringsutvikling i kommunene.
Kommunene skal bidra til å realisere kompetansepotensialet og heve utdanningsnivået i
arbeidsstyrken og befolkningen. Det skal legges til rette for en fortsatt styrking av
innovasjonsaktivitet både i privat og offentlig sektor. Kommunene skal være pådrivere for å
skape en attraktiv storbyregion, spesielt for målgrupper som kompetent arbeidskraft, bedrifter
og studenter. Styrket internasjonalt samarbeid skal bidra til økt verdiskaping i
Kristiansandsregionen. God transport og infrastruktur samt tilgjengelige næringsarealer er
grunnlag for utviklingen av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv.
Følgende satsingsområder fremmes i strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen:
Kompetanse

Utvikle gode barnehager, skoler og fagopplæring
Tilrettelegge for universitetet 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
Styrke regionens internasjonale samarbeid

Transport og infrastruktur

Arbeide for bedre vei- og kollektivløsninger i storbyregionen
Utvikle fremtidens havn og havnestruktur
Styrke Kristiansand lufthavn Kjevik
Styrke jernbanen for person- og godstransport

Næringsarealer

Prioritere næringsarealer nært sentrum og langs kollektivaksene
Transformasjon av næringsarealer
Sjønære næringsarealer
Utvikle universitetsområdet
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Kompetanse
Mål: Kristiansandsregionen skal være en vekstkraftig kompetanseregion.
Kompetanse er avgjørende for økonomisk vekst og mesteparten av den norske
nasjonalformuen ligger i arbeidskraften. Høy yrkesdeltakelse og høyt utdanningsnivå er
derfor en forutsetning for høy verdiskaping. Kommunene skal samarbeide med næringsliv,
akademia, fylkeskommunene og ikke minst seg i mellom for å styrke Kristiansandsregionen
som landsdelens vekstmotor og kunnskapssenter slik at regionen kan tiltrekke seg flere
kompetansemiljøer.

Kommunene vil derfor:
A. Utvikle gode barnehager, skoler og fagopplæring ved å:
 Sikre høy kvalitet i et sammenhengende utdanningsløp
 Fremme samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskning og næringsliv
 Skape inkluderende læringsmiljøer
 Støtte samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i regionen, nasjonalt og
internasjonalt
B. Tilrettelegge for universitetet og andre kunnskapsinstitusjoner ved å:
 Bidra til økt kvalitet og synlighet av Universitetet i Agder
 Utvikle byen som attraktivt studiested og regionen som arbeidssted for nyutdannede
 Skape arenaer for utveksling og samarbeid mellom universitetet og arbeidslivet
 Synliggjøre kunnskapsinstitusjonenes bidrag til regional samfunnsutvikling
 Fremme tett og forpliktende samarbeid med Universitetet i Agder og FoU miljøer
C. Utvikle regionens kompetanse ved å:
 Fremme høy yrkesdeltakelse i alle befolkningsgrupper, og særlig kvinnenes
 Bidra til økt utdanningsnivå i befolkningen og blant sysselsatte
 Forebygge frafall i videregående skoler
D. Tiltrekke og beholde kompetanse ved å:
 Profesjonalisere vertskapsrollen overfor studenter, kompetansearbeidere og -bedrifter
fra inn- og utland
 Koordinere systematisk samarbeid mellom næringsliv, kommuner og akademia
 Tilrettelegge sammen med arbeidsgivere for å beholde kompetanse i regionen
 Styrke samordnet synlighet av kompetanseregionen Kristiansand i inn- og utland
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Innovasjon
Mål: Kristiansandsregionen skal være blant Norges mest innovative.
Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for å skape nye arbeidsplasser, vekst og
utvikling i næringslivet. Innovasjon er en viktig driver for en mer variert næringsstruktur og
fremmer realisering av næringsmessige potensialer knyttet til klimaendringer. Innovasjon
bidrar derfor til å gjøre Kristiansandsregionen mer robust.
Innovasjon kan beskrives som «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess,
anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen
for å skape økonomiske verdier.»
For å sikre at Kristiansandsregionen er blant Norges mest innovative, må det investeres i
regionens entreprenørskapskultur og i ordninger for nyetablerte bedrifter. Innovasjon i
eksisterende bedrifter må styrkes. Offentlige ressurser og strategiske tiltak må samordnes for
å øke gjennomslagskraften.

Kommunene vil derfor:
A. Bygge entreprenørskapskultur ved å:
 Videreutvikle entreprenørskapskultur og kontakt til arbeidslivet blant ungdom i
samarbeid med skoler og næringsliv
 Synligjøre gode forretningsideer i samarbeid med UiA og innovasjons- og
etablerermiljøer
 Støtte profesjonalisering av kreative næringer i samarbeid med kompetansesentrene
B. Stimulere til bedriftsetableringer ved å:
 Videreutvikle etablerer- og innovasjonsselskapene, samordne og effektivisere
ressursbruk til fordel for gründere og etablerere
 Fremme tilførsel av privat og statlig tidligfase-kapital
 Stimulere til etableringer som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer knyttet til f.eks.
klimaendring eller demografi
 Bruke rollen som eier og bidragsyter strategisk og samordnet
C. Styrke FoU og innovasjon i næringslivet ved å:
 Fremme tettere samarbeid og konsolidering av regionens innovasjonssentre og
inkubatorer
 Støtte videreutvikling av regionens klynger
 Stimulere til samarbeid og utvikling mellom kompetanseinstitusjoner og næringslivet
for økt FoU og uttesting
 Bidra til utvikling av campus Gimlemoen for mer nyskaping og næringsutvikling
D. Styrke innovasjon i offentlig sektor ved å:
 Bruke offentlige anskaffelser mer strategisk
 Stimulere til økt bruk av lokale, nasjonale og internasjonale innovasjonsvirkemidler
rettet mot offentlig privat samarbeid
 Utvikle tjenester og kompetanse gjennom utveksling i nasjonale og internasjonale
nettverk
 Fremme bedre utnyttelse av regionale, nasjonale og europeiske programmer for
innovasjon i offentlig sektor
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Attraktiv storbyregion
Mål: Kristiansandsregionen skal være attraktiv for bedrifter, befolkning og besøkende
Kombinasjonen av et verdensledende næringsliv, et spennende arbeidsmarked og
mangfoldige muligheter for fritidsaktivitet sammen med noen naturgitte fortrinn gir
Kristiansandregionen forutsetningene for å nå målet. Videre er gode offentlige tjenester,
trygge lokalsamfunn, god planlegging og styring, offentlig transport og infrastruktur, gode
sosiale- og kulturelle rammer og et universitet som kan hevde seg internasjonalt, vesentlig
betydning for storbyenes konkurranseevne. Disse forutsettinger skal utnyttes strategisk for å
profilere regionens attraktivitet spesielt ovenfor bedrifter, etterspurt arbeidskraft, kompetanse,
studenter og besøkende.

Kommunene vil derfor:
A. Tiltrekke bedrifter, befolkning og besøkende ved å:
 Styrke Kristiansandsregionens attraktivitet for kompetent arbeidskraft fra inn- og
utland
 Tilrettelegge for tilflytting av arbeidstakere og studenter fra inn- og utland for å dekke
regionens kompetansebehov
 Sikre konkurransedyktige tilbud av sosial infrastruktur (f.eks. barnehager, skoler,
helse- og sosialtjenester)
 Videreutvikle kommunenes vertskapsrolle gjennom høy kvalitet i tjenesteproduksjon
B. Videreutvikle Kristiansand som landsdelssenter ved å:
 Styrke Kristiansand i konkurransen med andre storbyer om kritisk kompetanse
 Ivareta viktige senterfunksjoner til fordel for byregionen
 Utvikle Kvadraturen og regionens bysentra for å styrke byregionens attraktivitet
 Utnytte Kristiansandsregionens fordeler med storbyens nærhet til attraktive
rekreasjonsområder
C. Tilrettelegge for et variert arbeidsmarked ved å:
 Styrke regionens kompetansemiljøer for å tiltrekke kompetansearbeidsplasser
 Arbeide strategisk for å tiltrekke bedrifter til regionen
 Bidra til etablering av nye bedrifter og styrke gründerkulturen
 Fremme samarbeid mellom næringer, klynger og bedrifter for å avdekke
nyskapingspotensial
D. Profilere og synliggjøre Kristiansandsregionen ved å:
 Profilere Kristiansandsregionen som teknologi- og kompetanseregion
 Koordinere målrettet kommunikasjonsinnsats med næringsliv og akademia
 Avgrense målgrupper for oppfølgende profileringstiltak
 Fremme strategisk bruk av byregionens naturgitte fordeler og det voksende
kulturtilbudet
 Samordne og styrke innsatsen til lokal og regional forvaltning, næringsliv og
utdanningsinstitusjoner mot sentrale beslutningstakere

8

Internasjonal konkurranseevne
Mål: Internasjonalt samarbeid bidrar til økt verdiskaping i Kristiansandsregionen.
Kristiansandsregionen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid og handel. Tilgang
på kompetanse fra internasjonale samarbeidspartnere, internasjonale forskningsresultater og
innovasjoner er grunnleggende for økt innovasjon og omstilling i regionen og næringslivet.
Økt globalisering har ført til en ny type konkurranse. Ikke bare ledende teknologiske
miljøene, men også tilpassede sivilsamfunnene gjør regionen konkurransedyktig. Det er mer
ressurskrevende å synliggjøre regionens attraktivitet på den globale arenaen enn på den
hjemlige, men det er viktig at kommunene tar rollen som en viktig samarbeidspartner. I
mange ulike næringer er det en stor andel utenlandsk arbeidskraft som bidrar til vår
økonomiske velstand. For produktiviteten i vårt næringsliv er det avgjørende å mobilisere,
tiltrekke og beholde de riktige arbeidstakere.

Kommunene vil derfor:
A. Stimulere til et enda mer internasjonalt næringsliv ved å:
 Støtte små og mellomstore bedrifters samarbeid og markedsutvikling internasjonalt
 Samarbeide med klynger og bransjeorganisasjoner om viktige internasjonale
møteplasser, prosjekter eller messer
 Lede viktige delegasjoner
 Styrke, samordne og tydeliggjøre tilbudet av virkemidler for internasjonalisering av
næringslivet og samarbeid med utlandet
B. Styrke internasjonal utdanning og FoU ved å:
 Bidra til at flere elever og studenter forberedes til et stadig mer internasjonalt orientert
arbeidsliv
 Bidra til at UiA og andre utdanningsinstitusjoner etablerer samarbeid med og lærer av
utenlandske utdannings- og forskningsinstitusjoner
 Øke internasjonalisering av skoler og utdanningsprogrammer
 Støtte opp om internasjonalt samarbeid mellom regionens FoU-miljøer og
internasjonale samarbeidspartnere i Europa, USA og andre steder
C. Styrke arbeidet med kompetanseinnvandring ved å:
 Utarbeide en helhetlig og langsiktig strategi for rekruttering og integrering i
Kristiansandsregionen i samarbeid med næringsliv, akademia og andre partnere
 Sørge for et velkomstapparat som gir den enkelte arbeidsinnvandrer nødvendig
informasjon og bistand
 Oppmuntre store virksomheter til mer systematiske trivselstiltak for nye arbeidstakere
 Senke terskelen for innvandrere til å bidra i den regionale verdiskapingen
D. Styrke regionens internasjonale samarbeid ved å:
 Øke kunnskap om EU og EU-programmer og støtteordninger
 Utvikle kompetanse om prosjektutvikling og prosjektsamarbeid i regionen
 Videreutvikle strategisk internasjonalt samarbeid med særlig vekt på eksisterende
forbindelser i næringsliv, akademia og samfunnsutvikling
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Transport og infrastruktur
Mål: God transportinfrastruktur i landsdelen fremmer utviklingen av et internasjonalt
konkurransedyktig næringsliv i Kristiansandsregionen.
Kristiansandsregionen er knutepunktet på Sørlandet for veg-, jernbane- og sjøtransport og
luftfart. Regionens transportinfrastruktur må bygges ut for å betjene en økende befolkning og
et voksende næringsliv. Samtidig skal Kristiansandsregionen være pådriver for å redusere
klimautslipp fra transport.
Godt utbygde kommunikasjonslinjer og kollektivløsninger er avgjørende for å utvikle
regionens attraktivitet. Det er viktig å øke det strategiske samarbeidet mot vest, øst og nord
for å se storbyregionen i sammenheng. Regionale og statlige myndigheter har en avgjørende
rolle for å oppnå målet om god transportinfrastruktur i landsdelen.

Kommunene vil derfor:
A. Arbeide for bedre vei- og kollektivløsninger i storbyregionen ved å:
 Løse Kristiansands veg- og kollektivutfordringer som knutepunkt i regionen
 Gjennomføre regionale infrastrukturprosjekter for å ivareta framkommelighets-,
sikkerhets- og beredskapshensyn
 Utvide bo- og arbeidsmarkedet med nye veiprosjekter og satsing på kollektivtrafikk
som binder sammen regionen
B. Utvikle fremtidens havn og havnestruktur ved å:
 Styrke Kristiansand havn som nasjonalt utpekt havn og landets neststørste
containerhavn
 Utvikle nye havneavsnitt tilrettelagt for videreutvikling av regionens internasjonalt
rettede næringsliv
 Videreutvikle gode løsninger for ferje- og cruisetrafikken
C. Styrke Kristiansand lufthavn Kjevik ved å:
 Koordinere regionale og lokale initiativ for å imøtekomme næringslivets økende
behov for godstransport
 Støtte opp om Kjevik lufthavn for å sikre et godt internasjonalt og nasjonalt rutetilbud
 Bedre lufthavnens konkurransesituasjon med ny veg til Kjevik
 Legge til rette for næringsutvikling i tilknytning til lufthavnen Kjevik
D. Styrke jernbanen for person- og godstransport ved å:
 Styrke jernbanens konkurransesituasjon ift frekvens og reisetid
 Forbedre transport mellom regioner gjennom sammenkopling av Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen samt utbedring av jernbanelinja mot Stavanger
 Styrke Langemyr jernbaneterminals funksjon for godstransport og en effektiv
transportforbindelse mellom havna og jernbaneterminalen
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Næringsarealer
Mål: I Kristiansandsregionen er det til enhver tid tilgjengelig næringsarealer som
imøtekommer næringslivets behov.
Gjennom arbeidet med Regionalplan for Kristiansandsregionen 2010-2050 er ledige
næringsarealer i Kristiansand analysert. Med dagens forbruk av næringsarealer har vi en
arealreserve som vil vare i størrelsesorden 40 år.
Tilsvarende analyser av næringsarealreserven i Kristiansandsregionen vil gjennomføres som
del av den videre prosessen. Det må foretas nøye analyser av tilgjengeligheten av arealer til
ethvert formål med eventuelt spesielle behov. Større regionale næringsarealer skal utvikles i
tilknytting til stamveinettet.
Viktige prioriteringer for næringsarealpolitikken vil være
A. Prioritere sentrumsnære næringsarealer og arealer langs kollektivaksene
 Utvikle kvadraturen og randsone. Store prosjekter er under utvikling, prosjekter som
vil legge til rette for omfattende næringsutvikling.
 Næringsutvikling langs kollektivaksene må også prioriteres.
 Prioritere sentrale, attraktive utbyggingsarealer til kunnskapsintensive arbeidsplasser,
forskning og hovedadministrasjoner.
B. Transformasjon av næringsarealer
 Transformasjon av næringsarealer vil være en kontinuerlig prosess.
 Endring av formål og utbyggingsmønster for omdanning av arealer langs
kollektivaksene skal prioriteres.
 Det må tilrettelegges for økt kollektivandel når omdanning skjer.
 Rammebetingelser for etableringer skal kontinuerlig vurderes og tilpasses
konkurransen ift lokaliseringer.
C. Sjønære næringsarealer
 For at Kristiansand skal ha tilstrekkelige arealer til sjønær virksomhet, må det
prioriteres å sikre slike arealer
 Landarealer tilknyttet havnevirksomheten er en viktig del av ny havnestruktur i
Kristiansand.
 Det er viktig å sikre arealer i tilknytning til havna for verdiøkende tjenester jfr
havnestrukturvedtak 10. april 2013 og Havnestrategi for Kristiansand Havn KF 2013.
D. Utvikle universitetsområdet
 Universitetsområdet og aksen mellom Kvadraturen og universitetet må prioriteres for
utvikling.
 Nye arbeidsplasser og lokalisering av kompetansearbeidsplasser knyttet til samarbeid
med innovasjonsmiljøene på Campus Gimlemoen er viktig.
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5. Oppfølging av planen
Strategisk næringsplan vedtas av by-/kommunestyrene i Kristiansandsregionen.
Oppfølgingen av planen må skje i et bredt samarbeid med kommunale virksomheter og
selskaper, universitetet, næringslivets organisasjoner, aktuelle kommunale og regionale
utviklingsaktører, virkemiddelapparatet og regionens næringsliv. Det er kun gjennom
samarbeid og arbeidsdeling at Kristiansandsregionen kan leve opp til visjonen om å være
Norges beste region å bo og arbeide i.
For å følge opp næringsplanens strategiske satsinger og å bidra til å oppnå planens
overordnete mål forplikter kommunene som vedtar planen seg til å utarbeide handlingsplaner
med konkrete tiltak og oppfølgingsansvar.
Det er et omfattende arbeid å sørge for at næringsarbeidet blir prioritert og koordinert i
kommunene. For å sikre implementering av næringsplanen skal kommunene i regionen
utvikle en felles modell for handlingsplanene og enhetlig rapportering gjennom et
samarbeidsprosjekt.1
Handlingsplanene skal integreres i kommunenes øvrige handlingsprogramarbeid. På denne
måten sikres politisk forankring og tilgang på ressurser for å gjennomføre tiltakene i
handlingsplanene. Handlingsplanene skal dekke satsingsområdene Kompetanse,
Innovasjon, Attraktiv storbyregion og Internasjonal konkurranseevne, som er underbygd i
vedlegget til planen. Satsingsområdene Transport og infrastruktur og Næringsarealer er også
svært viktige og følges opp gjennom anbefalte strategier i Regional plan for
Kristiansandsregionen 2011-2050.2

Styrke næringsutvikling i Kristiansandsregionen prosjekt i Kommunal- og moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner
http://distriktssenteret.no/2014/03/17/kristiansand-2/
2 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050: 6.2 Arealbehov til næring, 6.4 Transportsystemet, 8 Anbefalt strategi
http://www.knutepunktsorlandet.no/Filnedlasting.aspx?FilId=899&back=1&MId1=137&MId2=241;
1

12

Vedlegg til
strategisk næringsplan
for Kristiansandsregionen

1

Innhold

Innledning ............................................................................................................................................................... 3
Kapittel 1.

Visjon og mål .................................................................................................................................... 4

Kapittel 2.

