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305 244 

innbyggere  



Hovedmål

er å utvikle Agder til en 

miljømessig, sosialt og 

økonomisk bærekraftig region i 

2030 – et attraktivt 

lavutslippssamfunn med gode 

levekår.



Agder fylkeskommune 

Ca. 3000 ansatte - en gjennomsnittsalder på 43 år og ca. 55 % kvinner 

Totalbudsjett på ca. 5 000 millioner kroner 

Ansvarlig for vegadministrasjonen av ca. 3 600 kilometer fylkesveg

28 tannklinikker med ca. 55 000 pasienter og ca. 200 ansatte  

18 videregående skoler med ca. 14 500 elever, 3000 lærlinger og over 

2000 ansatte 



De globale trendene treffer Agder





Agder har et potensial i arbeidsstokken



Ikke nok folk i arbeid 



Verdiskaping per sysselsatt (2018)



- Betydelig større industrisektor enn mange andre regioner:

- prosessindustri, mekanisk industri, offshore leverandørindustri, IKT og 
elektronikk, trebearbeidende industri.

- Nær halvparten av alle sysselsatte i Agder jobber innen helse- og 

sosialtjenester, varehandel/motorvognreparasjon eller industri. 

- Største enkeltnæringer i regionen, målt i andel sysselsatte, er undervisning, 

helsetjenester og detaljhandel.

Næringsstruktur
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15-74 år Arbeidstakere Arbeidsplasser

Agder Ca 145 000 Ca 138 000

Østre Agder Ca 43 000 Ca 38 000

+tall = overskudd

Arbeidsmarked



#Agder2030
Hvor skal vi bo?

Hva skal vi leve av?

Hvordan skal vi bo?

Hva skal vi spise?

Hvordan skal vi dekke 

våre transportbehov?

Hvordan skal vi 

bruke fritiden vår?

Hvordan skal vi ta 

vare på oss selv 

og hverandre?
Bærekraft 



Forskningsmiljøer

Klynger og nettverk
Virkemiddel- og 

finansiering

Etablerer- og 

innovasjonsmiljøer



Virkemidler og entreprenørskap:

• Bidra til økt bærekraftig næringsutvikling gjennom mobilisering, 

koordinering og forvaltning av regionalpolitiske virkemidler og legge til 

rette for økt innovasjonskapasitet i eksisterende og nye næringer. 

Avdelingen skal ivareta prosesser som skal styrke fylkeskommunen som 

næringspolitisk aktør. 



Hovedsatsinger og tiltak 

• Næringsklynger

• Entreprenørskap

• Nye næringer

• Kompetanse og nettverk

• Næringsattraktivitet

• Næringsfond



Fylkeskommunenes næringspolitiske rolle styrkes fra 2020 ved 

å overføre oppdragsgiveransvaret for:

• Bedriftsnettverk

• Etablerertilskudd ("en del av")

• Mentorordningen

• Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene

• Inkubasjonsprogrammet

• Næringshageprogrammet



Områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Foto: Wikipedia

Foto: putsj.no



Det er utrolig viktig å juble for 

nye arbeidsplasser også i 

nabokommunen.

Det kan være «din» 

innbygger som får jobben!

Utvalgte pendlingsrelasjoner 4.kv 2018

(>20 pendlere)

Integrerte markeder





Takk for oppmerksomheten!