Utgangspunkt ................................................................................................................................... 5

2.1

Storbyregionen.............................................................................................................................................. 5

2.2

Demografi, sysselsetting og utdanningsnivå ................................................................................................. 7

2.3

Næringsstruktur .......................................................................................................................................... 16

2.4

Oppsummert ............................................................................................................................................... 20

Kapittel 3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Strategiske satsninger ................................................................................................................... 21

Kompetanse .............................................................................................................................................. 22
3.1.1

Gode barnehager, skoler og fagopplæring ....................................................................................... 23

3.1.2

Universitetet og andre kunnskapsinstitusjoner ................................................................................. 24

3.1.3

Utvikle regionenes kompetanse ....................................................................................................... 25

3.1.4

Tiltrekke og beholde kompetanse..................................................................................................... 26

Innovasjon ................................................................................................................................................. 28
3.2.1

Bygge entreprenørskapskultur ......................................................................................................... 29

3.2.2

Stimulere til nyetableringer ............................................................................................................... 30

3.2.3

Styrke FoU og innovasjon i næringslivet .......................................................................................... 31

3.2.4

Styrke innovasjon i offentlig sektor ................................................................................................... 33

Attraktiv storbyregion .............................................................................................................................. 37
3.3.1

Tiltrekke bedrifter, befolkning og besøkende.................................................................................... 38

3.3.2

Kristiansand som landsdelssenter .................................................................................................... 39

3.3.3

Variert arbeidsmarked ...................................................................................................................... 39

3.3.4

Profilering og synlighet ..................................................................................................................... 40

Internasjonal konkurranseevne ............................................................................................................... 41
3.4.1

Internasjonalt næringsliv .................................................................................................................. 42

3.4.2

Internasjonal utdanning og FoU ....................................................................................................... 42

3.4.3

Kompetanseinnvandring................................................................................................................... 43

3.4.4

Strategisk samarbeid........................................................................................................................ 44

Innledning
Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen har et høyt ambisjonsnivå og legger føringer for
næringsarbeidet i kommunene som vedtar planen. Regionens næringsliv har gitt viktige innspill i arbeidet med planen. Samarbeidet mellom kommunene om næringsutvikling tar utgangspunkt i at
«interkommunalt samarbeid fremfor konkurranse er essensielt for å oppnå vekst i storbyregionene.»1
Regionens felles strategisk næringsplan skal følges opp med handlingsplaner i alle de deltakende
kommuner. Utarbeidelsen av handlingsplanene vil skje i nært samarbeid med næringsliv, akademia
og regionale utviklingsaktører. Samarbeidet mellom akademia, næringsliv og offentlig forvaltning,
såkalt triple-helix2, har vist seg å være en viktig suksessfaktor i regional utvikling. En nyere undersøkelse av områder i Skandinavia som har utmerket seg som suksessfylte næringslivsregioner eller
kommuner, presenterer Triple helix-tenkning som et viktig suksesskriterium for kommunalt næringsarbeid. «Strategiene baserer seg på et innovativt samvirke mellom næringsliv, offentlig sektor og
kunnskapsmiljøene.»3 Utover det klassiske samarbeidet mellom disse tre, har betydningen av å involvere sivilsamfunnet fått økt oppmerksomhet de siste årene. Dette omfatter lag, foreninger, stiftelser
og befolkningen som sådan. I implementeringen av handlingsplanenes tiltak vil samspillet mellom
næringsliv, undervisningsinstitusjoner, kommuner og andre samarbeidspartnere i regionen være
avgjørende for å nå planens mål.
Gjennom arbeidet med felles strategisk næringsplan, ønsker kommunene i Kristiansandsregionen å
peke på de viktigste utfordringer og samtidig de viktigste målene for byregionen, og hvordan næringsarbeidet kan innrettes mot disse målsettingene. Næringsplanen definerer rollene kommunene
har for næringsutvikling i samspillet med næringslivet og akademia. I større grad enn tidligere skal
kommunens samfunnsutviklerrolle for både næringsutvikling og arbeidsplassutvikling tydeliggjøres.
Ved en mer helthetlig og målrettet politikk ønsker kommunene å påvirke og stimulere vekst og verdiskaping i Kristiansandsregionen.
Kristiansand er landsdelssenter for Agder, og en av Norges storbyer. Den sterke veksten i Norge konsentrerer seg i stadig større grad i, og omkring de store byene. Urbaniseringstrenden er også svært
synlig på Agder hvor veksten i verdiskapning, befolkning og sysselsetting i stadig større grad konsentrerer seg om Kristiansandsregionen. Kristiansand er følgelig av stor betydning for økonomisk utvikling i hele regionen og landsdelen. Storbyregionen har utviklet seg til en robust, vekstkraftig og godt
integrert bo– og arbeidsmarkedsregion.4 Samtidig er Kristiansand avhengig av vekstkraft i hele landsdelen for å kunne fylle sin oppgave regionalt som nasjonalt.
Næringsplanen er en bredt anlagt strategi for å sikre at Kristiansand som landsdelshovedstad og Kristiansandsregionen som vekstmotor i landsdelen, skal ha de beste forutsetninger for fortsatt vekst og
næringsutvikling, til beste for hele Agder. Næringsplanen skal ha et langsiktig perspektiv med oppfølgende, fireårig rullerende handlingsplaner. På grunn av dokumentets strategiske og overordnete
karakter, går næringsplanen ikke inn på enkeltnæringer, bedrifter, spesifikke programmer eller prosjekter. Dette vedlegget til planen inneholder bakgrunnsmateriale og analyser av regionens utvikling,
status og potensial. Vedleggets enkelte deler om satsingsområdene skal kunne stå for seg selv og
underbygger valget av næringsplanens satsingsområder, kompetanse, innovasjon, attraktivitet og
internasjonalisering. Satsingsområdene transport og infrastruktur og næringsarealer har sin forankring i Regional plan for Kristiansandsregionen.

Menon (2014): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner.; Tingali (2012)
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (1995). The Triple Helix---University-Industry-Government Relations: A Laboratory for Knowledge-Based
Economic Development. EASST Review 14, 14-19.
3 Oxford Research (2005): Skandinaviske ”best cases” i kommunalt næringsarbeid., s.15
4 Telemarksforskning TF-notat nr. 42/2013: Regional analyse Kristiansandregionen 2013 - Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon
1
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Kapittel 1.

Visjon og mål

Kommunens rolle som næringsutvikler og innovasjonsaktør har en lang historie. Kommunene er den
delen av offentlig sektor som er nærmest innbyggerne, fanger opp behovene tidlig og har hatt nøkkelroller for utvikling av velferdssamfunnet:
«Frå vogge til grav er det kommunane som yter dei velferdstenestene som er avgjerande for det gode
liv. Innan helse- og sosialsektoren er det til dømes berre i «ekstremsituasjoner», når vi blir lagt inn på
sykehus eller kjem over på varig uføretrygd, at staten tek over ansvaret. Kommunane skal også førebygge og integrere. Kommunane er viktige for å unngå ekstremsituasjonane. Sektoren er så stor del
av norsk økonomi at det er helt avgjerande at innovasjon skjer og blir fremja også i denne delen av
arbeidslivet. Dette er nå akseptert.» 5
I følge Teigen, har kommunens styrke videre ligget i en evne til horisontal integrasjon og samordning
av krefter i lokaldemokratiet, næringslivet og andre organisasjoner som representerer det sivile samfunnet. Kommunen har stor legitimitet og kan derfor ha mobiliserende kraft for å nå viktige mål.
Det regionale nivået spiller en viktig rolle i innovasjonspolitikken i Norge. I Kristiansandsregionen er
det mange aktører med større eller mindre roller i nærings- og innovasjonsutviklingen. Kommunene
ønsker tett samarbeid med disse ulike regionale aktørene for å nå målene i strategisk næringsplan.
Visjonen for næringsplanen er at

Kristiansandsregionen er Norges beste region å bo og arbeide i.
Næringsutvikling i Kristiansandsregionen bidrar til
vekst og verdiskapning i hele landsdelen.
Kombinasjonen av attraktive arbeidsplasser, kompetent arbeidskraft og verdensledende bedrifter på
den ene siden og høykvalitativt kultur- og utdanningstilbud samt naturgitte ressurser på den andre
siden er grunnlag for at Kristiansandsregionen har alle forutsetninger for denne visjonen.
Målet for næringsplanen er at

Kristiansandsregionen skal ha høy vekst
sammenlignet med øvrige storbyregioner.
Målet om at Kristiansandsregionen skal ha høy vekst sammenlignet med øvrige storbyregioner i Norge er ambisiøst og tar utgangspunkt i regionens positive utvikling. Vekst forstås her som verdiskapingsvekst per innbygger. Målet sier dermed noe om hele regionens utvikling og inkluderer hele byregionens befolkning i vekstmålet, ikke bare sysselsatte men også de som står utenfor arbeidslivet.6
For å nå målet må produktiviteten og sysselsetting i regionen vokse sterkt gitt at også vekst i antall
innbyggere er ønsket. Regionen har på en del elementære faktorer for næringsutvikling et lavere nivå
enn de andre storbyregioner. Dette er grunnlag for at Kristiansandsregionen må og kan ha høy vekst
sammenlignet med øvrige storbyregioner for å holde tritt med utviklingen i Norge og andre storbyregioner.
Klimaendringene påvirker næringsutvikling i stadig større grad, og byr på både utfordringer og muligheter for næringslivet. Kristiansandsregionen har forutsetning for å utnytte mulighetene og vil legge
til rette for bærekraftig vekst.
Næringsplanen for Kristiansandsregionen skal danne et felles fundament for kommunenes næringsrelaterte innsats og slik være et redskap for å nå det overordnete vekstmålet som følger av visjonen.
5
6

Teigen, Håvard (2013): Kommunane som innovatørar. i Ringholm, Teigen Aarsæther: Innovative kommuner.
Menon (2014): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. s.3

Kapittel 2.

Utgangspunkt

Næringslivets posisjon i Norge er sterk. Store deler av Europa har de siste årene hatt betydelige utfordringer med lav sysselsetting og svak, eller til tider negativ vekst. De kommende årene vil også den
delen av befolkningen som er i yrkesaktiv alder reduseres i de fleste europeiske land. Den sterke
veksten i verdiskaping og høy sysselsetting som Norge har opplevd, på tross av den internasjonale
økonomiske krisen, har vært sterkt knyttet til den petroleumsrettede næringen. Prognosene for
framtidig utvikling er fortsatt positive og veksten fortsetter å være sterk i store deler av landet.
Dette kapittelet legger fram byregionens utviklingstrekk og utgangspunkt samt utfordringer og styrker som påvirker næringsutviklingen.

2.1

Storbyregionen

Det er de 5 storbyregionene som vokser mest i antall innbyggere, sysselsettingsandel og verdiskapning i Norge. Oslo-, Kristiansand-, Stavanger-, Bergen- og Trondheimsregionen rommer til sammen
rundt halvparten av landets innbyggere, og i tiåret 2000-2010 kom 97 % av en samlet netto nasjonal
folketallsvekst på drøyt 310.000, i disse regionene.7 Dersom denne sterke urbaniseringstrenden fortsetter, forventes det at «mesteparten av framtidig befolkningsvekst [vil] komme i området rundt
Oslofjorden. Det betyr at triangelet som defineres av Kristiansand, Lillehammer og Halden i 2030 vil
huse et sted mellom 700 og 800 000 flere innbyggere enn i dag.»8
Storbyenes rolle for omlandet har derimot ikke hatt stort fokus hos sentrale myndigheter i de senere
år. Dette kan være i endring. Det nye Byregionprogrammet fra regjeringen legger opp til at byenes
rolle for regional utvikling skal styrkes.9 Sist gang det ble utarbeidet en egen storbymelding var i
2003. Siden den gang har storbyenes rolle fått mindre oppmerksomhet fra regjeringen. Distrikts- og
regionalmelding fra 2009, understreker likevel betydningen av storbyenes samfunnsutviklerrolle;
«Storbyane spelar gjennom regional arbeidsdeling og gjennom nærværet av store institusjonar og
føretak, ei viktig rolle for næringslivet i alle delar av landet.»10
Storbyene er motoren for utvikling i regionen de er en del av. Utfordringen ligger i om bo- og arbeidsmarkedsregionen er robust nok. Definisjonen av robusthet og spørsmålet om det fins en kritisk
masse i forhold til befolkning, arbeidsplasser og innpendlingsavstand for langsiktig positiv utvikling i
storbyregioner, er grunnlag for en pågående akademisk og politisk debatt. I følge NOU 2011:3 har
tradisjonell regional- og distriktspolitikk ofte hatt som hensikt å fjerne ulempene ved lokalisering i
distriktene gjennom subsidiering av næringsetablering. Politikk som kun fokuserer på distriktene, og
ignorerer regionale sentras betydning, vil på sikt kunne virke negativt både for byregionen og for
landsdelen. En styrking av regionale sentra vil derimot kunne gi positive effekter av samlokalisering
for omkringliggende steder.
Innpendlingsvolumer til regionsenteret og reisetid, er viktige variabler som påvirker effektiviteten av
bo- og arbeidsmarkedsregioner. I Kristiansandsregionen pendler mellom 24 og 48 % av arbeidsstyrken i omegnskommunene daglig til regionsenteret Kristiansand.11 Fra alle kommunene i Kristiansandsregionen går den største andelen av pendlerstrømmen til Kristiansand, for noen har nærmest all
yrkesrelatert pendling Kristiansand som mål. Terskelen for akseptabel innpendlingsavstand oppgis i
mange sammenhenger med 45 minutters reisetid. Legger man dette til grunn, så omfatter bo- og
arbeidsmarkedsregionen ytterligere seks kommuner (Mandal, Marnardal, Evje og Hornnes, Grimstad,
NIBR-rapport 2013:9, Europeiske perspektiv på regioner og regional utvikling i Norge – i lys av ESPON
DAMVAD (2013): Flere tette bysentra gir mer effektive norske byregioner, s.14
9 KMD: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/aktuelt/taler_artikler/ministeren/taler-og-artikler-av-kommunal--og-modern/2014/Bypolitikkpa-norsk.html?regj_oss=1&id=753802.
10 St.meld. nr. 25 (2008-2009): Lokal vekstkraft og framtidstru Om distrikts- og regionalpolitikken. S.106
11 Pendling på Agder, KnpS 2013: http://www.knutepunktsorlandet.no/artikkel.aspx?AId=545&back=1&MId1=30&MId2=185
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Lindesnes og Audnedal) som har daglig innpendling til Kristiansand mellom 7 og 15 %.12 Dette viser at
kommunene i Kristiansandsregionen har et svært godt integrert felles bo- og arbeidsmarked med
Kristiansand som kjerne, noe som styrker regionens attraktivitet for bosetting og etablering. Det er
også verd å merke seg at utpendlingen fra Kristiansand til nabokommunene er i sterk vekst. I Norge
har bare Stavangerregionen en høyre intern arbeidsmarkedsintegrasjon enn Kristiansandsregionen.13
Boligpriser er en annen viktig faktor som påvirker byregioners bostedsattraktivitet. Overkommelige
boligpriser er sentralt for at en region skal fremstå som attraktiv for potensielle innbyggere.14 Historisk har Kristiansandsregionen nytt godt av lavere boligpriser enn andre storbyregioner.
Boligprisene i Kristiansand har i mange år økt sterkt, på nivå med de største byene i Norge. Til tross
for sterk befolkningsvekst har prisveksten flatet ut de siste årene, og boligprisnivået er derfor stadig
sammenlignbart med mellomstore byer i Norge.

Figur 1: Boligprisutvikling i storbyer 2003 – 2013, pris pr. kvm in kr15

En hovedårsak til dette er god tilgang på tomtearealer. Relativt lave bokostnader i Kristiansandsregionen sammen med et variert boligtilbud, kan være et viktig komparativt fortrinn for å tiltrekke
arbeidskraft fra andre regioner. Fremtidsrettede areal- og transportløsninger vil kunne favorisere en
fortsatt positiv utvikling.

Kristiansand kommune/SSB (2013)
Telemarksforskning, TF-notat nr. 58/201 (2012): Sårbare og robuste regioner - En analyse av norske regioners næringsmessige sårbarhet. S.37
14 Menon (2014): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. S.57
15 Kristiansand kommune, Norges Eiendomsmeglerforbund, http://www.nef.no/xp/pub/topp/boligprisstatistikk
12
13

2.2

Demografi, sysselsetting og utdanningsnivå

Kristiansandregionen har hatt høy befolkningsvekst de siste årene, og har hatt raskere vekst enn
landsgjennomsnittet fra 2000 til 2014 (18 vs. 14 %). Regionen har høyt fødselsoverskudd og har netto
innflytting fra de fleste andre regioner.
Den gjennomsnittlige befolkningsveksten i Kristiansand har vært i underkant av 1 % årlig de siste 30
årene, noe høyere fra rundt 1990 og markert høyere siden 2007 med opp mot 1,5 % årlig vekst og 1,8
% i 2013. Foruten fødselsoverskudd16, er det i første rekke nettoinnvandring fra utlandet samt noe
innenlands nettoinnflytting som de siste årene har hatt betydning for befolkningsutviklingen. For
øvrig i hele etterkrigstiden har det vært en betydelig nettoinnflytting til kommunen. Nettoinnvandringen fra utlandet har altså de siste år hatt en markert økning, mens den innenlandske nettoinnflyttingen er blitt stadig mindre.17
Alle kommunene i Knutepunkt Sørlandet har de siste årene opplevd en betydelig befolkningsvekst.
Fra 2000 - 2014 var den prosentvise økningen i Kristiansandsregionen på totalt 18,1 %18 og regionens
kommuner hadde 133.690 innbyggere i 2014.19 Dersom en legger 45 minutters innpendlingsavstand
til grunn, utgjør Kristiansandsregionen nesten to tredjedeler av landsdelens befolkning, d.v.s. mer
enn 180 000 mennesker. I følge Scenarieprosjektet 202920 antas denne folkemengden å øke med ca.
50 000 mennesker frem mot 2030. Kristiansandregionen har et godt utgangspunkt for befolkningsvekst gjennom en gunstig aldersfordeling og fertilitet, noe som gir høy naturlig vekst. Regionen er
robust i den forstand at befolkningen vil vokse de neste 20 årene, selv i det mest pessimistiske scenariet, der arbeidsplassveksten blir lav og bostedsattraktiviteten svekkes.

Figur 2: Befolkningsutvikling etter sentralitet for perioden 1.1.2007-1.1.2012 Tall i pst.21

I sin framstilling av befolkningsutviklingen etter sentralitet mellom 2007 og 2012 har Kommunal- og
regionaldepartementet plassert Kristiansandsregionen i kategorien «Mellomstore byregioner». Befolkningsveksten i regionen (9,3 %) var imidlertid på nivå med veksten i regionene rangert under
«Storbyregioner» (9,4 % se figur 2).

antall fødte minus antall døde
SSB, Kristiansand kommune: Utfordringsbildet 2013
18 Søgne 21,6 %, Iveland 15,1 %, Kristiansand 15,0 %, Songdalen 13,0 %, Birkenes 12,5 %, Lillesand 12,0 %, Vennesla 11.9 %; SSB,
Kristiansand kommune
19 Per 1.1.2014, SSB, Kristiansand kommune
20 www.scenarier2029.no
21 SSB. Beregninger: KRD og Krs. kommune
16
17
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Figur 3: Venstre akse viser årlig prosentvis vekst i folketall i
Norge og Kristiansandsregionen. Høyre akse viser indeksert
vekst, der 2000-nivået = 10
SSBs befolkningsframskriving for Kristiansandsregionen basert på henholdsvis høy og middels nasjonal vekst, viser i begge framskrivningene at den største prosentvise endringen skjer i kommunene
rundt Kristiansand. Middels nasjonal vekst tilsier en vekst på 24 % fra ca. 130.000 til ca. 166.000 innbyggere, mens høy nasjonal vekst tilsier en vekst på 32 % til ca. 178.000 innbyggere i Kristiansandsregionen.22
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Figur 4: Befolkningsutvikling i %, 1995 = 123
Hvis vi ser på alderssammensetning i Kristiansandsregionen, ser vi at den demografiske utviklingen
ikke viser en ”eldrebølge”, men en ”forkastning”. Framskriving av alderssammensetning for befolkningen i Kristiansand frem mot 2025 og 2040, viser at de eldste aldersgruppene øker prosentvis mye
mer enn den øvrige befolkningen.
22Telemarksforskning 2012, s.7

23 SSB, Kristiansand kommune

23

Tabell 1: Aldersforkastningen, Kristiansandsregionen24
Kristiansandsregionen (Alternativ MMMM)
2012

2025

2040

Endring 2012-25

Endring 2012-40

0-17

31 084

38 133

41 842

22,7 %

34,6 %

18-34

30 210

35 457

39 143

17,4 %

29,6 %

35-66

52 780

61 932

69 278

17,3 %

31,3 %

67-74

7 452

10 608

14 009

42,4 %

88,0 %

75+

8 324

12 098

18 436

45,3 %

121,5 %

Total

129 850

158 228

182 708

21,9 %

40,7 %

Befolkingens aldersstruktur vil innebære store utfordringer i forhold til hvordan kommunene organiserer sine tjenester i årene som kommer.

24

www.scenarier2029.no
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Figur 5: ESPON (2013): Arbeidskrafterstattningsrate i Europa, 2005

Sammenlignet med andre regioner i Norden og Europa er forholdet mellom antall unge og antall
eldre imidlertid sterkt positivt for Agder. Den såkalte arbeidskrafterstatningsraten25 ligger i store
deler av Europa rundt 1,0; forholdet mellom unge og eldre er i balanse. Det er først og fremst Tyrkia
og noen østeuropeiske land som har over 70 % (1,7) flere unge enn eldre.

25

Forholdet mellom tiårskohorten som er på vei inn i arbeidsmarkedet det kommende tiåret (10-19 år), og tiårskohorten som vil forlate
arbeidsmarkedet i samme periode (55-64 år).

Figur 6: Nordregio No. 02138a (2012): Arbeidskrafterstattningsrate i Norden, 2011 26

26 Designer/Cartographer: Johanna Roto, Data source: NSIs
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I Norden skiller Rogaland og Agder-fylkene seg ut; spesielt i Stavangerregionen og Kristiansandsregionen bor i dag betydelig flere unge enn eldre. I Kristiansand ligger raten på 1,2 og i Kristiansandsregionen mellom 1,1 og 1,4.27 Mange land i Vest-Europa vil ha en negativ utvikling mens forutsetningene i Agder og Rogaland er mer positive enn i de fleste andre vest-europeiske regioner. I vår region vil
antallet personer i yrkesaktiv alder øke vesentlig de neste årene.28
Dette utgjør et betydelig potensial for å sikre rekruttering til regionens næringsliv. Sammenlignet
med andre regioner i Norge og Europa ellers har Kristiansandsregionen et potensielt konkurransefortrinn ved at mange unge vil komme inn i arbeidsmarkedet i årene som kommer. Det gjelder å utnytte
dette potensialet for å sikre framtidig vekst i regionen og for å bidra til å løse utfordringene «aldersforkastningen» vil bringe med seg.
Kristiansandsregionens godt integrerte felles bo- og arbeidsmarked vil kunne føre til at effekten av
befolkningsutviklingen med aldersforkastningen og arbeidskrafterstatningsraten som beskrevet over
vil jevne seg ut mellom kommunene.29

27 SSB, beregninger Kristiansand kommune
28 Labour Force Replacement Ratio; ESPON (2005),
29

NORDREGIO (2011)
Knutepunkt Sørlandet (2014): Strategisk handlingsplan 2014 -2017, budsjett 2014 s.5

Figur 7: Nordregio No. 0191 (2012): 2011 average employment rate of the EU was 64.3%30

Sysselsettingsnivået er lavt over store deler av Europa. Ved siden av de skandinaviske landene er det
bare noen få europeiske land hvor sysselsettingsnivået ligger over 75 % i store deler av landet.31 Norge er i en særstilt situasjon, der sysselsettingen i nesten hele landet ligger over 75 %. Sammenlignet
med resten av Norge er sysselsettingsandelen i Agderfylkene imidlertid noe lavere. Spesielt andelen
yngre kvinner i arbeid er lav, og her ligger en stor uutnyttet ressurs for næringslivet. Videre er andelen unge utenfor arbeidslivet for høy og andelen unge som faller utenfor arbeidslivet er urovekkende
stor.

30 Designer/Cartographer:

31

Johanna Roto, www.nordregio.se
Nederland, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Østerrike; se vedlagt kart i kapittel 12
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Sysselsettingsnivået for Kristiansand/Arendal ligger med 75,4 % under landsgjennomsnittet på 78 %. I
de andre storbyregionene ligger sysselsettingen på 79 % og er høyest i Stavanger/Bergen med 80,8
%.32 Samtidig har sysselsettingen vokst sterkt i Kristiansand gjennom det siste tiåret (2001-2011).
Med 25,8 % økning i sysselsetting i tiårsperioden lå veksten i Kristiansandsregionen tydelig over
landsgjennomsnittet og over regionens befolkningsvekst. Sammen med Stavanger/Sandnes (29,3 %)
har Kristiansandsregionen dermed i denne perioden opplevd størst prosentvis sysselsettingsvekst i
privat og offentlig virksomhet.33
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Figur 8: Sysselsettingsvekst etter arbeidssted og sentralitet i perioden 1986-2011 Indeks 1986=10034

Når det gjelder utdanningsnivået ligger Agder og Kristiansand under landsgjennomsnittet. Kristiansand er hovedsete for Universitetet i Agder, og utdanningsnivået til sysselsatte er høyere enn ellers i
regionen.35 Det er imidlertid lang flere sysselsatte som har utdanning fra videregående skole som
høyeste utdanning i Kristiansand (43 %), sammenliknet med de andre storbyene. Andelen sysselsatte
med bachelorgrad (Universitets- og høyskoleutdanning 1-4 år) er på nivå med de andre storbyene
(~29 %), mens andelen sysselsatte med mastergrad (Universitets- og høyskoleutdanning over 4 år) i
Kristiansand (9 %) ligger på landsgjennomsnittet og dermed betydelig lavere enn i storbyene samlet
(~15 %).

Kommunal og regional departementet (2012).
Telemarksforskning TF – notat nr 69/2012 (2012): Regional analyse, Kristiansandsregionen.
34 Kommunal- og regionaldepartementet: Regionale utviklingstrender 2013.
35 Universitetsutdanning som høyeste utdanning, i forhold til gjennomsnittet i Norge 2012; Kristiansands lå omtrent 10 % over landsgjennomsnittet, Lillesand på landsgjennomsnittet, de andre kommuner mellom 25 og 50 % under landsgjennomsnittet; Folkehelseinstituttet.
Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no og Knutepunkt Sørlandet
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Figur 9 : Utdanningsnivå blant sysselsatte, andel36

Lav sysselsettingsgrad og utdanningsnivå bidrar til at næringslivet i regionen opplever utfordringer
med rekruttering av nødvendig kompetanse. Bedriftene opplever det som særlig utfordrende å rekruttere høyt utdannede arbeidstakere, selv om det bare er et fåtall av bedrifter som oppgir at deres
kompetansebehov ikke blir dekket av eksisterende studietilbud.37 Utviklingen har de siste årene imidlertid vært positiv.38
Økt utdanningsnivå i arbeidsstyrken fremmer både evnen til nytenkning og omstilling i virksomheter
og vil være avgjørende for å sikre framtidig vekst39
Det er fortsatt store forskjeller mellom kommunene i Kristiansandsregionen med henhold til mange
levekårsutfordringer. Spesielt innlandskommunene har en utfordring med mange unge uføre, uføre
kvinner, unge mennesker på arbeidsavklaringspenger og lavere utdanningsnivå. Kristiansand har en
del spesielle utfordringer knyttet til å være storby med størst andel arbeidsledighet, størst innvandring og større andel sosialklienter. Indikatorene utdanningsnivå, andel uføre og likestilling har de
siste årene hatt en positiv utvikling i kommunene.40 Samarbeidet om næringsutvikling legger imidlertid en regional tilnærming til grunn. Felles bo- og arbeidsmarked er mer relevant for næringsutvikling
enn kommunegrenser, og noen av utfordringene i kommunene jevner seg ut på regionnivå. Dermed
vil det også være nyttig å utvikle en samordnet politikk innenfor regionen for å møte utfordringene.

SSB, Personer 15 år og over, etter bosted, aktivitetsstatus og utdanningsnivå (K) (B)
Oxford Research (2013): Konjunkturbarometer 2013
38 Oxford Research (2013): Konjunkturbarometer 2013
39 OECD and The World Bank (2009). Innovation and Growth Chasing a Moving Frontier. Paris, OECD Publishing: 1 online resource (266).
40 Alle kommuner i Kristiansandsregionen har det siste tiåret hatt en høyere andel uføre kvinner mellom 45 og 66 år enn landet ellers. I
siste treårsperioden fram til 2010 lå Kristiansand, Lillesand og Søgne 2-3 % over, Birkenes, Songdalen og Vennesla 6-10 % over og
Iveland nesten 20 % over landsgjennomsnittet på 22,5 %. Folkehelseinstituttet. Kommunehelsa statistikkbank. http://khs.fhi.no og Knutepunkt Sørlandet
36
37
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2.3

Næringsstruktur

Veksten i landsdelen konsentrerer seg i økende grad om Kristiansandsregionen og Kristiansand. Av
Agderfylkenes samlede omsetning, genereres 64 % i Kirstiansandsregionen. Kristiansand er regionens
dynamiske vekstmotor og har hatt en avgjørende positiv effekt på veksten i hele landsdelen. 41

Figur 10: Verdiskapningen på Sørlandet vist i henhold til SSBs næringskategorier42

Næringskategorien Industri og energi har en dominerende posisjon (39 %) i forhold til verdiskapning
på Sørlandet. Kategorien omfatter verdensledende teknologibedrifter innenfor olje- og gassteknologi
og prosessindustri. Den ytterst positive utviklingen i disse bransjene bidrar sterkt til å sikre inntektsgrunnlaget for andre store næringer som varehandel og personlig tjenesteyting (25 %), bank og finans (12 %), og bygg- og anlegg (13 %). I tillegg til de store bedriftene, finnes det en rekke mindre
bedrifter innenfor ulike næringsgrupper som selger sine produkter utenfor regionen, og som dermed
også bringer inntekter til regionen. Reiselivet er en næringsgruppe som bringer inntekter inn i regionen. Ifølge statistikken står reiselivet for beskjedne 2 % av regionens verdiskapning. Denne andelen
er i realiteten noe større, blant annet fordi camping og festivaler ikke regnes med i SSBs statistikk. I
tillegg legger turister og besøkende igjen store summer i varehandel og personlige tjenester som ikke
registreres i kategorien reiseliv. Et sterkt reiseliv bidrar videre til et positivt omdømme for regionen.

41
42

Oxford Research (2013): Konjunkturbarometer 2013
Oxford Research (2013): Konjunkturbarometer 2013

Verdiskaping fordelt på næringer i Kristiansandsregionen i 2004 og 2012 i løpende
priser i millioner kroner Kilde: Menon/Soliditet
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Figur 11: Verdiskaping i næringslivet i Kristiansandsregionen43
Oljeteknologibedriftene på Sørlandet, der mange er medlemmer i NCE NODE-klyngen, har i løpet av
de siste ti årene opplevd rekorder i omsetning og ordrereserver, høy lønnsomhet og sterk vekst i
antall ansatte. Verdiskapingen i denne næringen har altså mangedoblet seg (Fig. 5). «Store investeringer på norsk sokkel og en mer nyvunnet internasjonalisering av næringen har bidratt til fremveksten av en verdensledende leverandørindustri.»44 Leverandørindustrien innenfor olje- og gassteknologi
står for to tredjedeler av landsdelens samlede omsetning, og en tredjedel av næringens eksport fra
Norge. Omsetningen genereres først og fremst gjennom tjenester basert på høyteknologisk kompetanse. Dette medfører i høy grad eksponering for internasjonale konjunkturer og konkurranse på
lønnsomhet, lønnskostnader og kvalitet i et internasjonalt marked. Petroleumsnæringen er den næringen som vokser sterkest på landsbasis, og Kristiansandsregionen står for 82 % av omsetningen fra
oljeteknologiindustrien i landsdelen og er dermed helt dominerende.45 Denne næringen har på Sørlandet, økt sin relative andel av driftsinntektene fra 27 % i 2006 til 36 % i 2011.46 I samme periode har
driftsinntekter og sysselsetting i den samme næringen vokst sterk, og bransjens driftsresultater har
med 338 % vokst eksepsjonelt sterkt i samme perioden.47
Prosessindustrien er fortsatt sterk i Kristiansandsregionen og flere steder i Agderfylkene. Kristiansand og Sørlandet er et tyngdepunkt for norsk prosessindustri. De største bedriftene er medlemmer i
ARENA Eyde-nettverket og er eksponert for sterk internasjonal konkurranse. Disse bedriftene har de
siste årene opplevd redusert lønnsomhet. Bedriftene er verdensledende innenfor energieffektivisering og bærekraftig produksjon og må kontinuerlig styrke konkurranseevnen og forbedre lønnsomheten gjennom innovasjonsevne og økt produktivitet. Det har vært en omfattende FoU-innsats for å
redusere energi- og ressursforbruk og miljøutslipp. Det er grunn til å tro at denne innsatsen de senere årene er blant hovedårsakene til at prosessindustrien på Sørlandet har hatt en langt mer positiv
utvikling enn i landet for øvrig. De største prosessindustribedriftene er utenlandsk eid, noe som viser
at Sørlandet har den kompetansen som etterspørres globalt. De lokale virksomhetene har foreløpig
sett ut til å klare seg gjennom de globale økonomiske krisene som rammet særlig Europa og USA.48

Menon (2014): Verdiskapingsevne i norske storbyregioner
(2014): Verdiskapingsevne i norske storbyregioner, s.25
45 Sørlandsutvalget (2013): Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet, Rapport fra Sørlandsutvalget 2013
46 Agderforskning,FoU rapport 1/ 2013: Krise, omstilling og vekst.- En regionanalyse av Sørlandet
47 Agderforskning,FoU rapport 1/ 2013: Krise, omstilling og vekst.- En regionanalyse av Sørlandet
48 Agderforskning,FoU rapport 1/ 2013: Krise, omstilling og vekst.- En regionanalyse av Sørlandet
43

44 Menon
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I næringene varehandel, hotell og restaurant lå sysselsettingsveksten over gjennomsnittet, mens
vekst i driftsresultatet per arbeidstime lå under gjennomsnittet. Produktivitet og lønnsomhet ligger
følgelig på et lavt nivå. Konkurranse om kompetent arbeidskraft nevnes også her som den største
utfordringen. En langsiktig utfordring ligger i spenningsfeltet mellom Kvadraturen og Sørlandsparken.
Kvadraturen har over lengre tid tapt markedsandeler i forhold til Sørlandssenteret, men i 2013 økte
handelen i Kvadraturen for første gang på tre år.49 En rekke større kjedebutikker har de siste årene
flyttet fra Kvadraturen til Sørlandsparken, noe som på den ene siden forflytter deler av varetilbudet
og dermed kundene ut av sentrum. På den andre siden må effekten på leienivået i Kvadraturen observeres over lengre tid. Mindre etterspørsel etter store lokaler i sentrum kan føre til et lavere leienivå, slik at mindre foretak har råd til å leie sentrale lokaler.50
I Arena Usus samles noen få store, og mange mindre, virksomheter innenfor kultur-, reiselivs- og
opplevelsesbasert næring. Nettverket har fokus på gjenkjøp og driver med kompetansebasert profesjonalisering av hele bransjen. Lønnsomheten har blitt styrket over de siste årene. Mange av medlemmene er enkeltmannsforetak og offentlig eide virksomheter. Selv om næringen står for en liten
andel av Sørlandets verdiskaping, er opplevelsesindustrien en viktig vekstnæring på Sørlandet med
potensial for utvikling. Det høye kostnadsnivået i Norge og en sterk kronekurs fører til at markedet er
særledes krevende for næringen som i stor grad konkurrer med aktører i Europa.51
Bygge- og anleggsnæringen er blant de viktigste i Kristiansandsregionen og på Agder. Nesten 10 000
var sysselsatt i næringen i 2011. Bransjen har imidlertid hatt fallende lønnsomhet fra 2006 til 2011. I
en periode der flere bransjer har hatt vekst, har også bygg- og anleggsindustrien vokst noe i antall
ansatte. I samme periode har bygge– og anleggsnæringen hatt synkende marginer fra 5 % til 2 %.52
Veksten i næringslivets øvrige sektorer har bidratt til flere oppdrag i bygge- og anleggssektoren. Regionens nære tilknytning til sentrale markeder påvirker bransjen positivt, og flere store entreprenører er lokalisert i Kristiansandsregionen.53
Sårbarhet og robusthet i næringsstrukturen
Oljeteknologiindustrien utgjør den absolutt største andelen av omsetningen i Kristiansandsregionen
og veksten har vært desidert sterkest i denne næringen. Noen av næringene utenom de som er relatert til petroleumsnæringen, sliter imidlertid med ledig kapasitet. Dette gjelder spesielt industrien
hvor også lønnsomheten er beskjeden.54
Det at verdiskapingen i Kristiansandsregionen i så stor grad er knyttet til petroleumssektoren, tolkes
på forskjellige måter. Nyere analyser av regionens næringsstruktur i forhold til sårbarhet og robusthet kommer til noe ulike konklusjoner.
Noen konstaterer at én tredjedel av verdiskapningen kommer fra oljerelatert virksomhet (sammenlignet med to femtedeler i Norge) og beskriver derfor økonomien som todelt.
«En av utfordringene for næringslivet på Sørlandet er den tydelige todelingen av industrien; den som er
oljerelatert og den som ikke er oljerelatert (og gjerne eksportrettet). Som analysene vil vise, kan den
sterke veksten oljeindustrien representerer gi et helhetsbilde som kamuflerer noen av de negative utviklingstrekk og utfordringer enkelte andre bransjer opplever. Sørlandet er i ferd med å bli avhengig av de
55
olje og gassrelaterte bedriftene.»

Andre rapporter viser til at næringsstrukturen er svært likt landsgjennomsnittet og dermed robust,
noe som historisk har ført til systematisk høyere vekst.56 Sterk vekst skjer derimot ofte i bransjene
som er sterke i regionen fra før.
Kristiansand kommune, vedtatt handlingsprogram 2014-2017, s.8
Sørlandsutvalget (2013): Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet, Rapport fra Sørlandsutvalget 2013
51 Sørlandsutvalget (2013): Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet, Rapport fra Sørlandsutvalget 2013
52 Agderforskning,FoU rapport 1/ 2013: Krise, omstilling og vekst.- En regionanalyse av Sørlandet
53 Menon (2014): Verdiskapingsevne i norske storbyregioner, s.25
54 Sørlandsutvalget (2013): Tiltak for økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet, Rapport fra Sørlandsutvalget 2013
55 Agderforskning,FoU rapport 1/ 2013: Krise, omstilling og vekst.- En regionanalyse av Sørlandet
56 Telemarksforskning TF-notat nr. 69/2012: Regional analyse Kristiansandregionen
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«Sterk vekst betyr dermed som oftest økt sårbarhet, og veien til en mer robust næringsstruktur skjer
som oftest gjennom nedgang og krise i de bransjene de var store i. Det er dermed vanskelig, for ikke å si
57
umulig, å kombinere en vekststrategi med økt robusthet.»

Det er et strategisk valg å tolke resultatene og å satse på enten diversifisering eller spesialisering av
næringsstrukturen, i den grad kommunen har innflytelse på dette. Den forskjellige utviklingen innenfor regionens ulike næringer kan tolkes som sårbarhet, men samtidig bidrar den sterke veksten i
svært lønnsomme næringer sterkt til regional verdiskaping.58
Veksten bidrar imidlertid til en mer spesialisert næringsstruktur, noe som igjen gir en mer sårbar og
konjunkturutsatt regional økonomi. Likevel er det grunn til å være observant på den sterke veksten i
en viktig del av økonomien og på den svakere utviklingen som har funnet sted i andre næringer i
landsdelen.
Sektorenes ujevne utvikling og bransjeovergripende konkurranse om kvalifisert arbeidskraft gir også
en annen utfordring. Etterspurt kompetanse og faglærte arbeidere trekkes fra andre bransjer til
bedre betalte jobber innenfor oljeteknologien. Dette kan gi utfordringer for bedrifter i bransjer som
ikke klarer å konkurrere på lønn og derfor kan oppleve å miste fagutdannede til oljeteknologien. Videre kan det oppstå situasjoner der etterspørselen etter spesialisert arbeidskraft ikke kan dekkes fort
nok, noe som kan bremse bedriftenes vekst. Spesielt for realfaglige yrker, som i stor grad er utsatt for
internasjonal rekruteringskonkurranse, står bedriftene i Kristiansandsregionen ovenfor en enda mer
kostbar utfordring: Svak integrasjon av utenlandsk arbeidskraft kan føre til at nyrekrutterte utenlandske ansatte forlater bedriften og regionen før bedriften kan dra nytte av arbeidstakernes kompetanse med full effekt.
Eksport og omstillingsevne
Når vi måler eksportens andel av bruttonasjonalproduktet (BNP), finner vi at Norge har en mer enn
vanlig åpen økonomi. Både Norge og agderfylkene er sterkt avhengig av tilgang til andre lands markeder for å få avsatt det vi produserer. Eksportinntektene våre er derfor bundet til prisutviklingen av
råvarer.Siden det norske arbeidsmarkedet er såpass åpent og fleksibelt, må virksomhetene ofte omstille seg for å hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse. Omstilling er som regel avhengig av
kompetanse. I vestlige land er det ikke uvanlig at rundt hver tiende jobb forsvinner årlig, samtidig
som det blir skapt om lag like mange nye jobber.59
De mest eksportintensive regionene er også de mest sårbare ved en nedgang i eksporten. Samtidig
har norsk næringsliv vist seg å være relativt omstillingsdyktig. Internasjonalisering og økt konkurranse
stiller derfor høye krav til virksomheters omstillingsevne.
De senere årene har Norge blitt knyttet enda tettere sammen med andre land gjennom handel, arbeidsinnvandring og kapitalstrømmer. Teknologiutvikling, nye energikilder og mer omfattende prising av utslipp av klimagasser kan også påvirke olje- og gassprisene, samt andre rammebetingelser
for energisektoren framover.
Kristiansandsregionen er den 4. største eksportregionen i Norge målt i forhold til bo- og arbeidsmarkedsregioner, etter Oslo, Bergen og Stavanger60. Vest-Agder utmerker seg, sammen med vestlandsfylkene Hordaland og Møre og Romsdal, med en forholdsvis høy andel eksport per ansatt, noe som
skyldes vekst i maritim og offshore leverandørindustri. Dersom vi ser kun på eksport av bearbeidede
varer (utenom brenselsstoffer) har eksportverdien fra næringslivet i Vest-Agder vært høyest i landet i
flere år61

Telemarksforskning TF-notat nr. 69/2012: Regional analyse Kristiansandregionen, s.30
Agderforskning,FoU rapport 1/ 2013: Krise, omstilling og vekst.- En regionanalyse av Sørlandet / Oxford Research (2013): Konjunkturbarometer 2013
59 Salvanes, G., J. Møen og K. Huttunen (2009): «Bedriftsnedlegging, omstillingsevne og regional mobilitet i norsk økonomi».
60 Menon Business Economics 2/2012: Eksport fra norske regioner – Hvorfor så store forskjeller?
61 SSBs eksportstatistikk 2012
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2.4

Oppsummert

Veksten i Norge er sterk og konsentrer seg i stadig større grad i storbyregionene og Kristiansandsregionen framstår som et tydelig storbyområde. Av Agderfylkenes samlede omsetning, genereres nesten to tredjedeler i Kristiansandsregionen. Kristiansand er regionens dynamiske vekstmotor og har
hatt en avgjørende positiv effekt på veksten i hele landsdelen.62 Kristiansandsregionen har hatt høy
befolkningsvekst de siste årene, og en raskere vekst enn landsgjennomsnittet fra 2000 til 2014.
Framskrivinger med antatt middels vekst tilsier at byregionens befolkning vil vokse med en fjerdedel
av dagens antall innbyggere i løpet av det neste tiåret. Foruten fødselsoverskudd, er det nettoinnvandring fra utlandet og innenlands nettoinnflytting som har betydning for befolkningsutviklingen.
For å nå opp i konkurransen mellom byer, regioner og nasjoner om arbeidskraft og spesialisert kompetanse, må kommunene i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere iverksette målrettede tiltak.
Alderssammensetningen i Kristiansandsregionen viser at den demografiske utviklingen vil foregå mer
som ”aldersforkastning” enn som ”eldrebølge”. Likevel har Kristiansandsregionen, sammenlignet
med andre regioner i Norge og Europa et potensielt konkurransefortrinn ved at mange unge vil
komme inn i arbeidsmarkedet i årene som kommer. Dette potensialet må utnyttes for å sikre framtidig vekst i regionen og for å løse utfordringene som «aldersforkastningen» vil bringe med seg.
Kristiansandsregionen har et tett og integrert bo- og arbeidsmarked, der mellom 24 og 48 % av arbeidsstyrken i omegnskommunene pendler daglig til regionsenteret Kristiansand. Til tross for sterk
befolkningsvekst har boligprisveksten flatet ut de siste årene og boligprisnivået er sammenlignbart
med mellomstore byer i Norge.
Selv om utviklingen av sysselsettingsnivået har vært svært positiv de senere årene, ligger nivået fortsatt noe lavere enn for de øvrige storbyene i Norge. Spesielt andelen yngre kvinner i arbeid er lav, og
her kan en se en uutnyttet ressurs for næringslivet.
Utdanningsnivået i Agderfylkene og i Kristiansand ligger under landsgjennomsnittet, mens utdanningsnivået til sysselsatte i Kristiansand er høyere enn ellers i regionen. Arbeidsstyrkens utdanningsnivå påvirker virksomhetenes omstillingsevne og det å øke nivået vil være avgjørende for å sikre
framtidig vekst i byregionen.
Kristiansandsregionens verdensledende teknologibedrifter innen olje- og gassteknologi og prosessindustri står for 39 % av verdiskaping på Sørlandet. Leverandørindustrien av olje- og gassteknologi står
for to tredjedeler av landsdelens samlede omsetning, og en tredjedel av næringens eksport fra Norge. Den positive utviklingen i disse bransjene bidrar sterkt til å sikre inntektsgrunnlaget for andre
store næringer som varehandel, personlig tjenesteyting, bank og finans, og bygg- og anlegg. Bygg- og
anleggsindustrien er blant de viktigste i Kristiansandsregionen og i hele Agder. Bransjen har imidlertid
hatt fallende lønnsomhet de senere årene.
På grunn av næringsstrukturen er regionen i høy grad eksponert for internasjonale konjunkturer slik
som for eksempel oljeprisen, konkurranse om lønnsomhet og kvalitet i internasjonale markeder. De
mest eksportintensive regionene opplever sterkest vekst, men er også mest sårbare.
Kristiansandsregionen har fram til 2013 over mange år ligget blant de beste i nasjonal entreprenørskapsstatistikk. Innovasjonsanalyser om nyskapingen i det eksisterende næringslivet indikerer derimot
at Agder ligger under landsgjennomsnittet, noe som trolig skyldes en systematisk underrapportering
av leverandørindustrien av olje- og gassteknologi.
Hovedutfordringen i kommunenes innsats for næringsutvikling er å tilrettelegge for kontinuerlig befolkningsvekst med samtidig voksende sysselsettingsgrad og produktivitet i årene som kommer.
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Kapittel 3.

Strategiske satsninger

Basert på analyser av Kristiansandsregionens utgangspunkt, er det pekt ut seks strategiske satsinger
for arbeidet med næringsutvikling i kommunene. Kommunene skal bidra til å realisere kompetansepotensialet og heve utdanningsnivået i arbeidsstyrken og befolkningen. Det skal legges til rette for en
fortsatt styrking av innovasjonsaktivitet både i privat og offentlig sektor. Kommunene skal være pådrivere for å skape en attraktiv storbyregion, spesielt for målgrupper som kompetent arbeidskraft,
bedrifter og studenter. Styrket internasjonalt samarbeid skal bidra til økt verdiskaping i Kristiansandsregionen. God transport og infrastruktur samt tilgjengelige næringsarealer er grunnlag for utviklingen av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Disse to satsingsområder underbygges og
følges opp gjennom Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, som ligger til grunn for
kommunenes samarbeid for en effektiv infrastruktur og gode kommunikasjoner, og er derfor ikke
behandlet i vedlegget til næringsplanen.
Planens satsingsområder må ses som helhetlig strategi i næringsplanen. Det er ikke mulig å avgrense
satsingene tydelig fra hverandre, satsingene er sterk integrert, styrker hverandre og bidra til sammen
til å nå næringsplanens overordnete vekstmål.
Kompetanse

Utvikle gode barnehager, skoler og fagopplæring
Tilrettelegge for universitetet 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
Styrke regionens internasjonale samarbeid

Transport og infrastruktur

Arbeide for bedre vei- og kollektivløsninger i storbyregionen
Utvikle fremtidens havn og havnestruktur
Styrke Kristiansand lufthavn Kjevik
Styrke jernbanen for person- og godstransport

Næringsarealer

Prioritere næringsarealer nært sentrum og langs kollektivaksene
Transformasjon av næringsarealer
Sjønære næringsarealer
Utvikle universitetsområdet
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3.1

Kompetanse

Arbeidsstyrken er vår klart viktigste ressurs, og god utnyttelse av denne ressursen er avgjørende for
vår samlede verdiskaping og velferd. Kompetanse anses som den viktigste faktor for økonomisk utvikling, og verdien i norsk arbeidskraft utgjør mesteparten av vår nasjonalformue. Høy yrkesdeltakelse er derfor en forutsetning for høy verdiskaping.63

Education is the most reliable predictor of urban growth. Cities and schools complement
each other and for that reason, education policy is a vital ingredient in urban success.64
Kravet om spesialisert kunnskap og kompetanse har fått en økende betydning for arbeidslivet generelt og ikke minst for næringslivets konkurranseevne spesielt. Samtidig viser befolkningsutviklingen i
den vestlige verden synkende fødselstall og en stadig mer aldrende befolkning. 2010 var det første
året i EU at det kom færre inn på arbeidsmarkedet, enn de som gikk ut.65
Store deler av verden opplever demografiske utfordringer, og rekruttering til mange yrker har allerede blitt en utfordring. Kampen om de unge talentene, dvs. unge med relevant kompetanse, ble et
tema i den vestlige verden på 90-tallet. Siden da har konkurransen om kompetanse og diskusjonen
omkring dette temaet, spredd seg til regioner og byer også i Norge.
For å kunne konkurrere internasjonalt i høykostlandet Norge må det satses på kompetanse. Tjenestesektoren vil dermed spille en avgjørende rolle for regionens konkurransedyktighet. Utenom oljeteknologiindustrien, stiller Kristiansandsregionen svakere på tjenesteyting enn andre norske vekstområder.
Næringslivet konkurrerer allerede i dag sterkt om de beste i arbeidsstyrken, i form av kunnskap og
kompetanse. I årene frem mot 2030 vil Norge trenge både betydelig flere personer med relevant
fagopplæring og høyere utdanning.66 Den økte konkurransen foregår ikke lenger hovedsakelig mellom arbeidsgivere, men også mer og mer mellom byer og regioner, både nasjonalt og internasjonalt.
I 2012 fikk nesten 9600 personer fra land utenfor EØS arbeidstillatelse i Norge; 17 prosent flere enn
året før. Felles for de fleste av dem er at de er faglærte og at de arbeider innenfor IT, høyere utdanning eller i olje- og gass-sektoren.
I følge en stor arbeidsmarkedsundersøkelse fra bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice mener fire av ti ledere at innvandrere som søker jobb vil diskrimineres på grunn av sitt etniske opphav.
Åtte av ti norske ledere gir uttrykk for at vi ikke er flinke nok til å utnytte arbeidskraften som er i landet i dag, fordi vi ikke er flinke nok på tilrettelegging og integrering.67
For å nå opp i konkurransen mellom byer, regioner og nasjoner om arbeidskraft og spesialisert kompetanse, må kommunene i samarbeid med utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere iverksette ulike
tiltak. Kompetansen og ferdighetene hos de som allerede bor i byregionen må utvikles og regionens
kompetansepotensial må utnyttes i større grad. Samtidig må regionen tiltrekke seg kompetanse
utenfra, kompetanse som er i tråd med arbeidslivets nåværende og fremtidige behov.
Utviklingen av nye produkter, prosesser, teknologier og tjenester er kjernen i bedriftenes kontinuerlige innovasjonsaktiviteter og styrker omstillingsevnen til næringslivet og regionen. Mange av regionens bedrifter innenfor bl.a. olje- og gassnæringen, prosessindustrien, maritime næringer baserer sin
virksomhet på utvikling og produksjon av høyteknologiske produkter. På grunn av regionens nærings-
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65 Se vedlagte kart for Europa, Norge og Agder, kapittel 10.
66 Meld. St. 39 (2012–2013), Mangfold av vinnere
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struktur er framtidig verdiskapningsvekst derfor i stor grad avhengig av tilgangen på realfaglig kompetanse.
Næringslivet i Kristiansandsregionen har til nå i stor grad fått dekket sine behov gjennom rekruttering
fra Norge, men spesielt de siste årene også fra utlandet. Det vil være viktig å samarbeide systematisk
for å sikre at næringslivets framtidige behov kan dekkes med kvalifisert arbeidskraft slik at mangel på
kompetanse ikke blir en flaskehals for vekst.
Kommunene som viktig kompetansearbeidsgiver rekrutterer også arbeidskraft utenfra regionen.
Særlig innen helse- og omsorgssektoren har internasjonal arbeidsmigrasjon vært avgjørende for å
sikre tjenesteyting til befolkingen. På bakgrunn av den demografiske utviklingen, både med henhold
til befolkningens aldersstruktur og utviklingen av arbeidsstyrken, forventes denne trenden å bli enda
viktigere i årene framover.

3.1.1

Gode barnehager, skoler og fagopplæring

Et helhetlig utdanningsløp begynner i barnehager og på skoler, og videreføres i høyskoler, universitet
og fagutdanning. Her legges fundamentet for vellykket personlig utvikling og for at alle kan yte sitt til
samfunnsøkonomien og dermed til regionens vekst.
Det er derfor svært viktig at barnehager og skoler i Kristiansandsregionen har høy kvalitet. Dette bidrar til å utvikle regionens kompetanse for framtiden og er samtidig en viktig faktor i forhold til å
tiltrekke den arbeidskraften vi ønsker til regionen.
Samarbeidet om skole og utdanning mellom kommunene og næringslivet, høyskoler og universitetet
har gitt gode resultater og skal videreføres gjennom felles prosjekter. Spesielt formidlingsformer som
knytter teori til praktiske eksempler fra det regionale næringslivet, har vist gode resultater.
På bakgrunn av næringslivets kompetansebehov i regionen, vil dette være et viktig samarbeidsområde også i framtiden.
Gjennom faglig utveksling mellom Universitetet i Agder, skoler og kommunenes oppvekstsektor, skal
fagkompetansen i det regionale forsknings- og utviklingsmiljøet tas i bruk i større grad enn hittil. Lærerutdanningen ved universitetet er videre avgjørende for å dekke kommunenes behov for kompetent undervisningspersonell. Topp kvalifiserte og motiverte lærere er det virkemiddelet i skolen som
har best dokumentert effekt på elevenes læring. Skoleeierforum er en viktig møteplass for å systematisere tilbakemeldingene til UiA om behovene for etter- og videreutdanning for lærere i regionen,
utdanningsforskning og skoleutvikling.68
Det er kommunenes ansvar å utvikle læringsmiljøer der alle barn er inkludert. Mange barn får spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, og behovet øker jo eldre barna blir. Nasjonale prøver viser
videre utilstrekkelige faglige resultater, og for mange elever fullfører ikke videregående skole. Kommunene må derfor systematisk jobbe for at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at
barn trives, lærer mer og er mindre utsatt for mobbing.69
Internasjonale skoleprosjekter har vist gode resultater og bidratt til økt motivasjon og trivsel blant
både elever og lærere. Lærere og førskolelærere fra skoler i Kristiansandsregionen deltar regelmessig
i studieturer arrangert av Knutepunkt Sørlandet, Pedagogisk senter og Sørlandets Europakontor for å
heve kompetansen om EUs programmer for utdanning, opplæring og ungdom og idrett.
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Universitetsbyen Kristiansand - handlingsplan 2012-2015, 3.4. Faglig samarbeid og utvikling
For mer info om prosjektet Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand (FLiK) se:
http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Oppvekstsektoren/Prosjekter/FLiK/
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3.1.2

Universitetet og andre kunnskapsinstitusjoner

Fremtidens arbeidsliv vil innebære høye krav til kompetanse. Utvikling av opplærings- og utdanningsinstitusjonene må skje kontinuerlig for å imøtekomme kravene. Nærings- og samfunnsliv i Kristiansand og regionen for øvrig trenger et sterkt universitet og et mangfold av høgskoler. Utdanning på
høgskoler og universitet, i likhet med videregående skoler, skal forsyne regionens næringsliv med
kompetent arbeidskraft. Også kommunene og andre offentlige aktører er avhengig av tilgangen til
kompetent arbeidskraft for å sikre kontinuerlig utvikling og et tjenestetilbud med høy kvalitet. Universitetet tilbyr i dag gode og relevante studier som etterkommer disse behovene i stor grad. For å
opprettholde og utbygge dette og for å være forberedt på framtidige behov må universitet, det offentlige og næringslivet jobbe tett sammen og gode koblinger mellom skole, videreutdanning og arbeidsliv er viktig.
Kommunene må derfor sammen med øvrige partnere i regionen støtte opp om veksten i studieplasser, spesielt på kritiske områder som ingeniør- og helsefagene. Universitetet må være nasjonalt og
internasjonalt konkurransedyktig for å tiltrekke seg flere og gode studenter. En spissing på noen få
fagområder vil kunne øke universitetets framtidig konkurransekraft. For eksempel byr teknologiorienterte fag på gode forutsetninger for spissing. Kompetanse som er nødvendig for profesjonalisering av verdikjeden iht både teknologi og forretningsutvikling er både etterspurt av dagens næringsliv
og er gjennom koblingen av realfag og samfunnsfag mer konjunkturrobust enn andre utdanninger
(Master i Industriell økonomi og teknologiledelse). Det vil være viktig å styrke aksen mellom Grimstad
(fokus på teknologi og realfag) og Kristiansand (økonomisk forretningsutvikling, innovasjon og handelshøyskole). Samtidig må den gode dialogen mellom universitetet og næringslivet opprettholdes og
utbygges for å sikre løpende tilpasning av studieløp til kompetansebehovet.
For å forbedre rekrutteringen av studenter er det også viktig å øke synligheten av universitet og høgskoler. Flere studenter i byregionen vil også ha en positiv effekt på kommunenes attraktivitet, også
ovenfor miljøer utenfor studentgruppen. Kristiansandsregionen har i dag flere høgskoler som supplerer UiAs studietilbud. Det er en målsetting å bevare disse studietilbudene, samtidig som en også legger til rette for nye tilbud eller utdanningsinstitusjoner i Kristiansandsregionen.
Videre trenger Kristiansandsregionen flere virksomheter som kan ta i mot arbeidssøkere med lengre
høyere utdanning. Arbeidstakere med en akademisk utdanning øker vekstmulighetene for en bedrift,
og virksomheter som investerer i innovasjon og FoU får større avkastning enn andre virksomheter.70
Kristiansandsregionen må prioritere sentrale, attraktive utbyggingsarealer til kunnskapsintensive
arbeidsplasser, forskning og hovedadministrasjoner.
Videreutviklingen av Gimlemoen campus med universitetsfunksjoner, boliger, tjenester og andre
virksomheter kan bidra til at studenter, forskere, gründermiljøer og innovasjonsfremmende virksomheter kan dra større nytte av å komme hverandre nærmere. Relokalisering av virksomheter som kan
ha nytte av tettere samarbeid med universitet og høgskoler, og ikke minst omvendt, kan bidra betydelig til å fremme næringsplanens satsningsområde som går på innovasjon. Økt samhandling og lokalisering av både nye og etablerte virksomheter og foretak i et samspill med akademia er derfor ønskelig.
Universitetsbymeldingen ble utarbeidet i et samarbeid mellom UiA og Kristiansand kommune og skal
skape et bedre grunnlag for kommunen og utdanningsinstitusjonenes samarbeid om å utvikle Kristiansand som universitetsby og Agder som kunnskapsregion.
Det er også en del av kunnskapsinstitusjonenes samfunnsoppdrag å bidra gjennom forskning og
kunnskapsutvikling til den regionale samfunnsutvikling.

70

https://www.forskerforbundet.no/Documents/skriftserien/2012-5_Innovasjon.pdf

Bedre kommunikasjon mellom Campus Gimlemoen og Kvadraturen vil videre ha en positiv effekt på
integreringen av universitet i byen. Dette formålet blir det derfor viktig å ta grep om i arealplanleggingen.
Det er avgjørende for universitets utvikling å sikre en finansiering av Universitetet i Agder på nivå
med landets etablerte universiteter. Offentlige og private aktører skal stå sammen overfor sentrale
beslutningstakere for å sikre økte midler til forskning og utdanning.
Kommunene skal fremme samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv. Det er
særlig ønskelig med tiltak som bidrar til relevans i utdanningen og økt FoU-aktivitet. Det offentlige
skal bidra til å skape møteplasser/arena for forskning og utvikling i samarbeid mellom bedrifter, og
mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner – også fysiske.
Sørlandet sykehus (SSHF) er regionens største kompetansebedrift, med over 5 000 ansatte fordelt på
ulike institusjoner i begge Agderfylkene. SSHF er en av landsdelens fremste kompetansearbeidsplasser. I tillegg til å utføre vanlige sykehustjenester, driver sykehuset også et utstrakt arbeid innen utvikling og forskning. Forskningen er pasientnær, det vil si at resultatene raskt får konsekvenser for pasientene. Sykehuset utgjør en svært viktig del av kompetansemiljøet i Kristiansandsregionen.
Sykehuset som kompetanseinstitusjon utgjør en sentral forutsetning for at Kristiansandsregionen
skal kunne fortsette å tiltrekke seg unge familier i etableringsfasen. Frem mot 2030 vil konkurransen
om spesialisert helsekompetanse bli tøffere og spesielt med Oslo-regionen og Sør-Vestlandet. Et
variert arbeids- og næringsliv, utdanningstilbud, kulturtilbud, urbane kvaliteter vil være viktige forutsetninger, for at regionen kan hevde seg i konkurransen.
Det er ønskelig at Sørlandet sykehus kan videreutvikle sin forskning, utdanning, fagutvikling, innovasjon og kommersialisering gjerne i samarbeid med Universitetet i Agder, innovasjonsmiljøer og
andre. Å legge til rette for et helsebasert nærings- og kunnskapsmiljø i nær tilknytning til Sørlandets
sykehus på Eg bør vurderes. Et tettere samboerskap mellom utdanning, sykehus og mindre helseforetak vil være positivt for prosjekter, praksisplasser eller annen type faglig samarbeide som vil styrke vekst og utvikling innen helse og medisin i regionen.
3.1.3

Utvikle regionenes kompetanse

I en globalisert verden er økonomiens evne til omstilling avgjørende for økonomisk vekst. At jobber
skapes og forsvinner, er nødvendig for å oppnå naturlige og nødvendige endringer i næringsstrukturen. Omstilling fordrer også at menneskene flytter til de næringene og stedene hvor jobbene skapes.
I Norge er det høy grad av mobilitet blant arbeidstakere med høyere utdanning, mens mobiliteten er
mindre blant arbeidstakere uten høyere utdanning.71 Der utdanningsnivået er høyt, er også omstillingsevnen høy. Utdanningsnivået i Norge er høyest i byer med universitet og høyskoler.72
Økt kompetanse i befolkningen gir en mer tilpasningsdyktig arbeidsstokk og større fleksibilitet i forhold til arbeidslivets endringer og nye behov. Kristiansandsregionen har imidlertid den laveste andel
sysselsatte med høyere utdanning over 4 år, og den laveste andelen sysselsatte i kunnskapsnæringer
sammenlignet med de øvrige storbyregionene i Norge.73
Utdanningsnivået blant regionens sysselsatte kan oppfattes som en utfordring i forhold til omstillingsevne og næringslivets tilgang til høyt utdannet arbeidskraft. Samtidig viser dette at regionens
næringsliv byr på jobbmuligheter i et bredt kompetansespekter for både akademikere og ikke minst
til fagutdannede arbeidstakere. Sysselsettingen har det siste tiåret vokst betydelig sterkere (25,8 %)74
71 NOU

2011: 3, Kompetansearbeidsplasser
utdanningsstatistikk; http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utniv/aar/2013-06-18#content
73 Se Figur Feil! Bare hoveddokumentet. i kapittel 2.
74 KRD, SSB 2012: Sysselsettingsvekst i pst. etter arbeidssted fra fjerde kvartal 2001 til fjerde kvartal 2011 – BA-regioner.
72 SSBs
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enn befolkningen i regionen (12,2 %)75. Dette indikerer at en større andel av den eksisterende befolkningen har blitt sysselsatt.76 Regionens bedrifter har behov for spesialisert fag- og etterutdannet
arbeidskraft, kombinasjonen av flere fagbrev viser seg å være særlig ettertraktet. Kompetansen i
bedriftene må styrkes kontinuerlig. Dette skjer både gjennom samarbeidet med krevende kunder
nasjonalt og internasjonalt og ikke minst gjennom samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer og
andre virksomheter, utdanningsinstitusjoner og sist men ikke minst gjennom rekruttering fra inn- og
utland.
Den relativt lave yrkesdeltakelsen i landsdelen kan oppfattes som en utfordring. Samtidig ligger det
også et større uutnyttet arbeidskraftpotensial i dette, enn hva de andre storbyregioner har. Spesielt
yrkesdeltakelse blant kvinner er lavere i Kristiansandsregionen77, enn i de øvrige storbyregioner i
Norge. Dette kan sees som en arbeidskraftreserve for regionen, særlig med tanke på at det er flere
kvinner (32,6 %) med høyere utdanning enn menn (29,2 %), slik det også er for nesten hele landet. 78
Økt yrkesdeltakelse blant kvinner vil altså innebære en mobilisering av uutnyttet arbeidskraft. Det
samme gjelder innvandrere som oftere enn nordmenn har utfordringer med å finne en passende
jobb på tross av høy utdannelse.
Samlet sett er det viktig at regionen fortsatt jobber sterkt for å øke utdanningsnivået og kompetansen for å etterkomme arbeidslivets behov. Ambisjonen er at flere tar høyere utdanning og at flere
deltar i arbeidslivet. Det avgjørende for Kristiansandsregionen er å ta i bruk, og videreutvikle, kompetansen hos dem som allerede bor her for å mobilisere byregionens kompetansepotensial.

3.1.4

Tiltrekke og beholde kompetanse

I tillegg til mobiliseringen av byregionens kompetansepotensial er Kristiansandsregionen også avhengig av å tiltrekke seg stadig ny kompetanse. Dette gjelder nasjonalt, og ikke minst på internasjonalt nivå.
Mange bedrifter opplever at det å beholde spesialisert arbeidskraft er en vel så stor utfordring som å
rekruttere den. Særlig gjelder dette internasjonale arbeidstakere som altfor ofte drar igjen etter kort
tid. I mange tilfeller går regionen glipp av attraktive arbeidstakere fordi partneren ikke finner seg
relevant jobb. Det er særdeles viktig å forstå hvorfor kvalifisert arbeidskraft velger å forlate regionen
igjen, slik at det kan settes i gang tiltak for at tilflyttere blir boende i regionen.
For å tiltrekke og beholde talenter og viktig kompetanse, må det igangsettes et helhetlig samarbeid
mellom relevante aktører. Det er avgjørende at partnerne har felles forståelse for underliggende
utfordringer og sine ulike roller. Forskjellige byer har tatt i bruk ulike modeller for organiseringen av
et slikt samarbeid. Aktørene i Kristiansandsregionen må utvikle en samarbeidsmodell som passer
best for nettopp vår region. Kommunen kan her ha en rolle som igangsetter, koordinator og brobygger for tiltak som følger opp denne viktige satsningen. Videre bør aktører som Næringsforeninger,
NHO, UiA, NAV, stiftelser og sentrale enkeltvirksomheter bidra i et slikt samarbeid. Målet for dette
må være et velfungerende mottaksapparat for nyankomne med forankring i, og bidrag fra, både offentlig og privat sektor. Oppgavene i et slikt samarbeid bør dekke hele rekrutteringsløpet; synliggjøring og tiltrekking, mottak, integrering og omdømmebygging.

SSB, og Kristiansand kommune
Menon (2014): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner, s.32
77 Det er større forskjell mellom kommunene i regionen.
78 SSB Indikatorer for likestilling 2012: Andel kvinner med høyere utdanning i Kristiansand; 32,6% mot andelen menn, 29, 2% (2011)
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Figur 12: Cornerstones of Talent Attraction Management79
En modell for Talent Attraction Management (TAM) (Figur over), ble utviklet i et nordisk samarbeidsprosjekt.80 Hjørnesteinene i modellen må tilpasses den enkelte bys behov og forutsetninger. Enkelte
elementer i modellen vil altså være viktigere for Kristiansansregionen enn andre. Ut ifra tidligere
erfaringer og tilbakemeldinger fra næringslivet, er særlig kommunens vertskapsrolle i forhold til tilgjengeliggjøring av informasjon omkring arbeidsinnvandring og forenkling av innvandrings- og integrasjonsprosessen, viktig for mottakelsen av ny arbeidskraft.
For integreringen av nyinnflyttede spiller lag, foreninger og andre aktører i det sivile samfunnet en
betydelig rolle. Kommersielle aktører vil levere tjenester til arbeidsgivere som ønsker å tiltrekke seg
kompetente arbeidstakere med behov for integrasjonstiltak, utover det offentlige tilbudet.
Manglende språkkunnskap er ofte den største terskelen kompetente, og høyt utdannede, arbeidsinnvandrere står overfor, i forhold til å skaffe en passende jobb. Fokuset på et systematisk språkopplæringstilbud er derfor viktig for raskere integrering i arbeidsmarkedet. Ofte henger manglende
språkkunnskap og manglende tilgang til jobbmarkedet sammen. Offentlige og private aktører bør
derfor undersøke muligheter for å overkomme denne onde sirkelen, for eksempel gjennom midlertidige engasjement, med lavere forventninger til språkkompetanse.
Det er videre viktig å fortelle andre om hvordan talenter og unge familier som kommer hit for å arbeide, tas i mot. En samordning av kommunikasjonsaktivitetene mellom involverte parter vil øke
gjennomslagskraften for budskapet. Formelle og uformelle nettverk av personer som kan fungere
som eksempler i regionen, eller som ambassadører utenfor regionen, bør tas i bruk for strategisk
kommunikasjon og synliggjøring av regionens karrieremuligheter.
Med blikk på kompetansen som allerede er i regionen må studentenes opphold ved universitet og
høgskoler utnyttes maksimalt for å få flere til å bli etter fullført utdanning. Sammen med universitetet og næringslivet kan kommunene bidra til å synliggjøre karrieremuligheter for studenter i regionen
og bidra til en tettere kobling mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner.
For å bygge Kristiansandsregionen videre opp som kompetanseregion, og for å sikre framtidig vekst,
må det altså systematisk utvikles koordinerte tiltak for å tiltrekke og beholde kompetansen som er
nasjonalt og internasjonalt mest ettertraktet.
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3.2

Innovasjon

Innovasjon og entreprenørskap er en forutsetning for vekst og utvikling i næringslivet. Hvert år forsvinner mange tusen arbeidsplasser gjennom nedleggelser av bedrifter, innsparinger i bedrifter og
andre typer endringer. Tapte arbeidsplasser blir i stor grad kompensert gjennom vekst hos eksisterende bedrifter og ved etablering av nye bedrifter.81
Det er virksomhetenes evne til å utnytte og prioritere bruken av samlede ressurser effektivt som
avgjør om en klarer å oppnå økt innovasjon og verdiskaping. For de aller fleste bedrifter skjer nyskaping i dag gjennom tett samarbeid med kunder, forsknings- og utviklingsmiljøer og samarbeidspartnere.
Stortingsmeldingen «Et nyskapende og bærekraftig Norge»82 benyttet følgende definisjon på innovasjon: «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform
som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.»
Innovasjon i offentlig sektor er et forholdsvis nytt begrep og skiller seg naturlig nok fra innovasjon i
privat sektor. Definisjonen som er valgt for næringsplanen er: innovasjon som «..prosess med å utvikle nye ideer og realisere dem slik at de gir merverdi for samfunnet».83
Den solide veksten i norsk næringsliv de senere årene har kommet som følge av lokal og regional
omstillingsevne. Næringsmiljøene har vokst frem på grunnlag av eksisterende kompetanse som har
fått ny anvendelse, kunnskapsoverføring mellom bedrifter lokalisert i regionene, markeds- og prosesskompetanse, og ikke minst vilje til regional innovasjon og omstilling. Særlig innenfor maritime
næringer og leverandørindustri til olje og gassmarkedene har store deler av Norge etter hvert utviklet spesialiserte virksomheter. Denne utviklingen hadde neppe skjedd i så stor skala uten den omfattende virksomheten på norsk kontinentalsokkel siden 70 tallet.
Norske bedrifter har etter hvert blitt verdensledende innenfor undervannsteknologi, boreutstyr og
gjennomføring av kompliserte prosesser. Dette gjelder i særlig grad i Kristiansand og på Sørlandet.
Høy innovasjonsgrad innenfor boreteknologi er en viktig årsak til at denne næringen på Sørlandet
står sterkt.
Innovation Union Scoreboard 201384 indikerer at Norge ligger under gjennomsnittet i Europa når det
gjelder innovasjonsevne. Agder ligger under landsgjennomsnittet når det gjelder utdanningsnivå og
når det gjelder innovasjonsaktivitet Men er virkelig Norge og Kristiansandsregionen mindre innovative enn de fleste andre i Europa?
I Norge spiller råvarebasert næring og tjenesteytende sektor en stor rolle for næringsstrukturen. Slike
sektorer registrerer gjerne innovasjon som utvikling i stedet for innovasjon. Dette gjelder særlig for
leverandørindustrien til olje og gassnæringene som har hatt en kraftig vekst på Sørlandet. Innovasjonsgraden i denne næringen er høy ettersom utstyr og utforminger må tilpasses hvert enkelt prosjekt.
Kreativitet, læring og interaksjon mellom ansatte og mellom ansatte og ledelsen er også helt avgjørende for innovasjonsprosesser i norsk næringsliv. Korte kommunikasjonsveier mellom ansatt og
overordnet, et høy ansvarsnivå og høy grad av frihet for enkeltansatte ligger til grunn for den norske
organisasjonsmodellen med flate hierarkier. Dette understrekes av NODE som en suksessfaktor for
deres egne medlemsbedrifter.

Capellen Damm: entreprenørskap og bedriftsutvikling, Hvorfor er entreprenørskap viktig?
St.meld. nr. 7 (2008-2009), Et nyskapende og bærekraftig Norge
83 Kommuneproposisjonen 2014, Prop. 146 S (2012-2013), Innst. 500 S (2012-2013)
84 http://innovasjonsbloggen.com/2013/03/26/hvorfor-ligger-norge-sa-langt-etter-i-innovation-union-scoreboard/
81
82

I en liten region som Agder er internasjonalt samarbeid også en vesentlig forutsetning for flyt av
kunnskap inn til regionen og svært viktig i en innovasjonsprosess. Samarbeid med utenlandske partnere har alltid vært viktig for shipping, maritim virksomhet og for leverandørindustrien på Sørlandet.
Universitetene både i Europa, USA og andre steder har til dels hatt roller som motorer for økonomisk
utvikling i byen og regionen de er en del av. I Norge har ikke dette potensialet blitt tatt ut på en god
nok måte. Selv om innovasjon og entreprenørskap nå er egne fag ved universitetene, er det stort
potensiale for å skape et bedre system rundt ideutvikling og innovasjon både for studenter og ansatte. Dette gjelder også ved Universitetet i Agder. Campus på Gimlemoen kunne for eksempel også i
større grad ha relevant virksomhet etablert på campus for gjensidig nytte, slik en har sett mange
steder i Europa. En slik samlokalisering vil på en bedre måte kunne utnytte synergien mellom by,
universitet og næringsliv.
Det finnes en rekke ordninger nasjonalt og regionalt som skal bidra til mer forskning og innovasjon.
En del av støtten ytes via det regionale virkemiddelapparatet. Bevilgninger styres ofte av nasjonale
tildelinger med sterke føringer om regionale og lokale bidrag. Et eksempel på en slik aktør er VRI
Agder som blir delfinansiert av Norges Forskningsråd forutsatt regional støtte fra f.eks. fylkeskommunene.85 Et annet eksempel er inkubatorvirksomheter som mottar betinget støtte fra SIVA. Et godt
samarbeid mellom aktørene i virkemiddelapparatet, akademia og næringslivet er avgjørende for å
oppnå mest effekt med de brukte ressurser.
Kommunene i Kristiansandsregionen skal ha god kontakt med gründere og etablerere, være bindeledd mellom disse og aktørene som utgjør virkemiddelapparatet og ikke minst ha god oversikt over
tilgjengelige virkemidler lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det er betydningsfullt at Kristiansandsregionen har tilgang til nødvendige deler av det regionale innovasjonssystemet for å sikre framtidig
vekst.

3.2.1

Bygge entreprenørskapskultur

Å skape entreprenørskapskultur er en langsiktig målsetting. De siste 10 årene har entreprenørskapskultur som faktor vært med i ulike satsinger nasjonalt og ikke minst internasjonalt: «As attitudes and
cultural references take shape at an early age, education can play a major part in successfully addressing the entrepreneurial challenge. Education should therefore develop awareness of entrepreneurship from an early age. Introducing young people to entrepreneurship develops their initiative and
helps them to be more creative and self-confident in whatever they undertake and to act in a socially
responsible way.86»
Målet er selvsagt at dette skal bidra til at flere vurderer å starte egne virksomheter i fremtiden. For å
øke interessen for og kunnskapen om entreprenørskap blant skoleelever, etablerte Kristiansand
kommune `Entreprenørskapsprosjektet` i 2011 der de fleste ungdomsskolene i kommunen deltok.
Næringslivet har gjennom sine innspill til næringsplanen uttrykt sterk støtte til både entreprenørskap
i skolen og ideen om en mer næringsnær skole. Prosjektene skal gi større forståelse og interesse for
næringslivet blant skolelever som skal gjøre yrkes- og utdanningsvalg om noen år.
Rapporten «Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte87» viser at for elever i videregående opplæring virker deltakelse i ungdomsbedrift og samarbeidsprosjekt mellom skole og lokalt
samfunnsliv/næringsliv positivt inn på et ønske om å bli selvstendig næringsdrivende. I forhold til
ungdomsskoleelevers karriereønsker har ikke opplæring til entreprenørskap signifikant betydning.
Det er et mål at utdanningssystemet skal bidra til verdiskaping, nyetableringer og innovasjon i Kristiansandsregionen, slik at unge potensielle bedriftsetablerere blir nyskapende medarbeidere, både i
Virkemiddel for regional innovasjon Agder,VRI Agder, www.vri-agder.no
European Union: COM (2006) 33 final
87 ØF- rapport nr.: 08/2008; Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte.
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privat og offentlig sektor. Regjeringens «Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen»88 skal
bidra til å fremme entreprenørskapskulturen i samfunnet, bl.a. gjennom å gi tilskudd til organisasjonen Ungt Entreprenørskap.
Basert på dette skal kommunene være pådriver og samarbeidspartner i prosjekter som kobler teoretisk utdanning med praksis fra arbeidslivet.

3.2.2

Stimulere til nyetableringer

Entreprenørskap er en forutsetning for vekst og utvikling i næringslivet.
For å holde tritt med utviklingen i andre land må den offentlige satsingen på forskning opp på et høyere nivå. Det må bli mer attraktivt å investere risikokapital i kommersialisering av forskning og innovasjon.89
Statlige virkemidler for bedriftsutvikling er i hovedsak samlet i Innovasjon Norge. En ny innretning på
Innovasjon Norges etablerertilskuddsordning skal bedre kapitaltilgangen til unge bedrifter og gründere og staten skal delta i to av inntil seks nye landsdekkende såkornfond.90 Gjennom såkornfondene
støtter staten private investorer slik at de blir villige til å risikere kapital og bruke tid og kompetanse
på å utvikle nye bedrifter.
Ni av ti regioner som topper rangeringen over nyetableringer i Norge i årets NæringsNM har også
vært best gjennom de siste ti år. Kristiansandsregionen har tradisjonelt ligget blant de beste, men
rykket ut av toppen i 2013.91
I Menons tall for nyetableringer som overlever etter ett år (med ansatte) som andel av totalt antall
bedrifter i regionen, rangerer Kristiansandsregionen svakest av storbyene.92
Nyskapingen i det eksisterende næringslivet i regionen anses også som mindre utpreget. Flere analyser etterlyser mekanismer for å holde på nyetablerte bedrifter i landsdelen og anbefaler en bedre
samordning og ressursutnyttelse av de offentlige, strategiske tiltak og virkemidler rettet mot idehavere og etablerere i regionen. Det ville være en fordel å samle små miljøer til større og mer synlige
enheter til fordel for de som skal benytte seg av støttetjenestene. Det vil også være enklere for de
offentlige eierne som for det meste finansierer virksomheten, og det forventes en bedre effekt av
brukte offentlige ressurser.
For å kunne konkurrere internasjonalt i høykostlandet Norge er kompetanse helt avgjørende. Utenom oljeteknologiindustrien stiller Kristiansandsregionen svakere på tjenesteyting enn andre norske
vekstområder. Tjenestesektoren vil spille en avgjørende rolle for regionens konkurransedyktighet.
Sørlandet har få arbeidsplasser innenfor kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT)93.
Dette er arbeidsplasser som krever høyere utdanning og som virker som støttetjeneste for andre
typer næringer. Slike arbeidsplasser er viktig for en regions evne til omstilling og fornyelse, og som
ressurs som på sikt kan erstatte arbeidsintensiv, industriell produksjon.
Det er helt nødvendig å tiltrekke seg flere private og offentlige investeringer. Det har i de senere
årene vært etterlyst mer risikokapital for selskaper i etablerings- og vekstfasen i Norge. Det er viktig å
få flere privatpersoner og andre til å investere i yngre bedrifter.
Andre områder som kan stimulere til innovasjon og verdiskaping
I følge rapporten «Kulturnæringenes betydning for norsk økonomi»94, sysselsatte kulturnæringene
nesten 75 000 mennesker i 2009, fordelt på 27 000 bedrifter. Bedriftene hadde en samlet verdiskaping på 42 milliarder.
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90 Statsbudsjettet for 2014, Prop. 1 S (2013–2014)
91 Telemarksforsking 2013. Nærings NM (NHO)
92 Menon Business Economics. Verdiskapingsevne i norske storbyregioner, 2014
93 Sørlandsutvalget
94 Menon 9/2011 og Perduco: Kulturnæringens betydning for norsk økonomi, Status og utvikling 2000-2009
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Storbyregionene har ca. 70 % av sysselsettingen og ca. 68 % av bedriftene innenfor kulturnæringene.
Kulturnæringene er langt på vei et urbant fenomen, og tyngden av de profesjonelle kultur- og næringsaktører befinner seg, på samme måte som for en rekke andre næringer, i storbyene. I storbykjernen finnes det støtte i at det er en viss konsentrasjon, samt enkelte større drivere, eksempelvis
de store institusjonene.
I følge rapporten ”To mål – to midler (2010)”er det et paradoks at Innovasjon Norge synes å nå bedre
fram med støtte til kulturnæring i distriktene mens kulturnæringene befinner seg i byene. Både nasjonal og internasjonal forskning om kulturnæringenes vekst og utvikling avdekker at tre fjerdedeler
av kunstnerisk aktivitet, kulturnæringsvirksomhet og vekst skjer i de største byene.
Mange kulturnæringsvirksomheter er svært små, gjerne enkeltmannsforetak. De er avhengige av
samarbeid med andre bedrifter og virksomheter for å kunne levere sine egne produkter og tjenester,
men ikke minst for å utvikle seg. Aktørene mangler ofte kunnskap og forståelse av hvordan ideene
kan kommersialiseres eller utvikles ytterligere. Teknologiutvikling og digitalisering endrer også premissene for utvikling av kulturnæringene. Den nye teknologien skaper også utfordringer. Endring i
bruksmønstre gjør at verdikjedene i kulturnæringene endres og at etablerte forretningsmodeller blir
mindre lønnsomme.
Kulturlivet i Kristiansand preges av høy aktivitet på byens scener og kulturarenaer. Kommunens rolle
som tilrettelegger er viktig, både i forhold til nettverksbygging, tilgang til lokaler, informasjon og synliggjøring. Kompetansesentrene og andre instanser med fagkunnskap på ulike kulturfelt spiller en
sentral rolle. Deres ekspertise og engasjement gir næring til kulturlivet på flere nivåer og bidrar til
vekst og profesjonalisering. Som et av de viktige grepene i kommunens strategi for kultur er å legge
til rette for muligheten til å leve av egen kunstnerisk eller kulturell virksomhet.
3.2.3

Styrke FoU og innovasjon i næringslivet

Blant målene til norsk forskningspolitikk er at forskningen skal bidra til mer innovasjon i næringslivet.
Norges totale FoU-investeringer i 2011 var 45,2 milliarder kroner, rundt 1,6 % av brutto nasjonalprodukt (BNP). EU-gjennomsnittet i 2010 var på rundt 2 %. Næringslivet utførte forskning og utvikling
(FoU) for 19,7 milliarder kroner i 2011, 44 % av de totale nasjonale FoU-utgiftene. Produktivitetsnivået i Norge er høyt og produktivitetsutviklingen god. Til tross for dette kommer Norge lavere ut enn
de andre nordiske landene i internasjonale målinger av innovasjonsaktivitet. Mens alle de andre nordiske landene ligger blant de høyeste rangerte i Europa, ligger Norge under gjennomsnittet for EU
landene.
Storbyenes samlede FoU utgifter var på 38 milliarder kroner i 2011, noe som utgjorde 83 % av totale
FoU utgifter. Oslo-, Trondheim og Tromsøregionene er de mest FoU-intensive av storbyene, målt i
FoU-utgifter pr innbygger. Målt blant storbyene er Kristiansandsregionen blant de minst FoUintensive, men har likevel en betydelig andel FoU i næringslivet som for det meste skjer i prosessindustrien95.
Tilgang til produksjonskompetanse er viktig i prosessindustri, men prosessene er ofte automatiserte,
noe som øker viktigheten av kompetanse relatert til videreutvikling og forbedring av produksjonsprosesser. Den delen av prosessindustrien som vil overleve, må klare å kombinere produksjonskompetanse med stabil tilgang på billige råvarer og energi. Norge har et lønnsnivå for industriarbeidere som
ligger 69 prosent over EU-gjennomsnittet.96 Evnen til kontinuerlig problemløsning, i form av produkt-
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og prosessinnovasjoner, fremheves av eiere og industriledere som kjennetegn ved prosessindustri
som lykkes97
Leverandørindustrien til olje og gassmarkedene driver med betydelige utviklingsaktiviteter, men registrerer i varierende grad FoU utgifter. En forklaring kan være at foretakene gjør mye FoU som en
integrert del av store prosjekter for kunder, og det er bare foretakets egenbestemte og egenfinansierte FoU som teller som FoU. Det har derfor vært stilt spørsmål ved om norske bedrifter systematisk
underrapporterer i undersøkelsene. Det er også lite samsvar mellom konsentrasjon av forskningsmidler og konsentrasjon av kunnskapsbasert og eksportrettet industri. Kristiansandsregionen har et
svært eksportrettet næringsliv blant annet som følge av intensiv innovasjon og forskning og utvikling.
Dette til tross for at nasjonen Norge og også Kristiansandsregionen kommer dårlig ut i forhold til
investeringer i FoU og innovasjoner.
I Kristiansandsregionen er det først og fremst universitet- og høgskolesektoren, samt instituttsektoren som kommer relativt svakere ut, mens den for eksempel er helt dominerende i Tromsø.
Av Norges 8 universiteter har de `nye` universitetene Agder, Stavanger og Nordland en svært mye
lavere forskningsfinansiering enn de `gamle`. Flere av de nye universitetene, slik som Agder, er nært
knyttet til det regionale næringslivet og skiller seg slik fra de gamle. UiA har for eksempel i samarbeid
med næringen utviklet studier i mekatronikk, fra bachelor til PhD. Foreløpig har en ikke tatt ut potensialet i FoU-samarbeidet mellom universitetet og næringslivet på samme måte. Det er behov for å
utvikle bedre samarbeidsplattform og infrastruktur for forskning, utprøving og testing der universitetet kan arbeide sammen med næringsliv og andre forskningsmiljøer. Som nevnt foran, kan en større
samlokalisering av relevante virksomheter i tilknytning til campus virke stimulerende på FoUsamarbeid og på andre typer samarbeid mellom universitet og næringsliv.
Utvikling av næringsklynger
Attraktive næringsklynger i avanserte økonomier blir stadig mer kunnskapsbaserte og mer globale.
Dette gjelder ikke bare i såkalt høyteknologiske næringer, men i alle typer næringer som fortsetter å
være lokalisert i høykostland som Norge.
I følge Reve (2006) er en lærdom som trekkes fra forskning om klynger, at det er meget vanskelig å
utvikle nye næringsklynger fra bunnen av gjennom næringspolitiske initiativ fra myndighetenes side.
Klyngebasert politikk bør ikke være en metode for å plukke vinnere, men snarere en utviklingsstrategi hvor det legges til rette for at eksisterende og potensielle næringsklynger får utvikle seg nedenfra.
Støtte til utvikling av klynger og nettverk har de senere årene blitt en del av nærings- og innovasjonspolitikken. Norge har de siste 10-15 årene etablert flere virkemidler som skal stimulere til økt samarbeid mellom bedrifter og kunnskapstilbydere. Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA har i fellesskap iverksatt to programmer for utvikling av næringsklynger; Arena-programmet (opprettet i 2002)
og Norwegian Centers of Expertise (opprettet i 2006). Arena-programmet er rettet mot klyngemiljøer
i en tidlig fase av samarbeidet, mens NCE-programmet er opprettet for å forsterke innovasjonsaktiviteten i de mest vekstkraftige næringsklyngene. I 2014 etableres det i tillegg et tredje nivå gjennom
programmet Global Centres of Expertise (GCE) som skal forsterke klyngens posisjon globalt.
I de siste årene har både regionens oljeteknologivirksomheter og prosessindustrien utviklet sitt samarbeid gjennom klyngeorganisasjonene NODE og Eyde. Etterhvert har også reiselivsklyngen Arena
USUS og IKT-klyngen Arena Digin utviklet seg sterkt sånn at Kristiansandsregionen nå har fire sentrale
klynger.
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3.2.4

Styrke innovasjon i offentlig sektor

Kommunenes rolle som næringsutvikler og innovatør har en lang historie i Norge. Noen ganger mer
direkte og i andre tilfeller som en arena der løsninger på lokalsamfunnets utfordringer er blitt diskutert og besluttet. Kommunene spilte for eksempel en viktig rolle i oppbyggingen av sparebankene på
1800 tallet. Kommunene var også sentrale i norsk vannkraftutbygging som var særlig kapitalkrevende. Andre eksempler er telefonselskapene og biltransportselskap.98
På 60 tallet engasjerte kommunene seg også i industriutvikling lokalt i samarbeid med det statlige
utviklingsselskapet Distriktenes Utviklingsfond (DU) for å motvirke fraflytting. I hovedsak var kommunenes arbeid med næringsutvikling knyttet til arealutvikling og fysisk planlegging, men på 70-og
80-tallet ble det også fra statlig hold åpnet for mer forsøk og nyskaping.
Utover 90 tallet og særlig på 2000 tallet har kommunene gått fra å være mer ensidig opptatt av den
klassiske næringsutvikling til også å satse på kultur, stedsutvikling, kompetanse og omdømmeutvikling.99
Innovasjoner har alltid forekommet i offentlig sektor, men betegnelsen innovasjon er forholdsvis ny.
Offentlig sektor er også en arena for innovasjon slik som privat sektor, men det foregår naturlig nok
på andre måter.
Kommunene er i dag velferdssamfunnets viktigste institusjon. Kommunene ser ut til å innovere mest
på de områder der frihetsgradene er størst. Skolene for eksempel er statlig regulerte, mens i pleieog omsorgssektoren har kommunene stått mye friere.
I rapporten «Kommunesektorens innovasjonsarbeid – ein analyse av verkemiddel og Verkemiddelaktørar100» er det for første gang publisert et omfattende materiale om innovasjon i norske kommuner.
Studien viser at norske kommuner er mer innovative enn tilsvarende studier viser for privat sektor.
Rapporten viser imidlertid til at innovasjonspolitiske virkemidler overfor kommunesektoren er både
dårlig utviklet og at eksisterende virkemidler ser ut til å være dårlig utnyttet.
Det å kopiere og tilpasse gode løsninger fra andre kommuner i inn- og utlandet er en effektiv form av
innovasjon i kommunene. Skal en sikre at nye ideer blir videreutviklet og forbedret, er det avgjørende at de gode ideene blir delt. Ofte finner en enda bedre løsninger på bakgrunn av noe som andre
har gjort tidligere. Norske kommuner har i flere tiår samarbeidet i nettverk i ulike former. For å få
tilgang og informasjon om nye løsninger er deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk avgjørende.
Innovasjon i tjenesteproduksjon
Rapporten om Kommunesektorens innovasjonsarbeid (s.o.) trekker frem pleie og omsorgssektoren
som den mest utviklingsvennlige, men også i skole og utdanning foregår det mye innovasjonsarbeid.
Disse to er noen av de tyngste sektorer med henhold til kommunens ressursbruk og framtidig omstillingsbehov. Studien viser at en ikke finner fullt så mye innovasjon i teknisk sektor.
De fleste land i Europa står sammen med Norge overfor massive utfordringer i årene som kommer,
blant annet utfra demografisk ubalanse kombinert med innbyggernes økende forventninger, noe
som kan innebære en trussel for samfunnsutviklingen og velferdsstaten. Europa står overfor både
demografiske og økonomiske utfordringer.101 Det vil være økt press på tjenesteproduksjon i alle sektorer, men særlig helse og sosialsektoren som er både teknologidrevet og pårørendedrevet.
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Markedet for velferdsteknologi er i mangt umodent, dvs. at det mangler «pådrivere» som kan sikre
at det etableres kommunal og privat etterspørsel.102 Kommunene kan ha en slik pådriverrolle gjennom offentlig etterspørsel, men det er et stykke igjen til at robuste løsninger mht brukertilpasning,
brukerterskel, teknisk driftssikkerhet, vedlikeholdsregime mv er etablert for de fleste områder. Det er
behov for økt utvikling og utprøving av løsninger. Situasjonen med et umodent marked forsterkes
ved at kommunene har behov for økt kompetanse for å utøve funksjonen som «krevende kunde»,
samt at det i liten grad eksisterer standarder på området.
Løsningen vil være en kombinasjon av mer innovasjon og smartere løsninger, sammen med økt bestillerkompetanse i kommunene. Kristiansand kommune har etablert en enhet som skal arbeide både
med helsefremming og innovasjon. Kommunen ønsker å arbeide mer systematisk og kunnskapsbasert med helsefremming gjennom tiltak, tjenester, forskning og utviklingsarbeid.
Behovene for endringer kan i en del tilfeller sammenfalle med næringslivets ønske om samarbeid
med offentlig sektor og kommunene spesielt. Kommunen kan ha rollen som en driver for næringsutvikling. Bedriftene kan få oppgaver eller utfordringer fra kommunen som kan innebære nye løsninger
med et større markedspotensial for bedriften.
Offentlige anskaffelser som virkemiddel for innovasjon
Offentlige anskaffelser i Norge beløper seg til oppimot 400 milliarder kroner årlig (2011). I følge Menon går omtrent 20 milliarder kroner til spille hvert år gjennom feil eller mangler i anskaffelsesprosesser. Veksten i innkjøp er videre sterkere enn den generelle utgiftsveksten i offentlig sektor –
kommunene konkurranseutsetter i økende grad tjenester. Med offentlige innkjøp her forstås både
anskaffelser av produkter og tjenester i tillegg til forvaltningsanskaffelser av offentlige oppgaver og
tjenester. Profesjonalisering av innkjøp blir dermed stadig viktigere.
Stats- og kommuneforvaltningens anskaffelser utgjorde nesten 80 prosent av de samlede anskaffelsene i 2011.103 Bare Kristiansand kommune kjøper varer og tjenester for i underkant av 1,85 mrd kr
(2009) i egen regi, hvorav drift utgjør rundt 1 mrd årlig (investeringsprogrammet varierer fra år til år).
Kommunene i Kristiansandsregionen til sammen har derfor en betydelig innkjøpsmakt. Slik makt bør
brukes målrettet og effektivt for å sikre best mulige løsninger for kommunene, samtidig som dette
også gir muligheter for å etterspørre og bidra til å utvikle nye produkter og tjenester – med utgangspunkt i kommunenes behov.
Det er tre forhold som taler for at innovative offentlige innkjøp bør være den foretrukne offentlige
innkjøpsmetoden på mange områder:
Tjenestekvalitet
Leverandørene besitter betydelig kompetanse som det offentlige kan nyttiggjøre seg i forbindelse
med utarbeidelse av konkurransegrunnlag. Gjennom åpen dialog i innledende faser av innkjøpsprosessene, vil potensielle leverandører kunne bidra til at offentlige tilbudsforespørsler er utformet slik
at de fremmer størst mulig grad av funksjonell treffsikkerhet og innovative løsninger på de utfordringer det offentlige er satt til å løse. Dette vil igjen legge grunnlaget for å øke tjenestekvaliteten som
det offentlige leverer.
Kostnadseffektivitet
For at kommunene skal få en så lav kostnadsbase som mulig over tid, er det viktig å stimulere til sunn
konkurranse mellom leverandører i selve anskaffelsen, i tillegg til å se kostnadene knyttet til innkjøp i
et langsiktig perspektiv. Konkurranse i innkjøpsprosesser er erfaringsmessig kostnadsreduserende. I
mange sammenhenger er det også viktig å ha et langsiktig perspektiv i anskaffelsesprosessene. Det
betyr at avtaler som er rimeligere i selve anskaffelsen kan medføre totalt sett er betydelig større
forvaltningsmessige kostnader over tid.
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Leverandørutvikling
Regjeringen har som målsetningen at norsk næringsliv skal være robust og innovativt. Innovative
offentlige anskaffelser kan være en betydelig pådriver for å stimulere til slik innovasjon. Slike anskaffelser vil også kunne åpne for at små og mellomstore bedrifter i større grad når frem i konkurransen
om offentlige anskaffelser og får eksponert sine innovative produkter og tjenester. Samlet sett vil
dette bidra til et robust og innovativt norsk næringsliv som også øker sin konkurransekraft utenfor
Norges grenser.
En evaluering av innovasjonspolitiske virkemiddel viser til at innovasjon gjennom offentlig kjøpekraft
er det sterkeste og mest effektive virkemiddel for å fremme det man omtaler som radikale innovasjoner.104
Anskaffelser innenfor helse og sosialsektoren utgjorde omtrent en fjerdedel av innkjøpene for kommunene i Kristiansandsregionen. Samhandlingsreformen innebærer nye samarbeids- og ansvarsforhold i sektoren og det vil bli enda større behov for effektivisering og omstilling. Dette vil kreve nye
løsninger og endrede måter å utføre arbeidet på.
Innkjøp kan videre bidra til å nå klimamål for både kommuner, fylker og stat. Prosjektet `Fremtidens
byer` er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene og gjøre byene bedre å bo i.
I Oslo har for eksempel Byrådet et mål om at kommunens tjenestebiler innen 2015 skal bruke teknologi som innebærer nullutspill og i løpet av de neste to årene vil alle Oslos tjenestebiler være el-biler.
I følge Regjeringen kan offentlige innkjøp bidra til innovative løsninger og økt samfunnsøkonomisk
nytte på flere måter: Bedre tjenester til innbyggerne, effektivisering av det offentlige samt et mer
lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv.105
NHO mener det kun er en svært liten andel som brukes bevisst til å fremme forskning og innovasjon i
næringslivet. Her ligger det et uutnyttet potensial. En bedre utnyttelse av innkjøpene vil være bra for
offentlig sektor og samtidig stimulere norsk næringsliv.106
Det vil imidlertid kreve både generell kompetanseheving og en profesjonalisering av hele innkjøpsprosessen. Både myndighetene og NHO mener det må treffes en rekke tiltak knyttet til forbedring av
innkjøpskompetanse og leverandørutvikling samt innføring av ordninger som fremmer risikovilje hos
innkjøpere og leverandører både for statlige og kommunale virksomheter, om målet skal nås. NHO
og KS er naturlige samarbeidspartnere for kommunene for å nå målet med mer strategisk bruk av
anskaffelser.
Betydningen av offentlige anskaffelser for å fremme innovasjon har også kommet til uttrykk i EUs
innovasjonspolitikk. Det vil være viktig å ta hensyn til mulighetene som Europakommisjonens programmer rettet mot offentlige anskaffelser innebærer for kommuner og leverandører. Mulighetene i
EUs støtteordningene for før-kommersielle anskaffelser (Pre-Commercial Procurement – PCP) og
innkjøp av innovative løsninger Public Procurement of Innovative Solutions - PPI) er i dag ikke godt
nok utnyttet og det er behov for økt kompetanse om bruken av ordningene.
For å «realisere nye ideer med merverdi for samfunnet»107 skal kommunene bruke offentlige anskaffelser som strategisk virkemiddel til økt innovasjon. Med utgangspunkt i kommunenes store innkjøpsvolum og ovennevnte utfordringer skal eksisterende programmer og virkemidler på regionalt,
nasjonalt og internasjonalt plan nyttiggjøres. Anskaffelser er et naturlig element i kommunenes stra104
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tegiske næringsplaner og skal gjennom høyre kvalitet og/eller lavere kostnad samt utvikling av leverandørmarkedet bidra til innovasjon i både offentlig og privat sektor. Fokuset på anskaffelser som
verktøy for innovasjon skal bidra til en omstilling av kommunenes ordinere anskaffelsesprosedyrer
iht nasjonale og internasjonale rammer for innovative anskaffelser.
Til tross for at offentlig sektor står overfor betydelige samfunnsutfordringer, klarer man i dag ikke i
tilstrekkelig grad å legge til rette for at kjøpene er tilpasset dagens og morgendagens behov. I for stor
grad baseres leveransene på allerede eksisterende løsninger og teknologier. I for liten grad bidrar
offentlige innkjøp til at man enten utnytter eksisterende teknologi og løsninger på en ny måte eller at
det utvikles nye teknologier og løsninger. Konsekvensen av svak vektlegging av innovasjon i offentlige anskaffelser er lavere produktivitetsvekst både i privat og offentlig sektor.108
Kommunene skal så langt det er mulig samhandle med privat sektor for å løse egne utfordringer.
Innovative løsninger kan også vurderes som et kriterium for valg av leverandør og samarbeidspartner
der dette er hensiktsmessig. Kommune i regionen med Kristiansand som pådriver skal være de mest
utviklingsorienterte kommuner i landsdelen til beste for innbyggerne og organisasjonen. Kommunene skal ha god oversikt og kunne nyttiggjøre seg virkemidler for innovasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt rettet mot offentlig-privat samarbeid.

108 MENON-PUBLIKASJON 11 2014; Innovative offentlige innkjøp – mer produktivitet og bedre tjenester

3.3

Attraktiv storbyregion

Kristiansandsregionen skal være en av Norges mest attraktive storbyregioner.
En byregions attraktivitet blir påvirket av både arbeidslivs- og fritidsdimensjonen. Det er kombinasjonen av disse to dimensjoner som gjør at Kristiansandsregionen kan bli Norges beste region å arbeide
og bo i. Næringslivet er variert og har noen verdensledende høyteknologiske bedrifter. Dette gir regionen et spennende arbeidsmarked. Forsknings- og utdanningsinstitusjoner tiltrekker spisskompetanse til byregionen. Et blomstrende tilbud av kultur og sport gir mulighet for et mangfold av fritidsaktiviteter. I tillegg har Kristiansandregionen noen naturgitte fortrinn med godt klima og sentral beliggenhet mot Europa. Disse forutsetninger bør utnyttes strategisk for å profilere regionens attraktivitet.
De høyere utdanningsinstitusjonene og forskningsmiljøene bidrar foruten studenter, også til å tiltrekke fagfolk og kunnskapsbaserte virksomheter til regionen. De kan ha en knoppskytingseffekt og
gi opphav til nye bedriftsetableringer basert på kompetansen som fins ved institusjonene. Å legge til
rette for et tettere samarbeid mellom universiteter og samfunnet rundt, vil kunne bidra til en slik
utvikling.
Citi, en av verdens ledende bank og finansinstitusjoner har i samarbeid med Economist satt opp en
liste med viktige kriterier for byer som ønsker å være i tet med tanke på vekst og utvikling frem mot
2025. Storbyene, også i Norge, kjemper om å være mest mulig attraktive, her definert som evne til å
tiltrekke seg kapital, virksomheter, talenter og kompetanse.
`Hot Spots 2025 Benchmarking the future competitiveness of cities109` fremhever at byenes befolkningsstørrelse ikke trenger å bety så mye, men trekker heller frem byregionens evne til planlegging
og styring, lov og orden, evne til å bekjempe kriminalitet og miljø/klimatiltak som viktige indikatorer.
Tilgang til sjø og havnefasiliteter er viktig. Ni av de ti byene som har hatt den beste utviklingen med
tanke på økt attraktivitet og konkurranseevne er enten havnebyer eller har lett tilgang sjøen.
Byers fysiske infrastruktur ser ut til å ha stor betydning. Her definert som kvalitet i forhold til offentlig
transport og kommunikasjoner, telekommunikasjon og god tilgang til nett. Det er denne dimensjonen som har fått størst betydning.
Andre kategorier som er legges til grunn er økonomisk styrke, finansiell modenhet, offentlig planlegging og god styring, en åpen og transparent offentlig sektor, sosial og kulturell ramme, miljø og klimatrusler og ellers evne til å tiltrekke seg internasjonale virksomheter, internasjonale flygninger og
konkurranseevne og ranking til det/de lokale universitetene.
Kristiansandsregionen, selv om det er en liten byregion i en internasjonal sammenheng, har mange
av disse forutsetningene på plass for å kunne være et attraktivt sted å flytte til i tiden fremover. I
norsk sammenheng mangler Kristiansandsregionen en moden finanssektor og et ytterligere potensiale for å styrke Kjevik.
I hele etterkrigstiden har det vært en betydelig nettoinnflytting til Kristiansandsregionen fra utlandet.
De siste år har det vært en markert økning, samtidig som den innenlandske nettoinnflyttingen er blitt
redusert.
Utenlandske direkte investeringer i regionen har for det meste bestått av oppkjøp av eksisterende
bedrifter. Kompetansen i regionen har bidratt til at mange bedrifter har fått nye globale eiere.
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3.3.1

Tiltrekke bedrifter, befolkning og besøkende

Kristiansand som landsdelens største by spiller en helt avgjørende rolle for å tiltrekke seg både mennesker og virksomheter. Robuste arbeidsmarkeder må ha en viss størrelse eller kritisk masse, og forholdene for vekst ligger derfor best til rette i storbyene.110 Lokale og regionale myndigheter må samarbeide for å styrke hele Kristiansandsregionen som et robust bo- og arbeidsmarked
Stabile rammevilkår og ellers konkurransedyktige betingelser og relativt god tilgang til kompetanse
gjør Norge attraktivt som etableringssted på tross av høye produksjonskostnader. Bedrifter og sysselsatte i Kristiansand og regionen rundt har betydelig global spisskompetanse innen prosessindustri og
oljeteknologinæringene. Dette er en viktig faktor i konkurransen om både bedriftsetablering, rekruttering av arbeidskraft og tilflytting.
Voksende tilflytting fra inn- og utlandet har hatt økende betydning for at bedriftene skal kunne dekke
sine rekrutteringsbehov. Stadig flere utenlandske studenter finner også veien til universitet og høgskoler i regionen.
På tross av høy befolkningsvekst har Kristiansandsregionen et stort tilbud av boliger i bynære områder til en lavere kost enn i konkurrerende byer. Dette vil kunne virke positivt i forhold til å tiltrekke
yngre mennesker i etableringsfasen.
Lokal og regional forvaltning har her en rolle som aktive tilretteleggere for å bidra til balanse mellom
tilbud og etterspørsel. Videre skal kommunene sikre nok og gode barnehager, skoler, helse- og sosialtjenester, kulturtilbud og rekreasjonsmuligheter. Kristiansandsregionen har god barnehagedekning
og et godt utdanningstilbud med internasjonal skole og IB/VGS i tillegg til høy tetthet av idrettsanlegg
og et bredt kulturtilbud med Kilden som konsert og teaterhus. Det er viktig med et godt tilbud på
grunnleggende tjenester i alle regionens kommuner. Mer spesialiserte tilbud eller tilbud som krever
et visst kundegrunnlag er viktig å legge til landsdelssenteret Kristiansand for at hele regionen kan dra
nytte av disse.
Kommunene og alle relevante aktører i regionen som næringsforeninger, klynger, utdanningsinstitusjoner, og store bedrifter må samarbeide for å sikre at Kristiansandsregionen blir enda mer attraktiv
for arbeidskraft utenfra.
Målrettet innsats for å kunne tiltrekke seg bedrifter og ny befolkning krever avgrensing av målgruppen for oppfølgende tiltak. Spesielt unge voksne i etableringsfasen blir ofte lengre boende på en
plass enn andre arbeidstakere. Når det gjelder å tiltrekke seg nye virksomheter til regionen ønsker
kommunene å ta en mer proaktiv holdning. Også her vil det være viktig å handle koordinert og systematisk basert på analyse av behov og aktuelle muligheter.
Aktiviteter som er rettet mot attraktivitet for besøkende er i dag mer profesjonelt organisert enn
aktiviteter rettet mot bedrifter og befolkning. Reiselivsbransjen i regionen er betydelig mht arbeidsplasser og synlighet. Besøksnæringene i Kristiansandregionen hadde fra 2000 til 2012 en vekst i antall
arbeidsplasser på 21 prosent, sammenlignet med 14,6 prosent på landsbasis.111 Det kan være relevant å undersøke om samarbeidet om attraktivitet for bedrifter og arbeidskraft kan lære av reiselivsbransjens gode erfaring med henhold til organisering og den systematiske, koordinerte tilnærmeringen for å tiltrekke turister. Det er samtidig viktig å definere områder der arbeidslivsattraktivitet og
fritidsattraktivitet overlapper hverandre og spesielt hvor en må tydelig avgrense arbeidsrelatert profileringsinnsats fra innsats rettet mot reiselivsmarkedene.
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3.3.2

Kristiansand som landsdelssenter

For å nå planens mål om sterk vekst i Kristiansandsregionen, må Kristiansand og regionen kunne konkurrere med andre større norske byregioner som satser på vekst.
Kristiansand konkurrerer med de andre storbyene i Norge om kritisk kompetanse for vårt fremtidige
arbeidsliv. Nesten halvparten av Agders befolkning bor i Kristiansandsregionen.
Det er viktig å styrke Kristiansands rolle som landsdelssenter og Kristiansandsregionen som tyngdepunkt for næringsutvikling i landsdelen. Dette vil styrke vekst og utvikling i regionen og landsdelen.
Kommunens tjenesteproduksjon influerer i betydelig grad på næringslivets konkurransevilkår. Barnehage- og skoletilbud, infrastruktur, kollektivtransport, kulturtilbud og en effektiv planbehandling er
viktige områder med betydning for næringslivets konkurransevilkår og utviklingsmuligheter. I sum
utgjør disse tjenestene grunnlaget for kommunens vertskapsrolle overfor næringslivet.
Noen landsdelsdekkende funksjoner innenfor kultur, service og tjenester ligger i Kristiansand sentrum, og det bør fremover ytterlig tilrettelegges for dette.112
Utvikling av Kvadraturen og regionens bysentra styrker byregionens attraktivitet. Sterke bysentra og
levende byer er grunnleggende for Kristiansandsregionens evne å tiltrekke seg bedrifter og befolking.
Samtidig er det viktig å se på hvordan en kan funksjonsfordele innenfor byregionen slik at de lokale,
komparative fortrinnene tas i bruk til felles beste.
Sentrum representerer byens identitet. Et trygt, tilgjengelig og levende bysentrum med møteplasser,
vakre gater og bygninger er viktig for byens omdømme og attraktivitet.
Dette omfatter et godt handelstilbud, et allsidig kulturtilbud og rikt utvalg i restauranter. I løpet av
det siste tiåret har handels- og kulturtilbudet gått gjennom en omfattende forandring. En betydelig
del av regionens handelsaktiviteter har blitt flyttet ut av bysentrene. Samtidig har hele Kristiansandsregionen hatt nytte av de siste årenes store investeringer i infrastruktur for fritids- og kulturtilbudet.
En kan her nevne viktige institusjonsbygg som Kilden, Vennesla bibliotek, Aquarama, Idda arena med
flere.
Kristiansandsregionen er ikke bare en «storbyregion». Byen og hele Sørlandet har en fremtredende
plass som reiselivsdestinasjon for svært mange i Norge. Gjennom å utnytte de kvaliteter og områder
for rekreasjon og et godt liv som alle de 7 kommunene i regionen besitter, kan en i enda større grad
kunne tiltrekke seg flere mennesker med ulike preferanser for bosted og nye virksomheter i en tett
og integrert arbeidsmarkedsregion.
For å fortsette å utvikle Kristiansand som landsdelssenter er også offentlig transport og gode kommunikasjoner og infrastruktur helt avgjørende. Å sikre en videre modernisering og utvikling av Kjevik
som landsdelsflyplass er selvsagt viktig sammen med havn, havnefunksjoner og nærheten til sjøen
også for rekreasjon.

3.3.3

Variert arbeidsmarked

Et mer variert arbeidsmarked vil øke Kristiansandsregionens robusthet og attraktivitet. Regionens
arbeidsmarked og kompetansemiljøer oppleves av mange som noe spesialisert. I forhold til å tiltrekke seg mer spesialisert kompetanse og virksomheter kan dette være fordelaktig
Enkelte virksomheter opplever at nyansatte forlater bedriften og regionen i løpet av relativt kort tid
etter ansettelsen fordi det ikke har vært tilstrekkelig jobbmuligheter for partner.
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Det er selvsagt et mål at enkelte næringer vokser sterkt og skaper nye arbeidsplasser, men for å virke
attraktiv for yngre mennesker i etableringsfasen, har Kristiansandsregionen i noen tilfelle vist seg å
ha en litt for begrenset bredde. De øvrige næringer har ikke klart på samme måte å skape nye arbeidsplasser. Kommunene har ytterst begrenset direkte innflytelse på utviklingen av arbeidsmarkedet, men har likevel en viktig samfunnsutviklerrolle. Gjennom reguleringer og en aktiv næringspolitikk, har kommunen en rolle som tilrettelegger og kan bidra til å tiltrekke nye virksomheter og til
omstilling og innovasjon, beskrevet nærmere i kapittel 3.3
Diversifisering eller et mer variert næringsliv er viktig for å styrke regionens innovasjonsevne. Kommunene i Kristiansandsregionen kan sammen med andre utviklingsaktører og virkemiddelapparat
påvirke utviklingen i næringsliv og arbeidsliv gjennom felles strategier og et tettere samarbeid.

3.3.4

Profilering og synlighet

Kristiansandsregionen er en relativt ung vekstregion. Den enorme veksten innenfor oljeteknologisektoren har hovedsakelig funnet sted gjennom de siste 8 år. Universitet i Agder fikk universitetsstatus
for 7 år siden. I løpet av noen få år har næringslivet og det akademiske miljøet i Kristiansandsregionen hatt en betydelig utvikling. Kulturhuset Kilden har også gitt økt oppmerksomhet om byen og
regionen.
Kristiansand er allerede blitt mer attraktiv i forhold til de sentrale indikatorene for byers vekst og
konkurranseevne nevnt foran. For å være i stand til å konkurrere med Osloregionen og Sørvestlandet
om viktig kompetanse, må Kristiansandsregionen bli mer synlig nasjonalt og internasjonalt. Dagens
eiere av våre globale bedrifter bør kjenne byen og regionen. Det er også viktig å tilstrebe flere etableringer av globale virksomheter med komplementær kompetanse.
Måling av omdømme er omdiskutert. Likevel kan målingene gi noen indikasjoner på hvor attraktiv en
byregion fremstår for mennesker både i og utenfor regionen.
Et av spørsmålene i Omdømmebarometeret113 var å peke ut hva som er de viktigste faktorene ved
valg av nytt bosted. De viktigste faktorene var å bo i nærheten av familie og venner, et godt sted å
vokse opp for barn og unge, trygge lokalsamfunn og gode offentlige tjenester. Her har kommunene
en viktig rolle.
Omdømmebarometeret for 2013 viser fortsatt at teknologimiljøene på Sørlandet og i Kirstiansandsregionen er relativt ukjent hos respondenter utenfor regionen. Her oppfattes fortsatt Kristiansandsregionen som en reiselivsregion først og fremst, men også for den nært beslektede opplevelsesindustrien. Et mer strategisk samarbeid med Cultiva bør iverksettes med tanke på en fortsatt styrking av
Kristiansandsregionen som en attraktiv region for å bo og leve.
Det bør etableres et langsiktig bredt samarbeid om en profileringsstrategi for Kristiansandsregionen.
Dette er også nevnt i meldingen om Universitetsbyen Kristiansand, og ikke minst i Kristiansands
kommuneplan for 2011-2022. Kristiansand kommune skal være en pådriver for profilering av regionen og rekruttering av arbeidskraft. Kommunen skal også arbeide målrettet for å synliggjøre regionens fortrinn og bidra til regionalt samarbeid om profilering og markedsføring av byen og regionen.
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3.4

Internasjonal konkurranseevne

Kristiansandsregionen har lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid. Byen og regionen har et
mangfoldig og internasjonalt næringsliv med aktiviteter i store deler av verden. Mange av virksomhetene er avhengige av arbeidskraft utenfra. Samtidig hevdes det i OECDs Agder- rapport fra 2009 at
regionen har en svakt utviklet internasjonaliseringsvisjon, og at dette er en svakhet for regionen. Det
vil derfor være viktig for Kristiansandsregionen å styrke arbeidet med en tydeligere visjon for dette
området.
Byen har en høy andel innbyggere fra mange ulike nasjoner og et mangfold av etniske grupper. Det
er en utfordring å tiltrekke oss nødvendig arbeidskraft og samtidig utvikle et bolig-, service- og tjenestetilbud som er tilpasset en sammensatt befolkningsgruppe som representerer rundt 130 nasjonaliteter. Som kommune berøres vi i stor grad av nasjonale og internasjonale rammebetingelser,
rammer vi har begrensede muligheter til å påvirke. Norge er en integrert del av verdenssamfunnet,
og den økende internasjonaliseringen og globaliseringen vil i enda sterkere grad berøre norsk samfunnsliv på mange plan. Det er et mål at næringsplanen og det internasjonale arbeidet for øvrig, skal
bidra til å skape best mulige forhold for utvikling og vekst, integrasjon og mangfold, økt synlighet og
en positiv profilering av byen både nasjonalt og internasjonalt.
Studentmobilitet er et viktig aspekt ved internasjonalisering av utdanning og nyetablering. Relokalisering av nasjonale og internasjonale bedrifter til regionen har stor betydning, men også at betydningsfulle virksomheter blir værende i et langsiktig perspektiv. Det er viktig at det opprettholdes et
sterkt internasjonalt engasjement og bygges allianser med regioner og land som er til nytte for næringsliv, forskning og utvikling, utdanning, lokale myndigheter eller befolkningen for øvrig.
Mange av våre bedrifter har utenlandske eiere eller har en internasjonal orientering. Dette har stort
sett vært positivt for bedriftene og gitt gode forutsetninger for videre utvikling og innovasjon.
Globaliseringen har ført til en ny type konkurranse. Det er ikke bare snakk om de beste teknologiske
miljøene, det er også snakk om de best tilpassede samfunnene. De store globale aktørene sammenlikner i dag det tilbudet de kan få i Singapore, Abu Dhabi eller Rio med det de kan få i Ålesund eller
Kristiansand. Det nasjonale perspektivet blir gjerne borte i dette globale bildet. Det er naturlig nok
langt mer ressurskrevende å synliggjøre vår attraktivitet på den globale arenaen enn på den hjemlige.114
For små regioner som Agder er satsingen på internasjonale koplinger viktigere enn for andre. Kunnskapsutviklingen foregår i all hovedsak utenfor Norges grenser, og for et lite land som Norge, vil dette
være vel så viktig som effekten av ny kunnskap utviklet her hjemme. Kunnskapsoverføring skjer på
mange ulike måter, som gjennom vitenskapelig publisering, forskermobilitet, tilgang til høyt utdannet
personell, studenter og deltakelse i internasjonalt forskningssamarbeid. Her er nettverkene som er
etablert sentrale sammen med kunnskapen og kompetansen som deles115
Det er viktig at kommunen ser sin rolle som en viktig samarbeidspartner, en døråpner og tilrettelegger der dette er ønskelig og særlig i forhold til både akademia og næringsliv og særlig små og mellomstore bedrifter.
I det nye klyngeprogrammet Global Centers of Expertise (GCE) er nye samarbeidsrelasjoner og samarbeidstiltak for å forsterke internasjonalisering, kunnskapsutvikling og innovasjon understreket.
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3.4.1

Internasjonalt næringsliv

I 2012 utgjorde samlet eksport fra Norge 41 pst. av BNP og importen 27 pst. Petroleumseksporten
har stått for rundt halvparten på 2000 tallet116. En eksportandel som er betydelig større enn i euroområdet, f.eks. i Storbritannia, Japan og Kina. Norge er en liten og åpen økonomi som i større grad er
avhengig av internasjonal handel for verdiskaping. For de bedriftene som satser internasjonalt er
internasjonaliseringsprosessen en del av bedriftens vekst og utvikling. Derfor er det en nær sammenheng mellom internasjonalisering og eksempelvis behovet for riktig kompetanse i bedriften. Det er
også en sterk sammenheng mellom innovasjon og internasjonalisering.
Sørlandet er en eksportintensiv industriregion. Bearbeidede varer fra industrien står for over 90 prosent av eksporten. Agder har samlet sett økt sin andel av landets eksport av bearbeidede industrivarer, og stod i 2012 for 15 prosent av ferdigvareeksporten fra Norge.
I de senere år har dette forsterket seg ytterligere gjennom den dominerende markedsposisjonen de
store leverandørbedriftene til olje og gass etter hvert har opparbeidet seg. Mange av virksomhetene
med en omfattende internasjonal virksomhet er med i de store klyngene. NODE er en sterk global
klynge som kjøper varer og tjenester fra utlandet for om lag 10 milliarder kroner. Mange europeiske
land bidrar betydelig til klyngen, men de viktigste importlandene er Kina, USA og Sør-Korea.
Samtidig er de mest eksportintensive regionene også de mest sårbare ved en nedgang i eksporten. Jo
flere næringer i en region som eksporterer, jo mindre sårbar. Samtidig har norsk næringsliv vist seg å
være relativt omstillingsdyktig og ved bortfall eller reduksjon av markeder tilpasser bedriftene seg
som regel ved å vri produksjonen mot andre markeder.
Av Agder-fylkenes samlede omsetning genereres 64 % i Kristiansandsregionen. Kommunene, virkemiddelapparat, klynger og andre må bidra til internasjonalisering av næringslivet gjennom å stimulere vekstbedrifter til å etablere seg ute, samarbeide om markedsutvikling, handel eller om forskningsog utviklingssamarbeid med utenlandske partnere.
Særlig leverandørindustriens sterke markedsposisjon og kompetansebase er et sentralt fundament
for å øke Kristiansands og regionens attraktivitet, bade med tanke på utenlandsk arbeidskraft, tiltrekke oss flere globale selskaper eller økt oppmerksomhet generelt både fra nasjonale myndigheter
og ulike typer støtteordninger.
Tilbudet av virkemidler for internasjonalisering av næringslivet og samarbeid med utlandet må styrkes, samordnes og tydeliggjøres.
I noen tilfelle kan det være riktig at det offentlige Agder med Kristiansand kommune i en sentral
rolle, tar et større ansvar for tilrettelegging av deltakelse på messer eller konferanser i utlandet eller i
Norge. Stavanger kommune har hatt en slik rolle over mange år. «De mest innovative næringsklyngene er de som har internasjonale kunder, leverandører, forskningskontakter og så videre. Vi sier rett ut
at å legge til rette for delegasjonsreiser, gjerne for mindre bedrifter, er noe en bør gjøre. OTC i Houston er et sted en kan få nye ideer, se hva konkurrentene har og inngå kontrakter.»117

3.4.2

Internasjonal utdanning og FoU

«Et nyskapende og bærekraftig Norge» fremhever tilgang på kompetanse fra andre bedrifter, gjerne
internasjonale samarbeidspartnere – og internasjonale forskningsresultater og innovasjoner som
viktige drivere for økt innovasjon og omstilling i egen bedrift118.

NOU 2013: 13, Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi
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118 St.meld. nr 7 (2008-2009) Et nyskapende Norge
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Internasjonalisering av utdanning er viktig for å kunne delta i den globale utviklingen. Elever og studenter må forberedes til et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv
Framtidens verdiskaping forutsetter global konkurransedyktighet. Til dette trengs relevant utdanning
av høy kvalitet, og det trengs samfunnsborgere og arbeidstakere med internasjonal kunnskap og
erfaring119. Internasjonalisering av utdanningen er også et virkemiddel til å fremme økt kvalitet og
relevans i norsk utdanning.
For næringslivet er samarbeid med ledende miljøer innenfor forskning og teknologi i andre land av
stor betydning for norsk innovasjon og verdiskaping. En viktig del av forskningspolitikken er å sikre
god tilgang til den globale kunnskapsproduksjonen.120
Gjennom et mer strategisk samarbeid med utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og virkemiddelapparatet i regionen, kan ny kunnskap, nye studier eller spennende prosjekter med utenlandske
samarbeidspartnere skapes.
I UiAs strategi heter det at UiA skal søke samarbeid med og lære av utenlandske utdannings- og
forskningsinstitusjoner som bidrar til faglig utvikling av universitetet og regionen121. Dette er et viktig
fundament for en mer konkurransedyktig region internasjonalt.

3.4.3

Kompetanseinnvandring

For å sikre framtidig vekst trenger Kristiansandsregionen ingeniører, fagarbeidere, sykepleiere, forskere og mange andre for at virksomhetene stadig skal kunne utvikle seg.
Innvandringen til Norge har betydelige regionale effekter. Særlig gjelder det de største byene og deres omegn som de fleste innvandrerne flytter til.122 Det siste tiåret har arbeidsinnvandrere stått for
om lag to tredeler av sysselsettingsveksten i Norge.123 Effekten på nasjonal- og regionaløkonomien er
imidlertid sammensatt. På den ene siden har konjunkturoppgangen gjennom de siste årene begunstiget arbeidsinnvandring med samtidig sterk sysselsettingsvekst. På den andre siden finner mange
innvandrere sin første ansettelse i jobber med lav produktivitet.
I byggenæringen, landbruk, forskning, helsesektoren og offshoreindustrien har vi en stor andel utenlandsk arbeidskraft som alle bidrar til vår økonomiske velstand. For produktiviteten i vårt næringsliv
er det avgjørende at vi mobiliserer, tiltrekker og beholder de riktige arbeidstakere.
For å sikre fremtidig arbeidskraftbehov vil det være nødvendig å tilrettelegge for at flest mulig deltar
i arbeidslivet.
Norske kommuner selv står også overfor store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft og
rett kompetanse og ferdigheter i årene fremover. Kommunene i Kristiansandsregionen opplever utfordringer med å rekruttere riktig arbeidskraft på flere områder, særlig der en konkurrerer med privat sektor om attraktiv arbeidskraft.
Forskning viser at kommuner som vil lykkes med rekruttering av arbeidsinnvandrere, må tenke helhetlig og langsiktig. 87 prosent av rådmennene i undersøkelsen tror at kommunen vil få utfordringer
de nærmeste 10-15 årene. Prosjektet har også belyst hvordan internasjonalt kommune-til-

St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning.
St.meld. nr. 30 (2008-2009) Klima for forskning
121 Strategisk plan for Universitetet i Agder 2010 – 2015, 14. oktober 2009. En revisjon av strategien ble vedtatt 18. september 2012.
122 SSB (2013): Økonomiske analyser 1/2013 - Økonomisk utsyn over året 2012
123 KS, Rapport 2014/02 Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og
suksesskriterier 13: 13 Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi, s.18
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kommunesamarbeid kan tilrettelegge for arbeidsinnvandring. 124 For at kommunene skal lykkes med
rekruttering av arbeidsinnvandrere, er det behov for en helhetlig og langsiktig strategi for rekruttering og integrering i kommunen. Strategien bør være fundert i en behovsanalyse. Strategien må være
forankret hos de kommunale arbeidsgiverne helst på enhetsnivå.
Kommunene må samarbeide med andre aktører som næringsliv, Universitetet i Agder eller nabokommuner om rekruttering og tilretteleggingstiltak. Det er viktig å ha et velkomstapparat som sørger
for at den enkelte arbeidsinnvandrer får nødvendig informasjon og bistand til å finne seg til rette.
Tilgang til bolig og tilgjengelig og tilpasset språkopplæring fremheves som spesielt viktig. På den enkelte arbeidsplass er det viktig med et inkluderende arbeidsmiljø, f.eks. i form av opplærings- og trivselstiltak og fadderordning.
Det er et felles ansvar av sentrale myndigheter, kommuner, bedrifter, andre organisasjoner og arbeidstakere å senke terskelen for innvandrere å bidra til verdiskaping, bli en del av arbeidsstyrken og
det norske samfunnet. Det er videre et felles ansvar å sørge for at de som har overvunnet terskelen
trives og blir lengst mulig.
3.4.4

Strategisk samarbeid

Europa er Norges viktigste handelspartner. Mer enn 70 % av alle varer og tjenester selger vi til eller
kjøper vi fra Europa.125 EØS-avtalen er Norges viktigste handelsavtale og den sikrer norske bedrifter
tilgang til det indre marked og like konkurransevilkår som bedrifter fra EU-landene. For næringslivet
er formidling av kunnskap om rammebetingelser særlig relevant ved siden av informasjon om programmuligheter og langsiktige utviklingstrender.
EØS-avtalen omfatter samarbeid på svært mange områder og avtalen åpner for norsk deltakelse i en
rekke samarbeidsprogrammer og -prosjekter som er av stor betydning for Norge og Agder. Programmet Horizon2020 er EUs store satsing på FoU og innovasjon frem mot 2020 med et samlet budsjett på drøyt 77 milliarder euro, programmet er i stor grad åpent for næringslivets deltakelse. Kristiansandsregionen og Agder forøvrig trenger et godt verktøy for å kunne delta i flere relevante prosjekter og nettverk i rammen av EUs mange virkemidler.
Sørlandets Europakontor ble opprettet i 2007 og skal bidra til å øke kunnskapen om EU og utvikling, programmer og virkemidler for FoU, innovasjon og kompetanse. Kristiansandsregionen
dermed er representert i Brussel og har etter hvert bygd opp betydelig kompetanse om EUs
rammeverk og programmer både i Brussel og i regionen. Kommunene må ta denne kompetansen aktiv i bruk for å utnytte ressursene optimalt.

Et mer systematisk samarbeid mellom offentlig og privat sektor, FoU- og utdanningsmiljøene kan
også åpne flere muligheter for gode prosjekter. Europakontoret kan bidra til et slikt samarbeide.
Sørlandets Europakontor har også en viktig rolle å spille i forhold til programmer og ordninger som
retter seg mot skolesamarbeid og regional utvikling for å nevne noe. Her har regionen allerede gjort
seg mange erfaringer gjennom en rekke prosjektdeltakelser.
Kristiansand kommune og regionen rundt deltar i ulike nettverk med utenlandske samarbeidspartnere, enten det er byer, kommuner, regionale myndigheter, FoU-partnere eller andre typer nettverk.
Særlig viktig kan samarbeide med byer og myndigheter i enkelte europeiske land, USA eller Asia bli,
dersom en klarer å etablere konkret samarbeide til nytte for begge parter. Slikt samarbeid kan bidra
til å koble universitets– og forskningsmiljøer fra de samme byene eller stimulere næringslivskontakt
til gjensidig nytte.
KS, Rapport 2014/02 Rekruttering av arbeidsinnvandrere i kommunesektoren. En undersøkelse av behov, strategier, utfordringer og
suksesskriterier, http://www.ks.no/PageFiles/62833/Rapport%20arbeidsinnvandring%20til%20KS%20(1).pdf?epslanguage=no
125 I 2012 gikk 81 prosent av vår totale vareeksport til EU (inkludert olje og gass), og 64 prosent av vår vareimport kom fra EU. Næringsog fiskeridepartementet, Veileder til det indre marked: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/kampanjer/veileder---indre-marked/norge-idet-indre-marked.html?id=641687
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